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YOUTUBE ÜZERİNDE DİGİTAL MÜZİK EĞİTİMİ MATERYALLERİ 

YAYINLAYAN KANALLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MUZİKOLAJ ÖRNEĞİ 

A RESEARCH ABOUT THE CHANNELS BROADCAST DIGITAL MUSIC 

EDUCATION MATERIALS ON YOUTUBE: SAMPLE OF MUZIKOLAJ 

Ali AYHAN1 & Tuba GÜRBÜZ2 & Temmuz EKİNCİ3 

 

ÖZET 

Bu çalışmada youtube üzerinde dijital müzik eğitimi materyalleri yayınlayan kanallar üzerine bir araştırma 

yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan kanalların izlenme oranları, abone sayıları, kanallarda yayınlanan video türleri 

incelenmiştir. Kanallarda yayınlanan video türlerine genel olarak bakıldığında, müzik eğitiminde özellikle çalgı eğitimi 

boyutuna yönelik bir repertuvarın varlığı göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra solfej eğitimi, kontrpuan eğitimi gibi müzik 

teorisi alanına yönelik videoların da kanallarda yayınlandığı gözlenmiştir. Kanallarda yayınlanan videolar genel olarak üç 

gruba ayrılmıştır: performans, notasyon ve eğitim. Performans grubuna giren videolarda müzik eserlerinin icrasına yönelik 

canlı performans(live performance) ya da bir fon resmi üzerine ses dosyası işlenerek hazırlanan videolar yer almaktadır. 

Notasyon videolarında ise eserlere ait notaların interaktif ya da sabit videolama tekniğiyle işlendiği videolar yer almaktadır. 

Eğitim amaçlı videolarda ise kanallarda genellikle bir çalgıya ait öğretim konularına yönelik içerikler gözlenmiştir. Bu 

çalışmada notasyon grubuna giren bir de Youtube kanalı açılarak bu alana yönelik içerikler hazırlanarak yayınlanmıştır. 

Çalışmada notasyon alanına yönelik bir müzik videosunun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik teknikler de kısaca 

anlatılmıştır. Çalışmada Muzikolaj kanalının gerçek zamanlı istatistiklerinden faydalanılmıştır. Kanalda yayınlanan notasyon 

videoların izlenme süresi, izlenme sayısı, beğeni sayısı, izleyici hedef kitlesi, paylaşım sayısı, ortalama görüntüleme süresi 

gibi konularda elde edilen verilerle ilgili görüşler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile Youtube üzerinde yayın 

yapan kanallardan elde edilen veriler yorumlanarak etkili bir Youtube kanalı oluşturabilmek için gerekli olan teknikler ile 

ilgili görüşlerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, müzik eğitimi, youtube,  

 

ABSTRACT 

In this study a research was done about channels which broadcast digital music education materials on youtube.  

Ratings, numbers of subscribers and the video types of these sample channels were analyzed.  Video types broadcasting in 

the channels usually has a repertory oriented to instrument education. Besides that it was observed videos about music theory 

such as solfege training, counterpoint education are broadcasted.  Videos broadcasting in the channels are generally separated 

into three groups. Performance, notation and education. In videos in performance group there is a live performance of a 

musical piece or an audio file on a background picture.  In notation videos there are videos in which notes of a music piece 

processed by interactive or stable video making method. In education videos usually there is a context about teaching an 

instrument. In this study a YouTube channel in notation group was also opened and some context was prepared to broadcast. 

Also methods how to prepare a music video about notation were mentioned briefly. Real-time statistics of Muzikolaj channel 

were used.  A lot of opinions were presented from the data obtained from view duration, view number, number of like, target 

group, number of share, trivial screening duration of the notation videos broadcasting in the channel. As a result by 

interpreting data obtained from the channels in YouTube opinions about the methods to make an effective YouTube channel 

were presented. 

Key Words: Music, music education, youtube. 

GİRİŞ 

Dijital platformlarda sosyal medya ögelerinin farklı alanlarda günden güne yaygınlaşarak 

hayatın bir parçası olmaya başladığı bir çağda müzik eğitimine yönelik dijital kaynakların da varlığı 

son günlerde başlı başına bir araştırma konusu haline gelmiştir. “Sosyal medya, insanları bir araya 

getiren, topluluklar oluşturmasını sağlayan, kullanıcıların oluşturduğu, üzerinde tartıştığı ve 

değiştirebileceği içerikler oluşturmasını ve birbirleriyle kolay bir şekilde paylaşmasını sağlayan 

etkileşimli web aracı olarak tanımlanabilir” (Kilis ve diğerleri, 2014: 20).  

Özellikle son birkaç yıl içerisinde youtube video paylaşım platformunda dijital müzik eğitimi 

materyalleri olarak adlandırabileceğimiz paylaşım türleri yaygınlaşmaya başlamıştır. “Artık her iş 

alanında kullanılan bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefonlar gibi hayatın akışını hızlandıran 

cihazlarla yaşamak oldukça doğal bir hale dönüşmüştür. Kabul etmeliyiz ki bu sayede faydalı veya 

                                                           
1 Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Programı, ali.ayhan@inonu.edu.tr  
2 İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, tubagurbuz89@gmail.com  
3 İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, temmuzekinci@gmail.com  
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zararlı her tür bilgiye saniyeler içerisinde ulaşmamız mümkün olabilmektedir” (Mustul, Yüksel, 2016: 

389).  

İnternetin de yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim amaçlı kullanılan video türleri de çağın gelişimine 

paralel olarak günden güne artmaya başlamıştır. “Sosyal ağlar insanların birbirleriyle sadece iletişim 

kurmalarını sağlamayıp aynı zamanda milyonlarca insanın belirli bir amaç etrafında örgütlenmesini, 

sosyal grupların belirli amaçlar için mekândan bağımsız bir şekilde bir araya gelmesini de sağlamıştır. 

İnsanlar sosyal ağlarda geçirdikleri zaman içerisinde iletişim kurmanın yanı sıra eğlence, alış-veriş, 

bilgi edinme, boş zamanı değerlendirme gibi etkinlikler de gerçekleştirmektedir” (Diker, 2016: 377). 

Bu anlamda düşünüldüğünde sosyal medya devlerinden youtube, kullanıcılar tarafından oluşturulan 

kanallar yoluyla milyonlarca kişinin birbiriyle iletişim-paylaşım olanağı bulunan bir video kütüphanesi 

haline gelmiştir.  

Bu kütüphanede yer alan videolar izleyicilere farklı alanlarda hitap etmektedir. “Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde sıklıkla kullanılan videolar, kalıcı öğrenme sağlayan ve öğrencilere zengin bir 

öğrenme ortamı sunan teknolojik araçlardır” (Yıldırım, Özmen, 2011: 1). “Birçok fonksiyonel şekilleri 

hareketli kılması ve çeşitli görsel, işitsel ve yazılı metinleri aynı anda birleştirip bilgileri aktarması 

videonun önemli özellikleridir. Bu nedenle, gözleme dayalı öğretimde videonun pozitif etkisi vardır. 

Ayrıca, performans yanlışlıklarının veya davranışlarının düzeltilmesinde de kullanılabilen bir araçtır" 

(Gökbudak, 2004).  

Müziğin farklı alanlarında dijital müzik videolarının eğitim amaçlı kullanılmasıyla birlikte 

sosyal medyanın hissedilir bir şekilde desteği görülmeye başlamıştır. “E Öğrenme kapsamında ifade 

edilen 'internete dayalı eğitim', birçok alanda olduğu gibi müzik eğitiminin en önemli boyutlarından 

birisi olan çalgı eğitimi alanında da eğitim ortamlarının değişmesine zemin hazırlamış, çalgı 

eğitiminin sosyal paylaşım siteleri vasıtasıyla internet üzerinden yapılabilmesine, desteklenebilmesine 

olanak sağlamıştır” (Değirmencioğlu, 2014: 2). Bu anlamda dijital müzik materyallerinin sergilendiği 

sosyal medya platformu olan youtube, eğitsel açıdan çeşitlilik gösteren bir müzik kütüphanesi olarak 

kullanılmaya başlamıştır.  

Youtube üzerinde paylaşılan videolar genel olarak kullanıcılar tarafından yoruma kapatılmadığı 

sürece yayınlanan materyaller hakkında bir tartışma ortamı da oluşturmaktadır. Sosyal medyanın 

özellikle öne çıkan özelliklerinden birisi de paylaşılan içerikler ile ilgili yorumların yapılabilmesidir. 

“Oluşan yeni interaktif ortamda kullanıcılar her konuda duygu ve düşüncelerini yazabilmekte, öneri ve 

eleştirilerini getirebilmektedir” (Çelik, 2014: 29). Böyle düşünüldüğünde eğitsel amaçlı kullanılan 

dijital müzik materyalleri üzerinde yorumlar ve görüşler belirtilerek farklı bir sosyal iletişim modeli de 

kullanılmaktadır.  

“Birçok konuda müzik öğretmeninin fonksiyonlarını üstlenebilen bilgisayarların ve bilgisayar 

yazılımlarının müzik eğitimindeki ağırlığı da günden güne artmakta ve bu teknolojiler 21. yüzyılın 

çağdaş müzik eğitiminin ayrılmaz birer parçası haline gelmektedirler (Levendoğlu, 2004: 2). Youtube 

üzerinde müzik eğitimi anlamında düşünülecek olursa ilk yayınlanan videolar genellikle performansa 

yönelik olarak paylaşılıyordu. Günümüzde hala performans videoları yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ancak performans videolarından farklı olarak bilgisayar ortamında geliştirilen programlar aracılığıyla 

(snagit, camtasia, finale, sibelius, tonica fugata, garage band, logic pro, iMovie vs) dijital müzik 

eğitimi materyalleri hazırlanarak video formunda youtube üzerinde yayınlanmaya başlamıştır. 

Youtube kanallarında kimi zaman etüt, eserlerin notasyon videoları hazırlanırken kimi zaman da 

herhangi bir müzik teorisi konusunda ders anlatımı videolarının bilgisayar programlarının farklı 

özelliklerinden faydalanılarak hazırlanan eğitim amaçlı videolar paylaşılmaktadır.  

Notasyon videoları hazırlamak için gerekli olan bilgisayar programları ve tekniklerinden kısaca 

bahsedilecek olursa ilk iş olarak bir nota yazım programına ihtiyacı vardır. Kullanım amacı ve hedef 

kitleye göre Finale, Sibelius, Tonica, MuseScore yada Logic Pro gibi nota yazım programlarından 

birisi kullanılabilir. Bu programlarda yazılacak herhangi bir müzik etüt ya da eserini notasyon 

videosuna dönüştürmek için birkaç aşama daha vardır. Video dönüştürücü programın kullanımına göre 

yazılan notanın mp3, wav gibi ses dosyalarına dönüştürülmesi de gerekebilir. Kullanılan işletim 

sistemi, ses kartı, işlemci gibi donanımsal ve yazılımsal bilgisayar gereksinimleri, ortaya çıkacak 

dijital videonun kalitesini doğrudan etkilemektedir. Snagit ve Camtasia bilgisayarda eş zamanlı 
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görüntü ve ses kaydı almaya yönelik TechSmith firmasının üretmiş olduğu yazılımlardır. Windows ve 

OSX işletim sistemlerinde kullanılabilen versiyonları da olan bu programlar ile bilgisayar ortamındaki 

görüntü ve sistem sesinin kaydedilmesi mümkün olduğu gibi ekran görüntüsü kaydedilirken bir 

mikrofon yardımı ile programın veya ekran görüntüsü kaydedilen iş parçacıkları hakkında yapılacak 

açıklamaların video ile eş zamanlı kaydı yapılabilmektedir. Örnek olarak finale nota yazım 

programının tanıtımına dair bir video hazırlarken bir yandan program kullanılırken mikrofon yardımı 

ile de eş zamanlı olarak program uygulamasının nasıl yapıldığına dair ekran görüntülerinin 

açıklamaları yapılabilir. Bu veya benzer tarzlarda videolar hazırlanırken yukarıda bahsedilen donanım 

kalitesinin işletim sistemleri ile etkileşimleri önemlidir. Bu sebeple farklı işletim sistemlerinde farklı 

teknikler kullanma gereği duyulabilmektedir. Windows ortamında genellikle ses kartı 

kullanılmadığında yukarıda bahsedilen iki programla eş zamanlı görüntü ve ses kaydı alındığında 

ortaya çıkan medya formlarında ses konusunda çoğunlukla yankılanma, çınlama gibi kaliteyi etkileyen 

durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu duruma çözüm olarak notaların ses dosyalarını nota yazım 

programlarında wav, mp3 gibi formlara ayrıca dönüştürerek, ekran görüntü kaydı yardımcı 

programlarıyla video dosyasını da ayrıca alarak windows movie maker, iMovie gibi programlarda ses 

ve görüntünün birleştirilmesi yoluna da gidilmektedir. IOS işletim sisteminde ses kartı kullanılsa da 

kullanılmasa da bu gibi sorunlarla karşılaşılmadan direkt olarak eş zamanlı ses ve video kaydı 

yapılabilinmektedir. Bu sebeple kullanıcılar tarafından genellikle notasyon veya buna benzer dijital 

müzik materyalleri hazırlanırken işletim sistemi olarak IOS tercih edilmektedir.    

Bu ve benzer teknikler ile hazırlanarak Youtube kanallarında izleyici kitlelerine hitap eden 

dijital müzik materyallerinden eğitim amaçlı olarak kullanılanlarını sınıflandıracak olursak performans 

ve notasyon videoları olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.  

Performans videolarında genellikle herhangi bir müzik eseri ya da etüdün icrasına, ya da 

belirlenen bir çalgının öğretim tekniklerine dayalı bir yapı hakimdir. Kanallarda yayınlanan 

performans  videoları en yaygın olan dijital müzik materyalleri olarak göz önünde durmaktadır. 

Performans videolarının son zamanlarda en yaygın kullanılan şekli ise müzik teorisi anlatımı, çalgı 

öğretimi, ses eğitimi gibi çeşitli müzik eğitimi alanlarına hitap etmektedir. Bu sebepledir ki 

performans videoları izleyici kitlesi üzerinde belirleyici faktörlerden birisi olan “ilgi alanına yönelik 

olmaları” bakımından oldukça faydalı bir görünüme sahiptirler.  

İkinci ana başlığı oluşturan notasyon videolarında ise yukarıda kısaca bahsedilen yöntem ve 

tekniklerle müziğin farklı alanlarına yönelik yayınlanan dijital müzik eğitimi materyalleri söz 

konusudur. Bu video türleri içerisinde müzik teorisi eğitimi, solfej eğitimi, çalgı eğitimi, ses eğitimi, 

okul şarkıları alt yapıları gibi alt başlıklar yer almaktadır. Bu alanda yayınlanan videoların genellikle 

çalgı eğitimine yönelik olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Çalgı eğitiminde sıklıkla karşılaşılan ritim 

aksaklıkları, teorik olarak nota bilgisinin yetersiz olmasından kaynaklanan yanlış icra sorunları, 

üzerinde çalışılan eserin icrasını doğru bir dinleme ve ötesinde izleme ile üstesinden gelinebilecek 

sorunlardır. Youtube üzerinde yayınlanan bu tarzdaki notasyon videoları, bu anlamda öğrencinin 

öğretmenden uzak kaldığı durumlarda, icra hatalarını önleyebilmesine, öğretmen tarafından tavsiye 

edilen notasyon videoları ile doğru olanı hatırlamasına imkan sunduğundan dolayı hedef kitle 

açısından oldukça yüksek bir izlenme oranı elde etmektedir.    

Kanallarda yayınlanan bu iki türe hitap eden video türleri izleyici kitlesine dair veriler de ortaya 

koymaktadır. Kanal popülaritesi kanallarda yayınlanan içeriğin kalitesi ve popülaritesi ile doğru 

orantılıdır. Özellikle bu sebeple dijital müzik yayını yapan kanalların ortak özelliği olarak müzik 

eğitiminin farklı alanlarında kullanılan eğitsel içerik popülaritesi yüksek olan tüm kanallarda hemen 

hemen tekrar etmektedir. Performans videoları alanında keman, piyano, viyolonsel, gitar, flüt gibi 

popüler çalgılara ait etüt ve eserlerin icraları öğretimine yönelik videolarının sıklıkla tekrar edildiği 

görülmektedir. Notasyon videoları alanında ise yine popüler çalgılara ya da eserlere ait notaların ve 

ilgi çekici, güncel, popüler eserlerin notalarına yönelik hazırlanan videoların sıklıkla tekrar edildiği 

görülmektedir.  

Her iki video türünde yayın yapan kanalların kitle tutabilmesi, izleyici oranını yükseltmesi ve 

kanal popülaritesini artırabilmesi için farklı yöntem ve teknikler de kullanılmaktadır. Diğer sosyal 

paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlar ile kanalların reklamları yapılabildiği gibi yine Youtube 
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üzerinde yapılacak reklam anlaşmaları ile kanalın izleyici çekebilmesi için çeşitli yollara da 

başvurulduğu bilinmektedir. Reklamların yanı sıra kanallarda yayınlanan videoların özelliklerine göre 

sınıflandırılabilmesi de önemlidir. Bunun için genellikle oynatma listeleri kullanılmaktadır. Oynatma 

listeleri ile ardıl video serileri hazırlanarak izlenme oranına etkisi artırılmaktadır. Biten bir videonun 

ardınca benzer ya da seri halinde yayınlanması izleyiciler üzerindeki süreklilik hissini sağladığından 

oldukça faydalı etkiler ortaya koymaktadır. Kanal kartları, abonelikler, marka bilinci oluşturma gibi 

Youtube kanal politikalarına paralel bir yayın prensibi ile kısa sürede izleyici kitlesi tutabilmek için 

gereksinimler sağlanabilmektedir. Yorum, Beğeni, Paylaşım gibi Youtube uygulamaları kanalı 

zamanla arama sonuçlarında yukarılara taşımaktadır. Bu üç etkenin yanı sıra yayınlanan videolara ait 

etiketlerin etkisi de göz önünde bulundurulması gereken bir diğer durumdur.  

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada dijital müzik yayını yapan ve Youtube üzerinde belirli bir 

popülarite elde etmiş olan “Lypur”, “The great repertoire”, “Sheetmusic2print” ve “Yiğitcan Gözoğlu” 

isimlerinde yayın yapan kanallar genel olarak incelenmiştir. Bu kanallara ait istatistiklerin elde 

edilmesinde sınırlılıklar var olduğundan dolayı çalışmanın ana verilerini içeren “muzikolaj” kanalı 

üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Özellikle kanal popülaritesi ve izleyici kitlesi tutma 

konusunda yukarıda bahsedilen özelliklerin yerinde ve tutarlı olup olmadığını tahlil edebilmek 

amacıyla açılan muzikolaj kanalı ile dijital müzik materyallerinin izleyici kitlesi açısından ne derece 

talep gördüğünün tespiti de bir anlamda mümkün hale getirilmiştir. Yine hangi tarzda dijital eğitim 

videolarının ne ölçüde izlenebildiği konusunda da fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Genel olarak incelenen müzik kanalları ve bu kanallara benzer türde dijital müzik eğitimi 

materyallerinin yayınlandığı Muzikolaj kanalına ait veriler incelenerek izleyici kitlesi(abone sayısı), 

beğeni, izlenme sayısı, paylaşılan video türleri gibi veriler de ortaya konulmuştur. Tablolarda sunulan 

veriler 17.09.2016 tarihinde elde edilmiştir.  

BULGULAR ve YORUM 

Tablo 1. Dijital Müzik Eğitimi Yapan Kanal Örneklerine Ait Genel Veriler 

 

Veriler 

Kanallar 

Lypur 
The Great 

Repertoire 
Sheetmusic2print 

Yiğitcan 

Gözoğlu 

Yayına Başlama Tarihi 26.06.2006 03.03.2012 27.09.2010 26.07.2006 

Toplam Abone Sayısı 314261 15989 5422 536 

Toplam Video Sayısı 204 434 916 247 

Görüntüleme Sayısı 42427124 2716290 4042626 508958 

Tablo 1’de dijital müzik eğitimi alanında videolar yayınlayan dört farklı Youtube kanalından 

elde edilen genel veriler gözlenmektedir. Kanallar içerisinde görüldüğü üzere en yüksek izlenme ve 

abone sayısına sahip olan kanal Lypur’dur.  

Resim 1 - Lypur Kanal Resmi 
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26.06.2006 tarihinden itibaren toplamda 204 video yayınlayan kanal 314261 abone ile 42 

milyonun üzerinde bir görüntüleme sayısı elde etmiştir. Kanalda piyano eğitimine yönelik performans 

videoları yer almaktadır. Popüler olan bir çalgıya yönelik etkili bir yöntem kullanılarak hazırlanan 

videoların izleyici kitlesi üzerinde ne gibi etkileri olacağına dair rakamlar oldukça etkili sonuçlar 

ortaya koymaktadır.  

Resim 2 - Sheetmusic2print Kanalından Ekran Görüntüsü 

 

Yayınladığı 916 video ile görüntüleme sayısında ikinci sırada yer alan Sheetmusic2print kanalı 

notasyon videoları tarzında dijital müzik materyalleri yayınlayan bir kanal olarak tablo ikide yerini 

almıştır. Kanalın abone sayısı 5422 olmakla birlikte 27.09.2010 tarihinden itibaren farklı çalgı 

türlerine ait etüt eserlerin videolarını yayınlamaya devam etmektedir. Kanal yayına başladığı gün 

itibariyle 3 milyona yakın bir görüntüleme sayısı elde etmiştir.  

Resim 3 - The Great Repertoire Kanal Resmi 

 

The Great Repertoire piyano eğitiminde sıklıkla kullanılan popüler eserlerin finale 

programında notasyon videolarına dönüştürülmesi ile ortaya çıkan dijital müzik materyallerini 

paylaşan 15989 abone ile yayın hayatına devam eden bir kanal olarak tablo 1’de yer almaktadır. 

Abone sayısı bakımından ikinci, görüntüleme sayısı açısından ise üçüncü sırada yer alan kanalda 434 

video yer almaktadır. Kanalda 400 üzerinde notasyon videosu yer almaktadır. Ancak bu videolardan 

bazıları aynı eserin farklı çalgılar ile seslendirilerek tekrar yayınlanmasından kaynaklanmaktadır. 

Farklı renklerde çalgılarla aynı eserin farklı duyulmasını da sağlayan kanaldaki videolar 03.03.2012 

tarihinden bu yana yayın hayatına devam eden kanalın farklı bir yönü olarak gözlenmiştir.  

Resim 4 - Yiğitcan Gözoğlu Kanal Resmi 
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Kendi ismi ile açtığı kanalda çoğunlukla solfej eğitimine yönelik notasyon videoları yayınlayan 

Yiğitcan Gözoğlu 26.07.2006 tarihinden itibaren 536 abone sayısı, 247 video sayısı ve toplamda 

508958 görüntüleme sayısı ile tablo 1’de yer almaktadır. Genellikle müzik teorisine yönelik dijital 

müzik materyalleri yayınlanan kanalda kontrpuan derslerine yönelik anlatımların yer aldığı videolarda 

yer almaktadır. Kanalda ayrıca performansa dayalı videolar da yer almaktadır.  

Resim 5 - Yiğitcan Gözoğlu Kanalında Kontrpuan Dersleri Oynatma Listesi Görüntüsü 

 

Muzikolaj Örneğine Ait Veriler 

Resim 5 - Muzikolaj Kanal Resmi 

 

Tablo 2. Muzikolaj Kanalı Genel Verileri 

Yayına Başlama Tarihi 25.06.2016 

Abone Sayısı 85 

Video Sayısı 312 

Toplam İzlenme Sayısı 29262 

Ortalama Görüntüleme Süresi (Dakika) 21  

Toplam Görüntüleme Süresi (Dakika) 10433 

Toplam Beğeni Sayısı 128 

Toplam Paylaşım Sayısı 120 
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Tablo 2’den elde edilen verilere göre Haziran 2016 itibariyle yayına başlayan muzikolaj kanalı 

85 abone sayısına ulaşmıştır. Toplamda 312 video yayınlanan kanalda yaklaşık üç ay gibi bir sürede 

29262 görüntüleme sayısı elde edilmiştir. Bu görüntüleme sayısının süre olarak verilerine bakıldığında 

toplamda 10433 dakika ve ortalama 21 dakika olmak üzere izlenme oranı elde edilmiştir. Yayınlanan 

videolardan 128 beğeni ve 120 paylaşım sayısı tespit edilmiştir.  

Tablo 3. İzlenme Oranlarının Cinsiyete Göre Dağılımı  

Cinsiyet 

Erkek Kız 

%57 %43 

Kanal izleyici kitlesinin %57 erkek, %43 kız olarak tespiti tablo 3 de görülmektedir.  

Tablo 4. İzlenme Sürelerini Belirleyen Trafik Kaynakları 

Trafik Kaynakları 

(İzlenme Süresi 
% 

Oynatma Listeleri 44 

Önerilen Videolar  32 

Youtube Arama  8 

Diğer (paylaşımlar) 16 

İzlenme sürelerini belirleyen trafik kaynakları verilerini gösteren tablo 4’te oynatma listelerinin 

izlenme oranına olumlu bir etkisinin olduğu gözlenmektedir. Seri halinde yayınlanan videoların 

paylaşımına imkân sunan oynatma listeleri kanalların popülaritesini de artırmaktadır. Bunun en 

belirgin örneği ise Youtube özelliği olan önerilen videolar bölümünde kanalda yayınlanan videoların 

paylaşılmasıdır. Bu veriye önerilen videolardaki %32’lik değer ile ulaşılmıştır. Youtube üzerinde 

videoların ya da kanalların popüler olabilmesinin en belirgin özelliği ve temel şartı zamanla Youtube 

sitesinin kendi oluşturduğu konu başlıklarında ilgili videoların yer alabilmesidir. Muzikolaj kanalında 

yer alan videoların Youtube üzerindeki klasik müzik konu başlığı içerisinde önerilen videolarda yer 

aldığı da tespit edilmiştir (resim 6). 

Resim 6 - Klasik Müzik Konu Başlığında Önerilen videolar bölümünde muzikolaj kanalı 

önerisi ekran görüntüsü 
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Tablo 5. Abone Oranlarının İzleme Süresine Etkisi 

 İzlenme süresi (dakika) Görüntüleme 

Abone Olmayan Kullanıcı 9320 26855 

Abone olan Kullanıcı 1114 2407 

Tablo 5’ten elde edilen verilere göre toplamda 85 abone ile elde edilen izlenme süresinin 1114 

dakika, görüntüleme sayısının ise 2407 olduğu görülmektedir. Abone olmayan kullanıcılardan elde 

edilen verilere göre ise 9320 dakikalık bir izlenme süresi ve 26855 görüntüleme sayısı görülmektedir. 

Youtube üzerinde yapılan yayınlarda izleyici kitlesi tutma abone sayıları ile gerçekleşmektedir. 

İzlenme oranlarına mutlak bir etkisi vardır. Muzikolaj kanalının 3 aylık yayın hayatında elde edilen 

veriler de bunun bir göstergesidir. Abone izlenme etkisinin yanısıra abone olmayan kullanıcıların 

etkilerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu etkinin çarpanlarını ise yayınlanan video türlerinin 

popülaritesi, ilgi çekiciliği, paylaşımlardan kaynaklanmaktadır.  

Tablo 6. Coğrafi Bölgelerden Elde Edilen İzlenme Sayılar 

Coğrafi Bölge İzlenme süresi (dakika) 
Görüntüleme 

Sayısı 
Coğrafi Bölge 

İzlenme 

süresi 

(dakika) 

Görüntüleme 

Sayısı 

Türkiye 7128 26160 Şili 3 6 

Almanya 1214 961 Hong Kong 3 4 

Meksika 380 203 Tayland 2 3 

İspanya 327 378 Tayvan 2 2 

Filipinler 249 174 Rusya 2 1 

Japonya 184 116 Porto Riko 2 6 

Fas 134 149 İsrail 2 2 

Peru 129 73 
Dominik 

Cumhuriyeti 
1 1 

ABD 122 62 Laos 1 3 

Guatemala 86 28 Güney Afrika 1 1 

İtalya 81 221 Macaristan 1 2 

Arjantin 74 86 Panama 1 2 

Azerbaycan 69 175 Lübnan 1 1 

İsviçre 54 30 Paraguay 1 1 

Brezilya 34 94 Jersey 1 1 

Fransa 22 40 Kolombiya 1 4 

İsveç 0 1 Avusturya 1 1 

Polonya 17 4 Bosna Hersek 0 2 
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Avustralya 16 5 Litvanya 0 1 

Kıbrıs 13 42 Réunion 0 1 

Yunanistan 9 6 Kuveyt 0 1 

Venezuela 8 19 Hırvatistan 0 1 

Çek Cumhuriyeti 8 10 Bulgaristan 0 1 

Birleşik Arap Emirlikleri 7 20 Singapur 0 2 

Birleşik Krallık 6 9 Hindistan 0 1 

Belçika 5 27 Endonezya 0 1 

Hollanda 4 5 Güney Kore 0 1 

Kanada 4 14 Romanya 0 1 

Vietnam 0 1 Yeni Zelanda 0 1 

Bilinmeyen Bölge 20 94  

Tablo 6’da coğrafi bölgelerden elde edilen izlenme sayıları görülmektedir. Muzikolaj kanalında 

3 aylık yayın süresinde toplam 58 bilinen 1 bilinmeyen bölgede farklı sayılarda izlenme oranları elde 

edilmiştir. Verilere göre en fazla izlenme oranında ilk beşte yer alan ülkeler sırasıyla Türkiye, 

Almanya, Meksika, İspanya ve Filipinler’dir.  

SONUÇ  

Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda dijital müzik eğitimine yönelik Youtube 

kanallarının günden güne yaygınlaşmakta olduğu görülmektedir. Belirgin bir izleyici kitlesine de hitap 

eden Youtube üzerinde bu içeriğe yönelik yayın yapan kanallar teknolojinin getirdiği yenilikler 

doğrultusunda kimi zaman etüt, kimi zaman eser, kimi zaman da farklı konular üzerinde hazırlanan 

dijital müzik materyallerini paylaşarak kullanıma sunmaktadır. Çalışmada incelenen kanalların 

paylaşmış oldukları videoların -izlenme oranları açısından- olumlu sonuçlar ortaya koyduğu tespit 

edilmiştir. Abone sayıları, toplam görüntüleme sayıları bu olumlu sonuçların ürünüdür. Yine 

çalışmada örnek olarak gösterilen 4 kanala ait genel veriler incelenmiştir. Çalışmaya temel teşkil 

etmesi için açılarak yayın hayatına başlayan Muzikolaj kanalının ise Youtube analitikler bölümünden 

ayrıntılı veriler elde edilerek tablolar halinde çalışmada gösterilmiştir. Muzikolaj kanalından elde 

edilen 3 aylık veriler kapsamında dijital müzik materyallerinin abone tutma, paylaşım, beğeni gibi 

youtube özellikleri açısından oldukça yüksek bir talep gördüğü söylenebilir. Kanalın yayın hayatına 

başlamasından sadece 1 ay gibi kısa bir süre sonra youtube önerilen videolar kapsamında kanala ait 

videoların gösterilmesi de dijital müzik materyallerinin ilgi çekici bir özelliğini vurgulamakta olduğu 

kanısına varılabilir. Genel olarak incelenen dijital müzik materyali yayını yapan kanalların izleyiciler 

tarafından talep gördüğü ve bu talepler doğrultusunda benzer kanalların da açıldığı gözlenmiştir.  
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MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE 

PİYANO-ORG ÇALGILARINI KULLANABİLME DURUMLARI  

(MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)  

 

UTILIZATION PREVALENCE OF PIANO AND MELLOTRON BY  

MUSIC TEACHERS IN SECONDARY SCHOOL MUSIC LESSONS   

(THE EXAMPLE OF MALATYA)  

 

Amaç PALA4 & Onur ZAHAL** & Engin GÜRPINAR*** 

 

ÖZET 

Bu araştırma ile müzik öğretmenlerinin ortaokul kademesi müzik eğitiminde piyano veya org çalgılarını ne düzeyde 

ve hangi alanlarda kullanabildiklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Durum saptamasına yönelik betimsel nitelikteki bu 

çalışma, genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Malatya Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda görev yapmakta olan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada basit tesadüfi 

örnekleme yapılmış, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde görev yapan 40 müzik öğretmeni ise araştırmanın çalışma grubu 

olarak belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak beşli likert tipinde bir anket geliştirilmiştir. Bu uzman görüşleri 

doğrultusunda oluşturulmuş olan ankette; piyano veya org çalgılarının kullanılabilme durumlarını ilişkin sorular yer 

almaktadır. Veri analizi için SPSS 20.0 ve Excel programları aracılığı ile minimum-maksimum puanlar, aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Bulgular; tablo ve grafikler kullanılarak görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, 

piyano veya org çalgılarını hiç kullanmayan öğretmenlerin en az sayı ile dağılımda yer aldıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra 

okul şarkıları, halk türküleri ve diğer müzik türlerine ilişkin eserlerin ders ve egzersizlerde öğretimi, müziksel doğaçlama ve 

deşifre yapabilme, eşlik dağarcıklarını kullanabilme, müzikal dinamiklerin öğretimi vb. alanlarda müzik öğretmenlerinin 

piyano veya org çalgılarını orta düzeylerde kullanabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Müzik Öğretmeni, Genel Müzik Eğitimi, Ortaokul Müzik Dersi, Piyano, Org 

ABSTRACT 

With this research, we intended to initial analyse the school songs, folk songs and other Works which located in 

Primary Grade music textbooks. This Works, were investigated according to their class grade, subjects, register limits, 

rythmic construction and tonal or modal structure. In this study with descriptive and document analysis content analysis 

technique was applied. Research sample formed and located in music textbooks which used in 2015-2016 academic year and 

consist 187 school songs. In this research the data were obtained with scanning of the school song all in the sample. Every 

piece of school songs, according to the matters dealt with in sub-problems separately examined and classified in terms of 

structural features. The data obtained from the scan results have been transferred to the computer and transformed to the table 

and chart by using excel programme. According to research; Tonal C majör, 2/4 rythm and C-A interval was found that the 

distribution takes place with the highest ratio. It was also observed that most of work were in Grade 6 textbooks. Generated 

on the Makam scales most husseini, respectively, and then Rast and Kurdî found that the content of works takes place. 

Ataturk-Patriotic love and other subjects is determined in majority. 

Keywords: Music Teacher, General Music Education, Secondary School Music Lesson, Piano, Mellotron. 

1.GİRİŞ 

1.1.Eşlik Çalgısı Olarak Piyano 

21. yüzyılda teknoloji ve bilimdeki süregelen gelişmeler, bilginin hızlı bir şekilde yayılımı ile 

eğitimi büyük ölçüde etkilemiştir. Milenyum çağında eğitimin geçirmiş olduğu evrim, bütün 

disiplinlerin ayrı ayrı önemli bir bütünü oluşturduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bireyin, toplum 

içinde kabul görebilmesi için eğitimin en önemli alanlarından birini müzik eğitimi oluşturmaktadır. 

Müzik eğitimi alan bir birey, toplumsal olaylara karşı duyarlı, hem duygusal hem de ruhsal açıdan 

sağlıklı düşünebilen, kendiyle ve çevresiyle barışık bir rol üstlenmektedir. Bu özelliklere sahip bir 

birey yetiştirmenin yolu ise nitelikli müzik öğretmenleri yetiştirmekten geçmektedir. Bir müzik 

öğretmeninin müziği okuması, anlaması ve öğrenmesi için piyano, müzikal işitme, armoni ve eşlik 

eğitimi alması gerekmektedir.  Bütün bu disiplinlerin meyvesi, piyano ile eşlik etme becerisi 

edinildiğinde toplanabilir. İdeal müzik öğretmeni, öğrencilere çok sesli müziği ve kendi müziğini 

öğretirken, müzikalite ve pek çok müziksel davranış kazandırırken piyano ile eşlikleme yeteneği 

sergilemesi onu ayrıcalıklı kılmaktadır ve müzik öğretmeninin mesleki yeterlik algısını olumlu yönde 

etkileyeceği düşünülmektedir.  

                                                           
4    Müzik Öğretmeni, Malatya Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi, amacpala44@gmail.com  
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Piyano eğitimi ve öğretimi; müzik öğretmenliği programının temelini oluşturmaktadır. 

Kademeli olarak birtakım teknik alıştırma ve etütler, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden 

örnekler, eğitim müziği örnekleri, piyano literatürü ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme 

tekniklerini içeren bir süreçtir. (Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, 1998). 

Piyano dersinin haftalık saati 2006–2007 akademik yılından itibaren yürürlüğe giren programla 

birlikte altı yarıyıldan sekiz yarıyıla çıkarılmıştır. Bu yeni uygulama, piyanonun müzik öğretmeninin 

yegâne ve vazgeçilmez çalgısı olduğunun yetkili kurumlarca da teyidi niteliğinde olmuştur.  

Piyano, her tür ve yoğunluktaki çoksesliliğin ifade etme imkânına sahip, gelişimini 

gerçekleştirmiş, herkes tarafından kabul edilen yegâne bir çalgı olarak, müzik öğretmeninin öğrenim 

ve meslek hayatında önemli bir role sahiptir ( Kıvrak, 2003). Piyanonun, armonik yapılardaki eser 

analizini kolaylaştırıcı ve somutlaştırıcı tuşe özelliği, çok geniş ses sahası ve mükemmel bir eşlik 

çalgısı olması, müzik öğretmeninin vazgeçilmezi olmasını sağlamaktadır (Durak, 2007). 

Piyano solo bir çalgı olmasının yanı sıra, armoni oluşturma ve bütün çalgılarla olan tını 

birlikteliği özelliğiyle en küçük müzik topluluklarından büyük orkestralara kadar müziğin icra edildiği 

her alanda en başta gelen eşlik çalgılarından biri olarak kabul edilmektedir.  

Say (2005), eşliği bir müzik yapısının ana melodisini veya ses çizgisini destekleyerek onu ön 

plana çıkarması istenen ve ona anlam, zenginlik, derinlik gibi özellikler kazandıran yardımcı ses 

öğeleri ve ses yapıları olarak tanımlanmaktadır. Eşliğin tanımından yola çıkılacak olursa, bir eşlik 

çalgısının birtakım özellikler barındırması gerekmektedir. Bunların başında, armonik ve polifonik 

kabiliyet, iyi bir akorda sahip olunca entonasyon probleminin olmaması gibi özellikler gelebilir. Bu 

özellikler düşünüldüğünde piyano başta olmak üzere org,akordeon, gitar ilk akla gelen müzik aletleri 

olmaktadır.  

Yüksek Öğretim Kurumu, Eşlik Dersinin amacını, piyano ve diğer eşlik çalgıları için okul 

müziğindeki kullanılan çalgı ve ses için yazılmış hazır eşlikleri çalma veya doğaçlama olarak eşlik 

yapabilme çalışmalarını kapsar şeklinde belirtmiştir. Bu ders sadece bir dönem ve haftada iki saat 

verilmektedir. Bu durum, öğrencilerin eşlikle ilgili yetkin olmalarını yeterince sağlayamamaktadır 

(Dağdeviren,2006). Bu bakımdan ders dönemi ve saati mutlaka arttırılmalıdır. Saat ve dönemin 

arttırılmasının yanı sıra dersin içeriği de dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Sönmezöz (2006), Müzik 

öğretmeni adaylarının okul şarkılarına herhangi bin ön hazırlık yapmadan ve deşifre eşlik yapabilmesi 

ve bu eşliğin etkili ve etkin olabilmesi için, Eşlik dersinin “İlköğretim Kurumları Müzik Dersi 

Öğretim Programı”na göz önüne alınarak işlenmesinin çok önemli olduğunu söylemektedir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak, ortaokul müzik derslerinde müzik öğretmenlerinin; dersin amaç, 

hedef ve kazanımları dâhilinde öğretim aşamasında, gerek okul şarkılarına, çeşitli eserlere eşliklemede 

gerek diğer müzikal öğelerin öğretiminde piyano ya da elektronik org çalgılarının kullanımının ne 

durumda olduğu araştırmanın temel problem durumunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın 

problem cümlesi; “Müzik öğretmenlerinin, ortaokul dönemi genel müzik eğitiminde piyano ya da org 

çalgısını kullanabilme düzeyleri nedir?” biçiminde oluşturulmuştur. 

1.2. Amaç  

Bu araştırmada, müzik öğretmenlerinin, ortaokul müzik derslerinde piyano-org çalgılarını ne 

düzeyde ve hangi alanlarda kullanabildiklerinin ortaya çıkarılması amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan alt problemleri aşağıda yer almaktadır. 

 Ortaokul Dönemi Müzik Eğitiminde Müzik Öğretmenlerinin Piyano-Org 

Kullanabilme Düzeyine Yönelik Ankete ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma, minimum-

maksimum değerleri nasıldır? 

 Ankette yer alan maddelere verilen cevaplara ilişkin dağılım değerleri nasıldır? 

1.3. Önem 

Genel müzik eğitimi çerçevesinde, ortaokul ders kitaplarında birçok okul şarkısı, GTHM-

GTSM ve diğer türlere ilişkin eserler yer almaktadır. Bu eserlerin öğretiminde, öğretmenin, eşlik 

çalgıları olan org ya da piyanoyu ne düzeyde kullandıkları önem taşımaktadır. Öğrencinin derse 

güdülenmesi, öğrenme sürecinin hedeflere uygun bir biçimde gerçekleşmesi için müzik 
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öğretmenlerinin, piyano-org çalgılarını kullanabilmesi ve bu çalgıları, eser öğretiminin yanı sıra diğer 

hedef davranışların ve kuramsal bilgilerin öğretiminde de ne düzeyde kullandıkları önemli 

görülmektedir. 

1.4. İlgili Araştırmalar 

Eğilmez (2003), müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde elektronik org ve piyanoyu 

kullanabilme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini araştırmıştır. Bu görüşlerden yola çıkarak 

müzik öğretmenliği programlarındaki piyano eğitimini değerlendirmiştir. Araştırma için dört ilden 110 

müzik öğretmenine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin müzik derslerinde en 

çok blokflüt ve sonra sırasıyla elektronik org ve gitarı kullandıkları saptanmıştır. Sönmezöz’ün (2009) 

müzik öğretmenlerinin, müzik öğretmenliği programındaki eşlik öğretimi ve eşlik yapabilme 

yetkinlikleriyle ilgili görüşleri alınarak, bu programlarda yapılan eşlik dersinin genel bir 

değerlendirilmesini yapmayı amaçladığı çalışmasında, müzik öğretmenlerinin, eşlik yapabilme 

davranış ve yeterliklerinin istenilen seviyede olmadığı görülmüştür. Akçalı’nın (2007)  müzik 

öğretmenlerinin eğitim müziğinde çoksesli eşliklemede armoninin harflerle gösterildiği bir eşlik 

metodu olan harf şifre yöntemini kullanma durumları ve bu konuyla ilgili diğer görüşlerini tespit 

etmeye çalıştığı araştırmasında müzik öğretmenleri arasında harf şifreleri kullanımının düşük olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Kalkanoğlu’nun (2007) okul şarkılarının müzik öğretmenleri tarafından bilgi ve 

beceri seviyelerine göre piyano ile eşliklerken nasıl bir metot ve teknik belirlenmelidir? sorusuna 

cevap aradığı araştırmasında, eşliklenecek eserlerin armonik ve melodik çözümlemesi, eşlik 

partisindeki akorların birbirlerine ne şekilde bağlanacağı, melodinin ritmik yapısına ve üslubuna 

uygun eşlik figürleri bulunması, sol elde akor bas seslerinin- sağ elde diğer akor seslerinin yer aldığı 

eşlik modellerinin oluşturulması ve akor seslerinin iki ele dağıtılması ile oluşturulan eşlik modelleri 

gibi yollar çözüm olarak sunulmuştur. 

Köz (2007) okul şarkılarına eşlik yapılırken karşılaşılan problemler ve gitarın bu alandaki 

kullanılabilirliğinin ilgili öğretim elemanları ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesini 

araştırdığı çalışmasında, öğretim elemanlarının;  haftalık ders saatini, eşlik dersi ile olan ilişkisini ve 

gitar için yazılmış mevcut kaynakları sayı ve içerik bakımından yetersiz bulduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Demirtaş’ın (2011) betimsel ve deneysel olmak üzere iki yöntem kullandığı ve ilköğretim 7. sınıf 

müzik dersinde okutulan okul şarkılarının piyano eşliği yapılarak öğretilmesinin, öğrenci kazanımların 

etkilerini belirlemeyi amaçladığı çalışmasında, şarkı öğretim sürecinde piyano eşliği yapmanın 

öğrenciler üzerinde olumlu yönde bir etkisinin olduğu ve kazandırılmak istenilen ölçüt davranışlarla 

ilgili olarak, deney-kontrol grupları arasında anlamlı farklar oluştuğunu tespit etmiştir. Akgül (2013) 

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin çalgı eşlikli işlenen müzik derslerinin, derse yönelik başarı ve 

tutumlarına etkisini belirlemek amaçladığı deneysel desen yöntemi kullanılan bu çalışmada, deney 

sonunda kontrol grubu öğrencileri ve deney grubu öğrencilerinin bilgi düzeylerinin karşılaştırılmıştır. 

Deney grubu öğrencilerinin bilgi düzeylerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha ilerde oldukları 

sonucu tespit edilmiştir.  

Bu çalışmaların yanı sıra, müzik öğretmenlerinin piyano-org çalgılarını kullanımına ilişkin; 

müzik öğretmenleri için okul şarkılarının piyano ile eşliklenmesine yönelik öneriler (Bilgin&Şaktanlı, 

2007; Kalkanoğlu, 2007), müzik öğretmeni adaylarının piyano eşliği dersine bakış açıları (Piji Küçük, 

2014), lisans piyano eğitiminin müzik öğretmenlerinin mesleki yaşantılarında piyano kullanımını 

yordayıcılığı (Öztürk, 2011), piyano eşliği yeterlik algısı (Piji Küçük, 2007), ilköğretim kademesinde 

müzik derslerinde elektronik org kullanımının öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarına olumlu 

etkisi (Levent, 2013), müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına eşlik yapabilme konusuna ilişkin 

görüşleri (Çevik&Güven, 2011) konularına yönelik çeşitli araştırmalar ilgili alanyazında yer 

almaktadır. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden “Genel Tarama Modeli” kullanılmıştır. Karasar’a 

(2007) göre genel tarama modeli; bir problem hakkında; evrenden alınan örneklemler üzerinden genel 

bir yargıya varmak amacı ile yapılan taramalardır. Araştırmada, müzik öğretmenlerinin müzik 

derslerinde, eşlik veya başka amaçlarla piyano veyahut org çalgılarını kullanma konularına ilişkin 

durum tespiti yapıldığından, çalışma betimsel nitelik taşımaktadır. 
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2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Malatya’da ortaokullarda görev 

yapan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Bütün öğretmenlere; zaman, maddi imkânlar vb. 

nedenlerle ulaşılamadığından dolayı basit tesadüfi örnekleme tekniği ile araştırmanın çalışma 

grubunun 40 müzik öğretmeninden oluşmasına karar kılınmıştır. Basit tesadüfi örneklemede, evreni 

oluşturan her öğenin örnekleme girme olasılığı aynıdır (Arıkan, 2004). 

2.2.Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu çalışmada kullanılan veriler, örneklemde yer alan bütün öğretmenlere yüz yüze anket 

uygulanarak elde edilmiştir. Öğretmenlere uygulanan “Ortaokul Müzik Eğitiminde Müzik 

Öğretmenlerinin Piyano Çalgısını Kullanma Düzeyine Yönelik Anket”, uzman görüşleri doğrultusunda 

hazırlanan 13 maddeden oluşan beşli likert tipinde bir ölçme aracıdır. Anketin güvenirlik katsayısı .83 

(α) olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. SPSS ve Excel 

programlarına işlenen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, grafikler aracılığı ile 

sunulmuştur. Aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler ise tablolar 

aracılığı ile görselleştirilmiştir. 

3. BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümünde, müzik öğretmenlerinin ortaokul dönemi müzik eğitiminde 

piyanoyu kullanma düzeyine yönelik bulgular sıralanmıştır. Tablo 1’de “ Ortaokul Dönemi Müzik 

Eğitiminde Piyanoyu Kullanma Düzeyine” yönelik maddelere (N:40) ilişkin aritmetik ortalama, 

standart sapma, en düşük ve en yüksek değerleri ayrıntılı bir biçimde sunulmuştur.  

Tablo 1.  Ortaokul Dönemi Müzik Eğitiminde Müzik Öğretmenlerinin Piyanoyu 

Kullanma Düzeyine Yönelik Anket İle İlgili Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve En Düşük 

ve En Yüksek Değerlerinin Dağılımları 

Madde 

no 

                                                                                                    

Maddeler 

 

N X  SS 
En Düşük  

Değer 

En Yüksek 

Değer 

1 Müzik derslerinde piyano ya da org kullanırım 

40 

3.00 1.52 1.00 5.00 

2 
Okul şarkılarını öğretirken piyano ya da org 

kullanırım 
3.00 1.36 1.00 5.00 

3 
GTHM-GTSM türündeki eserleri öğretirken piyano 

ya da orgu kullanırım 
2.65 1.27 1.00 5.00 

4 
Diğer müzik türlerinin (Pop, yabancı aktarma vb.) 

özelliklerine göre piyano ya da orgu kullanırım 
2.93 1.37 1.00 5.00 

5 
Şarkıları öğretirken eşlik repertuarından 
faydalanırım. 

2.95 1.41 1.00 5.00 

6 
Şarkıları öğretirken piyano ya da org ile doğaçlama 

eşlik yaparım. 
2.93 1.19 1.00 5.00 

7 
Tutarlı ve sabit bir tempo tutmayı öğretirken piyano 
ya da orgu kullanırım 

2.93 1.33 1.00 5.00 

8 
Gürlük ve hız terimlerini öğretirken piyano ya da org 

çalgısını doğaçlama olarak kullanırım 
3.13 1.30 1.00 5.00 

9 
Öğrencilere müzikalite kazandırırken piyano ya da 
orgu kullanırım 

3.10 1.34 1.00 5.00 

10 Müziksel oyunlarda piyano ya da org kullanırım 2.93 1.38 1.00 5.00 

11 
Eseri deşifre okurken piyano ya da orgu doğaçlama 

olarak kullanırım 
3.08 1.54 1.00 5.00 

12 
Etkinliklerde (resmi törenler, yılsonu etkinlikleri vb.) 
piyano ya da orgu kullanırım 

3.13 1.40 1.00 5.00 

13 
Egzersizlerde (ders dışı çalışma) piyano ya da org 

kullanırım 
 2.95 1.47 1.00 5.00 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere,, “Gürlük ve Hız Terimlerini Öğretirken Piyano ya da Org 

Çalgısını Doğaçlama Olarak Kullanırım” ve “Etkinliklerde Piyano ya da Orgu Doğaçlama Olarak 

Kullanırım” maddelerinin aritmetik ortalamasının X = 3.13 ile en yüksek değerlere sahip olduğu 

saptanmıştır. “GTHM-GTSM Türündeki Eserleri Öğretirken Piyano Ya Da Org Kullanırım” 

maddesinin aritmetik ortalamasının ise X = 2.65 ile en düşük değere sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 1’deki verilere göre bütün maddelere verilen yanıtlarda En Düşük (1.00) ve En Yüksek (5.00) 
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değerlerinin verildiği gözlenmiştir. Müzik öğretmenlerinin her bir maddeye verdikleri yanıtların 

frekans ve yüzde dağılımları aşağıda grafiklerle sunulmuştur.   

 

Grafik 1. “Müzik Derslerinde Piyano Ya Da Org Kullanırım” Maddesinin (m1) Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Müzik Derslerinde Piyanoyu Ya Da Orgu Kullanırım”(m1) maddesine müzik 

öğretmenlerinin (%35)’inin müzik derslerinde piyanoyu kullandığı, (%18)’inin “Orta Ölçüde” 

kullandığı, (%30)’unun “Kısmen” kullandığı, (%18)’inin ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir. 

Ortaokul dönemi müzik derslerinde piyanoyu ya da orgu kullananların çoğunlukta olduğu, hiç 

kullanmayanların ise dikkate değer bir oranda olduğu görülmüştür.  

 

Grafik 2. “Okul Şarkılarını Öğretirken Piyano ya da Org Kullanırım” Maddesinin (m2) 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Okul Şarkılarını Öğretirken Piyano ya da Org Kullanırım” (m2) maddesine müzik 

öğretmenlerinin okul şarkılarını öğretirken (%35)’inin “Kısmen” piyanoyu kullandığı, (%10)’unun 

“Orta Ölçüde” kullandığı, (%25)’inin “Büyük Ölçüde”, (%18)’inin “Tamamen” kullandığı, 

(%13)’ünün ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir. Okul şarkılarının öğretirken piyanoyu 

kullananların büyük oranda olduğu belirlenmiştir.  

 

Grafik 3. “GTHM-GTSM Tütündeki Eserleri Öğretirken Piyano ya da Org Kullanırım” 

Maddesinin (m3) Frekans ve Yüzde Dağılımı 
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“GTHM-GTSM Tütündeki Eserleri Öğretirken Piyano ya da Org Kullanırım” (m3) maddesine 

müzik öğretmenlerinin bazı halk türkülerini öğretirken (%28)’inin “Kısmen”  piyanoyu kullandığı, 

(%20)’sinin “Orta Ölçüde” kullandığı, (%23)’ünün “Büyük Ölçüde”, (%8)’inin “Tamamen” 

kullandığı, (%28)’inin ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir. Bazı halk türkülerini öğretirken 

piyanoyu kullananların az bir oranda, hiç kullanmayanların ise azımsanmayacak düzeyde olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Grafik 4. “Diğer Müzik Türlerinin (Pop, Yabancı Aktarma vb.) Özelliklerine Göre Piyano ya 

da Orgu Kullanırım (m4)  Frekans ve Yüzde Dağılım 

“Diğer Müzik Türlerinin (Pop, Yabancı Aktarma vb.) Özelliklerine Göre Piyano ya da Orgu 

Kullanırım (m4) maddesine müzik öğretmenlerinin diğer müzik türlerini öğretirken (%33)’ünün 

“Kısmen”  piyanoyu kullandığı, (%15)’inin “Orta Ölçüde” kullandığı, (%20)’sinin “Büyük Ölçüde”, 

(%18)’inin “Tamamen” kullandığı, (%15)’inin ise “Hiç”  kullanmadığı tespit edilmiştir. Diğer müzik 

türlerini öğretirken piyanoyu kısmen kullananların diğer değişkenlere göre en yüksek oranda olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Grafik 5. “Şarkıları Öğretirken Eşlik Repertuarından Faydalanırım” Maddesinin 

(m5)  Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Şarkıları Öğretirken Eşlik Repertuarından Yararlanırım” (m5) maddesine müzik 

öğretmenlerinin şarkıları öğretirken eşlik dağarcığını (%35)’inin “Kısmen” kullandığı, (%10)’inin 

“Orta Ölçüde” kullandığı, (%20)’sinin “Büyük Ölçüde”, (%20)’sinin “Tamamen” kullandığı, 

(%15)’inin ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir. Şarkıları öğretirken eşlik dağarcığını kısmen 

kullananların en yüksek oranda, hiç kullanmayanların neredeyse beşte bir oranında olduğu, 

diğerlerinin ise birbirlerine yakın bir oranda gerçekleştiği belirlenmiştir.  
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Grafik 6. “Şarkıları Öğretirken Piyanoyu ya da Orgu Doğaçlama Olarak Kullanırım” 

Maddesinin (m7)  Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Şarkıları Öğretirken Piyanoyu ya da Orgu Doğaçlama Olarak Kullanırım”(m6) maddesine 

müzik öğretmenlerinin şarkıları öğretirken piyanoyu doğaçlama olarak  (%33) oranında “Kısmen”, 

(%25) oranında “Büyük Ölçüde”, (%23) oranında “Orta Ölçüde”, (%10) oranında “Tamamen” 

kullandığı, (%10) oranında ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir. Şarkıları öğretirken piyanoyu 

doğaçlama olarak kısmen kullananların diğer değişkenlere göre çoğunlukta olduğu belirlenmiştir.  

 

Grafik 7. “Tutarlı ve Sabit Bir Tempo Tutmayı Öğretirken Piyano ya da Orgu 

Kullanırım” Maddesinin (m7)  Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Tutarlı ve Sabit Bir Tempo Tutmayı Öğretirken Piyano ya da Orgu Kullanırım” (m7) 

maddesine müzik öğretmenlerinin tutarlı ve sabit bir tempo tutmayı öğretirken piyanoyu  (%35) 

oranında “Kısmen”, (%18) oranında “Büyük Ölçüde”, (%20) oranında “Orta Ölçüde”, (%18) 

oranında “Tamamen” kullandığı,  (%13) oranında ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir.  Müzik 

öğretmenlerinin çoğu tutarlı ve sabit bir tempo tutmayı öğretirken piyanodan kısmen yararlandıkları, 

tamamen, büyük ölçüde ve orta ölçüde değişkenlerinin birbiriyle eşit oranda olduğu belirlenmiştir.  

 

Grafik 8. “Gürlük ve Hız Terimlerini Öğretirken Piyano ya da Org Çalgısını 

Doğaçlama Olarak Kullanırım” Maddesinin (m8)  Frekans ve Yüzde Dağılımı 
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“Gürlük ve Hız Terimlerini Öğretirken Piyano ya da Org Çalgısını Doğaçlama Olarak 

Kullanırım” (m8) maddesine müzik öğretmenlerinin gürlük ve hız terimlerini öğretirken piyanoyu  

(%25) oranında “Büyük Ölçüde”, (%23) oranında “Orta Ölçüde”, (%23) oranında“Kısmen”, (%18) 

oranında “Tamamen” kullandığı,  (%13) oranında ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir.  Müzik 

öğretmenlerinin çoğunluğu gürlük ve hız terimlerini öğretirken piyanodan genelde yararlandıkları 

belirlenmiştir.  

 

Grafik 9. “Öğrencilere Müzikalite Kazandırırken Piyano ya da Orgu Kullanırım” 

Maddesinin (m9)  Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Öğrencilere Müzikalite Kazandırırken Piyano ya da Orgu Kullanırım” (m9) maddesine 

müzik öğretmenlerinin öğrencilere müzikalite kazandırırken piyanoyu (%38) oranında “Kısmen”, 

(%23) oranında “Tamamen”,   (%18) oranında “Büyük Ölçüde”, (%15) oranında “Orta Ölçüde” 

kullandığı, (%8) oranında ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir.  Müzik öğretmenlerinin çoğu 

öğrencilere müzikalite kazandırırken piyanodan kısmen yararlandıkları, tamamen, büyük ölçüde ve 

orta ölçüde değişkenlerinin birbirlerine yakın oranda olduğu belirlenmiştir.  

 

Grafik 10. “Müziksel Oyunlarda Piyano ya da Orgu Kullanırım” Maddesinin (m10)  

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Müziksel Oyunlarda Piyano ya da Orgu Kullanırım” (m10) maddesine müzik 

öğretmenlerinin müziksel oyunlarda piyanoyu (%28) oranında “Kısmen”, (%20) oranında “Büyük 

Ölçüde”,   (%18) oranında “Orta Ölçüde”, (%18) oranında “Tamamen” kullandığı, (%18) oranında 

ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir.  Müzik öğretmenlerinin çoğu öğrencilere müzikalite 

kazandırırken piyanodan kısmen yararlandıkları, tamamen, büyük ölçüde ve orta ölçüde 

değişkenlerinin birbirlerine yakın oranda olduğu belirlenmiştir.  
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Grafik 11. “Deşifre Okuyarak Piyano ya da Orgu Doğaçlama Olarak Kullanırım” 

Maddesinin (m11) Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Deşifre Okuyarak Piyano ya da Orgu Doğaçlama Olarak Kullanırım” (m11) maddesine 

müzik öğretmenlerinin deşifre okuyarak piyanoyu doğaçlama olarak (%30) oranında “Tamamen”, 

(%30) oranında “Kısmen”,   (%13) oranında “Büyük Ölçüde”, (%10) oranında “Orta Ölçüde”  

kullandığı, (%18) oranında ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir.  Müzik öğretmenlerinin çoğu 

deşifre okuyarak piyanoyu doğaçlama olarak kullandıkları belirlenmiştir.  

 

Grafik 12. “Etkinliklerde (Resmi Törenler, Yılsonu Etkinlikleri vb.) Piyano ya da Orgu 

Doğaçlama Olarak Kullanırım” Maddesinin (m12) Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Etkinliklerde (resmi törenler, yılsonu etkinlikleri vb.)  Piyano ya da Orgu Doğaçlama Olarak 

Kullanırım” (Madde 17) maddesine müzik öğretmenlerinin etkinliklerde piyanoyu doğaçlama olarak 

(%33) oranında“Kısmen”, (%28) oranında “Tamamen”, (%20) oranında “Orta Ölçüde” (%10) 

oranında “Büyük Ölçüde”, kullandığı, (%10) oranında ise “Hiç” kullanmadığı tespit edilmiştir.  

Müzik öğretmenlerinin çoğu etkinliklerde piyanoyu doğaçlama olarak kullandıkları belirlenmiştir.  
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Grafik 13.  “Egzersizlerde (Ders Dışı Çalışma) Piyanoyu ya da Orgu Kullanırım” 

Maddesinin (m13)  Frekans ve Yüzde Dağılımı 

“Egzersizlerde (Ders Dışı Çalışma) Piyanoyu ya da Orgu Kullanırım”(Madde 13) maddesine 

müzik öğretmenlerinin (%43)’inin egzersizlerde(ders dışı etkinlik) piyanoyu kullandığı, (%10)’unun 

“Orta Ölçüde” kullandığı, (%28)’inin “Kısmen” kullandığı, (%20)’inin ise “Hiç” kullanmadığı tespit 

edilmiştir. Ders dışı etkinliklerde piyanoyu ya da orgu kullananların çoğunlukta olduğu, hiç 

kullanmayanların ise beşte bir oranda olduğu görülmüştür.  

4. SONUÇ  

 “Ortaokul Dönemi Müzik Eğitiminde Müzik Öğretmenlerinin Piyanoyu Kullanma 

Düzeyine Yönelik Anket” ile ilgili elde edilen veriler sonucunda aritmetik ortalamaya göre müzik 

öğretmenlerinin piyano ya da org çalgısını ortaokul dönemi müzik eğitiminde Dalcroze Öğretim 

Metoduna yönelik orta düzeyde kullandıkları ortaya çıkmıştır.  

 En düşük ve en yüksek değerlere bakıldığında en alt değer olan “Hiç” ve en üst değer 

olan “Tamamen” seçeneklerinin kullanıldığı sonucuna varılmıştır.  

 Bütün anket soruları incelenmesi sonucunda ortaokul dönemi müzik öğretmenlerinin 

piyano ya da org çalgısını müzik eğitiminde “Kısmen” kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 Ortaokul dönemi müzik öğretmenleri, %20 oranında müzik eğitiminde piyano ya da org 

çalgısını “Hiç” kullanmamalarının okullarında piyano ya da org çalgısının bulunmayışından 

kaynaklandığı öne sürmüşlerdir.  

 Ortaokul dönemi müzik öğretmenlerinin, gürlük ve hız terimlerini öğretirken ve 

etkinliklerde piyano ya da orgu kullanma düzeyinin diğer değişkenlere göre daha yüksek düzeyde 

gerçekleştiği görülmüştür.  

  Ortaokul dönemi müzik öğretmenlerinin, bazı halk türkülerini öğretirken piyanoyu ya da 

orgu %23 ile hiç kullanmadıkları tespit edilmiş ve diğer maddelere göre en yüksek oranda  “Hiç” 

değişkeninin işaretlendiği sonucuna varılmıştır.  

  Yaratıcılık, geliştirilebilen ve uygun ortamlarda ortaya çıkan bir beceridir. Bu becerinin 

geliştirilmesinde ve doğru eğitim ortamının sağlanmasında öğretmene büyük görev düşmektedir. 

Öğrencideki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarabilmek ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmek için 

öğretmenin kendisinin de yaratıcı düşünme becerisine, yaratıcı dersler planlayabilme bilgisine sahip 

olması gerekmektedir (Gürgen, E., 2006: 81- 93). Bu doğrultuda Dalcroze yaklaşımının önemli 

özelliklerinden biri müzik öğretmenin doğaçlama becerisine sahip olmasıdır.Bu yönde ortaokul 

dönemi müzik öğretmenlerinin piyano ya da orgu doğaçlama olarak kullanmalarının en yüksek 

“Kısmen” düzeyde olduğu belirlenmiştir.  
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5. ÖNERİLER 

 Dalcroze yaklaşımının ülkemizde yaygınlaşması için müzik eğitimi ana bilim dallarında 

müzik öğretmenlerine yönelik daha nitelikli bir eğitimin verilmesi gerekmektedir.  

 Ortaokul dönemi müzik öğretmenlerinin genel müzik eğitiminde piyano ya da org çalgısını 

daha çok kullanmaları öğrencilerin müziksel gelişimlerinin yararına olacaktır.  

 Milli eğitim yöneticilerinin ve idarecilerinin, müzik öğretmenlerinin daha nitelikli müzik 

dersleri yapabilmeleri için piyano ya da org çalgısının okullara temin edilmesi yönünde çalışmalar 

yapması gerekir.  

 Tampere sistemine uygun halk türkülerinin piyanoya uyarlanması uluslararası çağdaş 

müziğimizin gelişimine katkı sağlayacaktır.  

 Müzik öğretmenlerinin işlevsel piyano eğitim düzeyinin geliştirilerek piyanoyu doğaçlama 

olarak kullanma becerilerinin geliştirilmesi, müzik derslerinde Dalcroze yaklaşımı tekniklerinin daha 

etkili işleneceği ve öğrencilerin müziksel yaratıcılıklarının gelişimine daha çok katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.    
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HALK TÜRKÜLERİMİZDE SEHER MOTİFİ VE SEHER VAKTİ TÜRKÜLERİ 

AURORA MOTIVE IN FOLK SONGS AND FOLK SONGS WITH AURORA THEME 

Aşkın Çelik & Can Doğan 

ÖZET 

Geçmişten bu yana dek insanoğlu, hiçbir dönemde salt birey olarak yaşamamış ve toplumu oluşturan diğer 

bireylerle etkileşime dayanan bir yapı oluşturmuştur. Süreklilik arz eden bu etkileşime girme eğilimini dışa vuran birey, bu 

yolla manevî değer ve olgularını şekillendirme sürecini hazırlar. Bu bireysel edinim süreci, yaratıcılığın ve hayal gücünün en 

anlamlı ifâdesi olan sanat ile kendini ortaya koyar ve hissedilerek aktarılır. 

İnsan yaratılışının gereği olarak bir şeylere inanma ihtiyacı hisseder. Yapısında barındırdığı bu özellik itibarıyla 

muhâkeme eden insan, düşüncelerini sanatsal ögelerle açıklamaya çalışır ki bu ögelerin en etkileyici olanı da şüphesiz müzik 

sanatıdır. Halk ezgileri, tarihsel süreç içerisinde köklü geçmişi, müzik kültürü ve dağarcığı oranında pek çok alana yayılmış 

ve varlığını bugüne değin sürdürmüştür. Bu çalışmada, türkülerimizdeki seher kelimesi ve seher vaktini konu edinen 

türkülerin araştırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Seher Vakti, Halk Müziği, Türkü. 

             ABSTRACT 

Since the past human being can not live individually in any time of history but they come together and live socially.  

A person, who has constant tendency to interact with other people, form his cultural forms with this interaction. This form 

expresses itself with art which is the best way to express imagination and creativity and it is perceived and transferred by this 

way. 

Human being need to believe in somethşng in compliance with his genesis. As of this characteristic, human being 

considers and tries to express his idea by using artistic elements. He chooses music as the most effective one. Both in folk 

songs and historic process, music culture spreads many fields in proportion to its essential history and importance and it also 

continues its existance today. The aim of this study is to research ‘’aurora’’ word in our folk songs  and folk songs with 

aurora theme. 

Key Words: Aurora, Folk music, Folk song. 

GİRİŞ 

Tüm canlılar bir arada yaşama gereksinimi duyar ve hepsi bir topluluk oluşturma 

eğilimindedir. Bu tabii eğilimin neticesi olarak her canlı, kendisine yakın türler ile bir arada yaşamak 

için gereken her türlü gayreti gösterir.  

Doğanın şüphesiz en önemli parçası olan insan, topluluk oluşturmaya daha fazla meyillidir.  

Buna göre toplum, birey ve gruplardan oluşan, ancak bunların toplamını aşan bir varlık 

alanıdır. Bu nedenle toplam değil "toplum" adını almıştır. Bu sosyolojik olgu, kendi kendisini 

tamamlayan, kendi kendisine yetebilen ve aynı zamanda bireyler arasında bağ oluşturan karşılıklı 

ilişkiler sistemidir. 

Bireylerin toplumsallaşma süreci içerisinde birliğin ahengini bozmayan ve aktarımların 

sağlanması olarak da değerlendirilebilecek her türlü maddi ve manevi davranış ya da düşünüş biçimi 

kültür kavramını doğurur. Bu sebepledir ki kültür; kendisini var eden toplumun beklentilerine, inanma 

biçimine yakınlık gösterir ve millidir. Geçmişten geleceğe yol tutan geniş bir süreçte ele alınan kültür; 

devamlılık özelliği gösterdiğinden belirli bir aktarım ve etki ile kuşaktan kuşağa yol gösteren sosyal 

bir miras niteliğini de taşır.  

Kültür, kendisini nesiller ve zamanlar arasında taşımak için en ideal vasıta olarak sanata 

tutunur. İlk çağlardan bu yana kendisine çok çeşitli anlamlar yüklenen müzik; duyguları en etkili 

biçimde aktarma, bazen eğlence ve coşkuyu yayma, bazen ise acı ve keder gibi duyguları taşıma 

sorumluluğunu üstlenir.  

Kant’ın (1724-1804) tespitiyle müzik; “Bir sıra hoş duyguları seslerle tanımlamak sanatıdır.” 

(Emnalar, A.) 

                                                           
Yrd. Doç. Dr.-Kafkas Üniversitesi, a_celik36@hotmail.com  
Okt.- Karabük Üniversitesi, candogan1459@hotmail.com  

mailto:a_celik36@hotmail.com
mailto:candogan1459@hotmail.com


2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

24 

İnsanoğlu en ilkel çağlardan bugüne sesini, yaşantısının her evresinde aralıksız kullanmış, 

asırlar boyunca kültürünü aktarmada müzik sanatının imkânlarından faydalanmıştır. Bu sebepledir ki; 

kültürün vazgeçilmez bir parçası olan müzik sanatı, Anadolu coğrafyasında da yerini bulmuştur. 

Anadolu, dünyadaki en eski uygarlık merkezlerinden birisidir. Bu anlamda insan için 

kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu bilinen toplumsal hayat formlarının en eski örnekleri yine bu coğrafyada 

mevcuttur. Toplumsal hayatın sonucunda ortaya çıkan kültürü, bir bütün halinde taşıyan sanat 

dallarının ve özellikle müzik formunun da Anadolu’da oldukça derin bir geçmişi vardır. 

Müzik, Anadolu’da eskiden beri bir sanat faaliyeti olmanın yanında kimi pratik amaçlara 

hizmet eden bir fonksiyon da gösterir. Kimi zaman hayatı, kimi zaman ihtiyacı, kimi zaman da inancı 

aktaran müzik; Anadolu için bugün de dün olduğu kadar vazgeçilmezdir. 

 Bir bölgenin, bir yörenin bireyleri tarafından meydana getirilen, uzun yıllar boyunca varlığını 

sürdüre gelmiş ve farklı toplumları etkilemiş olan dans ve müzik, bolluk ve bereket duası ile halk 

tarafından bütün içtenliğiyle dışa vurulmuştur. Toplumların yaşayışına dâir, duygu, düşünce ve 

zevklerini, ait oldukları toplumların izlerini içtenlik ve samimiyet ile yansıtan, sözlü ve sözsüz bu 

ifâdeleri içeren kültürel disiplin, halk müziği’dir. 

Geleneksel halk müziğimiz’in en temel malzemelerinden biri de dil ve bu olguyu oluşturan 

kelimelerdir. Bireylerin duygu, düşünce ve isteklerinin, birbirlerine karşılıklı olarak aktarılmasını 

sağlayan ve kültürün taşıma vazifesini üstlenen dil, geleneksel halk türkülerimiz içeresinde de etkili ve 

anlamlı bir bütünü oluşturmaktadır.  

Gerçekten Geleneksel Halk Müziğimiz’de öyle kelimeler, deyimler, ifade biçimleri ve 

anlamlar vardır ki; kimi zaman aşığın kavuşma özlemini, kimi zaman bir dertlinin üzüntüsünü, kimi 

zaman da bir gencin muradını anlatır. Birçok anlamı üzerinde barındıran, bir vakte sığdıran ve çok 

zengin anlamlar taşıyan “seher” kelimesi de bunların başında gelir. 

TRT Repertuarı’ndaki Halk Müziği sözlü eserleri, türküleri incelendiğinde gün, hafta,  ay, yıl, 

vakit, mevsim, gibi ifâdeler oldukça sık kullanılmıştır. Bu sebeptendir ki, halk türkülerimiz, her bir 

kelimesi ile en basit hâliyle bile bir iletişim aracı olmuş, kültürümüzün somut olmayan öğelerini âdetâ 

yüklenerek birçok anlamı bünyesinde barındırmıştır. 

Çaresiz kalan dertli, aşığı görme ümidi taşıyan sevgili, dileğine günün en verimli ve dua 

etmenin en makbûl olduğu zaman, yani seher vaktinde sarılmıştır. Seher vaktinde sevgilisinin kapısını 

çalmış, seherin vaktinde seyre dalmış ve bülbülün en güzel nağmesini bu vakitte dinlemiş, 

türkülerinde işlemiştir. Sözlü türkülerimiz incelendiğinde deryadan damlaya her bir kelimesinin anlam 

taşıdığı, yaşanmışlığın, hayallerin, umutların her bir kelimesinde hissedildiği görülmektedir. Bu 

sebeptendir ki dinleyici, halk müziğimiz’de sadece ezgisel değil, kendi içinde yaşam felsefesi ve 

inancını da bulmaktadır.  

Problem Durumu 

Bu çalışmada problem durumu; sözel değerlerin bilincinin yeteri kadar kavranmaması, ezgisel 

yöne odaklanarak edebi yönün ihmâl edilmesi ve bu bütünün iki ayrı alan gibi düşünülmesi 

neticesinde, türküler üzerine yapılacak çalışmalarda değerlendirmelerin kültür, dil ve anlam yönünden 

niteliksiz olması oluşturmaktadır. Bu itibarla Türk halk müziği repertuarları dinlenirken veya icrâ 

edilirken sadece ezgisel anlamda düşünülmemeli, sözel öğeler de her bir parçası ile 

değerlendirilmelidir. Özellikle halk müziği repertuvarlarının icrâ edildiği tüm kurumlarda eseri tüm 

yönleriyle ele almamak asıl problemi oluşturmaktadır. Bu tek taraflılık; halk müziği’ne yönelik kültür, 

icrâ ve sanat kurumlarında niteliğin düşmesine, halk Müziği’ne eğilimli neslin algı ve edebî yönünün 

eksik kalmasına yol açmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı, Türk halk müziği repertuarı’ndaki türkülerin sözel yönüne, şiirsel 

yapıdaki her kelimenin önemine dikkat çekilmesidir. Böylece halk türkülerimizi icrâ eden ve 

dinleyenler tarafından bir farkındalık oluşturmanın önemine işaret edilmekte, daha bilinçli türkü icrâsı 

ve daha bilinçli türkü dinleyicisi topluluğu amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalınan her eser, 

mânevî bakımdan daha farklı bir boyut kazanacak ve anlamlı hâle gelecektir. 
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Araştırmanın Önemi  

Çalışma; geçmişten günümüze yaşantımızın içinde var olmuş ve var olacak olan türkülerin 

taşıdığı halk kültürü motiflerinin önemini, türkü sözlerinin felsefî yönünü, içerisinde edebî sanatları 

barındırmasını ve anlamı bilinen dörtlüklerin yaşamımızı yönlendirme gücünü vurgulaması 

bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda, türkülerde “seher” kelimesinin bu derece sık 

kullanılmasının belirli bir bilinç içerisinde türkülerimize yansıdığı ve yazanın belki her cümlede bilgi 

birikimini ortaya koyduğu göstermektedir.  

Yöntem 

Bu çalışmada genel tarama yöntemi izlenmiş olup görsel ve işitsel kaynaklar yakından uzağa 

ilkesi ile en yakın konu ve ilgili konular seçilerek yapılmıştır. 

Evren Ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini, TRT Türk halk müziği Repertuarı içindeki sözel türkülerin tamamı 

oluştururken, araştırmanın örneklemini “seher türküleri” oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Bu çalışmamızın verilerini, TRT repertuvarında kayıtlı sözel içerikli türkülerin bir kısmı 

oluşturmaktadır. Ele aldığımız bu türküler içerisinde, iki türkü örneklendirilmiştir. 

İlgili Literatür (Konu İle İlgili Alıştırmalar) 

Araştırmanın bu kısmında konu hakkında önceden yapılmış bir çalışma olup olmadığı 

incelenmiş, çalışma konusu ile ilgili literatür tarama kaynakları olarak genel kaynaklar (indeksler ve 

dizinler), birincil kaynaklar (kitaplar, makaleler ve dergiler)  ve ikincil kaynaklar (ansiklopediler) 

titizlikle incelenmiştir.  

BULGULAR VE YORUMLAR 

TRT Repertuvarında bulunan “seher, seher yeli, seher vakti” vb. ifadelerini içeren onlarca 

türkünün birkaçı aşağıda verilmiştir. 

“Seher yeli nazlı yâre 

Bildir beni bildir beni 

Düşmüşem elden ayaktan 

Kaldır beni kaldır beni” 

Bu türkünün sözlerinde “seher yeli” ifâdesinde teşhis sanatı ile kişileştirme yapılmış, seher 

yelinden yardım dilenen ve sevgiliye âşıktan haber göndermesi istenmiştir. Genellikle âşığın ağzıyla 

yazılan bu türkülerde “seher, seher yeli, seher vakti” vb. ifâdeler gerçek anlamına yakın olarak da 

kullanılsa da ifâdeye kutsallık atfedilmiştir. 

“Sabahın seherinde ötüyor kuşlar 

Balınan yoğrulmuş o sırma saçlar 

Kudretten çekilmiş karadır kaşlar 

İşte bu gönlümün cananı geldi” 

Bu türküde “seher” ifâdesi gerçek anlamında, “sabahın erken vakti” demek iken “günün en 

temiz, sessiz, güneşin doğuyor olmasıyla yeni gün haber edilirken biraz ümidi biraz da hüznü getiriyor 

olduğu” anlamı izafe edilmiş ve bu anlam saflığı simgeleyen “kuşlar” ile pekiştirilmiştir.  

“Seher vakti çaldım yarin kapısını  

Baktım yarin kapıları sürmeli  

Boş bulmadım otağının yapısın  

Çıkageldi bir gözleri sürmeli” 

Yukarıdaki türküde “seher vakti” ifâdesiyle yine “günün en saf ve sessiz ânı” işaret edilerek, 

sevgiliye günün en duru vakti yakıştırılırken ayrıca sadece sevgilinin düşünüldüğü zaman 

vurgulanmaktadır. 
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“Seher” ifâdesinin türkülere bu derece sirayet etmesinde, bu ifâdenin dinî bir imge olmasının 

da payı vardır. Kutsal kitaplarda ve din büyüklerinin sözlerinde de “seher” ifâdesi “saflığı ve insan 

kalbinin en samimi olduğu vakti” vurgulamaktadır. 

Cenab-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’de iyileri överken; “(…) Seherlerde de onlar istiğfar 

ederlerdi(mağfiret dilerler).” buyurmuştur. Buna göre seher vaktinde yapılan dua, af dileme ve 

ibâdetlerin, Cenab-ı Hakk katında daha makbul olduğu işaret edilmiştir. 

Seher vakti yapılan istiğfarın, imânın kuvveti ve kulluğun kemâli üzerindeki te'siri;  

“sahabe, Hz. Muhammed’in tavsiyesiyle seher vaktini dua ve istiğfarla geçirmişlerdi” gibi dinî 

sözlerle vurgulanmıştır. 

1000 yılı aşkın süredir İslâmî kültürle bütünleşen Türk kültürünün ve onun edebî ve sanatsal 

dışavurumunu teşkil eden türkülerin bu anlamda dinî motiflerden etkilenmesi, yararlanmış olması 

gayet tabii olmaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkü sözlerinin sadece ezginin altında yazılan, ezgiyle söylenmiş bir melodiyi tamamlamak 

adına kullanılan sözel bir unsur değil, türkülerin bir yaşamı, bir hayatı, bir felsefeyi anlatan ve 

geçmişten günümüze nasihat, ahlâk, din, inanç unsurlarını en açık ve sanatlı şekilde anlatan ifadeler 

olduğunu kavramak gerekir.   

Bunu yalnızca şiirsel yapının tamamında değil, cümleyi oluşturan kelimede dahi görmek 

mümkündür. Ayrıca türkülerin icra edildiği kurumlarda, ortamlarda veya türkünün ezgisel yapının 

yanında öğretimi esnasında anlam bütünlüğünü ve hissini yakalamak için türkülerde geçen kelimeleri 

ve o şiirsel yapıyı aslına en yakın biçimde ele almak, icrâyı da daha anlamlı hâle getirecektir. Bu 

bakımdan “türküler, halk müziği’nin kimlik kartıdır” denebilir. Çünkü bir türkü, yukarıda da îzah 

ettiğimiz gibi, mânevî birçok duygu ve düşünceyi anlatırken maddî yönden de yöreyi ve insanı 

anlatmaktadır. Tıpkı “seher” ve “seher vakti” nde olduğu gibi insanın ruh halinden inancına kadar her 

durumu anlatmaktadır. Bu bakımdan “seher” kelimesinin anlamındaki derinlik kadar diğer şiirlerdeki 

cümleler ve kelimeler de önemsenmelidir.  
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ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ VE GENEL LİSELERDEN MEZUN OLAN 

ÖĞRENCİLERİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA 

BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISONS FOR SUCCESS OF STUDENTS GRADUATED FROM ANATOLIAN FINE 

ARTS AND COMMON HIGH SCHOOLS IN SPECIAL SKILL TEST IN MUSIC TEACHING 

        Atik SAHİL 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (AGSL) müzik bölümü mezunları ile genel lise mezunlarının, Harran 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümüne giriş sınavlarında göstermiş oldukları başarı oranlarının 

karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Çalışmanın yapıldığı 2007 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim veren 

Müzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek sınavlarına 2000-2005 yılları arasında Türkiye genelinden başvuru yapan AGSL ve 

Genel Lise mezunlarının başarı oranları belirlenerek bu oranların istatistik analizleri ki-kare testi ile gerçekleştirildi. Genel 

değerlendirilmede AGSL ve genel lise mezunlarının başarı oranları arasında önemli fark bulunmazken, 1 yıl 2. aşamada 

AGSL mezunlarının, 1 yıl 1. aşama, 1 yıl da 2. aşamada Genel Lise mezunlarının başarı oranları anlamlı düzeyde yüksek 

bulundu. Sonuç olarak, 5 yıllık yetenek sınavı sonuçları değerlendirildiğinde genel lise mezunlarının başarı oranları ile AGSL 

mezunlarının başarı oranları arasında gerek 1. aşama, gerekse 2. aşamada anlamlı bir fark bulunamadığı, bu nedenle de 

AGSL’nde verilen eğitimin ve/veya Yerleştirme Puanı hesaplama sisteminin yeniden gözden geçirilmesinin yararlı olacağı 

kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Başarı, lise eğitimi, müzik, özel yetenek sınavı,  

ABSTRACT 

This study was performed in order to make comparisons in success rate of students graduated from Anatolian Fine 

Art High School (AFAHS) and normal high school in the entrance examination for Harran University Science and Literature 

Faculty Music Teaching department. In this study conducted in 2007, the success rates of students graduated from AFAHS 

and common high school were determined and results were statistically calculated using chi-square test. Graduated students 

used in the study were the ones who applied to the skill examination for the entrance for music teaching department of the 

science and literatüre faculty from throughout Turkey between the years 2000-2005. In general, there was no significant 

difference between AFAHS and normal high school graduates. However, AFAHS graduates were found to be more 

successful than the other group in 2nd year and 2 nd  stage while graduates from normal high school were more successful than 

AFAHS in 4th year and 1st stage and 5th year and 2 nd stage. In conclusion, when results of the five years of skill test were 

compared for each other, it was not found statistically significant difference between two groups in both 1st and 2 nd  stages. 

For this reason, it was thought that education given in and/or calculation system for admission score for AFAHS should be 

reevaluated. 

Key Words: High school education, music, special skills exam, success. 

I. BÖLÜM 

1.1 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde (AGSL) Eğitim 

1.1.1. AGSL’nin amacı  

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Liseleri 

Yönetmeliğinde “öğrencilerin güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim 

görmelerini, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dil 

öğrenmelerini, alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve 

uygulamada yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, milli ve milletler arası sanat eserlerini 

tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır” olarak belirtilmektedir (6).  

1.1.2. AGSL’de okutulan ders programı 

AGSL müzik bölümünde 4 yıllık eğitim süresince bütün branş öğrencilerinin ortak olarak 

okuduğu kültür derslerinin yanı sıra branş dersleri de toplu ya da bireysel olarak verilmektedir. 

Dokuzuncu sınıfta yoğun yabancı dil eğitimi yanı sıra haftalık toplam 7 saat olmak üzere, Müziksel 

İşitme Okuma ve Yazma, Piyano, Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Türk Müziği Koro, Batı Müziği 

Koro, Drama ve Müziğe Giriş dersleri verilmektedir. Onuncu sınıfta Müziksel İşitme Okuma 

ve Yazma, Piyano,  Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Türk Müziği Koro, Batı Müziği Koro dersleri 
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haftada toplam 8 saat, 11. sınıfta Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Piyano,  Türk ve Batı Müziği 

Çalgıları, Türk Müziği Koro, Batı Müziği Koro, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Batı Müziği 

Tarihi ve Bilişim Destekli Müzik dersleri haftada toplam 18 saat ve 12. sınıfta yine Müziksel İşitme 

Okuma ve Yazma, Piyano,  Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Türk Müziği Koro, Batı Müziği Koro, 

Müzik Biçimleri, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Geleneksel Türk Müziği Tarihi ve Bireysel 

Ses Eğitimi dersleri de hafta da toplam 19 saat olmak üzere branş dersleri okutulmaktadır (1). 

1.1.3. AGSL’ye giriş sınavında başarı ölçütleri 

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine öğrenci alınırken öğrencilerin alan notlarının en az 4.0 

olması istenmektedir, öğrencilerin Anadolu Liseleri Giriş Sınavlarına girmesi gerekmemektedir (6, 7). 

Başvuran öğrenciler farklı okullarda 2 yada 3 aşamalı sınavlara alınmakta olup bu sınavlarda temel 

olarak öğrencilerin işitme yeteneği, ses rengi ve gürlüğü ile diksiyonları dikkate alınmaktadır. Genel 

olarak, yetenek sınavının 1. aşamasında tek ses (5 adet), çift ses (5 adet), ezgi tekrarı (2 ölçü), ritm 

tekrarı (3 ölçü), 2. aşamada ise kendini ifade edebilme, enstrüman çalma, diksiyon, istiklal marşı ve bir 

okul şarkısı icrası istenmektedir. Sınavlar sonunda alınacak olan asıl listeye giren öğrenci sayısı kadar 

da yedek öğrenci belirlenmektedir. 

1.1.4. AGSL’de enstrüman seçim tekniği 

Ortaokuldan sonra AGSL’ne giren yetenekli öğrenciler, daha önceden herhangi bir enstrüman 

çalıyorlarsa çaldıkları enstrüman öncelikle tercih edilir. Eğer ilk kez bir enstrüman çalacaklarsa vücut 

yapılarına bakılarak (el, parmak, kol, dudak ve diş gibi) en uygun olan enstrümana yönlendirilirler. Bu 

yaşta öğrenciler ergenlik döneminde olduklarından oluşabilecek vücut değişiklikleri de dikkate alınır 

ve verilen enstrümanda 1. sınıfın 1. yarı yıl sonunda başarılı olamayan öğrenciler farklı bir enstrüman 

eğitimine alınırlar.  

1.1.5. AGSL branş kadroları ve öğretmenlerin seçimi 

AGSL’nde halen piyano, bağlama, gitar, kanun, ud, çello, yan flüt, fagot, kontrabas, viyola, 

keman, şan  branşları bulunmaktadır, ancak yetişmiş kadrolu öğretmenlerin ihtiyacı karşılayamayacağı 

kadar fazla sayıda AGSL açılmasından dolayı bu branşlarda yeteri kadar kadrolu öğretmen 

bulunmamaktadır. Çünkü Bu okullara alınacak öğretmenler MEB tarafından yapılan branşta yeterlilik 

sınavı ile seçilmektedir. Branş kadrolarında öğretmen bulunmayan AGSL’lerde Genel Liselerde görev 

yapan müzik öğretmenleri dersleri yürütmektedir. 

1.1.6. AGSL’de öğrencilerin yıllık ortalama eğitim giderleri  

AGSL öğrencileri Genel liselerden farklı olarak enstrüman harcaması yapmaktadırlar. 

Enstrümanlar öncelikle AGSL tarafından öğrenciye temin edilmektedir, ancak daha sonra öğrencilerin 

çalacakları enstrümanları kendilerinin temin etmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalınan enstrümana 

göre fiyat değişmekte olup, temel bazı enstrümanlar için ortalama fiyatları çalışmanın yapıldığı 

tarihlerdeki değerleri ile şu şekilde tespit edilmiştir. 

 Piyano  : 1100 - 3000 YTL 

 Bağlama : 100 - 1000 YTL 

 Keman  : 130 - 700 YTL 

 Kanun  : 1000 – 5000 YTL 

 Çello  : 750 – 4500 YTL 

 Ud  : 250 – 1000 YTL 

 Yan Flüt : 250 – 2500 YTL 

 Gitar  : 150 – 1200 YTL 

 Fagot  : 1500 – 3000 YTL 

             Kontrabas : 1000 – 5000 YTL 
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Yol, yemek ve kırtasiye masrafları da yine çalışmanın yapıldığı tarih dikkate alındığında yıllık 

olarak 800-1000 YTL arasında değişmektedir. 

1.2. Genel Liselerde Eğitim  

1.2.1. Genel Liselerin Amacı 

Genel Liselerin amacı yönetmelikte, “öğrencisinin; Türkiye Cumhuriyetinin, milli ahlakı 

benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini, 

Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür 

düzeyine erişmesini; Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek 

seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini; İyi alışkanlıklar, maharetler 

kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını amaç sayar.” olarak belirtilmektedir (5). 

1.2.2.Genel Liselerde okutulan müzik ders programı 

Genel Liselerde haftada 1 saat seçmeli olarak okutulan müzik dersinde İstiklal Marşımızın 

Kabulü, okul marşı ve İstiklal Marşı çalışmaları, Nüans terimleri, hareket ve hız terimleri, yatay 

aralıklar, müzikte kullanılan anahtarlar, müzikte biçim ve tür, Cumhuriyet ile gelişen Türk müziği, 

majör diziler, Atatürk ve Müzik, Minör diziler, kanon, Türk müziğinde ses sitemi ve dizi kavramı, 

makam kavramı, bazı makamlara örnekler, Türk müziği tarihi, Türk müziği tarihinde hazırlık dönemi 

ve bestecileri, geleneksek müzik kavramı, halk müziğinin tanımı, uzun hava, kırık hava, ayak kavramı, 

kerem ayağı, usûller, evrensel müzik tarihi, Barok dönemi ve bestecileri, okul müziği, şarkı ve marş 

dağarcığı konularında eğitim verilmektedir (4). 

1.2.3. Genel Liselerde giriş ölçütleri 

İlköğretimi bitiren her öğrenci Genel Liseye girmeyi hak kazanmıştır. Süper Lise ve meslek 

liselerine girmek için ilköğretim diploma puanının belli bir puanın üstünde olması gerekmektedir. 

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri haziran ayında yapılan OKS’nı kazanmaları halinde Anadolu Lisesi, 

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen Liselerine puanlarına göre yerleştirilebilirler (5). 

1.2.4. Genel Liselerde müzik eğitimi 

Genel Liselerde müzik dersi 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lise 2, 3 veya 4. 

sınıflarda seçmeli olarak sadece 1 yıl okutulmaktadır (3). Müzik öğretmeni olan okullarda, öğretmen 

müfredat eğitiminden başka, kurmuş olduğu korolarda da ilgili öğrencilere gerekli eğitimi verebilir. 

Branş öğretmeni olmayan okullarda ise, farklı branş öğretmenleri dersi yürütmektedir, ancak gerekli 

eğitimi ve yeteneği olmayan öğretmenler müfredata uygun eğitim verememektedir. 

1.2.5. Genel Liselerde branş kadroları 

Genel Liselerde müzik öğretmeni kadrolarında halen önemli oranda yetersizlik bulunmaktadır. 

Ancak her yıl sadece MEB tarafından tahsis edilen kadro sayısı kadar yeni müzik öğretmeni alımı 

yapılabilmektedir. Bu yetersizlikten dolayı müzik öğretmenleri birden fazla okulda görev yapmaktadır. 

1.2.6. Genel Liselerde öğrencilerin yıllık ortalama eğitim giderleri  

Genel Liselerde yıllık ortalama giderler AGSL’ne göre her zaman daha az olup, yol, yemek ve 

kırtasiye giderleri yıllık olarak 800-1000 YTL arasında olmaktadır. 

2. BÖLÜM 

2.1. Müzik Öğretmenliği bölümüne giriş için yetenek sınavları 

2.1.1. Müzik Öğretmenliği yetenek sınavlarına başvuru koşulları  

HRÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü giriş sınavlarına, liselerin müzik 

alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrencilerden  ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 Ve ÖSS-

DİL-1 puan türlerinden herhangi birinden 160.000 veya daha fazla puan alan, diğer 

alan/kol/bölümlerden mezun olan öğrencilerden ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 Ve ÖSS-DİL-1 

puan türlerinden herhangi birinden 185.000 veya daha fazla puan alan ve o yıl belirtilen yaş sınırı 

şartını sağlayan T.C. vatandaşları girebilmektedirler (10). 
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2.1.2. Müzik Öğretmenliği yetenek sınavı 1.aşamada değerlendirilen ölçütler 

Sınavın yapılan ilk aşamasında, 2 ses(6 adet), 3 ses (majör, minör makamsal akorlardan 4 

adet), 4 ses ( Yedili akorlardan 2 adet), ezgi işitme (2’şer motiften -4göze- oluşan tonal ve makamsal 2 

ezgi), ritim işitme (2’şer motiften oluşan 2 ritim cümlesi) olarak çok ses işitme ölçülerek 

değerlendirme yapılmaktadır (10). 

2.1.3. Müzik Öğretmenliği yetenek sınavı 2.aşamada değerlendirilen ölçütler  

Sınavın ikinci aşamasında adaylara müziksel okuma yazma, müziksel söyleme ve müziksel 

çalma sınavları yapılmaktadır.  

Müziksel okumanın ölçülmesi için 2 motiften oluşan bir ezginin okunması, müziksel 

yazmanın ölçülmesi için piyano ile çalınacak ikişer motiflik iki ezgiyi ölçü, nota ve süreleriyle 

yazmaları istenmektedir (10). 

Müziksel söyleme sınavında adaylar, İstiklal Marşını ve kendi hazırlayacakları Türkçe bir 

eseri söylemektedirler. Bu sınavda, sağlıklı sese sahip olma, sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği, doğru ve 

temiz söyleme, konuşmada anlaşılırlık ve müziksel duyarlılık gibi adayın ses özellikleri ile sesini 

kullanabilme yeteneği değerlendirilmektedir (10). 

Müziksel çalma sınavında adaylar kendi belirledikleri bir enstrümanla yine kendi 

hazırladıkları bir eseri çalmaktadırlar.  Sınavda doğru ve temiz çalma, teknik düzey, müziksel yorum, 

çalınan eserin zorluk derecesi gibi kriterlerle adayın çalmaya yönelik özellik ve becerileri 

ölçülmektedir (10). 

2.2.Yetenek sınavı puanlarının hesaplanması  

2.2.1. Yetenek sınavı 1. aşama puanlarının hesaplanması 

Yetenek sınavının birinci aşamasında sadece ölçülen kriterler puanlanmakta ve bu puanlar 

dikkate alınarak sıralama yapılmaktadır. Bu aşamada değerlendirme aşağıdaki puanlama tablosuna 

göre yapılır (10). 

Tablo-1: Birinci aşama (müziksel işitme) sınavında ölçülen boyut ve puanlar 

İki ses işitme Üç ses işitme Dört ses işitme Ezgi işitme Ritim işitme Toplam 

6x3=18 4x4=16 2x5=10 8x5=40 8x2=16 100 

2.2.2. Yetenek sınavı 2. aşama puanlarının hesaplanması  

İkinci aşamada ölçülen müziksel okuma yazma, müziksel söyleme ve müziksel çalma sınavları ayrı ayrı 

puanlanmakta, daha sonra her üç puan belirli oranlarda birleştirilerek tek bir puan elde edilmektedir. Daha sonra 

adayın birinci aşama sınavının % 30’u, ikinci aşama sınavının % 70’i toplanarak Müziksel İşitme-Yineleme, 

Okuma-Yazma puanı elde edilmektedir. Daha sonra Müziksel İşitme-Yineleme, Okuma-Yazma puanının % 

50’si, müziksel söylemenin % 25’i, Müziksel çalma puanının % 25’i alınarak Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

elde edilir. Bu puanların dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP 

Standart Puanı hesaplanmaktadır. Daha sonra ÖYSP-SP, Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) ve ÖSS 

puanları belirli oranlarda formüle edilerek Yerleştirme Puanı (YP) saptanır. Bu aşamada puanlama aşağıdaki 

tablolarda belirtildiği şekilde yapılmaktadır (10). 

Tablo-2: Müziksel Okuma (Solfej), Yazma (Dikte) sınavında ölçülecek boyut ve puanlar 

Müziksel Yazma (Dikte) Müziksel Okuma (Deşifre-Solfej) Toplam 

1. Ezgi 2.Ezgi  

4x13=52 

100 

4x6=24 4x6=24 
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Tablo-3: Müziksel Söyleme sınavında ölçülecek boyut ve puanlar 

Sağlıklı bir sese 

sahip olma 

Ses tınısı, 

gürlüğü ve 

genişliği 

Doğru ve temiz 

söyleme 

Konuşmada 

anlaşılırlık 

Müziksel 

duyarlılık 

Toplam 

30 30 20 10 10 100 

Tablo-4: Müziksel Çalma sınavında ölçülecek boyut ve puanlar 

Doğru ve Temiz 

Çalma 

Bütünlük ve Teknik 

düzey 

Müziksel yorum Eserin düzeyi Toplam 

30 20 25 25 100 

Tablo-5: Özel Yetenek Sınav Puan dağılımı 

Müziksel İşitme-

Yineleme, Okuma-

Yazma 

Müziksel söyleme Müziksel çalma Toplam 

% 50 % 25 % 25 100 

2.2.3. Başarı puanında ÖSS puanının etkisi ve ek puanlar 

Aday liselerin müzik alan/kol/bölümünden mezunsa YP aşağıdaki formülle hesaplanır (10). 

YP= (1xÖYSP-SP)+(0,52xAOBP)+(0,36xÖSS-P) 

Aday liselerin müzik dışındaki alan/kol/bölümlerinden mezunsa YP aşağıdaki formülle hesaplanır (10). 

YP= (1xÖYSP-SP)+(0,16xAOBP)+(0,47xÖSS-P) 

3. BÖLÜM 

3.1. Çalışmanın amacı 

Bu çalışma, AGSL müzik bölümü mezunları ile genel lise mezunlarının, HRÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 

Müzik Öğretmenliği Bölümüne giriş sınavlarında göstermiş oldukları başarı oranlarının karşılaştırılması, AGS 

Liselerinin kuruluş amaçları doğrultusunda eğitim verip veremediklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. 

3.2. H.Ü. Müzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek sınavlarında 5 yıllık verilerin incelenmesi 

Çalışma, o dönemde Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren Müzik 

Öğretmenliği Bölümüne yapılan başvurulara ait veriler kullanılarak yapılmıştır. H.Ü. Müzik Öğretmenliği 

Bölümü Yetenek sınavlarına 2000-2005 yılları arasında Türkiye genelinden başvuru yapan AGSL ve Genel Lise 

mezunlarının başarı oranlarının istatistik analizleri ki-kare testi ile gerçekleştirildi (9). Genel değerlendirilmede 

AGSL ve genel lise mezunlarının başarı oranları arasında önemli fark bulunmazken, 2. yıl 2. aşamada AGSL 

mezunlarının, 4. yıl 1. aşama, 5. yıl da 2. aşamada Genel Lise mezunlarının başarı oranları anlamlı düzeyde 

yüksek bulundu (Tablo-6). 

Tablo-6: 2000-2005 yılları arasında AGSL ve Genel Lise mezunlarının başarı oranları 

 

  

Dönem 

 

Başarı Oranı (%) 

I.Aşama II. Aşama 

AGSL Genel Lise p AGSL Genel Lise p 

2000-2001 1.  yıl 31,25 32,46 - 53,33 48,00 - 

2001-2002 2.  yıl 39,62 55,88 - 80,95 15,78 * 

2002-2003 3.  yıl 40,81 37,73 - 50,00 50,00 - 
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2003-2004 4.  yıl 20,51 38,65 ** 37,50 52,17 - 

2004-2005 5.  yıl 34,48 27,67 - 26,66 74,19 * 

GENEL  32,40 35,70 - 48,00 51,10 - 

3.3. Değerlendirme ve Sonuç 

AGSL’nin amacı, Genel Liselerde olduğu gibi öğrencileri topluma yararlı yurttaşlar olarak 

yetiştirme, onları yüksek öğrenime hazırlamak için gerekli bilgi ve kültür düzeyine ulaştırmanın 

yanında, öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim vererek özel yetenek gerektiren yüksek 

öğretim programlarına hazırlamak olarak belirtilmektedir. 

AGSL’nde 4 yıl boyunca müzik alanında yoğun eğitim verilirken, Genel liselerde 9, 10 veya 

11. sınıflarda seçmeli ders olarak haftada 1 saat olarak müzik dersi okutulmaktadır (1, 3). 

AGS Liselerine öğrenciler yetenek sınavından geçirilerek kabul edilmekte, Genel Liselere ise 

bütün öğrenciler alınmaktadır (3, 6, 7).  

AGSL’ne alınan öğrencilere en uygun olan enstrüman belirlenerek eğitimi verilmektedir. 

Genel Liselerde okutulan müzik dersi müfredatında herhangi bir enstrüman eğitimi bulunmamaktadır 

(1,4). 

AGS Liselerine atanacak kadrolu branş öğretmenleri MEB bünyesinde çalışan Müzik 

Öğretmenlerine yapılan yetenek sınavı ile seçilmektedir. Genel Liselerde ise müzik öğretmenleri veya 

bulunmadığı takdirde diğer branşlardan öğretmenler müzik dersini yürütmektedirler. 

AGSL öğrencileri, Genel Lise öğrencilerinden farklı olarak çalmış oldukları enstrüman 

giderlerini de kendileri karşılamaktadır. 

Müzik Öğretmenliği bölümü yetenek sınavlarına başvurabilmek için çalışmanın yapıldığı 

dönemde, müzik alanlarından mezun T.C. vatandaşı öğrencilerin, herhangi bir alanda ÖSS-1 puanı 

olarak 160.000, diğer alanlardan mezun öğrenciler ise 185.000 puan almaları ve yaş koşulunu 

sağlamaları yeterlidir (10). 

Yetenek sınavının 1. aşamasında öğrencilerin mezun oldukları alanlar dikkate alınmaksızın 

müziksel işitme yetenekleri değerlendirilmekte ve buna göre eleme yapılmaktadır (10). 

Yetenek sınavının 2. aşamasında ise adaylara müziksel okuma yazma, müziksel söyleme ve 

müziksel çalma sınavları yapılmaktadır. Ancak değerlendirme esnasında ÖSS ve AOBP da YP’na etki 

ettirilmektedir. Bu nedenle yetenek puanları daha yüksek olan öğrenciler, ÖSS puanlarının düşük 

olması durumunda daha geri sırlara düşmekte ve yetenek puanı düşük, ÖSS puanı ve AOBP yüksek 

olan öğrenciler ise bölüme yerleşmektedirler. AGSL eğitiminde branş derslerine ağırlık verdiğinden, 

AGSL mezunları ÖSS’de yüksek puan alamamaktadırlar. Genel Lise mezunları ise tam aksi olarak 

daha yüksek ÖSS puanı alabilmektedirler. Ancak bölüme yüksek ÖSS ve/veya AOBP puanının katkısı 

ile giren öğrenciler de lisans eğitimi esnasında yeteri kadar başarı gösterememektedirler. 

H.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek Sınavına 2000-2005 yılları 

arasında yapılan başvurulara ait 5 yıllık veriler değerlendirildiğinde genel olarak 1. aşama sınavında 

AGSL mezunlarının başarı oranı % 32.40, Genel Lise mezunlarının başarı oranı ise % 35.70 olarak 

hesaplanmıştır. İkinci aşama sınavında ise başarı oranları AGSL mezunları için % 48.00, Genel Lise 

mezunları için % 51.10 olarak bulunmuştur. Gruplar arası oranlar, Windows SPSS programında (ki- 

kare) testi ile karşılaştırılmış ve başarı oranı üzerine mezun olduğu lise türünün etkisinin istatistikî 

olarak önemsiz olduğu (p>0.05) görülmüştür. Ancak sonuçlar, yıllara göre değerlendirildiğinde, 2001–

2002 Eğitim-Öğretim yılı yetenek sınavında ikinci aşama başarı oranları arasındaki farkın AGSL 

mezunları lehine önemli olduğu (p<0.05), 2003–2004 yılı 1. aşama başarı sonuçlarının Genel Lise 

mezunları lehine önemli olduğu (p<0.01), 2004–2005 yılı 2. aşama sınavında ise başarı oranları 

arasındaki farkın yine Genel Lise mezunları lehine önemli olduğu (p<0.05) bulunmuştur. Yıllara göre 

başarı oranları arasında önemli bulunan farklarda herhangi bir istikrar görülmediğinden, bu farkların 

ÖSS sınav sisteminde yapılan puanlama değişikliği, H.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
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Bölümü Yetenek sınavlarının diğer üniversitelerde yapılan yetenek sınavlarından sonra yapılmış 

olmasından dolayı başka üniversiteleri kazanamayan öğrencilerin başvurmasından, yıllara göre AGSL 

ve Genel Liselerden mezun olan öğrenci oranlarının farklı olabilmesi gibi faktörlerden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulguları destekler nitelikte sonuçlar 

bildiren araştırmalar da mevcuttur. Sağer (8), Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü ile diğer 

liselerden mezun öğrencilerin Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Giriş Sınavındaki başarı 

durumlarının incelenmesi için yapmış olduğu çalışmada, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik 

Bölüm’ünden mezun olan 253 aday ile diğer liselerden gelen 291 adayın başarı/başarısızlık 

değerlendirmelerini karşılaştırmış ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nden mezun adaylarla diğer 

liselerden mezun adaylar arasında anlamlı bir başarı farkının bulunmadığını bildirmiştir. Altınkurt (2), 

üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi programlarına giriş için yapılan özel yetenek sınavlarına katılan 

öğrencilerin niteliklerinin ve öğrencilerin seçime temel oluşturan puanları ile başarıları arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, ÖSS puanı yüksek olan öğrencilerin yetenek sınavı 

puanları düşük olmasına rağmen sınavı kazandıklarını, öğrencilerin ÖSS puanları ile uygulamalı 

derslerdeki başarıları arasında negatif ve orta düzeyde; yetenek sınavı puanları ile uygulamalı 

derslerdeki başarıları arasında pozitif ve düşük düzeyde bir ilişki bulduğunu belirtmiştir. 

Sonuç olarak, H.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde 2000–2005 yılları 

arasında yapılan 5 yıllık yetenek sınavı sonuçları değerlendirildiğinde Genel lise mezunlarının başarı 

oranları ile AGSL mezunlarının başarı oranları arasında gerek 1. aşama, gerekse 2. aşamada anlamlı 

bir fark bulunamadığı, bu nedenle de AGSL’nde verilen eğitimin ve/veya Yerleştirme Puanı 

hesaplama sisteminin yeniden gözden geçirilmesinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır. 
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ŞANLIURFA’DA GELENEKSELDEN POPÜLERE SIRA GECESİ 

FROM TRADITIONAL TO POPULAR SIRA NIGTS IN ŞANLIURFA 

Atik SAHİL 

 

ÖZET 

Sıra gecesi ya da Şanlıurfa'da bilinen adıyla “Sıra Gezmek”, Türkiye'de Şanlıurfa iliyle özdeşleşen halk kültüründe ses, saz ve söz 

üzerine sohbet yapılan toplantı ve aktüalite meclisidir.  Sıra geceleri genel olarak erkekler arasında belirli bir disiplin içerisinde kendine özgü 
kurallar çerçevesinde yapılır. Sıra gecelerinde geleneksel olarak çeşitli konular üzerinde sohbet edilir ve kitaplar okunur. Sıra 

gecelerinde müzik, usta-çırak geleneği içerisinde, icra edilir. Ancak sosyal hayattaki değişikli  klere bağlı olarak sıra gecesi insanların müzik 

dinleyip dans ettiği geceler haline dönüşmüş ve  geleneksel sıra gezmelerinden ayrı olarak günümüzde bir takım maddi kaygılar nedeniyle 
ticari olarak müzik icra eden sıra gecesi grupları da oluşmuştur. Bu nedenle sıra gecesi kavramı günümüzde iki farklı şekilde varlığını 

sürdürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, sıra gecesi, geleneksel, popüler. 

ABSTRACT 

Sıra night or,“sıra walking”, a common name for people from Şanlıurfa, is a meeting and actuarial council in which there was a 
conversation about sound and musical instruments in populer folk culture that was identified with Şanlıurfa Province.Sıra nights are mainly 

organized among men within the certain discipline rules based on known customs. As traditionally, Sıra Nights usually concentrate on 

talking on various subjects and also reading and recommending books. At sıra nights music is sang in accordance with master-pupil tradition. 
As time relapsed, the social features of the night changed and nowadays, they became in a way that people listen and dance with the music 

and  unlike traditional sıra walkings, now sıra nights groups performed music has been established for the purpose of some earnings. That’s 

why the concept of “sıra nights” is used nowadays in two different directions. 

Key Words:Şanlıurfa, sıra night, traditional, popular. 

GİRİŞ 

Genellikle kış gecelerinde, birbirine yakın yaş grubundaki gençlerin veya orta yaşlardaki 

arkadaş gruplarının, her hafta bir başka arkadaşın evinde olmak üzere, haftada bir akşam, belirli bir 

niteliğe ve düzene göre sıra ile yaptıkları toplantılara Şanlıurfa'da “sıra gecesi” denmektedir. Diğer bir 

deyişle “sıra gecesi” bir arkadaş grubunun haftada bir olmak üzere bir araya geldikleri toplantılardır.  

Sıra gecesinin Urfa kültür hayatındaki yeri şöyle özetlenebilir. Urfalı, genç yaşından itibaren 

sıra gecesine katılarak, toplum içerisinde oturup kalkmayı, gelenek ve göreneklerini, görgü kurallarını 

öğrenir. Bu yönüyle “sıra gecesi” bir halk mektebidir. Sıra gecelerinde zaman zaman çeşitli kitaplar 

okunur ve yorumlar yapılır. Sıra geceleri nezih bir sohbet ortamıdır, ilim ve irfan sahipleriyle sohbetler 

edilir. Şiirler dinlenir, kültür ve edebiyat üzerine konuşulur. Bu yönüyle “sıra gecesi” bir eğitim-

öğretim müessesesidir. “Sıra geceleri” sosyal hayatta acıyı ve mutluluğu paylaşmaktır (Sahil, 2009: 8-

9). 

Sıralar adından da anlaşıldığı gibi eski dönemlerde sırayla herkesin evinde veya ortaklaşa 

kiralanan ya da satın alınan oda denen evlerde olurdu. Bu sıralarda tombala, tokala, yüzük oyunları 

gibi oyunlar oynanır, geliri sıra başkanında toplanır, hafta sonu dağ denen kır gezilerine gidilirdi. Sıra 

geceleri pazar günü tatil olduğu için geç saatlere kadar yatılsın diye cumartesi geceleri yapılırdı. İçki 

içenler kendi aralarında ayrı sıra gezerdi. Sıra gecesinde esas olan çiğ köfte tabanı katar çekici denilen 

çekiçle dövülen bakır leğenlerde yoğrulurdu (Çirkin, 1997: 10-11). Sıra gecelerinde sırayı oluşturan 

kişilerin ekonomik durumuna göre çiğköfte, kadayıf veya helva ile çay ve kahve olurdu. Ekonomik 

durumu iyi olan gruplar akşam yemeği ile birlikte sıra yaparlar ve bir sırada yenen yemek sıra boyunca 

tekrar yapılmazdı (Akbıyık, 2006, Bengisu, 1995: 4-9). 

O dönemlerde apartmanlar gibi betonarme binalar yoktu. Sıralar tamamen taştan, çoğunun 

üzeri toprak olan ve kap denilen kubbe evlerde yapılırdı. Odanın içi kırmızı göbekli halı, yan halı, 

keçe ve yün minderlerle döşenirdi.  Odada mangalda kömür kayılır ve üzerine gümgüm denilen acı 

kahve cezveleri konurdu. Mangalda kömür üzerine üzerlik denen bir tohum serpilir odanın güzel 

kokması sağlanırdı. Ayrıca meşklerde kullanılan darbuka, tef gibi müzik aletleri bu mangallarda 

ısıtılırdı (Çirkin, 1997: 10-11).  
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Şanlıurfa'da müziğin gelişmesi ve yaygınlaşmasının en büyük nedeni sıra geceleridir. Bu 

geceler bir usta çırak geleneğine uygun olarak müziğin öğretildiği ve icra edildiği meşk ortamıdır. Bu 

yönüyle sıra geceleri bir “Halk konservatuarı”dır.  

Şanlıurfa'da müziğin gelişmesi, yaşatılması, yeni bestelerle sanatçıların ortaya çıkışında en 

önemli faktör sıra geceleridir. Sıra gecelerinde usta-çırak ilişkisi içerisinde müzik icra edilir. Herhangi 

bir enstrüman çalan veya okuyabilen kişilerin oluşturduğu sıra gecesinde Urfa makam geleneği içinde 

müzik icra edilir (Akbıyık, 2002: 235-237). Şanlıurfa’da türkü, gazel ve hoyrat icrâsı, genellikle Rast 

makamı ile olur. Fakat aslında Hüseynî (Divan) makamıyla açılış yapılır. Başlangıç olarak Rast 

makamının seçilmesi, pes sesten başlanması ve daha sonra söylenecek tiz makamlarda sesin rahat 

kullanımı içindir. Rast makamında bir iki türküden sonra Rast gazel okunur. Mâhur makamına da 

girilebilir. Tekrar Rast’a dönülerek bu makam son bulur. İkinci olarak Nevruz makamına girilir. Arada 

Beşirî hoyrat okunur. Üçüncü sırada Hicâz vardır. Meyanı yapıldıktan sonra Garip Hicâz’a geçilir. 

İsfahan okunur. Mesnevî yapılır. Tekrar Hicâz’a dönülür. Hicâz’dan sonra Uşşak ve son olarak da 

Segâh makamında eserler okunur (Uslusoy, 1980: 15-16). Arada ise hoyrat ve gazel okunur. Müziğe 

yeni başlayanlar, bu gecelerde ustaları dinleyerek müzik bilgisi alır ve makamları öğrenirler.  

Çeşitli meclislerde müzik icra eden gruplara Şanlıurfa’da takım adı verilir. Her takım kendi 

ustasının veya kurucusunun adı ile anılır. Mesela; Mukim Tahir’in, Kel Hamza’nın ve Tenekeci 

Mahmut’un takımları gibi. Mevlütlerde, Hacı Nuri Hâfız’ın, Tenekeci Mahmut’un, Halil Hâfız’ın Şıh 

İbrahim’in, Bozey’in oğlu Ahmet’in ve Kazancı Bedih’in takımları gibi. Bu takımlardan bazılarının 

dinî ve din dışı diye ifade edebileceğimiz müzik alanlarında faaliyet göstermiş olması, Şanlıurfa 

müziğinin genel yapısı açısından önemli bir husustur.  

Bu takımlar, müzik fasıllarına belirli bir makamla başlar daha sonra diğer makamlara geçerler. 

Makam sırasına göre, türkü, uzun hava (hoyrat) ve gazelleri okuyarak meclisi coşkun bir müzik 

şölenine çevirirler. Meclisin şevk ve neşesi arttıkça birçok makamlar geçilir ve icra edilen müzik daha 

da zenginleşir. 

Şanlıurfa’da sıra gezmelerinde çalınıp söylenen eserler, “Fasıl” denilen bir bütünlük oluşturur. 

Önce ağır havalar, buna bağlı divanlar, hoyratlar daha sonra hareketli eserler icrâ edilir. 

Şanlıurfa ezgilerinde kullanılan makamlar, sayı çokluğuna göre şöyledir; Uşşak, Hüseynî, 

Hicâz, Muhayyer, Hüzzam, Gerdaniye, Sabâ, Mâhur, Çargâh, Karcığâr, Segâh, Rast ve Hicazkâr 

(Akbıyık ve diğ., 1999: 30-31). 

Zaman içerisinde ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle geleneksel toplumdan sanayi toplumuna 

bir geçiş sürecinde ekonomik gelir düzeyindeki artış, gelişen teknoloji ve iletişim olanaklarındaki hızlı 

iyileşme sonucunda insan yaşantısının her alanında olduğu gibi gelenek ve göreneklerde, müzikte, 

giyimde ve kullanılan araçlarda değişikliklerin oluşması kaçınılmaz olmuştur (Turan, 1990). 

Günümüzde baktığımızda insanların sosyal yaşantısının her alanındaki değişim gibi kültürün 

bir parçası olan sıra gecesi merasimleri de bazı değişimlere uğramıştır.  

İnsanların ekonomik durumundaki iyileşmeler, ulaşım imkanlarının kolaylaşması ve iletişim 

sektöründeki hızlı ilerlemeler gibi nedenlerle turizm sektörü canlanmış ve özellikle yerli turist turları 

açısından zengin tarihi ve kültürel mirası nedeniyle Şanlıurfa tercih edilen bir merkez olmuştur. Bu 

nedenle gelen yerli turist gruplarının ağırlandığı mekanlarda yemekli sıra geceleri adı altında 

programlar planlanmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için bir takım maddi çıkarlar nedeniyle ticari olarak 

müzik icra eden sıra gecesi grupları oluşmuştur. Ticari bir nedenle ortaya çıkan bu gruplar sıra 

gecesindeki kurallardan uzaklaşarak tamamen eğlendirmeye yönelik müzik yapmaktadırlar. Ortaya 

çıkan bu sıra gecesi programları ise geleneksel düşünen kişilerce geleneksel sıra gecesi kavramını 

yozlaştırdıkları ve dışarıdan gelen kişilerin sıra gecesini yanlış tanımalarına neden oldukları yönünde 

eleştirilmektedirler.  Turistik talep nedeniyle ortaya çıkmış olan bu sıra gecesi programları ticari 

mekanlarda yapılmaktadır. Yemek olarak genellikle mercimek çorbası, lebeni, bostana, içli köfte, 

fındık lahmacun, karışık kebap, şıllık tatlısı, çiğköfte ayran, çay ve acı kahve ikram edilmektedir. 

Müzik grupları ise geleneksel sıra gecesinde olduğu gibi belirli bir makamsal sıra dahilinde program 

yapmak yerine, Urfa türkülerinden örnekler de icra etmelerine rağmen güncel eserler ve 

katılımcılardan gelen istek eserleri de icra etmekte ve eğlendirme odaklı bir repertuar yapmaktalar. 
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Müzik esnasında bir yoğurucu katılımcıların göreceği şekilde çiğköfte yoğurur ve katılımcılara ikram 

edilir. 

Müzik gruplarının yapısına bakıldığında ise eskiden olduğu gibi sıra gecesindeki usta çırak 

geleneği içindeki öğrenme yöntemi azaldığı hatta hemen hemen yok olduğu için Şanlıurfa halk 

müziğini bilen ustaların çıkmadığı görülmektedir. Çok fazla mekanda bu tür programlar yapıldığından 

müzik gruplarının çok azı geleneksel sıra gecesi özelliğine sahip gruplardır. Diğerleri ise daha çok 

ticari kaygılar nedeniyle oluşmuş müzikalitesi eleştiriye açık olan gruplardır. 

Yine yerel ya da ulusal yayın yapan televizyon kanallarının artması da oluşan bu sıra gecesi 

gruplarının programlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Her ne kadar Şanlıurfa’nın tanıtımı 

açısından yararlı gibi görünse de sıra gecesi geleneği tamamen gelenekselden uzak olarak 

tanıtılmaktadır. Bu da kültürel bir değerin yozlaşması ve kaybolmasına yol açabilecek bir unsur olarak 

düşünülebilir (Aktürk, 1995: 37). 

Öte yandan geleneksel olarak sıra gecesi grupları toplum içindeki varlıklarını hala geleneksel 

sıra gecesi kavramı içinde sürdürmektedir. Ancak sıra gecesi anlamının özüne uygun olarak gelenek 

devam ettirilse de eski ile karşılaştırıldığında yine sıra gecesinin yapıldığı mekanlar, odaların 

döşemesi, kullanılan malzemeler sosyal hayattaki değişime paralel olarak değişmiştir. Ancak bu 

şekilde geleneksele bağlı gezilen, müzik icra edilen sıra sayısı da oldukça azalmıştır. 

Sonuç olarak sıra gecesi kavramı günümüzde iki farklı şekilde varlığını sürdürmektedir. 

Bunlardan birisi tamamen sektörel ihtiyaçtan ortaya çıkan ticari sıra gecesi gruplarıdır ki bu aslında 

sanatsal ve kültürel ifadelerden çok turistleri eğlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış, eski sıra 

gecelerinden tamamen uzak yapıda olan gösterilerdir. Diğeri ise sayıları azalmış olsa da yerli halktan 

grupların hala geleneksele bağlı kalarak gezdikleri sıralardır. 
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ANTİK DÖNEM SERAMİKLERİNDE MÜZİK VE YAŞAM 

IN THE ANCIENT POTTERY MUSIC AND LIFE 

Aynur CİVELEK*5 

ÖZET 

Müzik yaşamdır ve yaşam müziktir. Antik dönemden günümüze hayat müzikle şekillenmiştir. Müzik, Neolithik Dönem’den 
itibaren gündelik hayatta eğlence dışında, eğitimin bir parçası olmuş; ibadet, cenaze ve düğün törenleri, sportif yarışlar, savaşlar gibi insanlar 

için çok önemli etkinlikler/olayların bir parçası halinde gelmiştir.  Anadolu’dan Mısır’a, Karadeniz’den Akdeniz’e birçok kültürde, müzikle 

ilişkili sahnelerin, müzik aletlerinin betimlendiği seramikler, duvar resimleri, mozaikler, kabartmalar, heykeltıraşlık eserleri, sikkeler 
bulunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, özellikle Akdeniz ve Ege havzasında üretilen seramikler üzerinde betimlenen müzikle ilgili sahneleri 

inceleyerek, müziğin yaşamın hangi alanlarında kullanıldığına ilişkin verileri sunmaktır. Seramikler/pişmiş toprak kaplar, antik dönemde, 
gündelik hayatta en fazla kullanılan malzemelerdir ve bu nedenle, arkeolojik kazılarda en fazla bulunan kanıtlardır. Müziğin, yaşamın hangi 

alanlarında kullanıldığına ilişkin, Anadolu’da bazı veriler olmakla birlikte, bu çalışmada, M.Ö. 9-5. yüzyıllarda Ege, Akdeniz ve 

Karadeniz’de çömlekçilik pazarına hakim olan, Yunanistan’da Attika ve Korinth ve M.Ö. 5. yüzyıl sonrasında pazarı ele geçiren İtalya’da 

bulunan seramikler çoğunluktadır. 

M.Ö. 2. bin ortasından itibaren, pişmiş toprak kaplarda, çeşitli müzik aletlerinin kullanıldığı törenler yer almaya başlamıştır. M.Ö. 

6-4. yüzyıllar arasında, siyah ve kırmızı figür tekniğinde üretilen seramiklerde müzikle ilgili sahnelerin çoğaldığı, konuların çeşitlendiği 
görülmektedir. Anadolu’da M.Ö. 2.binden itibaren müziğin, çeşitli kutsal törenlerde (ibadet, adak, evlilik vb.)kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren, müziğin ilişkili olduğu mitolojik konular betimlenmiştir. Tanrılar/tanrıçalar, kahramanlar,  mousalar 

çeşitli müzik aletleri ile birlikte gösterilmişlerdir. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda ise, gündelik hayatta müziğin kullanıldığı sahneler 
çeşitlenmektedir. Okul ve ev eğitiminde, symposionlar, dini törenler, evlilik ve cenaze törenleri, sportif karşılaşmalar ve festivallerde, 

müziğin önemli bir yer tuttuğu saptanmaktadır.     

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Müzik, Antik, Seramik. 

ABSTRACT 

Music is life and life is music. From the ancient times to present, life has been shaped with music. Our evidences 

show that from the Neolithic period music in daily life except entertainment was the important part of education, worship, 

funeral and wedding ceremonies, sporting competetions and wars. Musical scenes can be found frequently on ancient 

potteries, sculptures and reliefs, coins, mossaics in Anatolia, Medittarranean and Black Sea cultures, Egypt, Mesopotamia. 

Mythological scenes related with music and musical instruments are also depicted.   

The aim is to study the ancient potteries with musical scenes belonging to the Aegean and Meditarranean cultures 

and to find how music was used in ancient daily life. Ancient potteries were frequently found in archaeological excavations 

and they’re good evidences to understand ancient daily life.  There are some potteries from Anatolia but a lot of samples 

come from Aegean, Meditarranean and Black Sea Area.  

Sacred ceremonies (worship, offering and wedding ) with musical instruments were found on potteries in Anatolia 

and Meditarranean world from 2nd millenium B.C.E. Between 6th-4th centuries B.C.E, potteries with black figure and red 

figure technique, musical scenes were increasingly depicted and subjects were numerous and various. Music was the subject 

of mythology from the 6th century B.C.E. Gods and goddesses, heroes and mousai were shown with musical instruments.  

Daily life with musical instruments and  musicians were numerous in 5th-4th centuries B.C.E.  Music was used in education, 

sport, ceremonies, festivals, theatre and symposia.  

Key words: Arcahaeoloy, Music, Ancient, Pottery.    

GİRİŞ 

Müzik arkeolojisine ilişkin çalışmalar 20. yüzyılda başlamıştır (Keer 2010: 225-231). Yapılan 

araştırmalarda, müzikle ilişkili en erken buluntuların Prehistorik zamana dek gittiği anlaşılmıştır 

(Morley 2003: Fig. 3.7, 3.8, 3.9; Morley 2013: 1-15). Müzik,  farklı zamanlarda farklı kültürlerde 

önemli bir yere sahip olmuş ve doğumdan ölüme dek yaşamın bütün evrelerinde kullanılmıştır.  

Makalenin konusunu, antik Ege kültürlerinde, müziğin yaşamın çeşitli alanlarında 

kullanıldığına ilişkin arkeolojik buluntulardan seramikler oluşturmaktadır. Antik dönemde mozaikler, 

sikkeler, duvar resimleri, heykeltraşlık eserlerinde müzikle ilişkili betimlemeler görülmektedir. 

Seramikler ise, resim sanatının en güzel uygulama alanını oluşturmalarının yanı sıra, müzik aletleri, 

müzik ve dans, mitoloji ve gündelik hayatın en fazla betimlendiği eserlerdir. Bu nedenle, antik 

dönemde Ege’de müzik ve yaşamı anlatabileceğimiz eserler olarak seçilmişlerdir. Müziğin, yaşamın 

hangi alanlarında kullanıldığına ilişkin, Anadolu’da bazı veriler olmakla birlikte, bu çalışmada, M.Ö. 

9-5. yüzyıllarda Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de çömlekçilik pazarına hakim olan, Yunanistan’da 
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Attika ve Korinth ve M.Ö. 5. yüzyıl sonrasında pazarı ele geçiren İtalya’da bulunan seramikler 

çoğunluktadır. 

Antik Ege ve Akdeniz toplumlarının yaşantısında, efsaneler önemlidir. Çok tanrılı sistem ve 

bunun yanı sıra yarı tanrı ve kahramanlarla kişiselleştirilmiş olaylar, durumlar birçok sanat eserinin 

konusu olmuştur. Geometrik dönemden itibaren seramikler üzerinde çeşitli müzik aletlerinin 

betimlendiği; Arkaik dönemden itibaren siyah figürlü seramiklerde ve Geç Arkaik dönemde ise 

kırmızı figür tekniğinde yapılmış seramiklerde önce tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarla birlikte müzik 

aletleri betimlenmiştir. Klasik mitolojide, müziğin tanrısı Anadolulu Apollon’dur ve genellikle elinde 

kithara ile betimlenmiştir (Erhat 1984, 53; Boardman 1995,2: fig. 157; Bundrick 2005: 16; Res. 1) , 

tiyatro, dans ve bağcılığın tanrısı Dionysos, satyros, meanadlar,  kithara, krotala ve aulos ile (Erhat 

1984:99-104, 218, 292,  ; Boardman 1995: 1, fig. 222; Boardman 1995: 2, 21, 144; Res. 2), 

kahramanlardan Herakles elinde bir kithara veya bazen bir lyra ile (Erhat 1984: 148-151; Boardman 

1995,1:fig. 165; Res. 3), doğa tanrısı Pan syrinks ile gösterilmiştir (Erhat 1984: 256). Bunun yanı sıra 

“mousa” adı verilen esin perilerinden bazıları müzik ile ilişkilidir. (Halikarnassoslu Herodotos’un 

büyük eseri Tarih’in her bir bölümü, esin perilerinin adını taşımaktadır).  Mousa’lardan Kalliope, 

güzel ses ve epik şiirleri, Terpsikhore dans ve hafif şiiri, Euterpe ise şarkı ve dansı simgeler (Erhat 

1984: 227-228; Boardman 1995, 3: fig. 206; Res. 4 ).  

Geometrik Stil’de yapılmış seramiklerde, M.Ö. 750’lerden itibaren, cenaze törenleri ve 

eğlence sahneleri betimlenmiştir. Cenaze törenlerinde, belli bir ritmik düzen içinde olan ve el ele 

tutuşan erkek - kadın figürlerinin olduğu sahnelerde, müziğin olmaması düşünülemez. Fakat belirgin 

olarak, özellikle erkeklerin olduğu eğlence sahnelerinde, lyra’nın (lir) betimlenmiş olduğu dikkat 

çekmektedir (Coldstream 2003: 100 37b, 138 52 d, 211 75f, Res.5 ).  M.Ö. 5. yüzyıla ait beyaz zeminli 

lekythoslarda, ölen kişiler betimlenmiştir. Bu sahnelerde, bazen, elinde kithara tutan bir mousa’nın 

betimlendiği dikkati çeker. Bunun nedeni, ölen kişinin ruhunun göğe bir müzik eşliğinde yükseldiğine 

inanılması olarak düşünülmektedir (Boardman 1995, 3: 254,  262, 273; Res. 6). 

Antik Ege dünyasında, cenaze törenlerinin yanı sıra, bir ordu düzeni içinde müziğin 

kullanıldığına dair ilk betimlemelerden biri, M.Ö. 650’lere tarihlenen, Chigi Olpesi üzerindedir 

(Akurgal 1997: Lev. 4:2; Res. 7). Onar kişilik iki sıra asker arasında, aulos (fiüt) çalan bir erkek figürü 

yer almaktadır. M.Ö. 6. ye 5. yüzyılda, askerler, bir müzik aleti çalarken gösterilmişlerdir (Boardman 

1995,1: fig. 169).   

M.Ö. 6. yüzyıl sonlarından itibaren seramiklerde, müziğin kullanıldığı sahneler artmaya 

başlamış ve M.Ö. 5. yüzyılda yoğunlaşmıştır.  Ege dünyasında, müzik teorisine M.Ö. 6. yüzyılda 

başlandığı bilinmektedir.  Müziği harmonik, akustik, skalar ve melodik olarak ayırmışlardır. Yazılı 

kaynaklardan, 52 Grek müziğinin geriye kaldığı saptanmıştır. Bunlardan bazısı Euripides’in Orestes’i, 

Seikilos’un Şarkısı’dır. En erken elimize kalan Aristoksenos’un Harmonik Elementleri’dir (Hagel 

2010: 158; West 1992:5). Müzik, filozofik çalışmaların konusu olmuştur. Özellikle Pythagoras’ın 

takipçileri tarafından “müzik, kozmik düzenin matematiksel bir ifadesi” olarak düşünülmüştür. 

Müziğin düzen ve disiplini sağladığı düşünülmüştür (West 1992:31-33, 226-240). Platon, ilk olarak 

okullarda müzik eğitiminin Giritliler tarafından oluşturulduğunu belirtmektedir (West 1992:249). 

M.Ö. 6-5. yüzyılda Atina’da müzik sınıfları kurulmuştur. Seramiklerdeki betimlemelerden 13-16 yaş 

arasındakilerin lyra, kithara çalıp, şarkı söyledikleri anlaşılmaktadır. Öğretmenleri genellikle bir aulos 

ile eşlik etmişlerdir (West 1992: 36; Bloomer 2015: 2, 410-411; Boardman 1995,2: 289; Res. 8). 

Böylece, müziğin yaşamın hangi alanlarında kullanıldığı rahatlıkla görülebilmektedir. Lyra, kithara, 

aulos, diaulos, syrinks, kymbala ve krotala’nın sık kullanıldığı dikkati çekmektedir.     

Antik Ege dünyasında, çeşitli festivallerde, düğün, sunu törenleri ve sportif yarışmalarında 

müziğin kullanıldığına dair betimlemeler, seramiklerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

Symposionlar’da (erkeklerin içkili ziyafetlerinde), müzik ana elemandır (Hagel: 445; West: 25-35; 50, 

179).Yemekten sonra her erkek bir şarkı (skolia) söyler, aulos, lyra ya da barbyton çaldığı, ekseriya 

satyrical şarkılar (silloi) söylendiği ve sonunda, caddelere gruplar halinde çıkarak “komos” dansı 

yaptıkları bilinmektedir (Res. 9). Symposion’ların her aşaması, antik dönem seramiklerinde 

betimlenmiştir (Boardman 1995, 2, fig.25, 27, 253: 1-3;Boardman 1995, 3, fig. 153, 187,   Kadınlar 
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evlerde müzikle eğlenmekte,  genellikle bir müzik aleti çalıp,  şarkı söyledikleri bilinmektedir 

(Boardman 1995,1: 38, 238, Res. 10, 11).  

Yunanistan’da Sparta, Argos ve Paros’ta M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren müzik yarışmaları 

yapılmaya başlanmış, M.Ö. 3-1. yüzyılda yaygın hale gelmiştir (West 1992: 19, 44, 102, 214, 337; 

Landels 1999:11-13; Boardman 1995, 3, Fig.149). Genellikle, İki tip yarışma düzenlenmiştir:  

stephanites (kutsal ve sembolik çelenk ödüllü), khrematites ve thematikoi (para ve değerli hediyelerin 

verildiği). Şairler, genellikle ellerinde bir müzik aleti ile gösterilmişlerdir (Boardman 1995,1, fig. 311; 

Boardman 1995,2, 261; Boardman 1995, 3, fig. 149; Res. 12, 13).   

Tiyatro eserlerine müziğin eşlik ettiği bilinmektedir. Özellikle M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren 

sergilenen birçok tragedya ve komedyalarda müziğin ve dansın yeri olmuştur (Mansel 1988: 347-352; 

Landels 1999: 14-23; Boardman 1995, 3: fig. 323; Res. 14). Grek müzisyenleri ekseriya kompozitör 

ve performans sanatçısıdır. Şarkıları yapanlar “melopoi”,  kelime kompozisyonu, ton ve ritmden 

oluşan bir “melos” oluştururlar. Trieraules, profesyonel müzisyenlerdir (Barker 1984: 18-258).  

Düğünlerde, müzik ve dansın kullanıldığını gösteren, en erken ve güzel betimlendiği 

eserlerden ikisi “İnandık Vazosu” ve “Hüseyindede Vazosu” olarak anılan iki pişmiş toprak kaptır. 

Üzerinde, kutsal evlilik sahnesi ve müzisyenler betimlenmiştir (Özgüç 1988: 15, Lev F; Yıldırım 

2002: 591-600; Ünal 2004: 98-118).  Antik Ege’de de, müziğin düğünlerde kullanıldığını gösteren 

betimlemeler çoktur (West 1992: 21- 22; Res.15, 16 ).    

Atletizm ve diğer sportif yarışmalarda, müziğin, eğitimin bir parçası, motivasyonu ve 

senkronizayonu sağladığı düşünülmüştür (West 1992: 30; Res. 17). Adak ve sunu törenlerinde, 

tarnrılar için düzenlenen çeşitli festivallerde her zaman önemli olmuştur (West 1992: 16-21; Landels 

1999: 12- 17; Res. 18). 

 

             

  Res. 1. Berlin Ressamı, M.Ö.500-480’ler.                         Res. 2. Berlin Ressamı. M.Ö. 500-480’ler.  
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         Res. 3. Andokides Ressamı. M.Ö. 540-520’ler.                                      Res. 4. Euterpe 

.                                             

                                                                                      

    Res. 5.  Atina’dan, M.Ö. 750-700.                                                        Res. 6.  M.Ö. 470-760’lar. 
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Res. 7. Cgihi Olpesi. M.Ö. 650’ler. 

                                      

 

Res. 8. Ressam Douris. M.Ö. 500-460. 
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Res. 9.  Brygos Ressamı. M.Ö. 480-470’ler. Symposium.  

                           

Res. 10. Niobid Ressamı. M.Ö. 460-450.                                   Res. 11. Brygos Ressamı, M.Ö. 480’ler.      
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           Res . 12. Berlin ressamı. M.Ö. 490-460.             Res. 13.  Brygos Ressamı. M.Ö. 480-470’ler. 

 

 

           

       

                                                  Res. 14. Pronomos Ressamı.Volütlü krater, M.Ö. 400’ler.   
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Res. 15.  “İnandık Vazosu”’ndan bir ayrıntı. M.Ö. 1600’ler                    

 

Res. 16.  “Hüseyindede Vazosu”’ndan. 

 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

45 

 

Res. 17.  Berlin Ressamı. M.Ö. 490’lardan.  

 

 

                                                 Res. 18. Ressam Polygnotos. M.Ö. 430- 410’lar. 
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TÜRK HALK OYUNLARI KÜLTÜRÜNE BAKIŞ 

A LOOK TO THE TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS'S CULTURE OF TURKISH 

FOLK DANCES 

Bülent KURTİŞOĞLU* & Ezgi Dilem ERALP** 

 

ÖZET 

Bir toplumun var olma dayanaklarından birisi onun sahip olduğu kültürel değerlerdir. Kültürel değerler, o toplumun 

coğrafya ve yaşam biçimleriyle ilişkilidir. Değişen yaşam koşulları savaşlar, göçler vb. durumlar toplumların kültürel 

değerlerinin değişimine etki ederler. Üç kıtanın arasında kalan Kıbrıs tarihsel süreçlerde çok sayıda insan topluluklarının 

yaşadığı önemli bir yerleşim yeridir. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan Kıbrıs adası; müzik ve dans açısından da çok zengin 

bir değere sahiptir. Günümüz Kıbrıs’ta dans ve müzik kültürü; Anadolu, Balkan, Arap ve Akdeniz kültürlerinin etkilerinin 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak siyasi yapılanma kültürel yapılanmaya da önemli ölçüde etki etmiştir. 1974 sonrası savaş 

ve göç etkisiyle “Kuzey ve Güney” Kıbrıs olmak üzere iki ayrı topluma ayrılarak kültürel yapılanmada da farklılıklara neden 

olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra çoğunluğunun Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’den göç eden 

insan topluluklarının oluşturduğu dans ve müzik kültürüne bakıldığında; Karşılamalar, Sirtolar, Zeybekler, Çiftetelliler, 

Kasap oyunları, Dramatize oyunları gibi geleneksel oyunlar öne çıkmaktadır. Bu bildiride; Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde oynanan halk oyunlarının ve tarihsel süreçler içersinde kültürel değerlerin yapılanması dans ve müzik 

açısından değerlendirilerek benzer ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Alanda yapılmış çalışmalardan konuyla ilgili yazılmış 

kitap, makale vb. eserlerden işitsel-görsel kaynaklardan ve karşılıklı görüşmelerden yararlanılarak yapılacak analiz sonuçları; 

işitsel, görsel, yazılı ve sözlü olarak sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Halkoyunları, Müzik, Ritim.   

ABSTRACT 

One of the existential foundations of a society is its cultural values. Cultural values are related with that society's 

geography and lifestyle. Changing living conditions, wars, immigrations, etc., effects society's cultural changes. Cyprus is an 

important place, which is situated between 3 continents, and where many human communities lived throughout historical 

processes. Cyprus is also very valuable for dance and music, considering the fact that Cyprus has a lot different cultures. 

Cyprus's dance and music culture as we know today has emerged from Anatolian, Balkan, Arabic and Mediterranean 

cultures' influences. But the political structure also affected the cultural structure. After 1974, with the effects of war and 

immigration, Cyprus has divided into two different community as known as "North and South" Cyprus and thus made some 

differences in the cultural structure. If we look at the dance and music culture of communities which are mostly composed by 

Turkish Cypriots and by people who migrated to Cyprus after the foundation of Turkish Republic of North Cyprus, we can 

mostly see the traditional dances such as "Karşılama", "Sirto", "Zeybek", "Çiftetelli", "Kasap" and Dramatized dances. Folk 

dances in Turkish Republic of North Cyprus and structure of cultural values throughout historical processes will be 

interpreted from the standpoint of music and dance and their differences will be pointed out in this article. The analyze results 

that we got from the books, articles, etc. written for this domaine, from audiovisual sources, and from the meetings, will be 

presented auditory, visually, written and verbally. 

Key Words: Cyprus, Folk Dances, Music, Rhythm. 

KIBRIS ADASININ TARİHSEL SÜREÇLERİ 

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasını fethinden önce adanın yönetimi birçok defa el 

değiştirmiştir. Tarihi, M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan Kıbrıs’ta 1571 yılına kadar sırasıyla; Mısırlılar, 

Hititler, Akalar, Dorlar, bazı kolonilere sahip olan Yunanlılar, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Büyük 

İskender, Romalılar, Araplar, Bizanslılar, İngilizler, Cenevizliler, Memlukler ve Venedikliler hüküm 

sürmüştür. 6  Kıbrıs adası 307 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğunun himayesinde 

bulunmuştur.1571’den sonra Anadolu’dan Kıbrıs adasını Türkleştirme çalışmaları başlamıştır.  

                                                           
* İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Halk Oyunları Bölümü, kurtisoglu@gmail.com  

** Tekirdağ Doğa Koleji Müzik Öğretmeni, ezgidlm@gmail.com  
6 Özarslan, s. 24; Çevikel, s. 15; Toluner, Sevin; Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, İstanbul-1977, s. 9. 
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Cyprus in the 16th-century Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation) of Piri Reis, an Ottoman admiral. (Kıbrıs 16. yüzyılda Kitab-ı 

Bahriye (Navigasyon Kitabı ve) Piri Reis'in, Osmanlı amirali.)7 

2. Selim’in çıkardığı “Sürgün Hükmü 8 ” ile birlikte adaya Türkiye’den birçok kişi göç 

ettirilmiştir Osmanlılar ile Ruslar arasında 1877 tarihinde savaş olmuş (halk arasında 93 harbi) ve 

Osmanlı kuvvetleri Ruslar karşısında zor durumda kalmıştı. Bu zor durumun neticesinde 1878 de 

Ayastefanos antlaşması imzalanmış ve Ruslar Osmanlılar karşısında önemli başarılar elde etmişlerdi. 

Rusya’nın bu başarılarından rahatsız olan İngiltere ve yandaşları bu anlaşmayı Osmanlı yararına biraz 

daha yumuşatmayı düşünmüşler ve böylece Berlin de tarafları bir araya getirmeyi başarmışlardır. 

İngilizler Osmanlıların yararından çok kendi çıkarlarını düşünmekteydiler Yapılan görüşmelerde 

Ayastefanos antlaşmasının hükümleri yumuşatılmış, Kıbrıs adasının da İngiltere’ye verilmesi kabul 

edilmiştir.  Antlaşmaya göre Kıbrıs, İngiltere’ye şartlı ve geçici olmak üzere verilmiştir. 

(Gazioğlu,1995:12). Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’na, İngilizlerin karşısında 

savaşa girmesi üzerine İngilizler Kıbrıs’ı ilhak ettiklerini ilan ettiler. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan 

antlaşmasında Türk heyeti bu ilhakı tanıdı. İngiltere Kıbrıs’ı sömürgesi olarak kabul etmiştir. 

Türkiye devletinin kurulmasının hemen ardından İngilizlerin baskısıyla pek çok sayıda Türk 

adayı terk etmek zorunda kalmış ve Türkiye veya İngiltere’ye göç ettirilmiştir. Artan Rum taleplerinin 

İngilizler tarafından reddedilmesinin ardından Rumlar 1929 tarihinden itibaren İngiliz idaresiyle adada 

çekişmeye başlamışlardır. 1955’te İngiliz idaresi “Kıbrıs Sorunu” için Türkiye ve Yunan tarafını 

Londra ya davet etmiştir Konferans sonuçsuz kalarak dağılmıştır. Anlaşma sonuçsuz kalmıştır ama 

neticesi müspet olmuş ve Kıbrıs konusunun Türkiyesiz çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Aynı yıl Rumlar 

adada iyice örgütlenmişler ve E.O.K.A.’ yı kurmuşlardır. 1958 yılında E.O.K.A. militanları adada 

bulunan birçok Türk köyüne saldırmışlar ve çok zarar vermişlerdir. 19 Şubat 1959’da Londra 

antlaşması bütün taraflarca imzalanmış bu antlaşma ile Kıbrıs’ın bağımsız olması kararlaştırılmıştır. 

(Gazioğlu 1995: 2).  1963’te Makarios adada Türklerin haklarını ortadan kaldırmak için uğraşmış, bu 

tarihten sonra da Türklere karşı E.O.K.A. saldırıları birbiri ardınca sürmüştür. 15 Temmuz 1974 Kıbrıs 

Türk toplumunu imha ile ortadan kaldırma yoluna gidilmiştir. Bu vahşet karşısında Türkiye 

Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya müdahalede bulunarak “1. Kıbrıs Türk Barış 

Harekâtı”nı gerçekleştirmiştir Böylece Kıbrıs Türk halkı yok olmaktan kurtulmuştur.1.Harekât’ın 

ardından İngiltere, A.B.D. ve bazı NATO devletlerinin girişimleriyle 25-30 Temmuz 1974’te 

1.Cenevre Konferansı yapılmıştır. Fakat Rumlar bu antlaşmayı reddetme yoluna gitmişlerdir.  Rum ile 

Yunan askerleri Türk bölgelerinden çekilmediği gibi Türklere karşı saldırılara devam etmişler 

2.Cenevre konferansına Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Raif Denktaş katılarak Türk toplumunu 

temsil etmiştir Yunanlılar adaya yeni birlikler gönderip Türk askerlerinin bulunduğu Girne bölgesini 

çembere almak ve Türk birliklerini yok etmek istemesi üzerine Türk askerleri Girne’den çıkarak 14 

Ağustos 1974 tarihinde 2. Kıbrıs Türk Barış Harekâtını başlatmışlardır. 14 Şubat 1975 yılında “Kıbrıs 

Türk Federe Devleti” ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra da görüşmeler devam etmiş, Rumların başka 

seçenek bırakmaması ile 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs’ta “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” 

kuvvetli bir oy birliğiyle ilan edilmiştir. (Gazioğlu, 1995:13,14). 

 

 

                                                           
7  Alaner, B. (2002). İmparotorluk Dönemin’den Cumhuriyet Türkiyesi’ne Çok Sesli Müzik Kurumlarının Öyküsü. 11 13, 2016 tarihinde 

Anadolu Üniversitesi E-arşiv: https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/910 adresinden alındı 
8 Hakeri, Bener Hakkı; Başlangıcından 1878’e Dek KıbrısTarihi, Ankara-1993, s. 238; Çevikel, s. 24-25. 
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KIBRIS TÜRK HALK OYUNLARINDA TARİHSEL SÜREÇLER 

 

Kıbrıslı Türkler Zeybek Oynarken (1878 de çıkan The Graphic dergisinden) 

İhsan HINÇER Türk Kıbrıs’ ın Tarihi Ve Etnolojisi, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1964, İstanbul.9 

 

KKTC’ de yıllarca düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde oynanan yerel oyunlar 1950 yılına 

dek okullarda yaygınlaşmamış olduğu görülmektedir. Daha çok halk arasında yetişen oyuncularla o 

devrin halk çalgıcıları arasında kalmıştır. Kıbrıs Türk toplumunda özellikle 1956’lı yıllardan itibaren, 

halk oyunlarına duyulan ilginin arttığını görülmektedir. Bu yıllarda yapılan halk oyunları çalışmaları, 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden, Kıbrıs’a gönderilen Türkiye kökenli öğretmenler tarafından 

yapılıyordu.10 ‘Milli oyunlar’ ‘başlığı adı altında sürdürülen halk oyunları çalışmalarında, Türkiye’nin 

bazı bölgelerine ait oyunlar öğretiliyordu. Kıbrıslı Türkler bu yıllarda katıldıkları festival ve 

davetlerde de dolayısıyla bu oyunları sergilemişlerdir. Ancak kendi düğün dernek vb. eğlencelerinde, 

kendi nene ve dedelerinden öğrendikleri oyunları oynamayı sürdürmüşlerdir. 1963 Aralığında 

başlayan Türk-Rum çatışmalarından sonra 1968 yılına kadar halk oyunları çalışmalarına ara 

verilmiştir. 1968 yılında Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler tarafından, Türk ve Rum halk oyunları 

ekiplerinin gösterilerinden oluşan bir gece düzenlendi.11 Kıbrıs’taki diplomatik çevrelerin de katıldığı 

bu gecede, 1964 olaylarından sonra Kıbrıslı Türkler ve Rumlar ilk kez halk oyunları ekipleriyle 

tamamen Kıbrıs’a ait oyun (Karşılamalar, Orak, Mendil, Sirtolar Bıçak, Elek vs.) ve müzikleri en 

güzel şekliyle sergilerken, Kıbrıslı Türkler bu geceye Kıbrıs halk oyunlarına ilgisiz bir şekilde 

Türkiye’nin bazı yörelerinden sergiledikleri oyunlarla katıldılar12.  Kıbrıslı Türklerin oynadıkları bu 

oyunlar şöyledir: 

 KIBRISTA                                                                                TÜRKİYEDE   

Dolama               Dolama (Rumeli, Çanakkale) 

Berber               Berber ver aynayı bakayım (Tekirdağ) 

Mandıra              Tuna Havası 

Birinci karşılama             Kıbrıs oyun havası(Adana) 

Sarı zeybek              Sarı Zeybek(İzmir) 

Değirmenci              Değirmenci(Kastamonu) 

 

Bu organizasyonun ardından “Kıbrıs’ın oyunu yok mu? Düğünlerde bu oyunları mı 

oynuyorsunuz?” gibi sorular ile karşılaşmış olan Kıbrıslı Türkler 1974 yılında Lefkoşa da düzenlenen 

“Yerel Halk Dansları” şöleninde Türkiye oyunlarının yanında ilk kez Kıbrıs Türk oyunları da 

sergilenmiştir. Kıbrıslı Türklerin 1956’lı yıllarda başlayan ve 18 yıl boyunca sadece Türkiye 

oyunlarına yönelik sürdürülen Halk Dansları çalışmalarına 1974 yılından itibaren Kıbrıs Türk Halk 

Dansları çalışmaları da eklenmiştir. 1977 yılında Kıbrıs Türk Folklor alanında etkili olabilecek bir 

dernek oluşturulmuştur. Kısa adı HAS-DER olan “Halk Sanatları Derneği” kurulmuş ve bu dernek 

                                                           
9  (2006, 10 29). 11 12, 2016 tarihinde File:Cyprus by Piri Reis.jpg: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyprus_by_Piri_Reis.jpg 
adresinden alındı 
10 Mustafa Serdengeçti, Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış, Halk Bilim, Sayı 1, Lefkoşa 1986 s. 13 
11 Mustafa Serdengeçti, Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış, Halk Bilim Sayı 2, Lefkoşa 1986 s. 9, 
12  a.g.m Sayı 2 s.9 
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kendi imkânları çerçevesinde faaliyetlerini birçok araştırma ve derleme çalışmalarına yönelmiş, 

yapılan çalışmaları 1986 yılında ilk olarak yayınlanmaya başladığı Halkbilimi isimli dergilerine de 

yansıtmıştır. Araştırma çalışmalarının yanı sıra düzenlediği sempozyum, konferans, sergi ve benzeri 

organizasyonlarda halk bilimi ve halk dansları alanındaki çalışmalarını günümüze kadar geliştirerek 

taşımışlardır. Kıbrıs’ta tarihin son dönemlerinde yaşanan savaş ve göç olaylarının Kıbrıs Türk ve Rum 

halklarını olumsuz yönde etkilemiş olması Kıbrıs Türk Halk Dansları alanında bazı karmaşaların 

yaşamasına ve bu alandaki çalışmaların olumsuz yönde etkilenmesine de neden olmuştur. 

Türklerden Rumlara Geçen Başlıca Oyunlar 

1. Birinci Karşılama   Karşilamades Brotos 

2. Aziziye Sirto   Sirtos Azizies 

3. Abdal Zeybeği   Abdaligo Zeymbekiko 

4. Sarhoş Zeybeği   Bekris Ge Baglamas 

5. Mandıra    Mandra 

6. Konyalı    Vraga 

7. Orak    Drepani    

Kıbrıslı Türklerin araştırma çalışmalarına geç başlamış olması (1974) yapılan araştırmaları ve 

kaynaklara ulaşabilmeyi güçlendirmiştir hatta bazılarının da zaman derinliğinde kaybolmasına neden 

olmuştur.  Buna en belirgin örnek ise Aziziye Sirto diye adlandırılan oyundur. Bu oyunu hem Kıbrıslı 

Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar oynamaktadır. “Padişah Abdülaziz’in bestesi olan ve sirto aziziye diye 

anılan eser özellikle Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet’i folklorunda yer almıştır. K.K.T.C de üç bölümlü dans 

olarak oynanır.”6  

KUZEY KIBRIS TÜRK HALK OYUNLARININ TÜRLERİ 

Kıbrıs’ta Türkler tarafından yapılan araştırma ve deneme çalışmaları sonucunda, tespit edilen 

oyunların türlerine göre belli bir sırayla oynanmaktadır. 1) Karşılamalar 2) Sirtolar 3) Zeybekler 4) 

Seyirlik Kadın Oyunları 5) Dramatize Edilmiş Oyunlar 

1.KARŞILAMALAR: Kıbrıs ta oynanan karşılamalar düğün, dernek ve eğlencenin başta 

gelen oyunlarındandır. Zengin müzik, hareketli ve coşkulu oyunlarıyla karşılamaların Kıbrıs’ta özel 

bir yeri vardır. Ara vermeden ve ardı sıra oynanan bir dizi oyundan oluşan karşılamalar özellikle 

köylerde, işçilerin ve tarımla uğraşan halkın, düğün dernek ve özel günlerde, büyük bir coşkuyla 

oynadıkları oyunlardır. Karşılıklı çiftler tarafından icra edilen bu oyunlar erkek ve kız karşılamaları 

olmak üzere 2’ye ayrılırlar. 

1.1. ERKEK KARŞILAMALARI: Erkek karşılamaları dizi halinde ve ara vermeden 

oynanan 5 oyundan ibarettir. Bu oyunlar “Karşılama 1, Karşılama 2, Karşılama 3, Karşılama 4, 

Karşılama 5” diye adlandırılır. Yapılan araştırmalar sonucunda, Karşılamaların bazı bölgelerde, 

“Karşılama 1’e’ “Brodo” (Rumcada birinci demektir), “Karşılama 2’ye de “Deftero” (Rumcada ikinci 

demektir) denildiğini görülmektedir. 

1.2. KIZ KARŞILAMALARI: Kızlar tarafından icra edilen kız karşılamaları, 4 oyundan 

oluşmaktadır. Bu oyunlar Karşılama 1, Karşılama 2, Karşılama 3, Karşılama 4 diye adlandırılır. Kız 

karşılamaları da Erkek karşılamalarında olduğu gibi sıra ile ara vermeden oynanan bir dizi oyundan 

ibarettir. Kız karşılamalarında kızların vücut hareketlerindeki incelik, kadın güzelliğini ve çekiciliğini 

ifade eden ani ve kısa hareketlerle sınırlandırılmış bir ağır başlılık göze çarpmaktadır. Bu oyunlarda 

erkeklerde de olduğu gibi hareketlerde canlı ve neşeli bir karakter sahiptir. 

2. SİRTOLAR: Kıbrıslı Türklerin oynadıkları sirtolar bazı bölgelerde “Mendil oyunu” olarak 

da adlandırılır. Bu oyunlar düğün dernek ve eğlencelerde Karşılamaların hemen ardından gelen 

oyunlardır Sirtolar orta hızda çalınan, neşeli ve erkekçe bir karaktere sahip erkek oyunlarıdır. Bazı 

kaynaklara göre “Mendil Oyunu” diye adlandırılan bu oyunlar köylerde, çobanların ovada veya dağda 

tek başlarına sürü otlatırken, yalnızlıklarını ve can sıkıntılarını gidermek amacıyla, ıslık eşliğinde ve 

dengelerini kurabilmek için herhangi bir ağacın dalına tutunarak oynamaları, bu oyunlarda mendil 
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tutma alışkanlığı ortaya çıkmıştır. 1) Şehir Sirtosu (Buldigo Sirto) 2) Aziziye Sirtosu 3) İskele Sirtosu 

(Skalyadigo) 4) Karagözlü Sirtosu 5) Kına Sirtosu 6) Sirto 1 7) Sirto2 8) Sirto3 

3. ZEYBEKLER: Kıbrıs’ta hem kız hem de erkeklerin oynadıkları oyun türlerinden biridir. 

Genelde daire formunda oynanan bu oyun sirtonun ardından oynanır Orta hızda çalınan, neşeli ve 

coşkulu tavırlarla oynanan oyunlardır. Bu oyunlarda erkek kendinden emin ve sert hareketleri ile 

kızlar ise ağırbaşlı ve yumuşak hareketleri ile göze çarpmaktadır. Zeybekler bir kişi tarafından solo 

olarak oynandığı gibi birçok kişiyle de oynanmaktadır. 1) Sarhoş Zeybeği 2) Abdal Zeybeği 3) 

Abohor Zeybeği 4) Erkek Zeybeği 5) Kıbrıs Zeybeği 6) Zeybek 1, 7) Zeybek 2 8) Zeybek 3 9) Zeybek 

4 

4. SEYİRLİK KADIN OYUNLARI: Seyirlik kadın oyunlarına dâhil olan Çiftetelli ve 

Arabiye oyunları, aynı zamanda erkekler tarafından da aynı coşkuyla oynanır. Belirli bir formu ve 

disiplini olmayan bir veya birden çok kişiyle oynanmaktadır. Çiftetelli ve Arabiye girişlerinde ve orta 

bölümlerinde taksimler görülmektedir. Genellikle bireysel figürlere dayalı serbest oyunlardır. Kozan, 

Nişan ve Dolama oyunları ise içerik olarak tasvire dayalı oyunlardır. 1) Çiftetelli, 2) Arabiye 1, 3) 

Arabiye 2, 4) Arabiye 3, 5) Kozan, 6) Dolama, 7) Nişan 

5. DRAMATİZE EDİLMİŞ OYUNLAR 

Kıbrıs Türk halk oyunları türlerinden biri olan dramatize edilmiş oyunların diğer bir adı ise 

“Taklitli” oyunlardır. Kadın oyunlarının ardından oynanan bu oyunlar herhangi bir insanın veya 

hayvanın taklit edilerek canlandırıldığı oyunlardır. Kıbrıs ta oynanan diğer oyunlar gibi coşkulu ve 

neşeli oynanan bu oyunların en yaygın olarak oynananı orak oyunudur. Kıbrıs’ta yapılan araştırmalar 

ve deneme çalışmaları sonucunda tespit edilen taklit edilmiş oyunlar şunlardır: 1) Orak, 2) Elek, 3) 

Bıçak, 4) Kartal, 5) Dingala, 6) Karaoğlan, 7) Değirmenci 

KIBRIS HALK OYUNLARINDA MÜZİKAL VE RİTMİK YAPI  

Bilindiği üzere Kıbrıs’ta karşılamalar, sirtolar, dramatize oyunlar, zeybekler ve seyirlik kadın 

oyunları olmak üzere toplam 5 türde oyun oynanmaktadır. Bu bölümde her türden birer örnek verilip 

müzikal yapıları açıklanmaya çalışılmıştır. Karşılamalar” türünden “Erkek Karşılaması 1”; Zeybekler 

türünden “Kıbrıs Zeybeği”; Seyirlik kadın oyunları “Dolama”; Sirtolardan da “Şeherli Sirtosu” adlı 

oyunlar incelenmiştir. İncelenen bu oyunlar da çeşitli makamsal çeşnilere rastlanmıştır. Bunlar 

buselik, rast, kurdi ve hicaz olarak tespit edilmiştir. Bu müziklerin icrasında Batı müziği notasyonu 

kullanılmıştır. Analizde ise, Türk müziği notasyonundan yararlanılmıştır.  Batı ve Türk müziği 

notasyonlarını birbirlerinden ayıran en önemli özellik; aralarında 4 tam ses farkının olmasıdır.13 Bu ses 

farkını açıklamak gerekirse Batı müziğinde ki “La” sesi Türk müziğindeki “Neva(Re)” sesine tekabül 

etmektedir. Batı müziği notalarından Do ve Re arasında 1 tam sesin arası 9 ayrı aralığa bölünmüştür. 

Bu sayede Türk müziği mikrotonal bir ses sistemine sahiptir. Türk müziği notalarından Çargâh (Do) 

ve Neva (Re) arasında 9 tane sesin oynaması bu iki farklı müzik türünün ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Çargâh, yegâh, dügâh, hüseyni, neva ve rastta gibi yazılan yerler Batı müziğini notalarının 

Türk müziğine karşılığı gelen isimleridir. Erkek Karşılaması 1’den örnek verilecek olursa ilk nota Batı 

müziğinde görüldüğü üzere “La” sesidir. Altında yazan “Yegâh” kelimesi Türk müziğindeki ve 4 ses 

farkının da göz önünde bulundurularak tekabül eden “Re” notasıdır. 

                                                           
13 Özkan, İ. H. (2014). Türk Musikisi Nazariyat ve Usulleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 
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Zeybek oyunlarının başında taksim yapılır. Kıbrıs’ta tespit edilen tüm zeybekler 9 zamanlı 

olup soru cevap şeklinde müzik cümlelerinden oluşmaktadır. Ezginin ilk bölümü giriş, 2. bölümü soru 

şeklindeki müzik cümlesidir. 3. bölümde ise cevap niteliği taşıyan bir müzik cümlesinden oluştuğu 

gibi, giriş bölümündeki müzik cümlesinin tekrarı veya benzeri de olabilir. Sirto ezgilerinin başında 

taksim yapılmaz fakat ezgilerin orta bölümlerinde taksim yapılabilmektedir. Sirto ezgileri genelde 8 

ölçülük müzik cümlelerinden oluşur. Temelde 8 ölçüden oluşan bu müzik cümleleri, zaman zaman bir 

ezgi motifinin veya küçük bir müzik cümlesinin tekrar edilmesiyle uzayabilmektedir. 
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Kuzey Kıbrıs Türk halk oyunlarında oyun müziklerinde kullanılan ritmik değerler çok zengin 

bir yapıya sahiptir. Coğrafi koşullar nedeniyle Akdeniz’in kültürel değerlerinden etkilenen bölge farklı 

dönemlerde gerçekleşen göçlerle zengin bir yapının oluşmasına neden olmuştur. Afrika’nın, 

Ortadoğu’nun, Anadolu’nun, Balkanların, Batı Akdeniz’in kültürel değerleri farklı dönemlerde Kıbrıs 

adasını etkilemiş ve günümüz adasındaki kültürel zenginliğini ortaya çıkarmıştır. Ritmik değerlere 

bakıldığında 2/4’lük 9/8’lik 7/8 ve 8/16’lık gibi ritmik değerlerin daha yoğun olduğu görülmektedir. 

Özellikle 9/8’lik ritmik değerdeki oyunlar daha çok görülmektedir. 9/8’lik değerdeki ritmik oyunlar 3-

2-2-2, 2-3-2-2 ve 2-2-2-3 olarak görülmektedir 

Dolama: 9/8’lik ritmik yapı, 3+2+2+2 olarak görülmektedir. 

 

Dillirga: 2/4 lük 

 

Erkek Karşılaması-1: 9/8’lik ritmik yapı, 2+2+2+3 olarak görülmektedir 

 

Co p y rig h t © 2 0 0 3  Serd ar SA Y IN
A ll Rig h ts Reserv ed
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Erkek Karşılması-2: 7/8’lik ritmik yapı, 3+2+2 olarak görülmektedir. 

 

Erkek Karşılaması-3: 2/4 

 

Erkek Karşılaması-4: 9/8’lik ritmik yapı, 3+2+2+2 olarak görülmektedir. 

 

İskele Sirtosu: 2/4 lük 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Halk Oyunlarının icrasında bazı oyun müziklerinde sözler ile eşlik edilen 

oyunların da olduğu görülmektedir. Geleneksel ortamda oyunların icrasında yer verilen sözler son 

zamanlarda sahne ortamında ki icrada bu geleneğin sürdürülmesi öneminin yitirilmiş olduğu 

görülmektedir. Sözler okunurken Kıbrıs şive aksanı ile söylenmektedir. Konyalı oyunun sözleri 

aşağıdaki şekilde icra edildiği görülmektedir.   

 

KONYALI 

 

Haniya da benim elli dirhem pırasam pırasam, 

Üç mum yaksam Konyalımı arasam 

Vay vay Konyalım yürü,  

Yürü yavrum yürü saçlarını/ şalvarını sürü 

Şimdi de buradan geçti hovardanın biri 

Haniya da benim elli dirhem kestanem,  

Konyalıdan başkasını istemem vay vay  

Konyalım yürü   

 

Kıbrıs Türk’lerinin düğünlerde, özel günlerde ve düzenlenen özel eğlencelerde oynadıkları bu 

oyunlara, Kıbrıs halk çalgılarının temel sazı olan Keman başta olmak üzere Ud, Lavta, Çoban Kavalı 

(Dilli Düdük) Darbuka ve Def ile eşlik edilir. Çalgıların icrası yöresel sanatçılar tarafından gruplar 

halinde icra edilmektedir. Özellikle ailelerden oluşan topluluklar yıllarca K.K.T.C. halk kültürüne 

önemli katkılar sağlamışlardır. Kurşini’ ler ailesi buna önemli örnektir. Müzik gruplarında erkeklerin 

olduğu kadar kadınlarında yer aldığı görülmektedir. 
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Müzisyen Aileler ve Çalgılar 

 

SONUÇ 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk oyunları müziklerine bakıldığında bölgesel özelliği 

gereği zengin melodik ve ritmik bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Tarihsel süreçlerde farklı 

zaman dilimlerinde gerçekleşen göçler nedeniyle farklı dönemlerden gelen insan toplulukları kendi 

kültürel değerlerini Kıbrıs’ta bırakmış kendinden önceki ve sonra ki kültürlerle kaynaşarak günümüz 

Kıbrıs kültürünü oluşturmuştur. 1974 tarihinden sonra adadaki iki farklı siyasi sınırlara ayrılan Kıbrıs 

farklı kültürel yapılanmanın yanı sıra ortak kültürel yapılara da sahip birer toplum olarak 

görülmektedir. Kuzeyde ve güneyde 2 ayrı toplum olan Kıbrıs halkı Türkler ve Rumlar olarak ayrı 

birer kültürel yapıya sahiptirler. Kendilerine ait oyun ve müzik kültürleri bulunmaktadır.  
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HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARINDA ISINMA-SOĞUMA EGZERSİZLERİ VE ÖNEMİ 

IMPORTANCE OF WARM-UP AND COOL-DOWN EXERCISES IN FOLK DANCE 

PRACTICES 

Bülent KURTİŞOĞLU & Gülsüm HATİPOĞLU ÖZCAN & Sancar ÖZCAN 

ÖZET 

Fiziksel bir çaba ile planlı ve düzenli bir şekilde tekrarlanarak yapılan vücut hareketleri  egzersiz olarak 

tanımlanmaktadır. Belirli bir amaca yönelik olarak düzenli egzersiz hareketleri yapan kişinin uğraşı alanına göre performansı 

artacak ve yapması gereken hareketleri düzenli ve yüksek seviyede yapacaktır. Ayrıca egzersiz öncesi ve sonrasında insan 

bedeni üzerinde gelecekteki yaşamlarında karşılaşabileceği ve egzersiz anında sakatlanma yaşayabileceği sağlık problemleri 

risklerini azaltmak için yapılması gereken ısınma, bedenin yapılacak olan aktiviteye hazırlanmasıdır. Spordan başka farklı 

disiplin alanlarında da beden kullanılarak yapılan hareketlerde bedenin performansının artırılması ve hazırlanması 

gerekmektedir. Dans disiplini de bu kapsamın içerisindedir. Özellikle profesyonelleşme sürecinde yapılan hareketler bedenin 

ileri seviyede kullanımını gerektirmektedir. Halk Oyunları icracıları da son zamanlarda sahne disiplini içerisinde gösteri 

programlarına diğer fiziksel performanslarda olduğu gibi bedenlerini hazırlamak zorundadırlar. Bu bildiride halk oyunları 

icracılarının çalışma öncesi ve sonrasında uygulamaları gereken ısınma ve soğuma egzersizleri ve öneminin açıklanması, 

yazılı ve görsel malzemelerden yararlanılarak sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Isınma, Spor, Halk Oyunları, Dans. 

ABSTRACT 

Regular and planned body gestures with physical effort are defined as "exercises". One's performance will be better 

depending on their field of occupation and they will be able to do the gestures on a higher level and more regularly if they do 

a body exercise on a regular basis for a certain purpose. Besides, the warm-up that has to be made before and after the 

exercise in order to reduce the risks of health problems like injuries during the exercise or health problems that may be found 

on human body in the future, is the preparation of the body for the following activity. It is important that the body should be 

prepared and its performance should be increased in other different disciplines besides sports.  Dance discipline is also in this 

content. The gestures during the professionalisation process requires an advanced level of usage of the body. Lately, folk 

dancers also need to prepare their body for the performance programs within the stage discipline. The importance of warm-up 

and cool-down exercises before and after the practice for the folk dancers will be presented in this article, by using 

audiovisual materials. 

Key Words: Exercise, Warm-up, Sports, Folk Dances, Dance 

 

1. GİRİŞ 

Isınma, sporcuların kendi performanslarını arttırmaları ve ileride ciddi problemler yaratabilecek 

sakatlanma riskini azaltmaları için, gerek antrenman öncesi gerekse müsabaka öncesi yapılması 

gereken önemli bir etkinliktir (Akgün, 1986).  Günümüzde sportif aktivite öncesinde ısınma 

egzersizleri, sonrasında ise soğuma egzersizleri yaygın olarak önerilmekte ve uygulanmaktadır.  

Ayrıca sporda oldukça önemli olan doğru ısınma, sportif başarıyı beraberinde getiren önemli 

etkenlerden bir tanesidir (Aslan, Gökhan ve Aysan, 2011). Başlangıç evresinin aksine, fizyolojik 

işlevlerin yavaşlatılması olarak da özetlenebilen (Muratlı, Kalyoncu ve Şahin, 2011) ve sportif 

aktivitelerden sonra yapılması gereken soğuma egzersizleri de ısınma gibi önemlidir (Mis ve Aydın, 

2001).   

Dans, temelinde bir sanat dalı olsa da icrası için gerekli olan performans nedeniyle dansçı aynı 

zamanda bir sporcudur. Bu yüksek sportif performansa duyulan ihtiyaç dışında, yine dansçılarda 

görülen bazı kas iskelet sistemi yaralanmaları da sporcularla benzerlik göstermektedir. Özellikle Türk 

halk oyunlarının çeşitliliği ve farklı yapıları gereği dansçılar ileri derecede çeviklik, kuvvet ve esneklik 

isteyen yöreleri bir arada oynamakta ve bunları bale, modern dans ve jazz dans teknikleri ile bir arada 

icra etmek durumunda kalmaktadırlar. Ortaya çıkan bu yeni form belirli tek bir dans formundan çok 

daha komplike ve fiziksel anlamda zorlayıcı olmakta, bu nedenle de yaralanma riskini arttırmaktadır 

(Dizdar, 2006). Dansçılar sıklıkla prova öncesi dans derslerini ısınmak için kullanmaktadırlar ancak bu 

derslere girmeden önce de dansçıların vücutlarını ısıtmaları gerekmektedir. Çünkü, pek çok yaralanma 

yine bu derslerde meydana gelmektedir (Akt., Dizdar, 2006).   
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Spor sakatlıklarının oluşmasında en önemli etkenlerden biri müsabaka veya antrenman öncesi 

yetersiz ısınmadır. Bu nedenle ısınmaya, özellikle germe (stretch) egzersizlerine büyük önem 

verilmelidir. Burada fiziksel aktivite sonrası yapılacak soğuma da önem taşımaktadır. Her aktivite 

sonrası mutlaka soğuma egzersizleri de yapılmalıdır (Duruöz, Turan, Ersoy ve Cerrahoğlu, 2004). 

Isınma egzersizleri yaralanmalardan, soğuma egzersizleri ise egzersiz sonrası oluşan hipotansiyon gibi 

komplikasyonlardan korunmak için önemlidir (Cindaş, 2001). 

Türk halk oyunlarını öğretmekle yükümlü olan antrenör ve öğreticiler tarafından, yüksek 

performans gerektiren halk oyunları çalışmalarında ısınma ve soğuma egzersizlerine düzenli olarak 

yer vermeleri büyük önem arz etmektedir. Böylece halk oyunlarına gönül veren bireylerin 

sağlıklarının korunması ve uzun yıllar halk oyunlarını icra etmelerine olanak sağlanacağı 

düşünülmektedir. 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. ISINMA   

Sporda ısınma; antrenman veya müsabaka yapılacak ortama ve yüklenmelere hazırlanması için 

vücudun tüm yönleri (kas, tendon, mental, vücut ısısı vb.) ile hazırlanmasıdır (Akt., Aslan ve ark., 

2011: Smith, 1994). Antrenman ve yarışmanın en önemli ve vazgeçilmez parçasını oluşturan ısınma, 

sporcudan daha iyi verim alabilmek, ortaya çıkabilecek sakatlanmalardan korunmak ve yapılacak 

yüklenmelere sporcuyu fizyolojik ve psikolojik yönden en uygun şekilde hazırlamak ve uyum 

sağlamak için yapılan çalışmalar olarak görülmektedir (Muratlı ve Sevim, 1993). Isınma egzersizleri, 

yapılacak olan çalışmada kullanılacak kasları optimum düzeye getirmek ve iyi sonuç almak için 

gereklidir. Organizma çalışmaya başlarken, sporcunun verim gücünü belirleyen fonksiyonel sistemleri 

uygun biçimde devreye sokma görevini üstlenir (Muratlı ve ark., 2011). Olası sakatlanma durumunu 

önleyerek sporcuların fiziksel kapasitelerinde bir takım değişiklikler yapar (Akt., Dizdar,2006).   

Farklı spor branşları farklı ısınma türlerinden meydana gelmektedir ve her spor branşının aktif 

çalıştığı kendi kas grubuna yönelik ısınma hareketlerinin ağırlıklı olarak seçildiği bilinmektedir. Bu 

duruma göre her spor branşının kendine has bir ısınma programı vardır (Ergün 2011; Burkett, Phillips 

ve Ziuratis, 2005; Çelenk 1995).  

2.1.1. ISINMANIN SINIFLANDIRILMASI 

Amaca Göre: Genel ve bir amaca özgü (özel) olmak üzere iki tür ısınma vardır. 

Genel Isınma: Organizmanın bütün fonksiyonel öğelerinin üst düzeye getirilmesi amaçlanır. 

Büyük kas gruplarının ısınmasına hizmet eden araştırmalarla gerçekleştirilir (Muratlı ve ark., 2011). 

Özel Isınma:  Bu etkinlikler bir spor türündeki hazırlık olarak kabul edilir. Spor türünün 

hareketlerini gerçekleştiren kasların ısıtılması amaçlanır. Özel ısınma genel ısınmadan sonra 

gerçekleştirilir (Muratlı ve ark., 2011). 

Uygulanışına Göre Isınma: Aktif, pasif ve zihinsel olarak sınıflanır. 

Aktif Isınma: Sporcunun bizzat kendisinin yaptığı hareketlerdir (Sevim, 2007). 

Pasif Isınma: Duş yapma, masaj, diatermi gibi uygulamalarla gerçekleştirilir. Aktif ısınmayı 

tamamlayıcı olarak düşünülür. Pasif ısınma hiçbir zaman ne performansı arttırabilir ne de sakatlıklara 

engel olabilir (Muratlı ve ark., 2011).  

Zihinsel Isınma:  Sporcunun motivasyonel ve zihinsel olarak kendisini önündeki antrenman ya 

da müsabakaya hazırlamasıdır (Sevim, 2007). Sporcu burada tamamen otomatikleşmiş hareketlerin 

akışını zihninde uygular (Muratlı ve ark., 2011). 

2.1.2. ISINMANIN ETKİLERİ 

Genel Aktif Isınma: Genel aktif ısınmanın merkezinde kas ve vücut içi ısısının arttırılması 

kadar, kalp dolaşım sistemini yüklenmeye hazırlamak bulunur. Koşularda büyük kas gruplarının 

çalışması ile yüksek bir ısınma oluşur. Bu genel ısı artışı organizmada performans üzerinde etkin olan 

bir dizi metabolik değişimi başlatır. Dokulardaki kan dolaşımının (özel aktif ısınma ile her şeyden 

önce kılcal damar kapasitesi artar) artışı ile metabolik değişim için gerekli olan oksijen ve besin 
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maddeleri daha iyi şekilde sağlanır. Kanlanmaya bağlı olarak dokularda da bir ısı artışı olur. Bu durum 

aerobik ve anaerobik enzimlerin etkinliğini arttırır. Bütün bu olaylar sinir sisteminin uyarımıyla 

bağlantılıdır ve bu fizyolojik gelişim, ısı artışıyla artan bir şekilde gerçekleşir. Vücut ısısının artışı 

duyu organları algılayıcılarının (reseptörlerinin) duyarlılığını da arttırmaktadır. Bu durum her şeyden 

önce hareketin doğru yapılışı ve isabetliliğinde önem kazanır. Vücut ısısının artışı yaralanmalar 

üzerinde de etkin olmaktadır. Tüm ısınma çalışmaları viskositenin (kas içi sürtünmenin) azalmasına 

sebep olur. Tüm kaslar, kirişler ve bağlar esneklik kazanır. Dolayısıyla kopma, yırtılma riski azalır. 

Genel ısınma, eklemlerin yüklenebilirliğini yükseltir. Eklemlerde yer alan sinovyal keseciklerin 

salgıladığı sıvı artar, bununla eklem kıkırdağındaki hiyalin tabakası korunur ve kalınlığı artar. 

Sonucunda baskılar iyi bir şekilde emilir (absorbe edilir), kıkırdak hipertrofisiyle eklem başı basısı 

geniş bir yüzeye yayılır. Psikolojik-zihinsel alanda da genel aktif ısınma verimlilik artışına sebep olur. 

Sonuç olarak doğru ve yoğun ısınmalar uyarılma-engelleme değişiminde olumlu etkide bulunur. Genel 

aktif ısınmayla vücut içinin ısınması özel ısınmayı hızlandırır ve sağlamlaştırır (Muratlı ve ark, 2011). 

Özel Aktif Isınma: Hassas motorik verim için gerekli olan amaca uygun kanlanma ancak özel 

ısınma ile mümkündür. Özel aktif ısınma, genel ısınmanın bir spor türüne özgü olarak devam 

ettirilmesi demektir. Branşa özgü ısınmada, sportif hareketin ya da tekniklerin dinamik ve kinematik 

özelliklerini gösteren hareketler (onlara benzeyen hareketlerle) ısınma alıştırmaları olarak seçilir. Özel 

ısınmanın yalnız uygun bir koordinasyona erişmenin ötesinde metabolik hazırlığın 

gerçekleştirilmesinde de önemli bir işlevi vardır (Muratlı ve ark., 2011).  

2.2. SOĞUMA EGZERSİZİ 

Isınmanın aksine, egzersizden sonra ana çalışmanın küçültülmüş biçimini yaparak (Anderson, 

2005), fizyolojik işlevlerin yavaşlatılması olarak özetlenebilir. Sportif aktivitelerden sonra yapılacak 

soğuma egzersizleri kalp atışını egzersiz öncesi seviyeye yavaşça indirir, kaslarda ve kanda oluşan 

laktik asit birikimine bağlı kas yorgunluğunu azaltır ve antrenman sonrası bitkinliği önler. Bu nedenle 

ısınma egzersizlerinde olduğu gibi soğuma egzersizleri de önemli ve gereklidir (Akgün, 1986; Mis ve 

Aydın, 2001).  

Sporun doğasına bağlı olarak, 3-10 dk. sürer. Organizmanın işlevleri azalır azalmaz sporcular 

solunumu düzenlemek için birkaç soluklanma alıştırması yapmalı ve antrenmanda en çok kullandıkları 

kas gruplarını dinlendirmeli. Bu amaçla düşük yoğunlukta ve kısa süreli germeler yapılabilir (Muratlı 

ve ark., 2011).  

2.2.1. SOĞUMA EGZERSİZLERİNİN ETKİLERİ 

Soğuma ve germe hareketleri, kalp atışını egzersiz öncesi seviyeye yavaşça indirir, kaslarda ve 

kanda oluşan laktik asit birikimine bağlı kas yorgunluğunu azaltır ve antrenman sonrası bitkinliği 

önler (Akgün, 1986; Mis ve Aydın, 2001). Birim antrenmanın ana bölümünde yapılan yorucu 

çalışmadan sonra, sporcunun ilk baştaki fizyolojik ve psikolojik durumuna dönebilmesi için, 

yüklenmenin giderek azaltılması önerilir. Bunun nedeni, “tüm sistemlerin yenilenmesinin 

(rejenerasyon) hızla gerçekleşmesi için, organizmanın çalışmasının birden durdurulmaması, uygun 

ölçüde çalışmaya devam etmesi gerekir” görüşüne dayanır. Özellikle kan dolaşımının belirli bir hızda 

devam etmesi oksijen açığının karşılanması, enerji taşıyan besin maddelerinin dokulara ulaşması, 

dokulardaki laktik asidin azaltılması gibi metabolik değişimler yönünden önemlidir (Muratlı ve ark., 

2011).  

2.3. GERME (STRETCHİNG) 

Germe egzersizleri spora katılım ve hazırlık için ısınma formlarından biri olduğundan dolayı, 

bu egzersizlerin sportif performansa etkileri antrenörler ve sporcular için önemli bir düşünce olmuştur 

(Akt., Çolak ve Çetin, 2010). Aerobik ve dirençli egzersizler öncesinde ve sonrasında 10–15 dakikalık 

germe egzersizleri, özellikle yaralanmaların engellenmesi açısından faydalıdır (Cindaş, 2001).  

Germe egzersizleri ayakta, otururken ve yatarken uygulanabilir. Antrenman öncesi statik 

germe hareketlerinin postürü geliştirdiği, sakatlanma riskini azalttığı ve iyi bir performans gelişimi 

sağladığı belirtilmiştir. Bu nedenle statik germe hareketlerinin hem çocuklar hem de yetişkinler için 

genel kabul gören bir ısınma şekli olduğu ifade edilmektedir (Burkett, Phillips, Ziuratis, 2005; Çelenk 

1995; Cicioğlu, Tamer ve Günay, 2010).  Germe egzersizleri kolaydır fakat yanlış bir şekilde yapıldığı 
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takdirde fiilen, yarardan çok zarara neden olabilir. Bu nedenle doğru tekniklerin anlaşılması 

zorunludur. 

Bir gerdirme uygulamasına başlandığında kolay germe aşamasında 10-15 saniye harcanır. 

Zıplatma yapılmaz. Orta düzeyde hissedilen noktaya erişildiğinde bu gerdirme durumu korunur. Bu 

pozisyon korunurken, gerilim hissi azalarak kaybolmalı ve “germeyi hissediyorum ama acı vermiyor” 

denilebilmeli. Kolay germe, kas sertliği ve gerilimi azaltır ve dokuları geliştirici germeye hazırlar. 

Kolay germeden sonra yavaşça geliştirici germeye geçilir. Yine zıplatma yapılmaz. Ilımlı bir 

gerilim hissedilene kadar, bir-iki santim hareket edilir ve bu pozisyon 10-15 saniye devam ettirilir. 

Kontrollü olmak gerekir. Hissedilen gerilim azalmalıdır. Böyle olmazsa uygulamanın şiddeti hafifçe 

azaltılır (Anderson, 2005).  

3. TARTIŞMA 

Dans, vücudu devamlı yüklenme altında bırakan bir sanat dalı olduğundan kas iskelet 

sisteminde yaralanmalara yol açmaktadır (Miller, Schneider ve Bronson, 1975). Dans eğitimi ve 

provaların tekrara dayalı doğası gereği dansçılar büyük bir yaralanma riski taşımaktadırlar (Kirkendall 

ve Cabrese, 1983).  

Günümüze dek konu ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok bale ve modern dans üzerine 

yoğunlaşmıştır. Çok geniş bir yelpazede toplumdan topluma farlılık gösteren halk oyunları üzerine 

yapılan benzer çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Bunun en temel nedeni ise halk 

oyunlarının sosyal olarak icra edilmeleri nedeniyle vücuda zorlayıcı herhangi bir yük 

oluşturmamalarıdır. Ancak halk oyunları elementlerinin diğer dans disiplinleri ile karıştırılarak 

yarışmacı bir şekilde sunulmaları durumunda sonuç değişmektedir. Aynı zamanda bu dans formlarında 

dansçıların farklı dans disiplinleri ve buna ilişkin teknikleri bir arada kullanmalarının gerekliliği 

halinde yaralanmalar daha da kaçınılmaz olmaktadır (Dizdar, 2006). Ders – prova arası zamanda 

dansçıların vücutlarının soğuması durumunda yine ısınma egzersizleri ile ısınmaları ve esnemeleri 

gerekmektedir. Isınan dansçıların vücutlarının bu süreçte soğuması ile yaralanma riski artmaktadır 

(Kirkendall ve Cabrese, 1983).  

Literatürde bulunan kanıtların önemli bir bölümü ısınmanın sakatlık riskini azalttığını 

desteklemektedir ve ısınma alışkanlığı konusunda bilgi düzeyinin yanında bu alışkanlığı uygulamak da 

gerekli bir sporcu davranışı olmalıdır (Fradkin, Gabbe ve Cameron, 2006; Mandelbaum, Silvers ve 

Watanabe, 2005). Farklı ısınma protokollerinin kullanıldığı birçok çalışmada, maksimal eklem hareket 

genişliğinin ısınma periyodundan sonra arttığı bildirilmektedir (Akt., Çolak ve Çetin, 2010). Ayrıca, 

statik, dinamik ya da Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) germe teknikleri kullanılarak 

yapılan germe egzersizlerinin eklem hareketliliğini arttırmaya pozitif etkilerinin olduğu tespit 

edilmiştir (Etnyre ve Lee, 1988). Bunun yanı sıra yapılan birçok çalışmada kısa süreli germe egzersiz 

programlarının kalça fleksiyonunda artışa neden olduğu, tek başına yapılan germe egzersizlerine göre 

ısınmayı takiben yapılan germe egzersizlerinin hareket genişliğinde daha büyük artışlara neden 

olabileceği belirtilmektedir. 5 dakikalık hafif joggingden sonra yapılan germe egzersizlerinin tek 

başına yapılan germe egzersizlerine göre ayak bileği, hamstring ve omuz esnekliğinde daha büyük 

artışlara neden olduğu da belirtilmiştir (Akt., Çolak ve Çetin, 2010). Dizdar (2006) tarafından yapılan 

araştırmada ise ders öncesi uygun şekilde ısınan dansçıların daha az yaralandığı bildirilmiştir. Soğuk 

olan dans stüdyolarında ya da açık hava gösterileri sırasında dansçıların vücut ısılarını korumaları 

zorlaşmakta yeterli olarak ısınamayan dansçılarda ise yaralanma riski artmaktadır (Dizdar, 2006). 

Tüm spor dallarında olduğu gibi Türk halk oyunlarında da uygulamalar öncesi ve sonrasında 

germe hareketleri yapılması zaruridir (Akgün, 1986; Mis ve Aydın, 2001).   

Dans üzerine yapılan çeşitli araştırmalarda dansçıların beslenme alışkanlıkları, fizyolojik 

profilleri, vücut düzgünlükleri, kas iskelet sistemi dengeleri, belirli hareket paternleri sırasındaki 

biomekanik özellikleri ve yaralanma çeşitlilikleri incelenmiştir (Akt.:Dizdar, 2006). Ancak literatürde; 

Türk halk oyunları icracılarının doğru ısınma, soğuma ve germe egzersizleri üzerine yapılan 

çalışmalar ile karşılaşılamamıştır. 
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4. ÖNERİLER 

 Halk oyunları çalışmalarına başlamadan önce hem fiziksel hem de zihinsel hazırlık 

için ısınma alıştırmalarının yapılması ve bu uygulamanın alışkanlık haline getirilmesi antrenmanın 

verimini arttırması, sakatlık riskini azaltması açısından önerilmektedir.  

 Antrenman sonunda, vücudun aşamalı olarak fizyolojik anlamda normal ritmine geri 

dönmesi için soğuma uygulamaları ihmal edilmemelidir. 

 Antrenmana başlarken dansçıların ihtiyaç duydukları eklem açısını genişletmek 

amacıyla uyguladıkları germe çalışmaları, ısınma egzersizi gerçekleştirilmeden uygulanmamalıdır. 

Aksi takdirde, ısınmayan eklemlerin germeye zorlanması sonucu eklem, bağ ve kas yaralanmaları riski 

oluşmaktadır. 

 Germe uygulamaları tamamen bireyseldir. Dansçılar arasında elastikiyet adına 

mukayese yapılmamalı. Vurgu, ne kadar fazla uygulanabildiği değil, gerdirme hissi üzerinde 

olmalıdır. Aşırı zorlamadan kaçınılmalıdır. 
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TÜRKİYE’ YE GÖÇ EDEN BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNDE GELENEKSEL DANS 

KÜLTÜRÜ; TRAKYA ÖRNEĞİ 

TRADITIONAL DANCE CULTURE OF BULGARIAN IMMIGRANTS IN TURKEY; 

THRACHIA EXEMPLE 
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ÖZET 

Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan insan topluluklarını birbirlerinden ayıran en önemli temel öğenin göç olduğu 

kabul edilmektedir. Farklı nedenlerle gerçeklesen göçler, insanların  uzun bir zaman diliminde ortak bir yaşam sonucunda 

ortaya çıkardıkları, paylaştıkları ve yaşadıkları ortak kültürel değerlerin unutulup değişimine ve  kaybolmasına  neden 

olmuştur. İnsan yaşamının bir gerçeği olan bu durum nedeni farklı olsa bile neredeyse dünyanın birçok yerinde 

görülmektedir. Balkanlarda yaşayan insan topluluklarının da farklı nedenler ile karşı karşıya kaldıkları göçler ile 

karşılaştıkları bu olumsuz durum, geçmişten günümüze kadar yaşanmış ve yaşanmaya da devam etmektedir. Özellikle 

Balkanlarda yaşayan Türk aileleri göçten en çok etkilenen insan topluluklarıdır. Günümüz Türkiye sınırları içerisinde kalan 

Bulgaristan göçmenleri yaşadıkları olaylar nedeni ile kendi kültürlerinden uzak kalmış özellikle geleneksel ortamlarda icra 

ettikleri halk oyunlarını neredeyse unutmuş oldukları görülmektedir. Bu bildiride Bulgaristan’ da yaşayan ve göç eden Türk 

ailelerden örneklemeler ile geleneksel oyun kültürü hakkında alan araştırmaları sonucunda elde edinilen bilgiler ile yazılı 

kaynaklardan elde edinilen bilgiler işitsel ve görsel materyaller  ile birlikte açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Bulgaristan, Trakya, Kültür, Dans. 

ABSTRACT 

The most important basic element that separates human communities living together in unity and solidarity from 

each other is immigration. The things that people created together as a result of a mutual life in a long period of time, things 

that they shared and the mutual cultural values that they experienced are forgotten and lost because of the immigrations 

caused by different reasons. This situation is a reality of the human life but we can see it all around the world even though the 

reason is different. People living in Balkans are still facing this negative situation with the immigrations, as they lived this in 

the past. Especially the Turkish families living in the Balkans are the most affected communities from the immigration. 

Today, Bulgarian immigrants living within Turkish borders are far from their culture because of what they experienced and 

almost forgot their folk dances which they perform especially in their traditional environments. Examples from the Turkish 

families living in and immigrated from Bulgaria and information about traditional dance culture as results of field researches 

that are obtained from written sources will be explained using audiovisual materials. 

Key Words: Immigration, Bulgary, Thrachia, Culture, Dance. 

Giriş 

Bir toplumu, diğer toplumlardan ayrıştıran özelliklerden bir tanesi sahip oldukları kültürel 

değerlerdir. İnsan insan ilişkileri ve insan doğa ilişkileri sonucunda ortaya çıkan kültürel değerler, o 

toplum tarafından yaşatılmaya ve yeniden üretilmeye devam eder. İnsanlığın var oluşundan bu yana 

devam eden bu süreçte kültür, toplumların yaşam süreçlerinde yaşadıkları değişimlerle beraber 

değişerek yeni kültürel değerlerin oluşumuna neden olur. Zaman içerisinde ortak kültürü oluşturan bu 

toplumlar, farklı nedenlerden dolayı birbirlerinden ayrılmak zorunda kalabilirler. Birlik ve beraberlik 

içerisinde yaşayan insan toplulukları birbirlerinden ayıran en önemli temel öğenin göç olduğu kabul 

edilmektedir. Farklı nedenlerle gerçeklesen göçler, insanların  uzun bir zaman diliminde ortak bir 

yaşam sonucunda ortaya çıkardıkları, paylaştıkları ve yaşadıkları ortak kültürel değerlerin unutulup 

değişimine ve  kaybolmasına  neden olmuştur. İnsan yaşamının bir gerçeği olan bu durum nedeni 

farklı olsa bile neredeyse dünyanın birçok yerinde görülmektedir. Balkanlarda yaşayan insan 

topluluklarının da farklı nedenler ile karşı karşıya kaldıkları göçler ile karşılaştıkları bu olumsuz 

durum, geçmişten günümüze kadar yaşanmış ve yaşanmaya da devam etmektedir. Osmanlı 

Devleti’nin güç kaybıyla birlikte, birer birer Balkan ülkeleri Osmanlı hâkimiyetinden çıkarak 

kendilerine ait devletler kurmuşlardır. Bu durumla birlikte, bu ülkelerde yaşayan Türkler ve 

Müslümanlar, bu günkü Türkiye sınırları içine göç etmişlerdir. Böylelikle, tersine göç adı verilen bu 

süreçte, göçüp geldikleri yerdeki kültürlerini de, yeni yerleştikleri bölgelere taşımışlardır. Günümüz 

Türkiye sınırları içerisinde kalan Bulgaristan göçmenleri yaşadıkları olaylar nedeni ile kendi 

kültürlerinden uzak kalmış, özellikle geleneksel ortamlarda icra ettikleri halk oyunlarını neredeyse 

unutmuş oldukları görülmektedir. Bu çalışmada, Bulgaristan’dan Trakya’ya farklı zamanlarda göç 
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eden ve halen Bulgaristan’da yaşamaya devam eden Türklerin halk oyunları pratiklerindeki değişim 

incelenmektedir. Bulgaristan Türklerinin, Türkiye’de farklı yerlerde yaşamasına rağmen, bu 

çalışmanın sadece Trakya’yı içermesinin bir sebebi göç eden Türklerin yoğunluklu olarak bu bölgede 

yaşamasıdır. İkinci sebebi ise Trakya bölgesinin benzer kültürel özelliklere sahip olması nedeniyle, 

göçmenlerin geldikleri yerde bu kültürle kaynaşmasıyla oluşturdukları yeni kültürün oluşumundaki 

bağımsız değişken miktarını azaltmaktır. 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç 

Balkanlara ilk büyük Türk göçleri, VI. yüzyılda Orta Asya’dan gelip Karadeniz’in kuzeyinden 

geçerek gelen Türk kavimleriyle olmuştur ve farklı dönemlerde bu göçler devam etmiştir. Diğer bir 

göç yolu da Anadolu üzerinden gerçekleşmiş olup, XIII. Yüzyılda Moğol istilasından kaçan Horasan 

erenlerinden Sarı Saltuk ile Türkmen aşiretleri Balkanlara geçerek Dobruca civarına yerleşmişlerdir. 

Osmanlı Devleti’nin Bulgarlar ile ilk teması Padişah Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa’nın 

1354 yılında Çanakkale’yi geçmesiyle birlikte gerçekleşmiştir. Bu dönemin ardından Bulgaristan 

Osmanlı Devleti’nin hükmü altına girmiştir ve bu durum 500 yıl devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin 

Balkanlarda hâkimiyetinin azalmasıyla birlikte, diğer Balkan ülkeleri gibi Bulgaristan da 

bağımsızlığına kavuşmuştur. 93 Harbi ile bağımsız bir prenslik olan Bulgaristan’dan şu anki Türkiye 

sınırlarına doğru, Balkanlardaki Türk toplumunun tersine göçü başlamıştır. Türklerin Bulgaristan’dan 

ilk büyük göçü 1877- 1878 yıllarında Osmanlı ve Rusya arasında geçen savaş döneminde 

gerçekleşmiştir. Daha sonrasında sürekli olarak göçler devam etse de büyük göçler şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Balkan Savaşları 

 1925 Dostluk Antlaşması 

 1950-1951 yılları 

 1968-1979 akraba göçü 

 1989 göçü 

Bilal Şimşir’e göre, normal koşullarda her yıl Bulgaristan’dan Türkiye’ye yaklaşık 10 ila 15 

bin kişilik bir göç olması beklenirken, bu dönemlerde toplu göçler gerçeklemiştir. Örneğin, 1950-1951 

yılları arasında yaklaşık 150 000 Türk, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiştir. (Şimşir, 2012, s. 

231). Bu dönemlerde gelen göçmenler, göç eden kişilerin fazla sayıda olması nedeniyle en yakın yer 

olan Trakya dışında Türkiye’nin birçok farklı iline yerleştirilmiştir. Bu göçmenler, yoğunlukla Edirne, 

Kırklareli,  Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul ve Bursa olmakla beraber İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, 

Mersin, Sakarya, Eskişehir, Adana, Ankara, Konya ve bunlardan başka diğer illere de iskân 

ettirilmişlerdir. Bu göçmenler bu günkü Bulgaristan sınırları içinde yoğunluklu olarak, Burgaz 

(Burgas), Eski Cuma (Tırgovishte), Eski Zağra (StaraZagora), Filibe (Plovdiv), Gabrovo (Gabrovo), 

Hacıoğlu, Pazarcık (Dobrich), Hasköy (Haskovo), Kırcaali (Kardzhali), Köstendil (Kystendil), Lofça 

(Lovech), Montana (Montana), Pazarcık (Pazardzhik), Pernik (Pernik), Plevne (Pleven), Razgrad 

(Razgrad), Rusçuk (Ruse), Silistre (Silistra), İslimiye (Sliven), Paşmaklı (Smolyan), Sofya 

(Sofia),  Şumnu (Shumen), Varna (Varna), Veliko Tarnovo (Veliko Tarnovo), Vidin (Vidin), Vratsa 

(Vratsa), Yambolu (Yambol), Yukarı Cuma (Blagoevgrad) gibi bölgelerden göç etmişlerdir. Bu yerler 

aynı zamanda, göç etmeyip Bulgaristan’da yaşamaya devam eden Türklerin, yoğunluklu olarak 

yaşadıkları bölgelerdir.  

Bulgaristan’da Türk Azınlığı 

Bulgaristan’da etnik olarak Türkler, Bulgarlar, Pomaklar, Kırım Tatarları, Romanlar, 

Aşkenazlar, Makedonlar, Çerkezler, Ruslar, Ermeniler, Ulahlar, Yunanlar, Ukraynalılar, 

Rumenler ve Gagavuzlar yaşamaktadır. Bulgaristan’da yaşayan azınlıklardan en büyük grup 

Türklerdir. Osmanlı Devleti döneminde Bulgaristan’da yaşayan Türkler çoğunluk konumundayken, 

Osmanlı’nın Bulgaristan’dan çekilmesiyle birlikte azınlık durumuna düşmüşlerdir. “Bulgaristan’da 

Türkçe konuşanların sayısı, 1878’den önce Bulgar nüfusunun yarısına yakın iken, 1900’de %15’in 

altına düşmüştür. 1934’te bu oran %10’un altına düşmüş ve daha sonraki yıllarda ara ara düşmüş fakat 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgarlar
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1960 ve 1970’lerde tekrar yükselmeye başlamıştır.” (Eminov, 2016). 2011 sayımına göre, 585 024 kişi 

ile Bulgaristan nüfusunun %8,8’luk kısmını Türkler oluşturmaktadır. (ИНСТИТУТ, 2016 : 28).  

Bulgaristan, ilk olarak 93 harbinin ardından bağımsız bir prenslik ve 1908 yılında bağımsız bir 

devlet olarak Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır. 93 Harbi ve sonrasında yaşanan büyük Türk göçlerine 

rağmen Bulgaristan sınırları içerisinde büyük bir Türk azınlığı kalmıştır. 1912-13 yıllarında yaşanan 

Balkan savaşlarında Türkler ve Bulgarlar karşıt cephedeki iki devlet olmuştur. I. Dünya Savaşı’nda, 

Osmanlı Devletiyle aynı cephede savaşmışlardır. Savaşın ardından imzalanan Neuilly Antlaşması ile 

Türk azınlık geniş haklara sahip olmuştur. 1925-1935 yılları arasındaki dönemde iki devlet arasındaki 

ilişkiler gelişmiş ve bu durum da Bulgaristan Türklerine olumlu şekilde yansımıştır. Aynı zamanda 

1925 yılında Bulgaristan Türkiye arasında imzalanan Dostluk Antlaşması ve İkamet Antlaşması ile 

Bulgaristan’daki Türklerin hakları garantiye alınmıştır. 1935 sonrasında faşist yönetimin iktidara 

gelmesiyle, Türkiye – Bulgaristan ilişkileri zayıflamış ve bu durumun sonucunda ülke içinde yaşayan 

Türklere baskılar artmıştır. (Hasan)II. Dünya Savaşı ardından kurulan Doğu Bloğu ülkelerine katılan 

Bulgaristan, bu dönemden sonra sosyalist rejimle yönetilmiştir. 1944- 1989 arasındaki bu dönemde 

Bulgaristan’ın Türk azınlığa karşı uyguladığı politikaları, Emin Atasoy (Atasoy, 2011, s. 34) üç 

döneme ayırmıştır. Bunlar, 

• Etnik Hoşgörü Dönemi (1944-1956) 

• Etnik Kimlik Aşındırma Dönemi (1956-1984) 

• Etnik Asimilasyon Dönemi (1984-1989) 

Sosyalist rejimin kurulmasından, Todor Jivkov’un yönetime geçtiği yıla kadar geçen süre olan 

1944-1956 yılları Atasoy tarafından “Etnik Hoşgörü Dönemi” olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde 

Stalin’in “İçerikte Sosyalist, Formda Ulusal” mottosu benimsenmiş (Dayıoğlu, 2005 : 281-282) ve bu 

doğrultuda etnik azınlıkların hakları korunmuş, kültürel değerlerin korunmasına ve yaşatılmasına 

önem verilmiştir. “İçerikte Sosyalist Formda Ulusal” mottosuna göre, tüm uluslar sosyalizm şemsiyesi 

altında eşit olarak görülse de; bazı uluslar ileri ve gelişmiş, bazıları ise geri kalmış olarak 

tanımlanmaktadır. Bu geri kalmış milletlerin, ileri ve gelişmiş milletler seviyesine gelebilmesi için 

özel bir yardıma ihtiyacı olduğuna inanılmaktadır. (Roberts) Bu nedenle, bu dönemde Türk azınlığın, 

Türkçe eğitim alması ve gençlerin üniversite eğitimine devam etmesi teşvik edilmiştir. Aynı zamanda 

Türk azınlığa ait gazete, dergi, radyo ve tiyatroları bulunmaktadır. 1956 yılında Todor Jivkov’un 

yönetime gelmesiyle birlikte Türklerin “Etnik Tolerans Dönemi” nde kazandıkları hakları yavaş yavaş 

ellerinden alınmaya başlamıştır. Atasoy’un “Etnik Kimlik Aşındırma Dönemi” olarak tanımladığı bu 

dönemde, Türkçe okullar, dergiler ve gazeteler kapatılmıştır. Türklere göre daha ufak etnik grupların 

üzerinde “Soya Dönüş” Projesi denenmiştir. Etnik kimlikler ve kültürel özellikler “Birleşik Sosyalist 

Bulgar Ulusu” potasında eritilmeye çalışılmıştır. Bulgaristan’da sosyalist rejimin son dönemine denk 

gelen ve “Soya Dönüş” Projesiyle başlayan dönem “Etnik Aşındırma Dönemi” olarak adlandırılmıştır. 

1984-1985 yılları arasında Türk azınlığın adları zorla değiştirilmiş; dini, geleneksel ve kültürel 

değerlerini gerçekleştirmeleri yasaklanmıştır. Bu bildirinin konusu açısından, bu dönemdeki en önemli 

yasak, Türk halk oyunlarının ve müziklerinin yasaklanmış olmasıdır. Yapılan görüşmelerde, 

Bulgaristan Türkleri halk oyunlarını ve müziklerini gizli yollarla icra ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 

da Bulgaristan’daki Türkler, kendi gelenek ve görenekleri doğrultusunda düzenlediği törenlerde, 

müziklerini icra eden kişilerin tutuklanarak döneme ait tutuklu kamplara gönderildikleri 

belirtmişlerdir. Doğu Bloğu’nun yıkılmasıyla birlikte, 1990 yılında Bulgaristan’daki sosyalist rejim 

devrilmiştir. Bu vakte kadar iki karşıt bloğun üyeleri olan Türkiye ve Bulgaristan’ın, bu dönemden 

sonraki ilişkileri olumlu yönde ilerlemiştir. Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Kopenhag Kriterlerinin 

biri olan “Azınlık haklarının korunması” ilkesiyle birlikte, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin hakları 

güvence altına alınmıştır. Bulgaristan Türkleri, kültürlerini tekrar devam ettirebilir hale gelmiştir.  

Bulgaristan’da Yaşayan Türklerin Dans Kültürü 

Bulgaristan’da halen yaşayan Türklerin geleneksel dans kültürlerine bakıldığında, göçüp 

geldikleri yerlerden getirdikleri dans kültürlerinin bir bölümünü unutmalarına rağmen, bir bölümünü 

halen yaşattıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra Balkanlarda yerleştikleri bölgelerde yaşamakta olan 

toplumlarla etkileşerek bu toplumların dans kültürlerini kendi değerleriyle birleştirerek repertuarlarına 

kattıkları görülmektedir. Geçmişten günümüze Bulgaristan’da yaşayan Türk toplumu geleneksel 
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kültürel değerlerinin icra süreçlerinde farklı sosyo-politik etmenlerle karşılaşmışlardır. Bazı 

dönemlerde çok rahat ortamlarda geleneksel kültürlerinin icrasını gerçekleştirebilirken, bazı 

dönemlerde çeşitli zorluk ve kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Hatta yukarıda belirtildiği gibi 1984-

1985 yıllarında gerçekleşen “Soya Dönüş” projesinin bir parçası olarak kültürel değerlerinin icrası 

tamamen yasaklanmıştır. Ancak Türk toplumunun kültürel değerlerine sahip çıkma çabaları ile gizli 

yollarla sessiz ve karanlık mekanlar ya da yerleşim yerlerinden uzak alanlarda törenlerini 

gerçekleştirdikleri görülmüştür. Türkler, Bulgaristan’ın bazı bölümlerinde çok yoğun bir nüfusla 

yaşamışlar ve halen de bazı bölgelerde bu durum devam etmektedir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde 

yaşayanların kendi kültürlerini daha rahat icra ettikleri ve böylelikle kültürü bir sonraki nesile daha 

rahat aktardıkları görülmektedir. Ayrıca bu bölgelerde yaşayan Türkler, bölge içerisinde Bulgar 

nüfusunun olmaması ya da az olması nedeniyle Bulgar kültüründen çok fazla etkilenmedikleri 

görülmektedir. Halen Bulgaristan’da yaşamakta olan Türklerin, geleneksel törenlerinde icra ettikleri 

başlıca oyunlar: 

 Eleno Mome 

 Karşılama 

 Arabaya Taş Koydum 

 Kasap 

 Payduşka 

 Prinka (Ramo Ramo) 

 Çiftetelli 

Bu oyunlardan en dikkat çekenleri Eleno Mome ve Prinka oyunlarıdır. Özellikle Eleno Mome 

oyunu, Bulgarca sözlü müziklerle oynanmakta; Bulgar ve Türkler tarafından icra edildiği 

görülmektedir. Prinka oyunu ise son zamanlarda popülerleşen bir oyun olarak icra edildiği 

görülmektedir. Kasap oyunu neredeyse Balkanların tamamında görülen bir oyun türüdür. Farklı 

melodik yapılarla temelde aynı oyun adımları hâkim olmakla birlikte, farklı varyasyonları içeren oyun 

adımları ve tavırlarıyla da icra edildiği görülmektedir. Karşılama oyunu Balkanlarda yaşayan Türkler 

tarafından düğün ve eğlence törenlerinde en çok icra edilen bir oyun türüdür. Yalnızca kadınlar 

tarafından oynandığı gibi erkekler tarafından da oynanmaktadır. Hem Türkiye’deki hem 

Bulgaristan’daki Türklerin hareket adımları, vücut kullanımları ve tavırsal özellikler bakımından en 

çok ortak özellik gösteren oyunun karşılama olduğu görülmektedir. Ayrıca bu benzerlik karşılama 

oyunlarında icra edilen melodik ve ritmik yapılarda da görülmektedir. Çiftetelli oyunu incelendiğinde, 

Anadolu kültürü içerisinde en yaygın oynanan oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel oyun 

icrasına yönelik olan bu oyun, neredeyse Bulgaristan’ın tamamında yaygın olarak icra edildiği 

görülmektedir. Bu oyun Bulgarca ve Türkçe sözlü müziklerle de oynanmaktadır. Oyunun kadınlar ve 

erkekler tarafından ayrı ayrı ya da birlikte icra edildiği görülmektedir. Son dönemlerde, özellikle 

iletişim araçlarının (TV, İnternet vb.) yaygınlaşmasıyla birlikte Bulgaristan’da yaşayan Türkler 

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki farklı kültürel yapılara sahip toplumların oyunlarını da 

repertuarlarına ekledikleri; düğün, dernek ve eğlence ortamlarında bunları icra ettikleri görülmektedir. 

Yukarıda bahsedilen “Soya Dönüş” projesi döneminde uygulanan baskılar nedeniyle Bulgaristan’da 

yaşayan Türkler kendi kültürel değerlerine ait müziklerini ve ona eşlik eden çalgılarını 

kullanamadıkları için unutmuştur. Bu unutulmuşluk, oyunların müziklerinin icra edilmemesine ve 

böylelikle bu müziklerle oynanan oyunların da onların repertuarlarında yer almamasına neden 

olmuştur. Türk kültüründe çok yaygın olarak kullanılan meydan çalgılarından olan davul ve zurna 

baskı politikaları nedeniyle önemli ölçüde Bulgaristan Türklerince kullanım önemini yitirmiştir. Buna 

dayalı olarak da, davul ve zurnanın az kullanılması ya da kullanılmaması nedeni ile bölgede hakim 

olan karakteristik oyunların kaybolduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra düğün, dernek ve tören 

icralarında meydan çalgıları yerine, sesi daha az çıkan ve böylelikle duyulması daha zor olan kapalı 

alan çalgıları tercih edilmiştir. Bu çalgıların en başında bağlama, kaval, def, dare ve dümbelek 

gelmektedir. Ayrıca Bulgar kültüründe de yer alan akordeon, tulum(gayda), klarnet ve kemanın belli 

bir süre sonrasında Türklerin düğün ve eğlencelerinde kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde, 

Bulgaristan sınırları içerisinde Türklerin yaygın olarak yaşadığı bölgelerde kültür amaçlı kurulan sivil 
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toplum örgütlerinde halk oyunları çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar 

incelendiğinde, geleneksel kültürel değerler açısından bakıldığı zaman Bulgaristan’da yaşayan 

Türklerin icra ettikleri oyunlara çok az yer verildiği ya da bazılarında hiç yer verilmediği 

görülmektedir. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi, bu alanda eğitmenlik yapabilecek vasıflara 

sahip nitelikli halk oyunları eğitmenlerinin çok az sayıda bulunması ya da bazı bölgelerde hiç 

bulunmamasıdır. Genelde geleneksel oyun eğitimlerini, iletişim araçları olan İnternet ve TV’den 

öğrenme yolu ile ya da eğitmenlerin kendileri tarafından müziklerin üzerine kültürü yansıtmayan 

dansların yazılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Böylesi bir uygulama, gelecekte kültürün taşınması, 

yaygınlaşması ve yaşatılması açısından yanlışlığının vurgulanması gereken bir durumdur. 

Bulgaristan’da kurulan halk oyunları topluluklarında, müzik ve dansta görülen bu durum toplulukların 

gösterisinde kullandıkları giyim, kuşam ve süslenme malzemelerinde de görülmektedir.  

Bulgaristan’da icra edilen danslara örnekler: 
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Türkiye’ye göç eden Türklerin Dans Kültürü 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türkler mevcut Türkiye 

sınırları içerisinde farklı bölgelere yerleştirilmişlerdir. Farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen göçler ve 

farklı yerlere yerleşmek zorundan kalmaları nedeniyle bazı durumlarda insan topluluklarının 

parçalanmasına neden olmuştur. Göçmenlik durumu ve parçalanmış toplum yapısı nedeniyle 

Bulgaristan göçmenleri Türkiye içerisinde kapalı bir toplum yapısı oluşturmuştur. Bu durumun ilk 

göçmen gelen topluluklardan son gelenlere kadar devam ettiği görülmektedir. Bulgaristan 

göçmenlerinin kapalı yapısı nedeniyle yeni geldikleri yerlerdeki topluluklarla çok fazla kültürel 

alışverişte bulunmadıkları görülmüştür. Bunun en önemli göstergesi de Trakya bölgesinde Kırklareli, 

Tekirdağ, Silivri, Edirne yöresi oyunları olarak kabul gören oyun repertuarlarında Bulgaristan 

göçmenlerinin icra ettikleri oyunların çok az sayıda yer almasıdır. 1940lı yıllarında başlarında 

Kırklareli, 1960lı yılların başında Tekirdağ, 1960lı yılların sonunda Edirne, 1970li yılların başında 

Silivri’de kurulan yöresel halk oyunları topluluklarında Bulgaristan göçmenlerinin oyunları az sayıda 

görülmektedir. Bununla birlikte geçen zaman sürecinde toplumsal kaynaşmalarla, Bulgaristan 

göçmenlerinin oyunlarının yöresel repertuarlara eklendiği görülmektedir. Örneğin Bulgar Gaydası, 

Deryalar gibi oyunlar daha önceden olmadığı halde daha sonraki dönemlerde repertuarlara eklenmiştir. 

Bulgaristan’da yaşadıkları bölgelerde Bulgar toplumuyla ya çok az etkileşime geçebilen ya da hiç 

geçemeyen toplulukların, Türkiye’de de Bulgar oyunlarını ve Bulgarca sözlü müzikleri 

kullanmadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, özellikle de baskı döneminin ardından Türkiye’ye 
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göç eden Türklerin hem Bulgar oyunlarını oynadıkları hem de Bulgarca sözlü müzikleri kullandıkları 

görülmektedir. Örneğin: Bulgaristan’da yaygın olarak oynanan Eleno Mome, Payduşka ve Prinka 

oyunları bu duruma en iyi örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte Bulgarca sözlü müziklerle yine 

Bulgaristan’da yaşayan Türkler gibi Bulgaristan Türklerinin de çiftetelli oynadığı görülmektedir. Her 

iki ülkede de bu oyun geleneksel icra formlarından çıkıp; roman, oryantal ve farklı dansların formunda 

yapılmaya başlamıştır. Bulgaristan göçmenlerinin genellikle icra ettikleri danslar: 

 Eleno Mome 

 Karşılama 

 Arabaya Taş Koydum 

 Kasap 

 Payduşka 

 Prinka (Ramo Ramo) 

 Çiftetelli 

Bulgaristan göçmenlerinin oynadığı oyunlara örnekler: 
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SONUÇ  

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki sınırları içerisinde yaşayan insan toplulukları kendi 

kültürlerinin yanı sıra beraber yaşadıkları toplumlar ile kültürel etkileşimlerde bulunmuşlardır. Bu 

etkileşim sonucunda yasadıkları bölgelerde ortak kültürel değerlerin de oluştuğu görülmektedir. Bu 

ortak kültürel değerlere, bu toplulukların dans ve müzik kültüründe de rastlanılmaktadır. Osmanlı 

Devleti’nin Balkanlardaki etkisinin zayıflamasıyla birlikte başlayan Balkanlar’dan Türkiye’ye göç 

süreçleriyle bu kültürel değerler göçmenlerle birlikte Türkiye’ye sınırlarında yeni yerleştikleri yerlere 

taşımıştır. Bunun yanı sıra Balkanlarda kalan Türkler yaşadıkları yerlerde azınlık durumunda 

kalmaları nedeniyle kültürel değerlerini geçmiş dönemlere göre daha zor şartlarda sürdükleri 

görülmektedir. Bulgaristan sınırlarında kalan Türkler de yaşadıkları yerde karşılaştıkları sosyo-politik 

nedenlerden dolayı kültürel değerlerini yaşatmakta zorluklarla karşılaşmış oldukları görülmektedir. 

Zaman içerisinde kendi dans ve müzikleri kültürellerinde kayıplar olurken, bu boşluk Bulgar dans ve 

müzik kültüründen çeşitli öğelerle doldurulduğu görülmektedir. Günümüz Türkiye sınırları içerisinde 

Bulgaristan göçmenlerinin de yaşadıkları olaylar nedeni ile kendi kültürlerinden uzak kalmış özellikle 

geleneksel ortamlarda icra ettikleri halk oyunlarını neredeyse unutmuş oldukları görülmektedir. 

Bununla birlikte, son dönemlerdeki göç edenlerde kendi oynadıkları oyunların yanı sıra Bulgar dans 

ve müzik kültürüne ait öğeler görülmektedir. Bu durum, göçmenlerin Bulgaristan’da yaşanan 

süreçlerle kazandıkları yeni dans ve müzik kültürünü de, kendileriyle beraber Türkiye’ye taşıdıklarını 

göstermektedir. 
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SİLİVRİ HALK OYUNLARININ DERLENME VE SAHNELENME SÜREÇLERİ 

COMPILATION AND STAGING PROCESSES OF SILIVRI FOLK DANCES 

Bülent KURTİŞOĞLU & Seren ERAVCI& Arda ERAVCI 

 

ÖZET 

İstanbul ve çevresine ait halk oyunları kastedildiğinde ilk olarak akla gelen oyunlar Silivri halk oyunlarıdır. Bu 

oyunlar ise balkanlardan buraya mübadele ve diğer sebepler ile göç etmiş olan topluluklardan derlenerek sahneye getirilmiş 

oyunlardır. 

Ağırlıklı olarak günümüz Yunanistan topraklarından bu yöreye göç etmiş olan Patriyotlardan derlenen oyunlar 

mevcut olsa da oyun isimlerine göz atıldığında (Arnavut Gaydası, İstanbul Kasabı, İspanyol Kasabı) farklı topluluklara ait 

oyunların da bu oyunlar ile beraber icra edildikleri dikkat çekmektedir.  

Bildiri dâhilinde ilk olarak 1970’lerde sahneye getirilen bu oyunların derlenmelerinden günümüze kadar gelen 

süreçte tavır, repertuar, isim, müzik ve cinsiyet bağlamında yaşadığı değişimler tespit edilerek sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Silivri, halk oyunları, derleme, sahneleme. 

ABSTRACT 

Silivri folk dances is the first thing come to mind when the folk dances are mentioned which belong to Istanbul and 

its neighborhood. These dances which were brought to the stage after they were compiled from the communities who have 

immigrated here from Balkans because of population exchange and the other reasons. 

Even if the dances are mainly compiled from Patriots who have immigrated to this region from today’s Greek 

lands, it is remarkable that the dances belong to other ethnic communities are performed along these dances, looking at the 

names of these dances (Arnavut Gaydası, İstanbul Kasabı, İspanyol Kasabı). 

The changes on these dances which have been brought to the stage first in the 1970’s will be determined and 

presented within the paper in the context of style, repertory, name, music and gender 

Key Words: Silivri, folk dances, compilation, staging. 

1. Giriş 

İstanbul bölgesine ait halk oyunları denildiğinde günümüzde akla ilk gelen oyunlar Silivri halk 

oyunlarıdır. Bu oyunların birçoğu Lozan Antlaşmasına müteakiben gerçekleştirilen Türkiye-

Yunanistan nüfus değişimi (mübadele) sırasında bu bölgelere yerleştirilen ve kendilerine Patriyot 

denilen topluluğa ait oyunlardır (Dalay, 2015:89). Diğer bir yandan bölgeye yerleştirilen diğer etnik 

gruplara ait olan oyunlar da bu oyunların içerisine zamanla karışmıştır. 

Kadınlar, geleneksel ortamda bu oyunlardan Peresayna, Samyotissa gibi daha basit adımlara 

sahip olan ve daha tempolu olan oyunları oynarlar iken erkekler ise Köy Gaydası, Kabadayı gibi hem 

temponun daha ağır olduğu hem de tavırsal özelliklerin ön plana çıktığı oyunları oynamaktadırlar.  

Köy gaydası ve Kabadayı gibi temposu düşük ve tavırsal özellikleri yüksek oyunlar 

oynanırken müzikte “ayağa çalma” dediğimiz yöntemin kullanıldığı görülmüştür. Öte bir yandan 

kadınların daha çok oynadıkları Peresayna, Samyotissa gibi aslen 7 zamanlı olan oyunların geleneksel 

ortamda popüler kültüre ait 8 zamanlı başka ezgiler eşliğinde de oynandıkları görülmüştür (orijinalde 

oyunun 3. Zamanında gerçekleştirilen hareket 3. ve 4. Zamana yayılarak gerçekleştirilir). 

2. Silivri Halk Oyunlarının Derlenme Süreci 

Oyunların ilk olarak derlenmesi 1970’li yılların başına denk gelmektedir. Oyunların 

derlenmesindeki başlıca amaç ise bu oyunların özellikle yarışma ve gösteri gibi amaçlar ile sahneye 

getirilip sergilenebilmesidir. Oyunların derlenmesinde bu oyunların kaynak kişileri yanı sıra oyunların 

müziklerini icra eden müzisyenlerin de önemli rolü bulunmaktadır. 

İlk etapta derlenen oyunlar Temel Erdoğan tarafından derlenen Karşılama, Kabadayı, Bubuşka 

(Şak Şak), Asker, Garaguna ve Patrona oyunlarıdır. Yarışmalarda sergilenmek üzere derlenen bu 
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oyunlardan sonra özellikle 1970’li yılların sonuna doğru halk oyunlarının genel trendine uygun olarak 

başka oyunların varlığı araştırılmaya başlanmıştır.  

Bu arayışın sonucu olarak başka birçok oyunlar da bu oyunların yanına eklenmişlerdir. 

Sonradan eklenen bu oyunların hepsi Patriyot kökenli oyunlar değillerdir fakat yörede bulunan diğer 

etnik grupların da geleneksel ortamlarında oynadıkları oyunlardır.  

Yeni oyunların arayışına girilmesi ile birlikte aslen bir müzisyen olan Sefer Tatlıcıoğlu’ndan 

Fındıkçı oyunu, Patriyot kökenli olan Şahin Dalay’dan Samyotissa ve Peresayna oyunları, aslen 

Kumburgazlı olan Güngör Postacı’dan Arnavut Gaydası (Horası), Maçkadana ve İspanyol Kasabı adlı 

oyunlar, Kemal Tufan tarafından ise Trakya genelinde geleneksel ortamlarda yaygın olarak oynanan 

Arzu ile Kanber oyunları derlenerek bu oyunların yanlarına eklenmişlerdir.  

1970’li yıllardan bugüne doğru gelindiğinde ise başka yörelerde derlenmiş olan ve oralarda 

oynanan başka oyunların da zaman zaman bu oyunlar ile birlikte icra edildikleri tespit edilmiştir. 

3. Silivri Halk Oyunlarının Sahnelenme Süreci 

Halk oyunları doğal ortamından sahneye getirildiği anda her şeyden önce oynanış amacı 

değişmiştir. Özellikle “yarışmaların biçimlendirdiği “sahne düzeni” anlayışı; yöresel dansların, 

müziklerin ve kostümlerin bölgesel, kültürel, etnik farklılıklarından soyutlanarak sunulmasına yol 

açmıştır” (Kemaloğlu 2012:118). Doğal ortamında çoğunlukla bireyler bu oyunları kendileri için 

oynarlarken sahneye geldiği an itibarı ile öncelikli oynama sebepleri izleyicinin beğenisi olmuştur. Bu 

sebeple derlenerek sahneye getirilen birçok oyunda olduğu gibi bu oyunlarda da belli başlı değişimler 

gözlenmiştir.  

Yapılan görüşmelerde bu değişimlerin bazılarının (hareketlerin açılarının büyümesi vb.)  doğal 

olarak sahne kuralları gereği ortaya çıktığı bazılarının ise sonradan eklenen oyun adımları olduğu 

tespit edilmiştir. Sonradan eklenen bu oyun adımlarının ise özellikle yöresel tavra uygun şekilde 

ortaya çıkarılan oyun adımları olduğu ve oyunun geleneksel ortamında icra edilen adımlardan ayırt 

edilmesinin çok zor olduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten kaynak kişilerin tamamının da hayatta 

olmaması sebebi ile yapılan eklemelerin tam olarak tespit edilmesi mümkün olmamıştır. 

Oyunlarda gerçekleşen değişimleri tespit edebilmek amacıyla son 15 (2001-2015) sene 

içerisinde çeşitli mecralarda (yarışma, özel gösteri vb.) sergilenen 27 tane farklı Silivri halk oyunları 

performansı inceleme altına alınmıştır. Bu değişimlerden tespit edilebilenleri 6 kategoride ele almak 

mümkündür; 

- Oyun adımları bakımından değişimler 

- Tavır bakımından değişimler 

- Repertuar bakımından değişimler 

- Müzik bakımından değişimler 

- İsim bakımından değişimler 

- Cinsiyet bakımından değişimler 

4. Oyun Adımları bakımdan değişimler 

İlk etapta derlenen oyunlardan Karşılama oyunun adımları değişmemiş olsa da oyunun 

geleneksel ortamda icra edilen şeklinden farklı olarak çeşitli açılarda ve yönlerde gerçekleştirilen 

dönüş hareketleri sonradan oyuna eklenmiştir. 

Yine ilk etapta derlenen oyunlardan Garaguna oyununun geleneksel icrasında bulunmayan 

geriye doğru atlama figürü sonradan oyunun içerisine eklenmiştir. 

Sonraki etapta derlenen oyunlardan Arnavut Gaydası oyununda ise geleneksel ortamda icrası 

görülmeyen sekme adımları sonradan oyunun içine eklenmiştir. 
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5. Tavır Bakımından Değişimler 

Adım bakımından daha basit ve geleneksel ortamda yaygın olarak oynanan Peresayna, 

Samyotissa, Fındıkçı gibi oyunlar sahneye getirildiklerinde icracıların postürlerinin daha dik hale 

geldiği tespit edilmiştir. Bunun yanında yine bu oyunların ayak ve bacak hareketlerinin daha büyük 

açılar ile icra edildiği, daha çok parmak ucunda ve yerden uzak icra edildiği tespit edilmiştir. 

Geleneksel ortamında bağlı olarak oynanan oyunlardan Asker, İspanyol Kasabı ve Arnavut 

Gaydası oyunlarının bağsız bir şekilde de sahnelendirildikleri tespit edilmiştir.  

6. Repertuvar Bakımından Değişimler 

İncelenen performanslar doğrultusunda Tikveşli (Tikveş Horası), Bubuşka (Şak Şak), Patrona 

oyunlarının artık sahnede neredeyse hiç icra edilmedikleri tespit edilmişlerdir.  

Geleneksel ortamda Asker oyunu ile bir bütün olan ve Asker oyunundan hemen sonra icra 

edilen Bubuşka oyunu, Asker oyunu icra edilmesine karşı sonrasında icra edilmemektedir. 

Garaguna kısmı gerek tempo gerekse oyun adımı bakımından incelendiğinde Trakya 

oyunlarının birçoğunda olduğu gibi ağır ve hızlı olarak adlandırılan iki kısımdan meydana 

gelmektedir. Fakat incelenen performanslar doğrultusunda bu oyunun ağır kısmının çoğunlukla 

oynanmadan geçildiği doğrudan hızlı kısmının sahnede icra edildiği ortaya çıkmıştır. 

Zaman içerisinde İstanbul Kasabı (yörede yaygın olarak icra edilen anonim bir oyun) ve 

Bohçorçi (yakın zamanda derlendi) oyunları da bu oyunlar içerisinde kendilerine yer bulmuşlardır. 

Bölgede özellikle son dönemlerde göçebe hayattan yerleşik hayata geçen Roman topluluğun 

bazı oyun figürleri ve melodileri de bu oyunların beraberinde icra edilmeye başlanmıştır. 

 

 

Tablo 1 - Son 15 yılda (2001-2015) değişik mecralarda icra edilen Silivri halk oyunları 

performanslarında oynanan oyunların sayısal dökümü 

Yukarıda verilmiş olan tabloda da görüldüğü üzere aslen Trakya’nın başka yörelerinde icra 

edilmekte olan Arabaya Taş Koydum, Kampana, Selanik, Telgrafın Telleri gibi oyunlar ve bunun 

yanında sonradan bölgeye yerleşen Roman kökenli oyunların ve melodilerin de bu performansların 

içerisinde yer bulduğu tespit edilmiştir. Buna karşın 1970’li yıllarda derlenen oyunlardan Patrona, 

Tikveşli, Bubuşka oyunlarına incelenen 27 farklı sahnelemenin hiçbiri içerisinde rastlanılmamıştır.  
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7. Müzik Bakımından Değişimler 

Genel olarak oyunların birçoğu mübadele esnasında buraya getirilen ve yerleştirilen balkan 

kökenli toplulukların oyunları oldukları için aslında Avrupa müziği modlarında icra edilen 

melodilerdir. Fakat oyunlar burada icra edildiklerinde yöredeki müzisyenlerin de etkileriyle bu 

melodilerin bazıları modal olarak Türk makam müziğinden etkilenmiş ve değişikliğe uğramıştır. 

Bunun yanı sıra kullanılan enstrümanlar bakımından da bir adaptasyon durumu söz konusudur.  

Bu değişimlere en güzel örnek Samyotissa adlı oyun ve aynı adlı türküdür. Aslen Rumca 

sözlere sahip olan türkü geleneksel ortamında buzuki ile Majör gam üzerinde icra edilen bir türküdür. 

Fakat oyunlar buraya taşındıktan sonra bu türkü günümüzde enstrümantal olarak çoğunlukla klarnet ile 

Rast makamı dizisi ile icra edilen bir yapıya bürünmüştür.  

Arnavut Gaydası oyunun zaman zaman farklı melodiler (özellikle başka yöreye ait benzer 

yapıdaki oyunların melodileri) ile icra edildikleri tespit edilmiştir. 

Peresayna ve Samyotissa oyunlarının zaman zaman başka 7 zamanlı melodiler ile icra 

edildikleri tespit edilmiştir.  

1990’lı yıllarda bir yarışmada ekibe eşlik eden bir müzisyenin melodiye bir türlü girememesi 

sonucunda Fındıkçı oyun melodisinin başına sonradan eklenen bir arpej gibi bazı oyun melodilerine 

eklemeler ya da başka melodiler yazılması gerçekleştirilmiştir.  

8. İsim Bakımından Değişimler  

Bazı oyunların isimleri ve hatta türkülerinin sözleri yabancı dillerde oldukları için bu isimlere 

Türkçeleştirme çalışmaları gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 

Örnek olarak Samyotissa – Sisam’lı Kız olarak; Peresayna – Bir Yaz Geçti olarak; Maçkadana 

– Deniden Gelen olarak çevirilerek bazı mecralarda bu isimlerin kullanıldığı görülmüştür. 

9. Cinsiyet Bakımından Değişimler 

Oyunlar geleneksel ortamından sahneye getirilirken geleneksel ortamda kadınların kesinlikle 

oynamadığı oyunlar olan Arnavut Gaydası ve Asker gibi oyunlara sahnede eşlik ettikleri görülmüştür. 

Benzer şekilde geleneksel ortamda sadece kadınların icra ettikleri Karşılama oyununun da zaman 

zaman erkeklerin eşliği ile icra edildiği görülmüştür. 

SONUÇ 

Silivri yöresinde icra edilen halk oyunları geleneksel ortamından sahneye getirildiği zamandan 

bu yana yaklaşık 40 yıllık sürede birçok farklı açılardan değişimler geçirmiştir. Bu değişimlerin hemen 

hepsi sahneleme olgusu ve dolayısıyla ortaya çıkan kaygılar sonucu meydana gelen değişmlerdir. 

Her ne kadar ilk etapta derlenen oyunlar Patriyot kökenli gruba ait oyunlar olsa da ilerleyen 

zamanlarda yörede yaşayan farklı etnik gruplara ait oyunlar da derlenmiş ve sahnede bu oyunlar hep 

beraber icra edilmeye başlanmıştır. Sonradan eklenen oyunların yanı sıra sahneleme kaygıları ile 

özellikle oyun adımlarına eklemeler yapıldığı, tavırlarında değişikliğe gidildiği, bazı oyunların 

sahnelemede artık kullanılmadığı, orijinal müzikler dışında farklı melodilerin kullanıldığı, oyunları 

oynayan kişilerin cinsiyet bağlamında değişime uğradığı, yabancı kökenli oyun isimlerinin 

Türkçeleştirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. 
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TÜRK HALK OYUNLARININ SAHNELENME ÇALIŞMALARINDA İZLENECEK 

YÖNTEM 

PROCEDURE DURING THE STAGING PRACTICE OF TURKISH FOLK DANCES 

Bülent KURTİŞOĞLU* 

ÖZET 

Halk Oyunları temel özellikleri nedeni ile, aynı anda göze, kulağa ve duygulara hitap eden kendine özgü bir 

yapılanmaya sahiptir. Birbirinden faklı ve çok çeşitli hareketlerin, icra edilirken kendisine eşlik eden müziğin ve kültürel 

değerler ile coğrafik unsurlar sonucunda yaratılan giysilerin, tam olarak sergilenebilmesi için sahne tekniklerinden 

yararlanılması gerekmektedir.  Halk Oyunları temel nitelikleri ve içinde barındırdığı somut nedenleriyle bir bütün olarak ele 

alınmadan sahnelenme çalışmaları yapılmamalıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan Halk Oyunlarında sahneleme çalışmalarının 

çoğunluğu temel bir yöntem üzerine dayatılmadan farklı dans disiplinlerinden yararlanılarak uygulanmaya çalışılan 

sahneleme modelleridir. Halk Oyunlarında sahneleme çalışmaları belirli bir yol izlenerek aşamalar doğrultusunda 

yapılmalıdır. Sahnelenecek oyun müzik giysi hakkında bilgi, ne amaç ile yapılacağı, nerede yapılacağı, kimler ile yapılacağı, 

ne kadar süre ile olacağı gibi bilgiler elde toplanarak; Tasarım, Hazırlık, Uygulama ve Sunuş aşamaları takip edilerek Halk 

Oyunlarının sahnelenme çalışmaları yapılmalıdır. Bu bildiride Halk Oyunlarının Sahnelenme Aşamaları işitsel görsel ve 

yazılı kaynaklardan yararlanılarak açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Sahne, Tasarım, Sunuş. 

ABSTRACT 

Due to its basic foundations, folk dances have a unique structure that appeals to eyes, ears and emotions at the same 

time. Stagecrafts got to be utilized for the complete presentation of a wide range of figures that are different from one 

another, of the music that accompanies the dance and of the clothes that are created as a result of cultural values and 

geographic elements. Staging practices shouldn't be done without considering folk dances as one, with its essential features 

and the concrete reasons within. Most of the former staging practices, are staging models that tried to be applied by utilizing 

different dance disciplines and that are not based on a fundamental procedure. Staging practices in folk dances should be 

done by following a procedure and should be done gradually. Folk dances staging procedure should be done by collecting 

data such as informations about performance, music, costume, the reason why, with who, and for how long it's going to be 

performed: and by following Design, Preparation, Practice and Presentation steps. Folk Dances Staging Steps will be 

explained by audiovisual and resources in this article.  

Key Words:  Folk Dances, Stage, Design, Presentation. 

GİRİŞ 

İnsanlar doğadaki güçleri yenebilmek için uzun süreçler içersinde mücadele etmişler ancak 

yenemedikleri zaman o güce tapmışlar ve bu kavram sonrasın da  büyü ve  din olarak tanımlanmıştır. 

Öncelikle insan gereksinimleri doğrultusunda doğa ile mücadeleye girişmiş doğada yaşadığı her 

ilişkiyi ifade edecek bir yöntem bulmuştur. İfade biçimleri, yaşadıklarını taklidi olarak yaparak zaman 

içersinde büyü ve dinsel  gösteriler olarak gerçekleştirmiş ve  sanatın doğuşu olarak belirmeye 

başlamıştır.  “İnsanoğlunun toplu olarak yaşamaya başladığı ilk dönemlerde bilim, din ve sanatı 

birbirinden ayırmak olanaksızdır.  Bu dönemde sanat doğanın gizli gücüne karşı insanın en büyük 

silahı olmuş.  Bir büyü aracı olmak nedeniyle insanın doğaya üstünlük sağlamasına ya da doğal güçler 

karşısında bütünleşmesine yardım etmiştir.  Böylece sanat insanlığın ilk dönemlerinde toplumsal 

yaşamın bir parçası olarak toplumsal ilişkilerin gelişmesine hizmet etmiştir.”14 

İnsanlık tarihi ile başlayan insan kültürü farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan kültürler ile 

kaynaşarak belirli süreçler içersinde aktarım ile günümüze kadar ulaşmıştır.  Kültürün en önemli 

öğelerinden olan sanat, dönemsel özellikler içererek birikimleri ile birlikte yapılanarak zaman dilimleri 

içersinde yer almıştır. “Türk Halk Oyunları doğal ortamında icra edildiği zamanda sanattır.  Sahnede 

icra edildiği zaman da sanattır.  Ancak ikisi arasındaki temel fark şudur.  Doğal ortamında icra 

edildiğinde insanlar kendileri için oynarlar.  İçe dönüklük vardır.  Sahnede icra edildiği zaman takdim 

etme kaygısı, beğenilme arzusu vardır (dışa dönüklük).  Ancak her ikisinde de güzeli arama, bulma, 

sanatsal güzelliği ortaya koyma arzusu vardır.”15 Halk Oyunları doğal ortamda da sanatsal değere 

sahip bir kültür ürünüdür. İnsan toplumlarının karakteristik özelliklerin katılımı ile yarattığı kültürel 

ürünler kuşakların estetiksel deneyimleri ile yoluyla ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan ürünlerin bir 

kısmı yaşamış sanatsal biçimde süzülüp kalarak yetkinleşebilme olanağı bulmuştur.  Bazıları ise 

                                                           
* Doç.-İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Türk Halk Oyunları Bölümü, kurtisoglu@gmail.com  
14 İbrahim Armağan, Sanat Toplum Bilimi Demokrasi Kültürüne Giriş, İleri Kitapevi, İzmir 1992, s.28. 
15 Doç.Fikret Değerli, Halk Oyunlarında Sahne Teknikleri Türk Halk Oyunları Bölümü  Lisans Ders   Notları. 
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zaman içersinde beğeniden uzak kalmış estetiksel değerden yoksun olmuş ve tutunamayarak elenip 

kaybolmuştur. Halk Oyunları, doğduğu ortamda değişimlerden ve etkileşimlerden uzak olduğu 

zamanlarda bile, her türlü sunuş, yorum, içerik ve beğenileriyle başlı başına bir sanat dalı olma özelliği 

göstermektedir.  Biçimlendirilmeden kendi kendine sanat olarak doğmuş bir dalın, çeşitli sunuş ve 

sahneleme kuralları ile tekrar bir biçim kazanmıştır.  Her türlü alt yapı ilaveleriyle tam anlamıyla bir 

sahne sanatı özelliği taşıması Halk Oyunları sanatını, diğer sahne sanatlarına göre daha çekici ve 

zengin içerikli olmasını sağlamıştır.   

Sanat iki ana bölümde incelenebilir.  Birinci bölümü doğrudan doğruya insandan türeyen 

sanatlar oluşturur (dans, müzik, şiir vs.).  Bunlar da insanın kendisi, kendi sanatsal uğraşısının hem 

konusu, hem aracıdır.  Bu özellik onu daha önemli bir kategoriye sokar.  İnsanın doğadaki 

malzemelerden biçimlendirdiği sanatlar ise ikinci bölümü oluşturur (mimarlık, resim vs.).  Bunlarda 

ise insan nesneleri sanatsal açıdan betimlemeye duyduğu büyük özlemi dile getirir.  Halk Oyunları 

sanatı yaşamın bir öğesidir ve yaşamdan kaynaklanmıştır.  Her sanat yapıtında, o çağın toplumsal 

ilişkilerinin ve diğer toplumsal yaşantıların bir yansıması mutlaka vardır.  Çünkü insanların 

yaşantılarını belirleyen toplumsal ilişkilerdir.  Her hangi bir halk oyunu gösterimi izlenirken, hareket 

biçimlerine, vücut pozisyonlarına, oyun formlarına, kostüm özelliklerine, jest ve mimik ifadelerine, 

duygusal anlatımına bakılarak oyunların dahil olduğu yörenin kültür tarihi özeti görülebilir.  “Halk 

dediğimiz ölümsüz büyük yaratıcı, mimar, şair, ressam, besteci olduğu kadar usta bir koreograftırda..  

Bugün sahne danslarında gördüğümüz pek çok koreografik düzeni o çok daha önceden bulmuş hatta 

bir çok halk oyunu, sahne danslarının güzelliğini aşan bir koreografik düzene ulaşabilmiştir.”16 

Doğal ortamından icra edilen halk oyunun kurgusu oynayanlar tarafından yapılmış doğal bir 

koreografisine sahip bir yapıdadır. Ancak, daha sonralarında kendi için icradan başkası için icraya 

döndüğünde, artık oyun, oynayan için amaç olmaktan çıkmış ve bir araç olarak yaşamını sürdürmeye 

başlamıştır.  Halk Oyunlarının doğal ortamdan kopup ayrı ortamlarda icra edilmesi durumu onu 

başkalarının izlemesi için oluşturulmuş farklı mekanların içinde olması gerekliliğini öne çıkarmıştır. 

Sahne adı verilen bu mekan diğer sanatlarda da olduğu gibi ortamının oluşabilmesi için etkinliğin 

yapıldığı bir alan, bu etkinliği yapan kişiler ve onu izleyenler olarak üç önemli faktörün bir arada 

olması gerekliliğini ortaya koymuştur. Sahne her türlü sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği, teknik 

unsurlarca desteklenen, seyircinin görüşüne açık olan mekanlar olarak tarif edilebilir. Sahneye 

konacak bir eser için izlenecek yöntemler yaklaşık olarak birbirlerine benzer durumdadır. Halk 

oyunlarının sahnelenemesinde de izlenecek yol bunlardan çok farklı olmamaktadır. Öncelikle bu tür 

bir çalışmanın doğru ve düzenli olarak yapılması için farklı alanlarda uzman kişilerin bir arada 

çalışması gerekmektedir. Halk oyunları alanında Yöresel oyun bilgisine sahip kişilerin, Giyim kuşam 

ve süslenme bilgisine sahip olan kişilerin, Müzik bilen kişilerin tarihsel süreçlere hakim olan kişilerin, 

ses ısık dekor bilgilerne sahip olan kişilerin ve koreografların olduğu bir ekip çalışması ile Halk 

Oyunları sahnelenme çalışması gerçekleştirilmelidir. Öncelikle masabaşında yapılması gereken 

çalışmalar, bilgilerin toparlanması değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik olarak yazılı bir metin 

haline döndürülmelidir. 

Halk Oyunlarında sahneleme çalışmalarında izlenicek yol 4 aşama üzerinde 

gerçekleştirilmelidir. Tasarım, Hazırlık, Tasarımın Uygulanması ve Sunuş olarak birbirini takip eden 

aşamalar uygulanıldığında yapılması planlanan sunum hazırlayanlara ve icra edenlere önemli ölçüde 

katkılar sağlamaktadır. Ayrıca zamanı iyi kullanma, olabilecek hataları önceden görme ve performans 

arttırıcı özelliği ile son derece yarar sağladığı görülmektedir.  

1. Tasarım: Sahnede sunumu yapılacak sanat eserinin, uyumlu ve anlamlı biçimde seyirciye 

aktarılması için yapılaması gereken ön çalışma olarak görülmektedir.  Düzenlemenin hangi amaçla 

yapılacağı, nerede sahneleneceği, düzenlemede görev alacak oyuncuların bilgileri ne kadar sürede 

ortaya çıkacağı ve düzenleme yapılacak yöre hakkındaki bilgilerin derlenip toplandığı bir çalışmadır.  

“Tasarım, teknik açıdan sahnedeki olayların kavranmasıdır.”17  

1.1. Amaç: Halk Oyunlarının sunum çalışmaları, farklı  amaçlar doğrultusunda sahnede 

sergilenmektedir.  Eğlence, yarışma, tanıtma, bayram törenleri, özel günler vb. gibi değişik amaçlara 

                                                           
16 Metin And, Türkiyede İlk Halk Oyunları Semineri, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 1996,    s.55. 
17 Nutku Özdemir, Sahne Bilgisi, Kabalcı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1989, s.194. 
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yönelik olarak yapılan çalışmaların sahnelenmesi gösterinin türü ve amacına göre 

değerlendirilmesidir.  Amaca uygun olarak Halk Oyunlarında sahne düzenlenmesini  Sayın Suna Şenel 

şöyle belirtmektedir. “Yarışma, sınırlı zamanda oyun sergileme, konulu gösteriler vb. gibi” 18 Hangi 

tarzda sergilenecekse sergilensin Halk Oyunlarının sahnelenmesinin hangi amaca yönelik olduğu 

önceden saptanmalıdır. 

- Yöresel tarzda bir yörenin sergilenmesi 

- Bölgesel tarzda oyunların sergilenmesi 

- Değişik tarzda yöre oyunlarının sergilenmesi 

- Konulara yönelik oyunların sergilenmesi 

- Yeni yorumlamalı sergileme vb.  

1.2. Mekan Belirleme: Oyunların sergileneceği alan hakkında önceden bilgi edinmek, 

düzenlemede sonradan ortaya çıkabilecek problemleri önleyecektir.  Sahnenin boyutlarının, şeklinin, 

seyircinin konumunun, kulislerinin, geçişlerinin, giyinme soyunma süslenme odalarının, ışık ve ses 

tesisatının, perdesinin vb. teknik bilgilerin elde olması, oyunun nerede ve nasıl bir mekanda 

sergileneceğinin bilinmesi demektir.  Eldeki bu bilgilerle yapılacak tasarım sahnenin en iyi şekilde 

kullanılmasını sağlayacaktır.  Halk Oyunlarında sahneleme çalışması yaparken, nerede yapılacağı 

bilgilerinin en ince ayrıntıları tespit edilip not edilmesi, zaman ve mekan açısından da yararlı olacaktır.   

1.3. Topluluk Hakkında Bilgi: Sahne düzenlemesini yapacak olan kişinin ortaya koyacağı 

eserde, oyuncu olarak görev alacak kişiler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.  Öncelikle 

oyuncuların oyuna ve sahneleme çalışmalarına olan yeteneklerinin tespit edilmesi gerekir.  Daha 

önceden sahneleme çalışmalarında görev alan yetenekli oyuncular ile daha kısa zamanda, daha kaliteli 

ve güçlü sahneleme çalışması yapılabilecektir.  Oyuncuların cinsiyet, yaş ve fiziki durumları da ayrıca 

belirlenmelidir.   

 1.4. Zamanlama: Tasarım aşamasında zamanlama iki ayrı konu için çok önemlidir.  İlk önce 

tasarımdan başlayıp gösterinin bittiği ana kadar yapılacak çalışmalar için ne kadar bir süreye ihtiyacı 

olduğunun belirlenmesi gerekir.  Belirlenen bu süre içerisinde yapılacak her işin ayrı ayrı bir 

zamanlama programının yapılması, planlamada esas alınmalıdır.  Önceden hazırlanacak bir çalışma 

programı hem görev alacaklar açısından hem de işin daha sistemli ve planlı olması açısından yararlı 

olacaktır.  Zamanlamada ikinci önemli nokta da, ortaya konacak eserin gösteri anındaki süresinin 

tespit edilmesidir.  Genelde bir gösteri yapılacağı zaman önceden yaklaşık bir oyun süresi 

belirlenmiştir.  Verilen bu süre düzenleme yapacak kişi tarafından çok iyi değerlendirilmelidir.  En 

yüksek derecede verimin alınacağına göre ayarlanmalıdır.   

1.5. Yöre Hakkında Bilgi: Diğer sahne sanatlarında da bir eserin sahneye konulmasından önce 

geniş bir bilgi birikimine ihtiyaç vardır.  “Tiyatroda bir piyesi sahnede oynatmak için onun defalarca 

okunması, irdelenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.  Piyesin anlatmak istediği ana tema, rollerin 

ayrıntıları, mekanlar gibi benzeri bölümleri tanımak gerekli olan atmosferi yakalamak, eser hakkında 

bilgi sahibi olmakla kazanılabilir.”19  Halk Oyunlarının sahneye konulmasında da düzenlenecek yöre 

hakkında iyi bir bilgi birikiminin olması gerekir.  Yöredeki gelenek, görenek, örf, adet, inançlar gibi 

genel karakteristik özellikler sahneleme aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır.   Toplumların 

kendine ait özellikleri olduğu kadar yöre oyunlarının da kendilerine ait bir oynanış biçimleri 

bulunmaktadır.   

  Oyuncuların birbirleriyle bağlantıları diziliş biçimleri, oynandığı yönler, kullanılan adım 

biçimleri gibi oyunun temel özelliklerini içeren bilginin önceden araştırılıp incelenmesi 

gerekmektedir. Yine yöresel özellik taşıyan melodik ve ritmik yapının araştırılması, oyun ile müzik 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi bütünlük sağlamak açısından önemlidir.  Oyun müziğinin icrasında 

yörede kullanılan müzik aletleri ile bunların yapısına uygun diğer aletlerinin uyumunun sağlanması 

için önceden bilgi edinilmelidir.   Halk Oyunlarının sahnelenme çalışmalarında giyim kuşam ve 

                                                           
18 Suna Şenel, Sahne Düzenlemesi ve Sahne Kullanımı,  Kültür Bakanlığı Halk Oyunları Dernekleri  

    Eğitim Kursu ve Ders Notları, İstanbul 1985. 
19 Baha Dürder, Haydar Edizkun, Sahneye Eser Koymak,  Remzi Kitabevi, İstanbul 1993, s.7. 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

79 

süslenmenin önemi  büyüktür.  Yörede kullanılan genel kıyafetlerin yanı sıra törenlerde ve özel 

günlerde kullanılan malzemeler, hatta oyunlar için özel kullanılan araç gereçler tespit edilmelidir.  

Yalnızca tek bir tip kıyafet kullanımı estetik anlamda çok yeterli olmayabilir.  Zenginlik gösteren bu 

özelliklerin sahneye en iyi şekilde yansıtılabilmesi için yörede kullanılan giyim kuşam ve süslenme 

malzemelerinin ayrı ayrı incelenip belirlenmesi gerekir.    

1.6. Bilgilerin Değerlendirilmesi: Tasarım aşamasındaki bilgiler, konusu ile ilgili uzman 

kişiler tarafından araştırılıp derlenip toparlanmalıdır.  Elde edilen bilgiler uzman kişilerin oluşturduğu 

bir ekip çalışmasıyla ayrı ayrı incelenerek hazırlık aşamasında kullanılacak şekilde belirlenmelidir.  

Bilgilerin tasnifi sırasında konuların karışmaması için ayrı ayrı dosyalar hazırlanmalı ve en ince 

ayrıntılar dahi gözden kaçırılmamalıdır.  Eğer yeterli bir bilgi oluşmamış ise veya ihtiyaç duyuluyorsa 

hazırlık aşamasına geçmeden eksiklikler tamamlanmalıdır.   

2. Hazırlık Aşaması: Tasarım çalışmasında gelen bilgiler değerlendirildikten sonra konular bir 

bütünlük içinde sonuca doğru gidecek şekilde ikinci bir tasnif çalışmasının yapıldığı aşamadır.  Teknik 

açıdan olayın kavranması tasarım aşamasında tamamlanmıştır.  Hazırlık aşamasında elde edilen bu 

bilgilerin bağlantılarının kurulması ve birleştirme çalışmalarının ne şekilde yapılacağının 

belirlenmesidir.    

2.1. Genel Hazırlık: Öncelikle gösteride oynanacak oyunlar saptanmalıdır. Yörede var olan 

oyunlar düşünülen amaca uygun olarak belirlenmelidir.  Genel anlamda yöre bilgisinin dışında, bu 

bölümde oyunlar tek tek ele alınarak oyunu oluşturan bütün bölümler analiz edilmelidir.  Oyunun kaç 

bölümden olduğu, yavaş-hızlı, mesafe kat edip etmediği, ediyorsa hangi yöne kat ettiği gibi bilgiler 

analiz edilir:  

2.1.1. Oyunların Seçimi ve  Analizi: Öncelikle gösteride oynanacak oyunlar saptanmalıdır. 

Yörede var olan oyunlar düşünülen amaca uygun olarak belirlenmelidir.  Genel anlamda yöre 

bilgisinin dışında, bu bölümde oyunlar tek tek ele alınarak oyunu oluşturan bütün bölümler analiz 

edilmelidir.  Oyunun kaç bölümden olduğu, yavaş-hızlı, mesafe kat edip etmediği, ediyorsa hangi 

yöne kat ettiği gibi bilgiler analiz edilir. 

2.1.1.1. Oyun Cümlelerinin Tespiti: Halk Oyunlarında kullanılan temel hareketlere 

bakıldığında bu hareketlerin bazılarının bir tanesi oyunun tamamını oluşturmaktadır.  Bazılarında ise 

birden fazla hareketlerin oluşumundan oyunların meydana geldiği görülmektedir. Oyun cümlesi adı 

verilen bu bölüm, oyunun tamamı içerisinde bütünlüğü sağlayan ayrı ayrı bölümlerdir.  Bu bölümlerin 

az ya da çokluğu oyunun var oluşu ya da oynanış biçimi ile ilgilidir.  Birden fazla ya da tek bir oyun 

cümlesini içeren oyunlarda, bütünlüğü, anlamı ve genel karakteristik özellikleri değiştirmeyecek 

şekilde cümlelerin tespitinin yapılması gerekir.  Bu tespit yapılırken hareketin gücüne, yoğunluğuna ve 

yeterli tekrar sayıları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Oyun cümlelerinin analizinde hareketlerin 

düzenlemede kullanımı yöresel özellikleri ortaya çıkaracak türden olmasına dikkat edilmelidir.   

2.1.1.2. Oyun Formlarının Tespiti: “Sahne düzenlemesine geçilmeden önce oynanacak 

oyunların biçimsel formlarının tespiti gereklidir.”20  Oyunlar düz çizgi-daire, yarım daire, karşılıklı 

çizgiler, verev çizgi gibi bir çok değişik biçimsel formlarda oynanabilir.  Bu bölümde düzenleme için 

hangi oyunlar seçilmişse belirlenen oyunların ilk önce mevcut formlarının tespiti yapılmalıdır.  Daha 

sonra oyunun yapısına uygun olarak yapılabilecekse diğer formlar da kullanılacak düzenlemede 

belirtilmelidir.  Oyunun geleneksel formunun dışında kullanılacak diğer çizgiler onun karakteristik 

özelliklerini yok etmeyecek şekilde olmalıdır.  

 2.1.1.3. Karakteristik Özelliklerin Tespiti: Karakteristik yapılar bulunduğu toplumun yaşam 

kuralları ile doğru orantılıdır.  Orada geçen olaylar sonucunda oyunlar insanların davranışlarının 

duygu ve düşüncelerinin hareketlere dönüşmesiyle ortaya çıkmıştır.  Oluşan bu yapı onun genel 

yaşayış biçimidir.  Yöre oyunlarının bölgesel karakterleri olduğu gibi yörelere göre hatta oyunlara 

göre de ayrı ayrı özellikler taşımaktadırlar.  Bu özelliklerin tespiti yapılırken Türkiye genelinde temel 

karakteristik yapıları ve bunların dağılımını çok iyi ayırt etmek gerekir.  

                                                           
20 Şenel, a.g.d.n.. 
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2.1.2. Müzikal Analiz: Halk Oyunlarının en önemli öğelerinden biri de ezgi, ölçü ve düzüm 

gibi öğeleri içinde taşıyan müziktir.  Müzik icrası kullanılan alana göre değişmektedir.  Oynamak için 

icra edilen Halk Oyunları müziğinin diğerlerinden kendine özgü farklı bir yapısı mevcuttur.  İçerisinde 

insanı daha çok hareket ettirmeye yarayan melodik ve ritmik yapı ile donatılmıştır.  Öncelikle bu 

yapının incelenip oyun müziklerinin oynama amaçlı analizi yapılmalıdır.  

2.1.2.1. Melodik Yapı ve Karakteristik Özelliklerin Tespiti: Halk Oyunları müziklerinin 

analizinde dikkat edilecek en önemli nokta makamın ya da dizisinin tespitidir.  Birbirinden farklı tona 

sahip olan oyun müziklerinin bağlantılarının kurulabilmesi için bu melodik yapının iyi tanımlanması 

gerekir.  “Bir eserin melodik yapısını oluşturan en önemli unsurlar eserin donanımı, karar sesi, güçlü 

perdesi ve ses sahasıdır.”21  Farklı donanıma sahip eserlerin birbirleriyle bağlantılarının kurulması 

icra edilen enstrümanların teknik kapasitesi bakımından problemlerle karşılaşılmaktadır. İstenilen 

seslerin elde edilememesiyle oyuncu ve seyircinin de duyum rahatsızlığını yaşaması demektir. Bir 

müzik eserinin özelliklerinin tespiti yapılırken tonalite ve karar seslerinin bilinmesinin zorunlu 

ihtiyacının yanısıra bu işleme yardımcı olan güçlü perdesi ve ses sahasıdır.  Güçlü perdesi ve ses 

sahasının tespitinin amacı düzenleme aşamasında önemlidir.  Oyun müziklerinin melodik yapılarının 

belirlenmesi birbirleriyle bağlantılarının kurulması aşamasında da önemlidir.  Melodik yapıda bulunan 

farklı karar sesleri bir önceki veya bir sonraki oyun müziğinin karar sesleriyle uyum içinde 

bağlanabilir olmalıdır.  Aksi halde geçişlerde kulağa hoş gelmeyen sesler duyulacaktır.  Müzik 

düzenlemesi yapacak olan kişinin geniş anlamda müzik bilgisine sahip olması gerekir.   

2.1.2.2. Ritmik Analiz: “Müziğin ayrılmaz ikilisi olan melodi ve ritm oyun müziği için ayrı 

birer değerdir.  Melodileri hangi zaman aralıklarında seslendirileceğini ritm belirler.” 22  Bir oyun 

müziğinde ritmin önemi dinleme müziğine oranla daha belirgin olmalıdır.  Buradan oyun müziğinin 

düzenlenmesinde yalnızca ritmin ön plana çıkarılması  anlaşılmamalıdır.  Oyunların genelde ritme 

dayalı olarak oynanması oyun için ritmin değerini daha belirgin hale getirmiştir.  “Oyunları oluşturan 

hareketler belirli zaman aralıklarında yapılmaktadır.  Bu hareketlerin kısa veya daha uzun zaman 

aralığında yapılması ritmdeki değerlerle ifade edilmektedir.”23  Ritmik değerlerin birim zamanlara 

göre dağılımı hareketlerin de hangi birim zamanlarda yapıldığını belirlemektedir.  Her oyunun kendine 

ait ritmik bir yapısı vardır.  Bazı oyunlar başından sonuna kadar aynı ritmik yapı içerisinde bazıları ise 

ana kalıp aynı olmak üzere değişik ritmik varyasyonlarla icra edilebilir.    

2.1.2.3. Kullanılacak Çalgıların Tespiti: Gösteri zamanında Halk Oyunları ekibine eşlik 

edecek çalgıların belirlenmesinde özellikle yörede kullanılanlara öncelik verilmelidir.  Bir oyun 

müziğinin şekillenip bir yapı içerisinde oluşması yörede var olan çalgının yapılışı, kullanımı ve icra 

eden kişisi ile doğru orantıdadır.  Bu oluşumun sonucunda ortaya çıkan müzik yöresel özellikleri 

belirler. Buradan oyun müziklerinin icrası sadece yöresel çalgılarla yapılması sonucu çıkarılmamalıdır.   

Yöresel çalgıların yanı sıra o yörede kullanılan diğer halk çalgıları da kullanılmalıdır.  Kullanılırken 

dikkat edilmesi gereken yöresel çalgıların icra anında öneminin yitirilmemesidir.  Her müzik aletinin 

kendine ait fiziksel bir yapısı vardır.    Oyun müziklerinin melodik yapısı icra edilecek müzik aletleri 

ile uyumlu olmalıdır. Müzik aletlerinin seçiminde akort problemini de düşünmek gerekir.  Sabit 

akortlu çalgılarla değişebilir akortlu çalgıların birleşebilir özellikte olmalarına dikkat edilmelidir. Halk 

Oyunları müziğinin düzenlemesi yapılırken önemli olan yöresel çalgıların varlığının yok 

edilmemesidir.   

2.1.3. Oyun-Müzik Bütünlüğünün İncelenmesi: Türk Halk Oyunlarının geneline bakıldığında 

oyun ve müzik cümlelerinin birbirleriyle farklılıklar gösterdiği görülmektedir.  Müzik-oyunla 

bütünleşen bir unsurdur.  Oyunun bittiği nokta ile müziğin bittiği nokta kesişirse anlam ve ifade de bir 

bütünlük içerisinde değerlendirilir.  Doğal ortamında oyun ve müzik bütünlüğünün olmaması oynayan 

ve izleyeni rahatsız etmeyebilir.  Ancak sahnede bu birliktelik hem oyuncu hem de seyirci tarafından 

aranmaktadır.  Oyuncu oyunun nerede başlayıp, nerelere geçeceğini, oyunu ne zaman bitirip diğer bir 

oyuna ne zaman geçeceğini müzik ve ritmdeki zamanlamalara dayalı olarak yapmaktadır.  Sahne 

                                                           
21 Doğanışık, görüşme. 
22 Ferruh Yarkın, karşılıklı görüşme, İstanbul 1998, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 

    Konservatuarı Ritm Bilgisi Öğretim Görevlisi. 
23 Ahmet Turan Demirbağ, Hareket ve Ritmik Yapı, İstanbul Teknik Üniversitesi  Sosyal Bilimler 
    Enstitüsü Türk Halk Oyunları Yüksek Lisans Ders Notları, İstanbul 1997. 
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düzenlemesi yapan kişiler sahnedeki geçişlerini, şekillerini ve vurgularını müzik ve ritme dayalı olarak 

belirler. Oyun cümlesi ile müzik cümlesini birleştirme işlemi her iki cümlenin de kesiştikleri noktalara 

kadar kaçar kez tekrar edildikleri sayılarak tespit edilir.  Oyun ve müzik cümlelerine birer sembol 

vererek üzerine konacak rakamlarla tekrar edilmesi gereken sayı belli olacaktır.   

Oyun ve müzik cümlelerinde birleşimin sağlanmasının yanı sıra bunların yanında sahneye 

konacak oyunun ana teması ile düzenlenecek müzik temasının da bütünlük göstermesi gerekmektedir.  

“Ezgi ve danslar ayrı birer gösteri parçası gibi durmamalıdır.”24  Gerek müziğin yapısında gerekse 

oyunun yapısında bulunan güçlü noktalar ayrı ayrı zamanlarda icra edilirse her ikisinde de anlamsız 

yorumlar ortaya çıkacaktır. Sahne üzerinde oyuncuların hareketli ve coşkulu anında, müziğin bu 

coşkulu anı destekleyici şekilde olmaması ya da tam bunun tersi olarak müziğin coşkulu oyuncuların 

pasif olduğu zamanlarda yapılan sunuş biçimi oyunla müziğin birleşmediği görüntüsünü yaratacaktır.  

Sahne üzerinde bütünlüğü sağlamak için oyun ve müzik açısından belli prensiplere uymak zorunluluğu 

vardır.   

 -Bir oyun müziğinin bitimi müzik cümlesiyle doğru orantılı olmalıdır. 

 -Oyundan oyuna geçiş yaparken her iki oyunun müziklerinin birbirlerine bağlantılarının 

kurulabilecek oyunların seçimi yapılmalıdır. 

 -Düzenleme içinde uygulanması düşünülen çizgilere, şekillere geçişlerde müziğin ve ritmin 

başlangıç-bitiş noktalarının tespiti doğru yapılmalıdır. 

 -Oyunun düzenlenmesindeki ana tema müzikte de farklı yorumlanmayacak şekilde olmalıdır. 

 -Yöresel tarzdaki oyun figürleri yöresel tarzdaki çalınan müziklerle uyumun sağlanmasına 

dikkat edilmelidir.  

  2.1.4. Oyun Süresi: Bir oyun sahneye konulurken amaca yönelik olarak yaklaşık süreler 

belirlenmiş olur.  Sahnede oyunun başlangıç anından bitiş anına kadar olan genel sürenin tespiti bütün 

oluşturan her oyunun ayrı ayrı sürelerinin birleşmesiyle yapılabilir.  Oyunların sayıları, bölümleri, 

yavaş hızlı oynanış biçimleri, oyuncuların performansı vb. gibi faktörler ideal oynama süresini 

belirlemeye yardımcı olur.  Oyunların tamamı tek tek hesaplandıktan sonra aralar, küçük ve büyük 

finallerin süreleri de eklenerek toplam süre belirlenmiş olur.  Bir oyunun sahnelenmesindeki ideal süre 

seyirci açısından da önemlidir.  Seyircide doyumu sağlayacak süre iyi belirlenmelidir.   

2.1.5. Sahnenin Yapısının Tespiti: Oyunun oynanacağı alanın bilgilerinin elde olması sahne 

üzerinde yapılabilecek her şeyin önceden düzenlenebilmesi demektir.  Öncelikle eserin hangi tür bir 

sahnede sergileneceği belirlenmelidir.  Sahnenin modeli belirlenerek hangi yönlerin görüş alanlarına 

göre kapalı ya da açık olduğu tespit edilmelidir.  Sahne üzerindeki teknik imkanlar ayrı ayrı 

belirlenmeli kullanılabilirlilik özellikler tespit edilmelidir.  Işığın yerleşim ve etki alanlarıyla, ses 

tesisatının gücü ve mikrofon sayısı ihtiyaç oranında belirlenmelidir.  Oyun alanının büyüklüğü ve şekli 

tespit edilmelidir.  Oyun alanının giyim ve makyaj odalarına uzaklığı tespit edilmelidir.  Düzenleme 

gereği sahnenin sağından girip solundan çıkan ve tekrar sahneye sağından girecek olan oyuncular için 

geçiş koridorlarının varlığı tespit edilmelidir.   Oyun alanı içerisinde asansörlü vagon ve döner 

sahneler mevcut ise bunların kullanım biçimleri saptanmalıdır.  Oyun alanı içerisinde kapladıkları 

alanın ölçüleri ile hangi zaman aralıklarında kullanılabilir özellikleri ayrı ayrı belirlenmelidir.  Oyun 

alanının kullanımı seyirciyle olan kullanıma göre saptanmalı, seyircinin göz açısı en yakın ve en uzak 

mesafelerden tespit edilerek oyun alanına göre göz hakimiyeti sağlanmalıdır.   

2.1.6. Oyuncular: Halk Oyunlarını icra eden oyuncular iki ayrı grupta toplanabilir.  Doğal 

ortamında içe dönük yapılan icra sahnede taklit yönü ile dışa dönük yapılan icra biçimidir.  Doğal 

ortamındaki icrada görevlendirme kendi yapısı içerisinde oluşur.  Sahne ortamında ise görevlendirme 

sahneye koyanlar tarafından kişilerin yeteneklerine ve kapasitelerine göre yapılır.  Bu nedenle 

oyuncular hakkında bilgi görevlendirilmeleri açısından önem taşımaktadır.  Düzenleme yapılacak 

oyun topluluğunun elemanları yaş, cinsiyet, fiziki uygunluk, estetik, oyunculuk, artistik, adaptasyon, 

algılama gibi değişik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.  Bu bilgiler doğrultusunda oyun 

düzeni içerisinde görevlendirmeler yapılmalıdır.  Düzenleme içerisinde solo veya daha az sayıda 

                                                           
24 Nutku, a.g.e., s.141. 
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oyuncuyu gerektiren önemli görevler varsa bu görevlere yetenekli ve solist karakterindeki oyuncular 

seçilmelidir.   

2.1.7. Giyim-Kuşam ve Süslenme Malzemelerinin Tespiti: Doğal ortamda  geçmişte günlük 

yaşamda ve tören alanlarında da kullanılan malzemeler günümüzde daha çok sahne ortamlarında  

kullanılmaya başlanmıştır.  Yörelerde giyilen en eski geleneksel halk giysileri bugünkü yöre Halk 

Oyunları ekiplerinin özel kıyafeti durumuna gelmiştir. Sahnede kullanılacak giyim ve kuşamlar 

bulunabilen uygun ve eski malzemelerden esinlenerek kullanımı ve pratikliği düşünülerek amacına 

uygun olarak yaptırılmalıdır.   Amacın dışına çıkılmış gereksiz süs ve takı eşyaları gerektiğinde 

gerçeğine uygun taklitleri yaptırılıp kullanılmalıdır.  Günümüzde insanlar nasıl ki farklı farklı giysi 

giyiyorlarsa geçmişte de insanlar birbirlerinden ayrı türde giyiniyorlardı.  Geçmiş dönemde 

günümüzdeki kadar model farklılıkları bulunmamaktaydı.  Son zamanlarda Halk Oyunlarının 

giysilerinde yörelere ait tek bir tip giysi göze çarpmaktadır.  Oysa araştırma yapılan bölgelerde gerek 

renk, gerek desen, gerekse giyiniş olarak birden fazla kıyafetin var olduğu ortaya çıkarılmıştır.   

Yöre oyunlarını sahneye koyarken nasıl ki oyunda ve müzikte zenginlik sergileniyorsa giyim-

kuşam ve süslenmede de aynı zenginlikler ve güzellikler sergilenmelidir.  Sahneleme çalışmalarında 

belirtilen konular dikkate alınarak öncelikle giyim-kuşam ve süslenme malzemeleri temin edilme 

yolları araştırılmalıdır.  Oyuncuların fiziksel özellikleri dikkate alınarak kaç tane oyuncuya hangi 

sayıda ne kadar kıyafet ihtiyaç olduğu saptanmalıdır.  Sayı saptamasından sonra sahneye konulacak 

esere göre yörede kullanılan ve ihtiyaç duyulan tarzdaki malzemeler en ince ayrıntılarına kadar tespit 

edilmelidir.    

2.2. Sunuşa Hazırlık: Bu bölümde elde toplanan bütün bilgiler değerlendirilerek sahneye 

konacak eserin bütün ayrıntıları ile birlikte yazılı bir metin haline dönüştürülmesidir.  Oyuncuların 

oyun alanlarındaki girişleri, oynayış biçimleri, sahnenin içindeki duruş pozisyonları, aktif-pasif bütün 

hareketleri sahne çıkışları ayrıntılı olarak belirtilmelidir.  Düzenlenen oyunda sahnede görev alan 

oyuncuların nerelerde bulunacağı oyuna eşlik eden enstrümanların ve müziklerin belirlenmesi ışık ve 

seslendirmenin kullanımı, sahnenin kullanılabilecek bütün imkanlarının kesin tespitinin yapılma 

aşamasıdır.   

2.2.1. Oyunların Bağlantılarının Kurulması, Girişler, Çıkışlar ve Görünümlerin Belirlenmesi: 

Sahnede izlenilen Halk Oyunları ekibine seyirci gözüyle bakıldığında, gösteri tamamen bir 

bütün halinde görülür.  Oyunların birbirleriyle bağlantıları kurulurken başlama ve bitiriş hareketlerinin 

önceki ve sonraki oyunla birleştirilebilir olmasına dikkat edilmelidir.  Yerinde oynanan oyunlar ile 

mesafe kat edilerek oynanan oyunların bağlantıları ve sıralamaları sahnelemenin akışına göre 

düzenlenmelidir.  Oyunların birbirleriyle bağlantıları kurulurken yaratılmak istenen atmosfer için 

heyecanı yükseltici oyunların yerleşimine dikkat edilmelidir.  Düzenleme sahnedeki oyun alanının 

boyutları oranında giriş-çıkışlar ve sabit-hareketli yerleşimler seyircinin görüş açısı dikkate alınarak 

yapılmalıdır.  Düşünülen düzenlemede oyuncular tek başına küçük gruplar veya bütün grup halinde 

oyunların belli bölümlerinde giriş ve çıkışlar yapabilirler.  Ancak çok giriş-çıkış yapmak konunun 

anlam ve bütünlüğünü bozacağı için yerinde ve konuyu destekleyici olarak yapılmalıdır.  Oyun alanı 

üzerinde oyuncuların sabit veya hareketli görüntülerinin belirlenmesinde oyunların genel karakteristik 

özellikleri dikkate alınmalıdır.  Sabit veya hareketli görüntüleri belirleyen şekiller oyunların daha 

belirgin ve sanatsal anlamda estetik değerler taşıyan özelliklerin sergilenmesinde araç olarak 

düşünülmelidir. İyi bir şekil yaratımı, şekilden şekle geçişler ve düzgün çizgiler üzerinde hareket eden 

bir grup görünümü yansıyacaktır. Oyun alanında kullanılacak çizgi ve şekiller oyuncuların birbirlerini 

görünümlerini engelleyici biçimde olmamalıdır.  Arka arkaya dizilen oyuncular çok uzun sürede aynı 

pozisyonda kalmamalı ve görünüme açık şekil ve çizgi pozisyonlarına geçmeleri sağlanmalıdır.  Sahne 

üzerinde gereğinden fazla sayıda oyuncunun bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Oyuncuların 

sahne içindeki sabit veya hareketli yerleşimleri planlanırken kullanılan şekil ve çizgilere geçişlerin-

bağlantıların ayarlanmasına dikkat edilmelidir.  Birbirini tamamlayabilen, ardı ardına sıralanabilen, 

kolay geçebilen şekil ve çizgiler kullanılmalıdır.  Oyun alanındaki kullanılacak şekil ve çizgilerin 

planlamasında gereksizce birbirlerinden ayırıp çok sayıda şekil üretmek görüntü açısından seyircinin 

dikkatini dağıtacaktır.  Güçlü ve zayıf noktalar oyun alanı içinde sabit değildir.  Verilmek istenen 

mesaj yapılan hareket anlatımları ve destekleyici teknik unsurlar ile oluşturulan yer güçlü noktalardır.  
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Göz ardı edilmemesi gereken konu güçlü noktaların seyircinin görüş açısı içerisinde olması 

sağlanmasıdır.  Tasarım ve hazırlık bölümlerinde oyuncular hakkında toparlanan bilgiler düşünülen 

eserin ortaya konulması için çok önemlidir.  Oyunların birbirleriyle bağlantıları, oyun alanına giriş 

çıkışlar, çizgi ve şekiller oyuncuların yapabilecekleri nitelikte olmalıdır.  Yapabilmesi güç olan şekil 

ve çizgilerin uygulanmasında, oyunların da gerektiği gibi icrasında problem çıkacaktır.  Bir şekilden 

iki oyun cümlesiyle geçilebilecek bir şekle oyuncu geçemiyorsa daha rahat sayıda geçebilecek bir sayı 

ya da şekil düşünülmelidir.  Bu hem oyuncuyu rahatlatacak hem izleyen açısından görsel anlamda 

rahatsız olunmayacaktır.  Bunlara bağlı olarak da oyunun icrasında karakteristik özellikler 

yitirilmeyecektir. 

2.2.2. Oyuncuların Sahnedeki Düzenlemeye Göre Dağılımı: 

Oyuncular hakkında daha önceden araştırılıp elde edilen bilgiler doğrultusunda sahne içindeki 

görevlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Oyuncuların sahnenin neresinde ne zaman ve ne 

yapacaklarının belirlenmesinden önce sahne içinde oyunun akışının bitirilmesi gerekir.  Belirlenen 

akışa dayalı olarak başından sonuna kadar bütün sahne bölümleri 1.sahne, 2. sahne, 3. sahne ...... gibi 

kodlanır.  Daha önceden kaç oyuncu ile yapılacağı belirlenen sahnelerde oyuncu sayılarına göre 

kodlama 1. oyuncu, 2. oyuncu, 3. oyuncu..... gibi yapılacaktır.  Yapılan bu kodlama bazı sahnelerde 

grup olarak kız gurubu, erkek grubu, gençler, 1 nolu grup gibi yapılabilecektir.   İşin kodlaması 

tamamlandıktan sonra oyuncuların hangi bölümlerde yer alacaklarının belirlenmesi gerekecektir.  

Sahnede yapılacak işlerin kodlamasında olduğu gibi oyuncularda da tek tek numaralandırma 

yapılmalıdır.  Her oyuncu kendine ait numaraya göre sahne içinde oynayacağı bölümleri ve oyun 

alanlarını, yanındaki diğer oyuncuları kolayca takip edecektir.   

2.2.3. Oyun Müziklerinin Başlangıç Geçiş ve Bitiriş Bağlantıları, Kullanılacak Çalgıların 

Seçimi ve Kullanılışının Belirlenmesi: Halk Oyunlarının sahnelenmesi sırasında meydana gelebilecek 

aksaklıklara meydan vermemek için ön çalışmanın çok düzenli ve planlı oluşturulması gerekir.  

Sahneleme sırasında oyun ve müziğin bir bütün halinde sunulması genel kompozisyonun etkileyici bir 

yapıya sahip olmasını sağlar. Sahnelenme süreci gerekli tüm hazırlıklardan yapılsa bile sahneleme 

sırasında meydana gelebilecek en büyük aksaklık saz icralarının, akortlarının düzenli 

yapılmamasındandır.  Enstrümanların icra sırasında düzensiz olmamalarına fırsat vermemek için yazılı 

partisyonlarını çalmaları gerekir.  Yazılı partisyonların her zaman kullanılacak çalgının ses sahası ve 

verimli olduğu tonla düşünülerek tespit edilmesi gerekir.  

2.2.4. Sahnede Kullanılacak Giyim-Kuşam ve Süslemelerin   Belirlenmesi: Bu bölümde 

önceden tespit edilen giyim-kuşam ve süslenme malzemelerinin sahnelenmenin hangi bölümlerinde 

nelerin nasıl kullanılacağının belirlenmesi olarak düşünülmelidir. Düzenlemenin başından 

sonuna kadar anlama uygun giyim-kuşam ve süslenme değişiklikleri ortaya çıkacak eserin sanatsal 

anlamda daha da güzelleşeceği bir gerçektir.  Kullanılacak malzemede konuya uygunluğunun yanı sıra 

renk, desen, biçim açısından ve yörenin karakteristik özelliklerinin korunmasına dikkat edilmelidir.  

Oyunculara giydirilmesi düşünülen kıyafetler onların fiziksel özelliklerine uygun olarak 

belirlenmelidir.  Düzenleme gereği oyuncuların birden fazla giysi kullanma durumları varsa onlara 

giyinip soyunma için yeterli zamanın ayarlanması gerekmektedir.  Yeterli olmadığı takdirde 

karakteristik özellikler bozulmadan giyside görünmeyen yerlerin üzerine üst bölümlerdeki parçalar 

birbirlerine monte edilerek tek parça haline getirilebilir.  Böyle bir çalışma zamanlama ve pratik 

giyinme açısından önemlidir. Oyun amaçları dışında kullanılan takı ve aksesuarlar hem görüntü 

açısından anlamsız, hem de oyuncuya gereksiz eşya taşımak açısından anlamsızdır.  Giysilerdeki renk 

uyumu sahnenin yapısına ve kullanılacak olan ışık tesisatına uygun olarak belirlenmelidir.  Makyaj 

malzemelerinin kullanımı da giysilerde olduğu gibi düzenlemenin ana temasına uygun olarak 

seçilmelidir.  Günlük makyajla sahne makyajı arasındaki fark düşünülerek oyuncuların girdikleri role 

göre ve fizyolojik yapılarına göre belirlenmelidir.   

2.2.5. Teknik Unsurların Kullanımının Belirlenmesi: Teknik unsurlarca desteklenerek yapılan 

sahneleme çalışmaları görüntü açısından seyircide daha çok heyecan yaratmaktadır.  Işığın, perdelerin, 

asansörlerin, ses cihazlarının kullanımı oyuna ayrı bir anlam ve değer kazandırmaktadır.  Teknik 

unsurların sahne üzerinde kullanılabilmesi için diğerlerinde de olduğu gibi ayrı bir uzmanlık çalışması 

gerekmektedir.  Oyun alanı içerisinde sergilenecek eserin tamamının (oyuncuların giriş-çıkışı, sabit ve 
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hareketli yerleri, kıyafetlerin biçimi, desenleri, kullanılış biçimleri ve yerleri) ayrıntılı bir biçimde 

teknik unsurların kullanıcılarına hazırlanıp verilmesi planlanmalıdır.   

3. Tasarımın Uygulanması: Tasarım ve hazırlık aşamasında toplama bilgiler sahneleme 

aşamasında oyun alanında yapılacak her türlü organizasyonun yazılı bir metin haline getirilmesinden 

sonra yapılacak eylem eldeki malzemenin uygulama aşamasıdır.  Uygulama aşamasından önceki 

çalışmalar yalnızca teknik heyet ile yapılandır.  Araştırmalar, incelemeler ve birikimler sonucunda 

yapılan çalışmalar, oyuncularla birlikte gösteri zamanına kadar, yoğunluğunun uygulamalarla geçeceği 

bir program dahilinde yürütülmelidir.  Böyle bir çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gösteri 

yapılacak salonun imkanlarının, uygulama çalışmalarını yapılacağı yerde de oluşturulmalıdır.  Böyle 

bir çalışma ortamı oyuncular açısından önemli ve yararlı olacaktır.  Uygulama çalışmalarında kısa 

yoldan sonuca gitmek için kolaydan zora doğru, anlaşılabilir bir dille, oyuncuların yeteneklerine göre 

program yürütülmelidir.  Çalışma programı gün ve saat gösterilerek nelerin yapılacağı yazılarak 

hazırlanmalıdır.   

3.1. Açıklama ve Görevlendirme: Oyuncular oturabilecekleri ve yazı tahtası olan bir yerde 

toplanarak kendilerine metin haline dönüştürülmüş düzenleme hakkındaki bilgiler en ince ayrıntısına 

kadar açıklanmalıdır.  Olayın bütünü içerisinde kendi görevlerinin yanı sıra arkadaşlarının görevlerini 

de bilmesi sahne içinde daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır.  Bu bölümde önemli olan 

oyunculara sahne içerisinde geçecek bütün olayların hayallerinde canlandırılması sağlanmalıdır.  

Yapacakları işleri benimseyip, özümsedikten sonra oyun alanına gelip uygulama başlanmalıdır.  Aksi 

halde olayın dışında kalınarak beyninde canlandıramadığı görüntüleri kendine ait yorumlar yaparak 

başka başka davranışlarda bulunmasına neden olacaktır.  Böyle bir durumla karşılaşmamak için 

açıklamaların anlaşılabilir ve net olması gerekmektedir.    

3.2. Oyun ve Hareket Öğretimi: Bu bölüm, düzenleme uygulanacak grupla doğrudan 

ilişkilidir.  Oyun ve sahnede hareket etmesini bilmeyen bir grupta ise daha çok zamana ve çalışmaya 

ihtiyaç vardır.  Sahnelemeye hazır bir grupla yapılacak öğretim çalışmasında, alışmış olduğu oyun 

formundaki hareketlerin yanı sıra düzenlemede belirlenmiş yeni hareketlerin öğretimi şeklinde 

olacaktır.  Yörede bulunan karakteristik hareketleri düzenleme gereği sahnenin ayrı bir yerinde 

yapılması düşünülmezse hareketin yapılış biçimi çalışılmalıdır.   

3.3. Pasif Uygulama: Başlangıçta oyuncular sahnedeki başlama yerlerine yerleştirilir.  Daha 

sonra her sahne için oyun oynanmadan belirlenen yerlere oyuncuların geçmesi istenmelidir.  Bu 

çalışmanın başında durarak daha sonra yürüyerek yapılan sahne bölümleri giderek daha hızlı hatta 

koşarak yaptırılmalıdır.  Her sahne pozisyonunun bir kod numarası olduğuna göre çalışmanın 

başlangıcında baştan sona doğru yapılan işlem, sondan başa doğru yapılmalıdır.  Bazen da ara 

bölümlerde girilerek başa ve sona doğru da yapılmalıdır.  Bu çalışma, düzenin akışının iyi derecede 

kavranması için yapılmalıdır. 

3.4. Aktif Uygulama: Oyunların oynatılarak yapıldığı bir çalışma biçimidir.  Başlangıçta sahne 

bölümlerine göre yapılan çalışma daha sonra birleştirilerek yalnızca bir oyunun düzenini ve 

düzenlemenin tamamını uygulayarak yapılmalıdır. Düzen içerisindeki geçişler ve yerleşmeler 

anlaşıldıkça yöresel tavır ve estetikle ilgili hareketler de uygulamanın içine katılmalıdır.  Düzenleme 

gereği, yöresel tavır ve estetik hareketlerin yapılmasında bir güçlük ve zorluk çalışılarak yapılamadığı 

görülüyorsa, düzenlemenin değiştirilmesi gerekmektedir.  Daha kolay yapılabilir çizgi, şekiller ve 

geçişler uygulanmalıdır.   

3.5. Bireysel ve Grup Uygulama: Düzenlemenin uygulama aşamasında oyuncularla bireysel 

veya küçük gruplarla aralarda çalışmaların yapılması planlanmalıdır.  Çalışma programında bireylerle 

birlikte küçük gruplarla yapılan çalışmalar daha dikkatli ve çözümleyici olmaktadır.  Oyuncuların 

konsantrasyonu ve motivasyonu daha yüksek derecede olmaktadır.  Bireysel ve grup çalışmaları 

yapılırken yalnızca çalışmalara katılacak oyuncular çağrılmalıdır.   

3.6. Müzik ve Ritm Eşliğinde Uygulama: Düzenlemenin başından sahnede gösteriye çıkana 

kadar çalgılar eşliğinde yapılacak bir çalışma daha başarılı olacaktır.  Ne yapacağını ve hangi zamanda 

nereye gideceğini melodi verilmeden algılayarak yapan oyuncu düzenlemeye daha çabuk uyum 

sağlayacaktır. Oyundan oyuna bağlantılarda düzenleme içerisinde şekil ve çizgilere geçişlerde 

melodinin ve eğitimin hangi bölümlerinde geçeceğini iyi kavrayan bir oyuncu tavır ve estetik olarak 
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daha iyi oynayacaktır.  Müzik ve ritm eşliğindeki çalışmalar başından itibaren yapılıyorsa oyuncuya 

müzik ve ritm bölümlerinde geçişlerin kavratılması gerekir.   

3.7. Teknik, Estetik ve Tavır Çalışması: Bu bölüme kadar oyuncular genelde teknik, estetik ve 

tavır olarak oyunlara dikkat etmezler.  Oyuncular düzenlemede oynadıkları yere ve sayılara göre 

oyunların tavır, estetik ve teknik çalışmaları yaptırılmalıdır.  Gerektiğinde tek tek ve küçük gruplar 

halinde ya da grubun tamamıyla yapılması gereken bu çalışmada oyunların en ince ayrıntısına kadar 

bütün hareketleri çalışılmalıdır.  Unutulmaması gereken nokta, yöresel tavır ve estetik hareketler iyi 

bir teknik çalışmayla sunulduğunda sanatsal değer daha güzel olacaktır.   

3.8. Giyim-Kuşam ve Süslenme İle Çalışma: Oyuncular genelde başlangıçta günlük, rahat, bol 

ve hareketleri engellemeyen giysiler ile uygulama çalışmalarına katılırlar.  Rahat hareket ederek 

öğrenmenin kolay olduğu bir gerçektir.  Ancak günlük giysilerin en az dört, beş mislisinden fazla ağır, 

üst üste giyilen birden fazla giysi ayrıca normalden daha kalın olan giysilerle sahne üzerinde gösteri 

yapılacağından, oyunculara kıyafete de uyumuyla ilgili önlemler alınmalıdır.   Bu bölümde 

kıyafetlerin ana bölümleri kullanılarak çalışma yapılmalıdır. 

3.9. Teknik Unsurların Katılımı İle Uygulama: Işıklandırma, perde, kulis, asansör, seslendirme 

ile ilgili teknik unsurlar çalışmaların son aşamalarında kullanılmalıdır.  Bu bölümde öncelikle oyunu 

sahneye koyanlar ile teknik unsurlarda görevli kişiler arasında toplantı düzenlenerek   bütün ayrıntıları 

ile anlatıldıktan sonra herkesin kendine ait görevleri açıklanıp yazılı metin halinde kişilere 

verilmelidir.   

3.10. Gösteriye Yönelik Genel Tekrar Çalışmaları: Bu bölümde artık düzenleme yapılan eserin 

her yönüyle (oyuncusuyla, müziğiyle, giyimiyle, teknik donanımıyla) sanki gösteri yapılıyormuşçasına 

yapılan tekrar çalışmalarıdır.  Görev alan herkesin tam olarak motivasyonunun sağlanmasıyla 

yapılması gereken çalışmalardır.  Bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan en önemli iki nokta; motivasyon ve 

eksiksiz tam uygulamadır.  Belirtilen ortam yaratıldığında istenilen hedefe kolay ulaşılacaktır.   

 4. Sunuş: Tasarım, hazırlık, sahneleme ve uygulama çalışmaları birbirine bağlı olarak 

hazırlıkları bitirildikten sonra artık sıra ortaya çıkan eserin en iyi şekilde sunulmasına gelmiştir.  

Büyük gayretler ve fedakarlıklarla yapılan çalışmaların sonucunun en iyi şekilde görülmesinin 

istendiği an gösteridir.    

4.1. Sunuş Öncesi Hazırlıklar:  Sahne yönetmeni tarafından grubun tamamı toparlanılarak 

gerekli olan son konuşma yapılmalı ve bir bütün halinde olumlu atmosfer yaratılmalıdır.  Giysiler 

giyinilerek, gerekli olan makyajlar yapılıp başlangıç yerlerine gidilmelidir. Sahne yönetmeni, 

oyuncularla, müzisyenlerle ve teknik donanımdaki görevlilerde son bağlantılarını kurduktan sonra 

işaretini vererek gösteriyi başlatılabilir. 

4.2. Sunuş Anı: Gösteri başladıktan sonra sahne yönetmeni seyircilere gözükmeyecek şekilde 

sahnenin içini hakimiyetinde olmalı ve gösterinin gidişini takip etmelidir.  Teknik donanımdaki 

görevlilerle, arkadaki oyuncularla ilişkiye geçerek koordinasyonu sağlamalıdır.  Sahne yönetmeni ile 

görev yerlerinde ilişkiye geçerek birbirlerine hatırlatmalar yapmalıdırlar. Sahne yönetmeninin olası 

aksilikler için mümkün olabilecek çözümlemeyi, fikirleri daha önceden düşünmesi gerekmektedir.   

4.3. Sunuş Sonrası ve Değerlendirme: Final, ardından selamlama daha sonra da perde kapanıp 

gösteri sona erer.  Her şey bittikten sonra kullanılan malzemeler toplanır ve kısa bir görüşmeden sonra 

dağılır.  Bir sonraki gün gösteri videodan izlenerek genel bir değerlendirme yapılmak üzere tekrar bir 

araya gelinmelidir.  Bu toplantıda duygusallıktan kurtularak teknik bir gözle bakılarak videodan 

izlenen gösteri ayrıntılı olarak incelenmelidir.  Bir sonraki gösteri için gerekli olan çalışmalar tespit 

edilmelidir. 
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MÜZİK VE TARİH İLİŞKİSİNDE MÜZİK OLGUSUNUN ELE ALINMA SÜREÇLERİ 

MÜZİKSEL BİLGİ KAVRAMI 

THE PROCESSES OF APPROACHES TO THE MUSIC PHENOMENON IN REGARD TO 

RELATION BETWEEN MUSIC AND HISTORY MUSICAL KNOWLEDGE CONCEPT 

Deniz AYDAR 

 

ÖZET 

Multi-disipliner bir anlayışla hazırlanan bu çalışmada amaç, ana problemi oluşturup, müzik olgusunun ele alınış 

süreçlerini, kültüre dayalı bilgi çerçevesinde inceleyip, müziksel bilgi kavramını, tarihsel bir bakışla ortaya koymaktır. 

Düşünsel bilim olgusunu içeren müzik alanının, müziksel bilgi kapsamında incelendiği bu çalışma, betimsel durum 

analizine yönelik kaynak taraması yöntemi ile ele alınarak, müziksel bilginin sistematik ve tarihsel kültür yönü incelenmiş, 

kültürün anlamlandırılma yolları çerçevesinde, müzik ve tarih ilişkisi ele alınmıştır. 

Sonuç olarak, müziksel bilginin, eğitime kadar giden değişken süreçleri olduğu, bağlı olarak, müzik ve tarih 

ilişkisindeki kültür hareketliliğine paralel bir şekilde sistemleştiği ve değişen çağa yönelik bir bakış açısı ile çok yönlü  

olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Multi-disipliner Anlayış, Müzik ve Tarih İlişkisi, Müziksel Bilgi, Kültürün Anlamlandırılma 

Yolları.         

ABSTRACT 

In this work, which was prepared with a multi-disciplinary understanding, the point is to form the main problem, to 

examine the processes of approaches to the music phenomenon within the scope of musical knowledge concept and to 

produce a historical perspective.  

This study, in which the music field, including the phenomenon of intellectual knowledge, was examined within the 

context of musical knowledge and by approaching with the method of descriptive situation analysis aimed at literature 

review, the systematic and historical culture aspect of musical knowledge was examined and the relation between music and 

history was addressed within the scope of interpretation ways of the culture. 

Consequently, it was determined that the musical knowledge has variable processes that reach the education, and 

dependently, it becomes systematized in a parallel way to the cultural activities of the relation between music and history and 

that it is versatile with a perspective towards the ever-changing age. 

Key Words: Multi-disciplinary Understanding, The Relation  Between Music and History, Musical Knowledge, 

The Interpretation Ways of Culture. 

                                                   1.GİRİŞ 

Müzik ve tarihin ilişkilendirilmesi, öz yapıda öncelikle bu iki alanı ayrıca incelemeyi 

gerektirir. Genel olarak bütün alan ya da bilimlerin tarihî bir perspektifi olduğu düşünülmekte ve doğal 

olarak arka plan şeklinde tarihî irdeleme yapılmaktadır. Çünkü, henüz bilim olmamış alanlar bile, 

anlatım, aktarım ve uzmanlık alanı ile bir tarihlendirme sürecine sokulmuş, kronolojik olarak eğitsel 

bilim ortamına sunulmuştur. Böylelikle eğitim verilen ve uzmanlık isteyen alanlarda, bir tarihsel bakış 

ile sistemli düşünme yolu açılmıştır. Bunlardan hareketle, müzik ve tarih kavramını ilişkilendirirken, 

sistemli düşünme biçiminin yol açtığı şekilde bilgi kaynaklı bir bakışla konuları ele almak ve tartışmak 

gerekmektedir. Dolayısıyla burada bilgi ve sistemli düşünme yolu önemlidir. Bu kavramlar, müzik 

dâhil her alanda tarihsel bakışın öncüsüdür.  

Multi-disipliner bir anlayış içeren çağımızda, müziğin tarihle olan ilişkisinde, müziğin ele 

alınma biçimleri irdelenen başlıca konulardan sayılmış ve akademik sahalar açılmıştır. Müziğin ele 

alınma biçimlerini irdeleyen temel bir alan olarak tarih, sistemli düşünme biçiminin yol açtığı 

perspektifte, müziksel bilgi kavramını çeşitli yönleri ile ele alarak, diğer alanlarda olduğu gibi müzik 

alanında da temel bir kaynak oluşturmuş; müzik icrasının dışında, müzik olgusunu kültür pratikleri ile 

tartışmaya açmıştır. Bu çerçeve, müziği doğuran toplum ve kültür birleşenlerini analiz ederek, tarihi 

bir perspektifte kültürün anlamlandırılmasına yol açmış, müziğe sistematik tarih yaklaşımını 

getirmiştir. Böylelikle müziksel bilginin oluş şekillerinin canlandığı bir ortam doğmuştur. 
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Yukarıda anlatılanlar, konunun bel kemiğini oluşturan müzik tarihi üzerinden ele alınırsa, 

müziğin tarihi, tek açılı bir tarih biliminde ve anlayışında olduğu gibi, sadece olan müziksel olayları 

aktarmak değil; bu aktarımın kronolojik olarak, uzman görüşü ile sunulması sonucunda, 

değerlendirilmesi veya yorumlanmasıdır. Bu süreç müziksel bilginin sistematiği ve olayların zamana 

dair akışı ile ilgilidir. 

1.1.Problem Durumu 

Ana problem, müzik olgusunun ele alınma süreçlerini bilgi ve kültür çerçevesiyle irdeleyerek, 

müziksel bilgi kavramını, tarih alanı ile ortaya koymaktır. 

1.1.1. Alt Problemler 

1.1.1.1.Müziğe yaklaşım yolu olarak müziksel bilgi kavramı nedir? 

1.1.1.2.Müziğe yaklaşım yolu olarak müziksel bilgi kapsamında toplum ve kültür birleşenleri 

nelerdir? 

1.1.13.Müzik ve tarih ilişkisinde bilgiye yönelik olarak kültür ne şekilde anlamlandırılır? 

1.1.1.4.Müziksel bilgiyi şekillendiren sistemsel düşüncede, tarihi yaklaşım yolları nedir? 

1.1.1.5. Müziksel bilginin müzik tarihi eğitimindeki aktarım yönü ne olmalıdır? 

2. YÖNTEM 

Betimleme yöntemi ile bir durum analizi yapılarak, kaynak taraması ile mevcut durum 

değerlendirilmiş; müziğin ele alınış yolları üzerinde durularak, müziksel bilgi kavramının ortaya 

çıkışındaki toplumsal, kültürel, tarihi ve sistematik yönler incelenmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1.Müziksel Bilgi Kavramına Bir Ön Yaklaşım 

Müzik, tanımlanması ve açıklanması zor olan, farklı açılardan irdelemeyi gerektiren bir 

alandır. Bu alan, estetik bir sanat olmasına paralel olarak, sanatsal oluşu etkileyen bir bilginin varlığı 

ile, çeşitli şekillerde kendinden söz ettirebilir. Çünkü, melodik olarak insanlarda duygu yaratan bu 

sanat, ilk etapta, ses denilen anlamlı titreşimlerden oluşması sebebiyle fizik kanunlarına dayanan, 

matematiksel olarak incelenen bir bilgi toplamını içermektedir. Bu, müziksel bilginin sadece bir 

yönüdür. 

Bir başka bağlantı ile bakılırsa, daha önceki zamanlarda matematik fizik, astroloji …vs. 

alanların içinde incelenen müzik, ‘’çağlar boyunca gelişen bir sisteme sahip olan sanat dalıdır’’ 

(Ayhan, 2015).  Burada, müziğin tarih çağları boyunca geliştirdiği yapısal sistemin yanında, sistemi 

oluşturup, o çağlara özgü gelişen kültürel ve toplumsal oluşumlardan söz edilebilir. Çünkü, herhangi 

bir çağa veya döneme ait müzik, o çağa ait toplum ve kültür yapısı hakkında bilgi verecektir. Bu 

yaklaşım da müziksel bilgi akışının farklı bir yönünü oluşturmaktadır. 

Bu şekilde müziğe atfedilen farklı yaklaşımlar, müziksel bilgiyi kavram olarak öne getirmekte, 

bilginin farklı yönleri üzerinde düşünce yolu açmakta ve açıklama ihtiyacı doğurmaktadır. Burada da 

en birincil yol, doğal bir disiplin alanı olan tarihtir. 

3.2.Müziksel Kapsamda Bilgi ve Tarih Ekseninde Kısa Bir Açıklama 

Tarihin alan olarak, kültürel boyutta müziği aydınlatan öncelikli alan olduğu göz önüne 

alınırsa, müziksel bilginin ortaya çıkışında, gerek müzik sistematiği, gerekse, müziği etkileyen toplum 

ve kültür yapılanmalarında, tarihin öncelikle bir anlatı unsuru olduğu düşünülebilir. Burada anlatım 

boyutu önem kazanmaktadır. Çünkü her ne kadar konunun baskın tarafını oluşturmasa da müziksel 

tarih, daha önce de bahsedildiği gibi konunun ana yapısında önem arz etmekte, geleneksel anlatımın 

dışında, sistematik bir anlatı yapısına ihtiyaç duymaktadır. Bundan bahsedilecektir. 

3.3.Müziksel Bilgi- Sistematik Düşüncenin Başlangıcı 

Müziksel bilginin kaynağı, sanat olgusunun icra ile gelişen yapısındaki betimlemeler ve estetik 

kaygıdan doğmaktadır. Sözüne edilen betimleme ve değerler kapsamındaki estetik yaklaşım, müzik 
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sanatını bir nebze de olsa bilgiden ön plana çıkarmış ve bu şekilde sunum yapmıştır. Diyalektik olarak 

her ne kadar çelişir gibi gözükse de, müziğin içinde duyuya dayalı değerlerin altında bu estetik 

yaklaşımı güçlendiren, tarihi süreçten geçmiş bir bilgi kaynağı bulunmaktadır. Bu bilgi kaynağı 

müzikteki düşünce yapısını etkileyerek, müziği tanımlama yoluna gitmiş ve düşünce üreterek sistem 

yaklaşımının bir başlangıcını yapmıştır. Bu noktada, bilginin kendisini bir tanım olarak ele almak 

gerekmektedir. ‘’Bilgi tanımlama yolu ile gelişmiş, işlenmiş açık ve kavramsal düşüncedir’’(Doğan, 

2003:188). Bundan hareketle, müzikteki bilgi olgusu da, kavramsal tanımlamalara göre, konum itibarı 

ile şekillenen bir yapıda varlık göstermektedir. Sözüne edilen varlık sebepleri ise, genel olarak iki türlü 

konumlanmıştır. Bunlardan bir tanesi,  kaynağında ses olgusunun baskın olduğu, sisteme dayalı müzik 

kültürü; bir tanesi de tarihsel müzik kültürüdür. Daha geniş bir açıklama ile, sistematik müzik 

kültüründe, icraya dayalı yapısal ses sistemleri veya daha da alt tabanda, sese dayalı fiziksel 

değerlendirme süreçleri ele alınıyor iken; tarihsel müzik kültüründe, toplumsal şartların oluşturduğu, 

dönem ve de akımlara dayanan bir müzik kültürü değerlendirilmektedir. Belirtmek gerekirse, müziğin 

teknik yapı incelemesinin de bir tarihi süreci olmakla birlikte, toplumsal şartlara dayanan müzik 

oluşumları-ki bu süreç müziğin teknik yapısını da etkiler- Alan P. Merriam’ın müzik alanında 

uyguladığı yansımacı görüş ile açıklanabilir (Ayas, 2015). Bu görüşte müzik toplumsal şartlarla 

paralel giderek, toplumun bir yansımasını oluşturmaktadır. ‘’Yansımacı görüş’’ (Ayas, 2015:55), 

müzik ve toplum şartlarında üretilen bir çeşit sistematik düşünce biçimidir. 

Müziğin teknik sistematiği ile, tarihsel alan incelemesinin yüzyıl kapsamındaki değişim ve 

gelişimi, tarih alanının müzik ile irdelenmesinde farklı yollar açar. Dolayısıyla ana kavram ses 

olgusunun eylemi, sistemi ve kültürü, etkileme, etkilenme ve etkileşim içerisindedir. Kültürel bir 

bakışı yansıtır. 

3.4. Müzik Bilgisinin Üretiminde Toplum ve Kültür Birleşenlerine Bir Bakış, Tarihi 

Oluşma 

Müziksel tarihin sergilenmesinde bilgi olgusunun toplumsal değişim ve gelişim pratikleri ile 

ele alınması ‘’doğrudan doğruya toplumsal yaşam yapısıyla bağlantılıdır’’ (Kagan, 2008: 508). Bu 

yapı biraz önce bahsedilen . ‘’yansımacı görüş’’ (Ayas, 2015:55) ile açıklanabilir. Toplumsal davranış 

şekillerinin, müziğe yansıdığı göz önüne alınırsa, ‘’gerek dönem ve ekollerin ortaya çıkmasında’’ 

(Aydar, 2012: 241), gerekse toplumsal değerler ifadesi açısından müziğin bir temsil koşulları unsuru 

olduğu söylenebilir. Temsil kültür unsuru olma biçimi, eski çağlardan günümüze, bilimsel müzik 

bilgisi şeklinde sunulan bir tarihi gözler önüne serer. 

İlk çağlarda insanoğlu tarafından, hayatı keşfetme dürtüsüyle ihtiyaç unsuru olarak ortaya 

konan müzik, kültürel süreçlerini ses olgusuyla ve ayine yönelik dans ile başlatmış, daha sonra, köklü 

bir gelenek oluşturarak, halk tabakasıyla birlikte geleneksel bir sanat haline gelmiştir. Toplumsal ve 

ideolojik çalkantılarla başlayan ulusçuluk akımları ile birlikte, gelenekselliğin yavaş bir şekilde 

değişmesiyle birlikte, müzik temsil anlamını koruyarak, akademik bilgi doğrultusunda değişmiş, icra, 

akademik bilgi ile donanmıştır. Dolayısıyla, değişen tarihle birlikte, müzik bilgisinin anlamı da, daha 

özel bir anlam kazanmıştır. Müzik bilgisine yönelik bu anlam, içinde bulunduğumuz çağda ise, küresel 

çeşitlilikle birlikte, müzik üzerine düşünce pratiklerinde sosyolojik ve akademik çözüm gerektiren bir 

çoğulculuk sağlamıştır. Müziksel bilgiyi içeren toplumsal tarih ve yapılar, tartışma sahaları açmıştır. 

Bütün bunlardan hareketle, ‘’gerek başlıbaşına bir kuramsal irdeleme çabasını yansıtsın’’ 

(Erol,2009:9), gerekse kültüre dair toplumsal oluşumları yansıtsın, müzik ve tarih ilişkisinde müziksel 

bilginin ışığında gelişen yaklaşım yolları, düşünsel ve kültürel yapının değişim ve gelişiminden 

oluşmaktadır. 

3.5. Müziksel Bilginin İncelenmesinde Daha Spesifik Tarihsel Yaklaşımlar 

3.5.1.Müziğe Bir Yaklaşım Yolu ve Tarihsel Bakış, Kültür İncelemesi 

Tarih, müziğe bilimsel yaklaşım yollarından bir tanesidir. Ancak, bu yaklaşımı yaratan ve 

insanın hayatta var oluşunu simgeleyen çok önemli bir kavram vardır ki o da, kültürdür. Çünkü, 

kültür kavramı, insanın var oluşundan, kavramın belirginleştiği ‘’ üretim evresi (neolitik evre)’’ 

(Uçan, 2005: 11)ne kadar, bir yaşam unsuru olmuş, ‘’bu süreçte insanlar daha birlikte yaşamış, ortak 

bir toplumsal yaşam meydana getirmişlerdir. İnsanların bu birlikteliği, farklı toplum ya da gruplarda 
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farklı yaşamların olmasını sağlamış, dolayısıyla insanlık tarihine yön veren’’ (Nacakçı, 2013: 19) 

kültür bir şekilde sistemleşmiştir. Bahsedilen kültür sistemleşmesi, öncelikle insan için ihtiyaç unsuru 

şeklinde gelişen müziği ortaya çıkarmış, zamanla müzik sanatı kavramı ile kültürle paralel giden 

tarihsel bakışa yol açmış, müzik bilgisini geliştirmiştir. Dolayısıyla müzik, kendi içinde zamanla 

gelişen düşünce birleşenlerinin ve insan yapıp etmelerinin yarattığı kültürle, sistemli bir tarih-bilim 

perspektifidir. Bundan hareketle, daha önce bahsedildiği üzere, müzik ve tarih ikilisinde tarihin, 

müziksel aktarımdaki birincil disiplin yolu olduğu ve yardımcı unsur niteliği taşıdığı söylenebilir. 

Eklemek gerekirse, müzikte inter-disiplin yolunu açan bu unsur aynı zamanda, eğitime yansımış ve 

müzik tarihi kavramını eğitsel bilgiyle öğretime sunmuştur. 

Bir diğer bakışla, tarihin bilim olarak, kültürün zaman içindeki siyasi sosyal akışını, 

sürekliliğini sağladığı (Metin, websitem. karatekin. edu.tr, Erişim: 09/08/16) düşünülürse, müzik ve 

tarihi ilişkilendiren müzik kültürü hareketliliğinin zaman ve mekân içerisindeki oluşumları önem 

taşır. Dolayısıyla müziğin arka plandaki tarihi, müziğin ait olduğu ulus, toplum veya evren 

çizgisindeki hareketinin zamana ait olan üretim ve düşünce ürünleridir. Üretim adıyla çeşitli şekillerde 

incelenen bu kültür oluşumları ise, müziksel olay ya da olgular şeklinde ele alınmaktadır. Tam bu 

noktada, müziksel olay ya da olguların, uzman  gözü ile bir tarihsel düzen ve gözlem doğrultusunda 

incelendiği ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu söylemek, yerinde olacaktır.  Çünkü bu yaklaşım, 

müziğe tarihsel yaklaşımın ve bilgi yapılanmasının ana çizgisidir. 

3.5.2.Müziğe Tarihsel Yaklaşım: Kültürün Anlamlandırılması, Bilginin Kavramlaşması 

Müzik ve tarih ilişkisi çerçevesinde, tarihin müziğe yaklaşan ilk inter-disiplin yolu olması, 

doğal yollarla arka planda yer alması, daha önce bahsedilen olay ya da olguların kültür sistematiği 

içerisinde analiz edilmesini gerekli kılmıştır. Bu anlamda, sanat olan müziğin oluş ve geliş süreçlerini, 

düşünce yolu ile sıralı bir kronolojik yapıya yerleştirmek ve onu yorumlama yetileri, hem müziği 

doğuran kültürün anlam kazanmasına; hem de tarihsel perspektifin oluşmasına yol açmıştır. Böylelikle 

müzik, kendi çerçevesinde, doğa, insan, kültür ve toplum kavramlarının ‘’karşılıklı bağlantısının 

somut’’(Kagan, 2008: 499) ve aktarılabilir bir tarihini gözler önüne sermiş ve kültürü sanat alanına 

dair kılmıştır. Dolayısıyla burada kültürün müzik alanındaki tarihsel serüveni kadar, kendi içyapısının 

nasıl şekillendiği önem taşımaktadır. Müziğin tarihle olan ilişkisinde kültürün aldığı şeklin içerdiği 

anlam, konuya boyut kazandırmaktadır. Bundan hareketle müziğin tarihsel perspektifte incelenmesi, 

kültürün, toplumdan çıkma özelliği ve bunun dayanağı olan ‘’tarihsellik’’ (Turan, 1990: 21) özelliği 

yanında, kültürün, ‘’işlevsellik’’ (Turan, 1990: 22) özelliği ile de yakından ilgilidir. Çünkü müziksel 

yapı ortaya çıktığı çağa yönelik olarak, o çağın içerdiği kültürel yaşam biçimine göre şekillenen değer, 

tutum ve davranışları içerir. Dolayısıyla kültür, içerdiği öğeleri geniş zamana yayarak aktarım yoluyla 

birbirine bağlı bir tarih silsilesi oluşturduğu gibi; bir dönemin tarihinde canlanmış tutum değer ve 

davranışları o dönemi yansıtır şekilde işlevsel (Turan, 1990) kılabilir. Buna bağlı olarak, müzikteki 

olgu ve olayları dönemlendirme anlayışında da, kültürün müziğe yönelik olarak işlevsel (Turan, 1990) 

olmasının ve müzik bilgisinin disipline edilmesinin önemi vardır. 

Kültürün müzik yolu ile anlamlandırılmasına bir başka bakış açısı da, tarihin nasıl ele alındığı 

ile ilgilidir. Bu anlamda tarihin ya da müziksel tarihin içerdiği anlam, geçmişte yaşanan müziksel 

olayları hikâye ile anlatma, canlandırma (Özer, 1997) ve bu yolla bir toplumun müzik geçmişini 

öğrenme; ya da müziksel olarak gelişen ve değişen süreçleri sistemsel olarak incelemektir. Böyle iki 

anlamlı bir yaklaşım müzik tarih ilişkisinde, temel sistem yolları olarak görülebilir. Bu sistematik 

yollara ise, ‘’tarihselci eğilim ile tarih incelemesi’’ (Özer, 1997: 68) şeklinde yaklaşılabilir. 

3.5.3.Müzik-Tarih İlişkisinde, Sisteme Giden Tarihî Yaklaşım Yolları, Bilginin 

Sistemleşmesi 

Kültürün anlamlandırılması ve bağlı olarak bu anlam yollarının sisteme aktarılması, temelinde 

toplumsallık yatan bir kültür incelemesi kavramını yansıtır. Bu kültür incelemesi kavramının, tarihçi 

bir başvuru ile müziğe aktarılması, giderek müzik tarihi kavramını yoğunlaştırmış ve gözler önüne 

sermiştir. Dolayısıyla tarih bilimi söz konusu olduğunda, yukarıda bahsedilen‘’tarihselci eğilim ile 

tarih incelemesi’’ (Özer, 1997: 68)  müziksel kültür akışını yansıtan tarihte de geçerlidir. Bundan 

hareketle tarihselcilik, yani müzikte tarihsel yaklaşım (Özer, 1997), toplumsal olguların tarih 

perspektifi ile açıklanmasına paralel olarak, geçmişi canlandırmak ve müziksel olayları anlatı tarzını 
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ortaya koymak için seçilmiş bir yoldur (Özer, 1997). Burada, müziksel olayları kültürel hafıza ile 

aktarma ve müzik bilgi birikimini aktarırken, olayları can alıcı noktalarıyla, açıklama önem ifade 

etmektedir.‘’Tarih incelemesi’’ (Özer, 1997: 68)  yolu ile müziğe yaklaşım ise, biraz daha farklıdır. 

Burada biraz daha sistematik şekilde müziği çağına göre değerlendirip, toplumların müzik geçmişini 

sorgulama, bugün ile kıyaslama (Özer,1997), sebep-sonuç ilişkilerini yorumlama ve bu anlamda bir 

yaklaşım ortaya koymak, aynı şekilde önem ifade etmektedir. Çünkü kültür değişkenlik içerir. 

Dolayısıyla zamana yansıyan müzik kültürü değişimleri, toplumun değişen kültürüne paralel olarak 

gelişen, araştırmacı bir tarih vurgusunu ve bilgi aktarımını zorunlu kılar.  

Yukarıda anlatılanlarla bağlantılı olarak, müzik tarih ilişkisinde sisteme giden tarihî yaklaşım  

yollarında, biraz daha araştırmacı bir tarih perspektifi ortaya konulduğunda, bahsedilen kültür 

değişiminin daha spesifik şekilde bir dönemlendirme anlayışını ortaya koyduğu ve müzikte, kültür 

işlevinin (Turan, 1990), yani kültürel fonksiyonun değişkenlik içerdiği görülür. Dolayısıyla kültür 

değişiminin doğurduğu dönem anlayışı, uzmanlık alanında da, müziği tarih olarak dönemlere ayırma 

hareketini getirmiştir. Kültürel yapılanmanın zamana göre etken olduğu tarihî dönemlendirme anlayışı,  

müzik tarihi yazıcılığı ile birlikte daha sistematik bir yapı kazanmış, özellikle akademik eğitim 

gerektiren müzik türlerinde, sisteme yönelik bir tarih görüşü ortaya çıkarmıştır. Kültürün zamana 

yönelik değişen yapısıyla birlikte, ‘’tarih incelemesi’’ (Özer, 1997: 68) kavramının etken olduğu bu 

anlayışta, anlatım olgusundan çok, sistematik açıklama, yer ve zaman belirtme, sebep ve sonuç ilişkisi 

kurma şeklinde gelişen bilim sistematiğine yönelik yapı, Şirin KARADENİZ’in (2007) yüksek lisans 

tezinde belirttiği ve tür olarak iki kısımda gösterdiği   gibi daha çok, Batı dünyası içindeki ‘’Avrupa 

Müziği’’ (Karadeniz, 2007: 1) ve ‘’Geleneksel Müzikler’’ (Karadeniz, 2007: 1)deki makamsal müzikte 

görülmektedir. Ancak, ‘’Avrupa Müziği’’ (Karadeniz, 2007: 1) şeklinde tanımlanan, Klasik Batı 

Müziğin’nde, bu anlayış toplumsal yaşantılardan, siyasi ve sosyal olaylardan doğan akımcı 

düşüncelerin, müzikte de yerleştirdiği kesinlik üzerine kurulduğu için bir sorun oluşturmamıştır. 

Makam müziğinde ise dönemlendirme olgusu, biraz daha tartışmalıdır çünkü meşk geleneğinden 

doğan sözlü aktarım ve icra söz konusudur. Yazılı tarih ve yazılı gelenek daha geç gelmiştir. Bu 

yaklaşım, dönemlendirme olgusunun bir boyutu olup, müziksel tarihi net anlamlandırmak, olguya 

dönüşmüş olayları belirtmek, eğitsel sınıflandırma kategorisini canlandırmak için, aslen her iki tür 

müzikte de seçilmiş bir yoldur. Daha çok yüzyıl yaklaşımının benimsendiği dönem anlayışı müzik 

tarihi eğitimine de katkı sağlamıştır.  

3.6.Müzik - Tarih İlişkisinde Bilgiye Dayalı Eğitsel Aktarıma Dair Bir Bakış 

Müzik ve tarih ilişkisinde, insanın keşfettiği ve ürettiği ses olgusunun zamansal, bilimsel ve 

düşünsel olarak çeşitli süreçleri izlenmekte ve bu izlenimlerin temel alınması noktasında müziksel 

bilgi kavramı ön plana geçmektedir. Müziksel bilgi kavramının, bilimsel perspektifle buluştuğu 

noktanın önemli olduğu düşünüldüğünde, müzik tarihi teriminin akademik ve eğitsel platformda var 

olduğu net görülmektedir. İnter-disiplin anlayışı çerçevesinde ele alınması gereken bu konunun, 

bilimsel perspektif gereğinden doğması da, söz konusu müziğin tarihini, ait olduğu ulus ya da millet 

ya da evrensel çizgisi kapsamında incelemeyi gerekli kılmış ve çeşitli bitişik alanlarla (disiplin) ilişki 

kurulmuştur. Müzik ve tarih ilişkisi kavramı bir yana, bilimsel platformda diğer disiplinlerle ilişki 

özellikle, içinde bulunduğumuz çağın gereğidir. Müzik tek başına bir disiplin olmadığı gibi, hiçbir 

alan bu çağda tek başına düşünülemez. Dolayısıyla iki doğal bitişik disiplin olan müzik ve tarih 

ikilisinde, çeşitli düşünsel arenalarda oluşmaya başlayan müzik tarihi kavramının eğitimi de, bu 

şekilde düşünülmesi gerekmektedir. 

Müzik ve tarih ilişkisini eğitsel bilgi aktarımı ile sunmak, müziğin türüne ve kültürüne göre 

değişen yapısını, geçmiş zamandan günümüze doğru irdelemeyi ve düşünce aktarımını çeşitli 

şekillerde ortaya koymayı gerektirir. Bu aktarımda dönemsel yaklaşımın, genel olarak tartışmalı ve 

çeşitli olmasının yanısıra, eğitsel bilgi aktarımında başvurulan genel bir yol olduğu açıktır. Burada, 

müziğin tarihinin eğitsel bilgi aktarımı ya da ilgili bilginin eğitsel aktarımı önemlidir. Çünkü, müzik 

ve tarih ilişkisinde en son noktada, düşünsel olarak müziğin tarihi ile ilgili şuur kazandırmak, bilgi, 

düşünce ve yorumlama yetisi vermek ve olaylar arasında bağlantı kurup, geçmişi bugünle kıyaslamak 

ile ilgili eğitsel yaklaşımlar söz konusudur.  Bu eğitsel yaklaşımların bir çeşit tarihî aktarım olduğu 

düşünülürse, eğitsel anlamdaki sisteme dayalı düşünce yapısı, müzik tarihi uzmanlığı ile farklı ve 

benzeşik yönlere sahip olabilir. Çok yönlü düşünüldüğünde, müzik tarihi gibi bir kavramın eğitiminin, 
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diğer disiplinlerle birlikte çok kültürlü verilmesinin gerekliliğinin altında da, bu oluşum yatar. 

Dolayısıyla, konservatuarlar, müzik bilimleri, müzikoloji, müzik bölümleri gibi akademik eğitim 

yapan kurumlarla; örneğin güzel sanatlar liselerindeki müzik tarihi eğitimlerinin inter-disipliner ve bir 

çok yönüyle ortak düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü, günümüz anlayışındaki çok yönlü algı, müzik 

tarihi eğitimine yardımcı olmak üzere, müzik bilimini alt disiplinlere ayırmış ve sınıflama yapmıştır 

(Özmentaş). Bu sınıflamada tarih, müzikle ilintili olarak, ‘’merkez disiplinler’’ (Özmentaş, 

konservatuar.ege.edu.tr Erişim:06/09/16) içerisinde adlandırılmış, alanlara dair kültürel çalışmalarla 

birlikte (etnoloji, sosyoloji, antropoloji…) müziğin alt disiplinleri olarak (Özmentaş), ‘’çekirdek 

disiplinler’’(Özmentaş, konservatuar.ege.edu.tr Erişim:06/09/16) kapsamında da kuram, analiz yapma, 

dönemlere göre yorumlama ve ait kültürel stili icra konuları verilmiştir (Özmentaş). Bu yapı, müzik 

tarihi eğitiminin,  birleşik alanlarla incelenmesi gerektiğinin bir göstergesi olup bilginin 

çoğulculuğunu getirmektedir. 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnter-disipliner düşünce biçimi ile şekillenen müzik ve tarih ilişkisi, görüldüğü üzere, müziksel 

bilginin analitik ve düşünsel akışı ile şekillenen kültür hareketliliği ile canlanarak, birleşik bir doğal 

disiplin alanı yaratmaktadır. Bu anlamda müziksel bilginin oluşum ve gelişim süreçleri, sistematik ve 

tarihsel müzik kültürleri ile özdeşleşip, müzik ve tarih ilişkisinde, müzik tarihi eğitimi noktasına kadar, 

tanımlama, kavramlaşma ve sistemleşme aşamalarından geçerek değişimini sergilemektedir.  

Ayrıca, her alanda olduğu gibi müziğin de arka planında, bir tarihi perspektif yatmakta ve bu 

perspektif daha çok toplumsal olarak ortaya çıkan kültürün çeşitli anlamları ile var olmaktadır. 

Dolayısıyla, tarih olgusunu yaratan kültür incelemesi, kültürün zaman içindeki akışına paralel olarak 

müzik alanında da kendini göstermekte, bulunduğu topluma ait olarak oluşan ve zamanın belli bir 

kesimine damga vuran müzik kültürü hareketlerinin incelenmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, müzik 

bilgisi kavramlaşarak, kültürün müzik alanında sisteme giden yollarına işaret etmektedir. 

Bağlı olarak müziğin toplumsal hareketlerden çıkarak evrene doğru yayıldığı düşünüldüğünde, 

değişkenlik gösteren müzik kültür hareketlerinin, sosyal kültür hareketliliği ile çoğu kez paralellik 

gösterdiği söylenebilir. Bundan hareketle, toplumların sosyal yaşamında oluşum gösteren tarih ve onu 

gözlemleme unsuru, aynı şekilde müziksel yapıda, alana dair olarak kendini göstermektedir. Bundan 

hareketle, uzman gözü ile ele alınan müzik ve tarih ilişkisinde, tarihin kültür hareketlerinin sistemli 

incelemesi sonucu oluştuğu ve sözüne edilen sistemli incelemenin, tarih açısından türlerinin olduğu 

gözlemlenmektedir. Açıklama unsuru ile gelişen metoda yönelik yaklaşım ve anlatıya yönelik 

hikâyesel yaklaşım diye ayrılan bu türlerde, giderek bir müziksel tarih perspektifi oluşmakta ve 

akademik bir eğitim alanı gelişerek devam etmektedir. Bundan hareketle geçmişten günümüze müzik 

bilgisinin sistemleştiğini gösteren ve inter-disiplin düşünsel muhakemeyi içeren bu çalışma, alanlara 

çok yönlü bakışın bir yansıması olacak; aynı zamanda, sadece sebep sonuç ilişkisi ile açıklanamayan 

tarih ve de müziksel tarihin, zamana dair akışına da farklı bir yön verecektir.  

 Müziksel bilginin tarih yönüyle ele alındığı bu çalışmada, müziğe bilgi olarak yaklaşımın 

derecesinin artması, müzik türlerinde icradaki sorunların, müzik bilgisinin akademik çok yönlülüğü ile 

ele alınması önemsenmektedir. Çünkü, çağımızda, bilginin çok yönlü oluşu, müziksel bilgi akışına da 

farklı bakmayı gerektirmektedir. 
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SANAT, KÜLTÜR VE SİYASET  ETKİLEŞİMİNDE J. B.  MOLİERE VE J.B. LULLY’NUN  

"KİBARLIK BUDALASI" (1670) KOMİK BALESİ 

 

ARTS, CULTURE AND POLITICS IN INTERACTION J.B.MOLIERE AND J.B.LULLY’S  

"THE BOURGEOIS GENTLEMAN" (1670) COMÉDIE-BALLET 

 

Derya AĞCA 

 

ÖZET 

Avrupa’da Türklere sahne sanatlarında yer ve  ren ilk eserlerden birisi  J.B.Lully’nun bestelediği   J.B.Moliere ait  

“Kibarlık Budalası” ,  “Le burgeois gentilhomme” (1670) adlı komik baledir. Fransa Kralı XIV. Louis,  Osmanlı  büyükelçisi   

Müteferrika Süleyman Ağa’ya  kızdığı için bu siparişi vermiştir. Kral, eserin gerçek Türk yaşamı ve geleneklerine uygun 

olması için daha önce Orta Doğu’da  bulunan Chevalier Laurent d’Arvieux’u  da  görevlendirmiştir. 

Eserde Türkler IV. perdede “Comedia della arte”nin  özelliklerinden yararlanılarak gösterilir. Türk ve Doğu kültürü 

gülünç hale düşürülür. Besteci, “Cérémonie Turque”  adını verdiği bu bölümde “instruments a la turque” başlığı altında Türk 

çalgılarına da  yer verir. Böylece,  operada ilk defa bu eserde Türkler ve Doğu ile ilgili unsurlar Türk müziği ve çalgıları ile  

gösterilmiş olur. Bu, operda “alla turca” usulünün başlangıcını oluşturur. XVIII-XIX. yüzyıllarda birçok besteci bu tarzı 

Türkleri  ve Doğu’yu  konu alan  operalarında kullanmıştır.  

Batlı müzikologların  “Batı müziğinde egzotizm” yada “müzikte oryantalizm” adı ile genelledikleri dönemin müzik 

estetiğine aykırı bulunan “alla turca” usulü zaman içinde hak ettiği yeri bulur.   Batı müzik dilinin yetersiz kaldığı korku,  

görkem ve coşku gibi yanlarını giderir.  Türk çalgıları orkestraların vazgeçilmez unsuruna dönüşür. 

Anahtar Kelimeler: J.B. Lully’nun “Kibarlık Budalası” komik balesi, Batı müziği, opera, “alla turca”, kültür 

ABSTRACT 

One of the first works of the European performing arts that is about the Turks is "The Bourgeois Gentleman" ( "La 

burgeois gentilhomme" (1670) written by J. B. Moliere and composed by J. B. Lully in comédie-ballet style. Louis XIV. 

King of France ordered this work thanks to Müteferrika Süleyman Ağa, the ambassador of the Ottoman Empire role. King 

Louis XIV also commissioned  Chevalier Laurent d'Arvieux who is working in Middle East to contribute to the same work to 

ensure its compliance with the real life and traditions in the Ottoman Empire. 

 The Turks are displayed in the IV. Act in Comedia della arte style with emphasis on humour. Turkish and esatern 

culture was ridiculed. The composer used the Turkish musical instruments in the part which he called “Cérémonie Turquie”. 

Thus  it was the first time that the elements related to the Turks and the Orient were reflected  through the Turkish music and 

musical instruments. That was the birth of “alla turca” style in opera. In XVIII-XIX centuries, many composers used this 

style to depict the Orient  and the Turks in their operas.                                                                                                                                                                                 

  The Western musicologists described it as “exoticism in western music" or "orientalism in music”. They criticized 

“alla turca” style as  opposed to musical aesthetics.  Over time, the Turkish musical instruments found their rightful place in 

Western music and orchestras. “Alla turca” style which completed shortcomings of the western music and orchestra like 

emotion, enthusiasm, splendor has become the indispensable elements of western music. 

Key Words: J.B. Luly's "The Bourgeois Gentleman" comédie-ballet, western music, opera, "alla turca", culture. 

GİRİŞ    

XVII-XIX. yüzyıllarda Avrupa’da Türkler birçok esere  konu olmuştur. Batı müziğinde 

Türklere ilk yer  veren eserlerden birisi  J.B.Moliere’nin yazdığı ve J. B. Lully’nun bestelediği 

“Kibarlık Budalası” (“Le burgeois gentilhomme”) (1670) adlı beş perdelik komik balesidir. İçinde 

çeşitli arya ve koro parçalarının da yer aldığı eser Fransa’da erken opera örneklerinden de 

sayılmaktadır. Fransız kralı XIV. Louise’nin bu siparişi vermesinde IV. Mehmet döneminde Osmanlı 

Devleti’nden Fransa’ya büyükelçi atanan Müteferrika Süleyman Ağa’ya olan kızgınlığının rolü büyük 

olmuştur.    

Müzikolog John Powell bir araştırmasında: “1669 yılının Kasım ayı ile 1670 yılının Mayıs 

ayları arasında görev yapan büyükelçi...”nin aslında “Fransa ve Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik 

ilişkileri onarmak için” görevlendirildiğini belirterek kralın kızgınlığının nedenini  şu şekilde 

açıklamıştır: “Süleyman Ağa’nın zor bir kişiliği vardı. XIV. Louise’nin sarayının ihtişamından 

etkilenmedi ve onuruna Türk tarzı bir resepsiyon verilmesini küçümsedi. Kral onun: ‘Sultan’ın atı 
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Fransız Kralı’nın atına göre daha güzel ve muhteşem!’sözlerini kendi kulaklarıyla duydu”. (Powell, 

2006:121- 138) 

Finans kuramcı William J. Bernstein ise,  Powell’den biraz farklı olarak o dönemde 

yaşananları ve XIV.Louise’nin, Mütefferika Süleyman Ağa’ya olan öfkesinin nedenini  şu şekilde 

aktarmıştır: “1669 yılında Türkler, Süleyman Ağa'yı Versay’a elçi olarak gönderdi”.  Fakat  büyükelçi, 

“...mücevherlerle süslü Kral karşısına küstahça  basit yün bir paltoyla çıktı ve reverans yapmayı 

reddetti.  Güneş Kralı’na eşitiymiş gibi hitap etti” bu nedenle “...derhal saraya girmesi yasaklandı. …. 

Büyükelçiliği Paris’e giremedi ama kahvesi girdi”. Süleyman Ağa’nın Paris’te seçkin bir semtte büyük 

bir ev kiraladığını anlatan Bernstein onun  “....Paris sosyetesine Osmanlı hizmetkarları gibi giydirdiği 

hizmetçiler ile Türk kahvesi ikram ederek  bu içeceğin Paris’te tanınmasını sağladığını”  belirtmiştir. 

W.Bernstein: “Süleyman’ın bu faaliyetleri aynı zamanda Fransa’da  Turquerie ve Orientalism 

akımının başlattı. Türban ve kaftan ile halı vb. Fransa’da taklit edilmeye başlandı” (Bernstein, 2009: 

247) sözleriyle onun Türk kültürünü tanıtmaktaki becerisi kadar, o dönemde Fransızların  Türklere ne 

kadar merak ve özenti ile yanaştığını  da vurgulamıştır. 

Mütefferika Süleyman Ağa’nın Fransa’da etkisi oryantalizmde  yalnızca kahve, giyim ve ev 

eşyaları ile sınırlı kalmaz. Sanata da sıçrar. Nitekim, büyükelçinin Fransa’dan ayrılmasından sonra  

XIV. Louise ondan öcünü almak için harekete geçer. Orta Doğu’dan yeni dönen ve Türk geleneklerini 

tanıyan Fransız gezgin ve diplomat Chevalier Laurent d’Arvieux’e, Moliére ve Lully ile birlikte 

Türkleri maskara etmesi emrini verir. (Powell, 2006: 121-138) Bunun üzerine, “Kibarlık Budalası” 

(“Le burgeois gentilhomme”) adlı eser yazılır. 

Moliere’nin önce üç perde yazdığı ve daha sonra  beş perde halinde düzenlediği eser kraliyet 

hazinesine 49, 404 livrese mal olur. (Powell, 2006: 121-138) Chevalier Laurent d’Arvieux’e 

hatıralarında oyunun metni bittikten sonra kralın onayı ile Türk giysileri ve sarıklarını gerçeğine 

uygun dikmek için sarayın baş terzisi Baraillon’un evinde sekiz gün geçirdiğinden” (d’Arvieux, 1735: 

252-253) bahseder. 

Güz sezonunda altı hafta Theatre du Palais-Royal’da çalışmadan sonra 3 Ekim’de Moliere ve 

oyuncuları XIV. Louise’nin … görkemli Chambord şatosuna giderler. Moliere ve Lully  oyunun 

müziği ve danslarını, konuşma metinlerini düzenleyerek  sahnelemek için provalarda on gün daha 

harcarlar. (Powell, 2006: 121-138) 

İlk gösterimi 14 Ekim 1670 tarihinde Blois yakınlarında Chambord Şatosu’nda gerçekleşen 

eserde Türkler  dördüncü perdede “comedia della arte” nin özelliklerinden yararlanılarak gösterilir. 

Operanın konusu kısaca şöyle gelişir: Jourdain adında zengin bir tüccar, Fransız asilzadesi Marquiese 

Doriméne’e kendisini beğendirmek ve kabul görmek ister. Bunun için kendisine yeni kıyafetler ile 

müzik, dans ve felsefe dersleri alır. Tüccar Jourdain’in, Lucile adında bir kızı vardır. Amacı onu bir 

asılzade ile evlendirerek  soylular sınıfına girmektir. Fakat  genç kız  babası gibi tüccar olan  

Cléonte’ye  aşıktır.  

Bir gün Jourdain, Fransız soylusu Marquiese Doriméne’yi evine akşam yemeğine davet eder. 

Bunu duyan Cléonte, Jourdain’ı bu evliliğe razı etmenin bir yolunu bulur. Uşağı Covielle ile birlikte o 

da bu partiye katılır. Fakat ikisinin üstünde de Osmanlı kıyafetleri vardır.  Covielle bu davette efendisi 

Cléonte’yi  Türk Sultanı’nın  oğluymuş gibi duyurur. Onun Jourdain’ın kızına talip olduğunu açıklar. 

Çeşitli diyaloglar ve Türk ayininden sonra tüccar Jourdain kızının Türk Sultanı’nın oğlu Mamamouchi 

ile değil Cléonte ile evlenmesine karar verir. 

 Türkleri ve Avrupalıları öncelikle din ekseni üzerinden ayrıştıran operada Türk kültürü ve 

yaşam tarzı Avrupa değerlerinin üstünlüğünü gösterecek şekilde, ince bir mizahla, eleştirilerek işlenir. 

Örneğin, opera yazarları IV. perdenin başında ilk sahnede Türk karakterlere sahnede yer vermeden 

önce, İslam’da yasaklanan şarabı arka arkaya seslendirilen iki şarkıda överler. Eserde “Premiére 

chanson à boire” başlığı ile yer tutan, “Un petit doigt Philis pour ” (birkaç damla Philis) sözleri ile 

başlayan ilk şarkı şarabın aşkı nasıl canlandırıp güzelleştirdiği anlatır. Bu parçayı hemen, XVII. 

yüzyılda Fransa’da sıkça seslendirilen tanınmış (Powell, 2006 : 121-138) “Buvons, chers amis, 

buvons!”,  “Bize içelim, sevgili dostlar, bize içelim!” sözleri ile başlayan,   şarabın aşkın simgesi 

olduğunu anlatan ikinci şarkı takip eder.   
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 Bu sahneyi daha sonra Türklere kızını vererek asiller sınıfına dahil olmayı amaçlayan tüccar 

Jourdain’ın Türk sultanın oğlu Mamamouchi ile uşağının tanışması ve bir dizi diyalog izler.   Burada 

Türkler, Batı Avrupa’da yerleşik “zengin Türk” imajına uygun olarak kadife gibi değerli kumaştan 

yapılmış kostüm, sarık ve takılarla karakterize edilir. Buna karşın, Moliere bu perdede kızını Türk 

Sultan’ın oğlu ile evlendirerek  asiller sınıfına girmeyi hayal eden tüccar Jourdain’ı, Mamamouchi’yi 

ve uşağını çeşitli diyaloglardan yararlanarak gülünç hale sokar.   Bu bölümde oyun yazarının Türk 

başrol karakterleri için uygun gördüğü  artikülasyonu bozuk Fransızca ve Avrupa’da eğitimsiz 

kimselerin kullandığı unutulmaya yüz tutan Franca dili ile çeşitli kelime oyunları onları asaletten uzak 

kültürsüz  gösterir. Gözden düşürür.  

Türkleri anlamakta zorluk çeken tüccar Jourdain için başka bir süpriz aynı perdenin beşinci 

sahnesinde yer alan “Cérémonie Turque” adlı bölümde gerçekleşir. Burada Osmanlı adalet sisteminde 

saygın bir yeri olan ve evlenme işlerine bakan “... kadı, dört derviş, altı Türk dansçı, altı Türk 

müzisyen ve Türk çalgısı çalanlar (Lully, 1670: 75) ile birlikte sahnede görülür.  Operada besteci 

Lully’nun canlandırdığı Kadı  rolü (Powell, 2006 : 121-138) bir elinde İslam dinini sembolize eden 

Kuran, diğer elinde ise baskıcı otoritenin sembolü uzun bir çubuk ile  karakterize edilir.   

 

http://www.personal.utulsa.edu/~johnpowell/JOHN'S%20ARTICLES/Le%20Bourgeois%20Gentilhomme%20Moli

ere%20and%20Music.pdf 

Böylece operada Doğu ve Batı arasındaki değer farkı bu başrol karakterle  tekrar gösterilmeye 

çalışılır. Nitekim, Kadı “Cérémonie Turque” den sonra bu evlilik gerçekleştiğinde  tüccar Jourdain da 

müslümanlığı kabul etmesi gerektiğini söyler.  Güç durumda kalan tüccar Jourdain büyük bir hayal 

kırıklığı içinde kızının Türk Sultanı’nın oğlu yerine kendisi gibi tüccar Cléonte ile evlenmesine razı 

olur. 

Operada oyun yazarı Moliere, tüccar Jourdain rolünü canlandırmıştır. Aşağıdaki resimde 

Tüccar Jourdain, Türk kahramanlar ile birlikte  resmedilmiş halde görülmektedir. 
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Pierre Brissart ‘ın bir gravirü (Paris:Denys Thierry, Claude Barbin ve Pierre Trabouillet, 1682).  

http://www.personal.utulsa.edu/~johnpowell/JOHN'S%20ARTICLES/Le%20Bourgeois%20Gentilhomme%20Moli

ere%20and%20Music.pdf 

XIV.Louise’nin büyük beğeni ile izlediği bu operada en çok ilgi ile izlenen sahnelerden birisi 

“Marche pour la Cérémonie des Turque” adlı bölümdür. Burası bir Mevlevi ayini sahnesidir. Bu 

bölümde  Lully Türk kahramanlara   “instruments a la turque” olarak belirlediği  bölümde Türk 

çalgıları ile yer verir. Türk müziğini yakalamaya çalışır. 

Bununla birlikte bestecinin “instruments a la turque” olarak adlandırdığı yerde hangi 

enstrümanı Türk çalgısı olarak belirlediği ise bilinmemektedir. Müzikologlar bu enstrümanın ne 

olduğu konusunda bölünmüştür.  Bazı müzikologlar Lully ve Moliere’nin eseri yazarken Osmanlı 

Devleti’nde görev yapan ve burada derviş ayinine katılan D’Arvieux’un düşüncesini aldığına, bu 

ayinde  “flüt” ve “nakkare” gördüğü bilgisini besteciye verdiğine (Bellman, 1998: 49) değinir. Bu 

nedenle eserde “piccolo flüt” ve  “tamburin” kullanılmış olabileceğini kabul eder. 

 Başka bir düşünce ise,  Lully’un bu bölümü yazarken “zurna” ve “davul” un Batı müziğinde 

yerini alan  “obua” ve “tambourin”e yer vermiş  olabileceğidir. Nitekim, Müzikolog Henry George 

Farmer (1882-1965)  Batı Avrupa’da askeri müziğin yükselişi ve gelişimi ile ilgili yaptığı araştırmada 

ilk düzenli askeri bandonun Fransa Kralı XIV. Louis’ in emriyle besteci Lully tarafından kurulduğunu 

belirterek bu askeri bandoda obuaların ve davulların yer aldığını (Farmer, 1912: 46) açıklamıştır.  

Fransa’nın bu enstrümanları  1643 yılında askeri bandosunda adapte ettiğini anlatan müzikolog bu 

düşüncenin Osmanlı yeniçeri müziğinde kullanılan “zurna” ve “davul”dan gelmiş olabileceğini 

(Farmer, 1950: 20-21) savunmuştur.  

Müzikolog Miriam Karpilow Whaples ise, araştırmasında bestecinin  “instruments a la 

turquesque” olarak yazığı bölümde yalnızca vurmalı çalgı “tambourin” ve “nakkare”yi kullanmış 

olabileceğini belirtir. Bu bölümde nefesli Türk çalgısı  olarak “flüt” ve “obua” nın gösterildiğinden 

şüphe duyduğunu, Lully döneminde orkestra için kayıt tutan Ecurie’nin listeye ağaç nefesli alet 

kaydetmediğini (Powell, 2006 : 121-138)) açıklar.  

Lully’nun bestelediği Mevlevi ayini için yazılan müzik incelendiğinde yazılan melodilerin ve 

ses diziminin Türk müziğinden çok uzak kaldığı görülür. Bununla birlikte,  “Cérémonie Turque” adlı 

bölümde “Heivallah” gibi (Eyvallah) Arapça dini selamlaşma yer tutar. John S. Powell burada 

kullanılan dil ile ilgili araştırmasında vokal metinde “kalıplaşmış ritmik-lingua franca” nın 

kullanıldığını (Powell, 2006 : 121-138)) açıklar ve örneklendirir:  
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Örnek I: 

 

Örnek II. 

 

XIV. Louise’ nin emriyle yazılan eserde  Türkler ne kadar zor duruma düşürülmüş olursa 

olsun  Moliere ve Lully’nun  Türk başrol karakterlerini, Türk müziği ve çalgıları ile birlikte aynı 

sahnede gösterme fikri ve çabası, dildeki yaklaşımı Batı Avrupa’da  XVII-XIX yüzyıllarda birçok 

bestecinin Türkleri konu alan operasına bir gelenek gibi taşınır. Operada “alla turca” anlayışının 

temelini oluşturur. 

Batılı araştırmacıların dönemin müzik estetiğine aykırı buldukları ve “Batı müziğinde 

egzotizm” adı ile geçiştirdikleri  “alla turca” usulü aslında Batı müzik dilini zenginleştirmiştir. 

Nitekim, Avrupalıların Türklerle birlikte yakından tanıdığı ve Türk çalgıları olarak nitelendirdikleri 

davul, zil, çelik üçgen gibi vurmalı çalgılar ile Avrupa’da mehterin duyulmaya başlamasından sonra 

önem kazanan nefesli aletler Batı müziğinin korku, coşku ve ihtişam gibi eksik ya da yetersiz kalan 

yanlarını giderir.  Bugün bu çalgılar  Batı müzik dilinin ve orkestraların vazgeçilmez unsuruna 

dönüşmüştür. Globalleşen dünyanın ilk örneklerinden birisini teşkil etmiştir. 
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TÜRK HALK DANSLARI EĞİTİMİNDE NOTASYON VE ANALİZE DAYALI BİLİŞSEL 

ÖĞRETİMİN GEREKLİLİĞİ 

THE NECESSITY OF NOTATION AND ANALYSIS-BASED COGNITIVE LEARNING IN 

TURKISH FOLKS DANCES TRAINING 

Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU25 

 

ÖZET 

Dans sanatı, tüm toplumların kendi kültürlerinde içsel olarak yaşadıkları sanat içeriği olan bir kültür unsurudur. Bu 

kültür unsuru aynı zamanda bir dildir. Toplumlar dans sanatını kimi zaman ortaklaşan ritüellerinde, eğlencelerinde, kimi 

zamanda değişen ve gelişen sosyo-kültürel/sosyo-ekonomik süreçler sonucunda bireysel kazanımlar için kullanmışlardır. Bu 

süreç içerisinde gelinen aşamada dans sanatının eğitim-öğretim sistemine dahil edilme gerekliliği doğmuştur.  

Ülkemizde farklı yapılardaki konservatuvarların altında, Türk halk oyunları adı ile kurulmuş olan bölümlerin 

içinde, geleneksel halk danslarımızın bir bilim dalı olarak işlenmesi ve bir sanat dalı olarak da gelişmesi, dünya ile uyum 

sağlayacağı ortak bir eğitim diline ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır. Temel eğitim-öğretimlerin ortak içerik ve bilgilerle 

öğrenciye aktarıldığı bir süreç olduğunu göz ardı etmez ve dikkate alırsak, dans sanatının ve biliminin öğrenciye aktarımı 

sürecinde kullandığımız yöntemleri hareket odaklı düşünmeli, hareket analizi, hareket notasyonu gibi hareketin kendi 

terminolojisi ile de aktarabilmeliyiz.    

Bu çalışmada, Türk Halk Dansları bölümünde hareket odaklı olan halk oyunları ve temel dans derslerinde “analiz 

ve notasyon” konularının bilişsel bir faktör olarak hareket eğitimine katkıları anlatılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Dansları Eğitimi, bilişsel öğretim, analiz, notasyon 

ABSTRACT 

The art of dance is an element of the culture with an artistic content that all communities live intrinsically in their 

own cultures. This element of culture is a language as well. Communities have used the art of dance sometimes in their 

shared rituals, entertainments and sometimes for personal gains as a result of developing and changing socio-cultural/socio-

economic periods. At this stage, a need has arisen to include the art of dance into education system. 

The fact that our traditional folk dances are taught as a discipline within the departments established with the name 

“Turkish folk dances”, under the conservatoires with different structures in our country and it has developed as a branch of 

art as well brings about the fact that it needs a common education language with which it can accommodate itself to the 

world. We should be able to think movement-oriented on the methods we employ in the process of transferring the art of 

dance and science to the students and convey it by means of movement’s own terminology, such as movement analysis and 

movement notation, if we do not ignore that the basic education is a process by which it is transferred to the students via a 

common content and information.    

This study intends to display the contributions of the topics of “analysis and notation” in movement-oriented folk 

dances and basic dance lessons in the department of Turkish Folk Dances on the movement training, as a cognitive factor.  

Key Words: Turkish Folk Dances Education, cognitive education, analyze, notation. 

I. Giriş 

Dans sanatı, tüm toplumların kendi kültürlerinde içsel olarak yaşadıkları sanat içeriği olan bir 

kültür unsurudur. Bu kültür unsuru aynı zamanda bir dildir. Toplumlar dans sanatını kimi zaman 

ortaklaşan ritüellerinde, eğlencelerinde, değişen ve gelişen sosyo-kültürel/sosyo-ekonomik süreçler 

sonucunda bireysel kazanımlar için kullanmışlardır. Bu aşamada dans sanatının eğitim-öğretim 

sistemine dahil edilme gerekliliği doğmuştur.  

Ülkemizde farklı yapılardaki konservatuvarların altında, Türk halk oyunları adı ile kurulmuş 

olan bölümlerin geleneksel halk danslarımızın bir bilim dalı olarak işlenmesi ve bir sanat dalı olarak 

da gelişmesi, dünya ile uyum sağlaması gerekliliğini doğurmuştur. Dansı, kültürel kodlarımızı içinde 

barındıran bir sanat olarak ifade edersek, bu sanatın ve bilimin temel eğitim-öğretimlerinin ortak içerik 

ve bilgilerle öğrenciye aktarıldığı bir süreç olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Eğitim ve öğretimin 

gerçek niteliği bu aşamada söz konusudur. Bu konuyu alanımızla ilgili bir diğer disiplin olan müzik 

bilimi/sanatı’nın öğretimiyle örnekleyelim. Müzik bilimi-sanatı, hangi adla ve eğitim kurumunun 

çatısı altında olursa olsun (müzik eğitim fakülteleri, devlet konservatuvarları, Türk müziği devlet 

konservatuvarları, güzel sanatlar) önce müziğe dair en küçük kavram öğretilerek başlar. Temel müzik 

bilgilerinin kavratılması öğretim sürecinin en alt basamağında yer alır. Müzik, solfej, ses, ritim, dizi, 

                                                           
25 Yrd. Doç. Dr.-Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü, dcantekin@sakarya.edu.tr  
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nota, porte, anahtar vb. temel kavramlar, ardından ses sistemleri, form bilgisi, makamlar, armoni, 

usüller, en son olarak da repertuar eğitimi verilir. Böylelikle müzik eğitimi, amaçlanan hedefler 

doğrultusunda istenen nitelikte yapılmış olur. Buradan hareketle Türk Halk Oyunları programlarında 

okuyan sanatçı adaylarına, dansın temel unsuru olan “hareket” kavramının da aynı sistemle 

öğretilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Hareket, hareketi meydana getiren unsurlar, vücut 

bölümlerine göre hareketlerin tanımlanması vb., son basamak da ise repertuarlaşma ve üretim 

olmalıdır. Her bilim ve her sanatın kendi terminolojisi olduğundan hareketle, önce dans sanatı 

genelinde, sonra da Türk Halk Dansları özelinde bir terminoloji ile konuşmak gerekeceği açıktır. 

Doğası gereği yaparak, yaşayarak kuşaklara aktarılan Türk Halk Dansları toplumsal düzen 

içinde bir öğreticiye ihtiyaç duymadan öğrenilebilir. Sosyal topluluklarda ise usta-çırak, öğrenciye 

model olma gibi yöntemlerle öğretilen Türk Halk Dansları akademik düzeyde ve akademik bir 

kurumda analitik öğretim yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Müzik sanatında olduğu ve kabul 

gördüğü gibi dans sanatı içinde bir yazım sistemi gerekmektedir. Öyle ki, bu yazım sistemi 

hareketlerin öğretiminde, analiz edilmesinde rehber ve yardımcı bir unsur olarak kullanılmalıdır. 

Müzik için kullanılan Notasyon sisteminin alana verdiği hizmet kadar, hareket notasyonu sistemleri de 

gerek analizi, gerekse öğretim materyali açısından dans sanatına hizmet eder. Yapılan koreografilerin 

korunması, yazımı, dans üzerine yapılabilecek analiz çalışmaları, geleneksel dansların ilişkisel analizi, 

öğretime görsel ve bilişsel yardımcı olması bakımından, LHA’nin dans sanatının gelişmesi açısından 

ülkemizde büyük katkıları olacağı sonucuna varılabilir. Bu gün müzik notalarının dünyanın her 

yerinde anlaşılan ortak bir notasyon sistemine sahip olması, eserlerin farklı ülkelerdeki insanlar 

tarafından deşifre edilebilme olanağını verir. Yine aynı sistem eserlerin çok yönlü analiz edilmesini 

sağlar. Ülkemizde müzik sanat dalında verilen eğitimin ölçülebilir olması notasyona dayalı sistemle 

yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Notasyonla yapılan eğitimin bir diğer önemli sebebi ise bilgiye 

tekraren ulaşabilme kolaylığıdır. Bu da doğru bilgiye başkasına ihtiyaç duymadan tekraren 

ulaşılabilmesi olanağı anlamına gelir. Laban hareket notasyonu sistemini bir analiz yöntemi olarak da 

Türk Halk Dansları öğretiminde kullanılabileceğini düşünmemiz laban hareket analizi teorisinin 

çalışma kuramına dayanmaktadır. Bu kuramı sizlere anlatmadan önce bazı sorular üzerinden giderek 

analiz konusunu ve alanımızla olan sonuç etkileşimini açıklamaya çalışacağım.  

1. Analiz nedir? 

2. Hareket analizi nedir? Ne amaçla kullanılır? 

3. Hareket analizinin didaktik etkisi ve pedagojideki yeri nedir? 

4. Dans eğitiminde hareket analizi neden önemlidir? 

Analiz nedir? 

Her öğrencinin kişisel algılama farklılıkları olduğunu düşünen Benjamin Bloom, öğrenmenin 

birden fazla çeşidi olduğu düşüncesinden yola çıkarak bir taksonomi (tasnif) oluşturur. Bu tasnifin 

amacı öğrenciye doğru algı ve öğrenme modelleri geliştirmektir. Eğitimde aşamalı sınıflandırmalar 

olarak geçen bu tasnif;duyuşsal alan, devinişsel alan, bilişsel alandır.   

Bilişsel Alan: Sönmez (1991, s. 22)’ in ifade ettiği gibi “Kişinin öğrenilmiş davranışlarından, 

zihinsel yönü ağır basan davranışları, bu alanın kapsamı içindedir”. “Bilişsel alan altı basamaktan 

oluşur, bilişsel bir öğretimi hedefliyorsak gerçekleştireceğimiz öğretim bu altı basamağı 

karşılamalıdır. Demirhan’a göre en çok kabul edilen bu altı sınıflandırma aşağıdaki gibidir (Demirhan, 

2006, s. 87); 

1. Bilgi; belirgenlerin bilgisi, belirgenlerle uğraşmanın araçları ve yolları, bir alandaki 

evrensellerin ve soyutlamaların bilgisi. 

2. Kavrama; çevirme, yorumlama, öteleme. 

3. Uygulama. 

4. Analiz; öğelere dönük analiz ilişkilere dönük analiz, örgütleme ilkelerine dönük analiz. 

5. Sentez; özgün bir ileti meydana getirme, bir plan ya da işlemler takımı oluşturma, soyut 

ilişkiler takımı önerme. 
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6. Değerlendirme; iç örgütlere göre, dış örgütlere göre. 

Halk oyunları çalışmalarına katılan bir birey öncelikle konuyla ilgili kavram, ilke, kural ve 

benzeri bilgileri kazanır. Daha sonra bu bilgilerle önceki bilgileri birleştirir ve bunları yorumlar. Bu 

kavrama düzeyi davranışıdır. Yöre çalışmasına göre plan yapabilen birey uygulama düzeyinde 

davranışlar gösterir. Daha sonraki aşamada birey değişik yöre çalışmalarının analizini yapar. 

Çalışmalarını ilerleten birey değişik teknikler geliştirerek sentez basamağını geçer. Analiz ve sentez 

yapabilen birey halk oyunları çalışmalarını artık farklı boyutlarda değerlendirebilir”. 

Demirhan (2006, s. 218)’ ın ifade ettiği gibi “öğrenme, öğretme ve spor ilişkisi bilişsel, 

duyuşsal ve devinişsel alanda olmaktadır. Bilişsel alan öğrenmeleri zihinsel, duyuşsal alan 

öğrenmeleri, ilgi, tutum; devinişsel alan öğrenmeleri ise beceri öğrenimi olarak nitelendirilmektedir”. 

Türk Halk Oyunları Öğretimini’ nin yalnızca duyuşsal, yalnızca devinişsel ya da yalnızca bilişsel 

alanda olmadığı görülmektedir.  

Analiz, ise bilişsel alanın 4. basamağında yer alan hedeftir. “Karmaşık bir bilgi tümgesini yani 

nesneler, olgular, olaylar, sistemler ve yapıları öğrenebilmek için onları analiz etme zorunluluğu 

olabilir. Aynı zamanda nesneleri tanımada, analiz önemli bir yer tutar. Bu analizler sonucu, nesnel 

evrenin öğelerini, bu öğeler arasındaki ilişkileri, öğe ve ilişkilerin dayandığı temel ilke ve 

genellemeleri anlayabilir, daha sonra sentez ve değerlendirme basamaklarına ulaşabiliriz (Sönmez, 

1991:34)”. Kısacası, bir olgunun, nesnenin, bilginin, olayın birbirleriyle olan bağlantılarını, 

etkileşimlerini, onları oluşturan öğelerin, bu öğelerin nasıl ve neden bir araya geldiğini, bunlar 

arasındaki bağıntıyı anlamak; neden-sonuç ilişkisi içinde çözümlenmesidir. Örneğin geleneksel bir 

dansı anlatırken, halkın bu dansı hangi nedenlerle yarattığı, dayandığı ifade, içinde barındırdığı tema, 

kullanılan hareketlerin sıklığı ve nedenleri gibi…  Analizin üç alt basamağı bulunmaktadır. Bunlar; 

öğelere dönük analiz, ilişkilere dönük analiz, örgütleme ilkelerine dönük analizdir. 

1. “Öğelere dönük analiz; bir bilgi bütünü ya da sistemi, yapıyı oluşturan öğeleri, yine o 

bütün, sistem, yapıda yer aldığı biçimi ile öğelerine ayırmadır” (Sönmez, 1991:35)”. Örneğin, 

Karadeniz coğrafyasında oynanan geleneksel danslarımızda kullanılan  hareketleri onları oluşturan 

daha küçük anlamlı yapılarına göre analiz etmek. Kullanılan ritmik kalıpları, ardıl kullanılan hareket 

bütünlerini neden sonuç ilişkisi içerinde incelemektir. 

2. “İlişkilere dönük analiz; bir bilgi bütününde, sistemde, yapıda bulunan öğeler arasında 

etkileşim vardır. Bu etkileşim, belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur. İlişkiler, nesneler arasında, 

neden, sonuç, öncelik ve sonralık boyutlarında gözlendiği gibi, bir bilgi bütününde sayıltılarla, ortaya 

konulan kanıtlar, temel düşünceyle yardımcı düşünceler arasında olabilir” (Sönmez, 1991:36) . 

Örneğin, cumhuriyet döneminde Türkiye de yaşanmış sosyal değişiminin öğeleri arasındaki bağıntılar 

ve bunların geleneksel danslarımız üzerine etkisi. 

3. “Örgütleme ilkesine dönük analiz; bir bilgi bütününde, sistemde, yapıda öğeler ve 

öğeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler, genelleme ve kuramlar vardır. Bilimsel tutum ve 

araştırmalar için bu basamaktaki hedefler büyük önem taşır. Çünkü, bilimin varmak istediği 

noktalardan biri de, nesneler ve olguların dayandığı ilkeleri, genellemeleri ve kuramları bulmaktır” 

(Sönmez, 1999:36). Bizim alanımız açısından buna en önemli örnek ise, Türk Halk Danslarındaki 

yörelerin tasnifidir. Yörelerin oluşumundaki temel ilke, genelleme ve kuramlar, dayandığı temel 

ilkeler anlamlı bir tasnif yapabilmemize neden olmaktadır.  

Analiz konusunda yaptığımız bu tanımlamalardan yolda çıkarak, hareket analizinin ne olduğu 

konusunda bir tanıma varmak daha kolay olacaktır.  

Hareket Analizi Nedir? 

İnsanın ve diğer hareketli canlıların boşluktaki hareketini detaylı bir biçimde inceleyen  

sistemdir. Dansı bir olgu olarak düşündüğümüzde, bu olguyu oluşturan, olaylar, durumlar, sistemler ve 

yapıları; bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri öğrenmek için yapılan çözümleme ve çalışmaların 

bütününe hareket analizi diyebiliriz. Genellikle ülkemizde yapılan dans araştırmalarında danslar, 

sosyal, toplumsal, cinsiyet bağlamları üzerinden analiz edilmiştir. Yukarıda açıkladığımız üzere, 

yapılan bu analiz türlerinin “ilişkilere ve örgütleme ilkelerine dönük analizler” olduğunu 

söyleyebiliriz.   Bu analiz türleri, Türk Halk Oyunları Bölümlerinde  “dans antropolojisi,  koreoloji, 
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dans tarihi, etnokoreoloji, giyim kuşam” gibi derslere kaynak olacak verilerin bulunup tasnif 

edilmesinde kullanılmaktadır. Türk Halk Dansları üzerine yapılan modern araştırmalarda, örneğin 

toplumsal cinsiyet, sosyal sorumluluk projeleri, psikoloji, sosyoloji gibi konular üzerinden bir bakış 

açısı yaratılmaktadır. Bu modern çalışmalar henüz eğitim sürecine bire bir dahil edilemese bile, dans 

araştırmacılarına kaynak olması bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada bahis konusu, analiz 

yapmak için üzerinde durulan; başlangıç olarak öğelere dönük analizdir. Bir dans unsuru olan hareketi, 

onu oluşturan öğelerine ayırıp, öğeler arasındaki ilişkiyi göstermektir. Bu sonuca varmaktaki amaç ise 

dans öğretimini diğer bütün bilimlerin öğretiminde olduğu gibi parçaları öğreterek didaktik yapıyı 

kurgulayabilmek ve pedagojilerini bu değerlerle oluşturmaktır. Lisans düzeyinde yapılan bir eğitimde 

artık drama ile desteklenmiş kurgusal bir öğretimden ötesine ihtiyaç vardır. Bu da mezun ettiğimiz 

sanatçı adayına akademik bir dil kazandırmayı gerektirir. Her kültürün kendi beden dilini yarattığı ve 

geleneksel dansların da bu bedensel kültürü ifade eden bir araç olduğu artık bilinen ve kabul gören bir 

olgudur. Ancak hareket kültürden önce vardır, kültürle birlikte şekillenir. Kent kültürü içerisinde 

büyük şehirlerde yaşamış konservatuvar eğitimcileri için ise bu bedensel kültürü yörede olduğu gibi 

öğrenciye aktarmak neredeyse imkansızdır. Fakat öğrencinin bedenini ve hareket kodlarını öğretmek 

bizim işimizdir. Gerisi görsel materyellerle desteklenebilir.  

Hareket Analizi Ne İçin Kullanılır? 

Hareket analizi gerek bir hareketi onu meydana getiren unsurlarına ayırarak, parçalar 

arasındaki ilişkiyi kurmak; bu ilişkiyi öğretimin bir basamağı olarak değerlendirmek, gerekse hareketi 

meydana getiren sosyal-beşeri olayları, coğrafik yapıyı neden sonuç ilişkisi içerisinde çözümleyip bir 

genellemeye varabilmektir. Hareket analizin kullanım amaçları aşagıdaki gibi sıralanabilir; 

1. Hareket analizi, hareket eğitimi için bir araçtır. Hareketi oluşturan unsurları anlamlı 

parçalara ayırıp bu unsurlar arasındaki farkların sınıflandırılmasını sağlar. 

2. Hareket analizi, hareketin oluşmasındaki nedenleri geniş bir tabanda inceler. Böylece 

oluşturulan bu veriler, yalnız dans ve hareket pedagojisi açısından değil, ilgili diğer anabilim ve 

anasanat dalları ( dans antropoljisi, etnokoreoloji) alanlarında da kullanılabilir.  

Hareket Analizinin Didaktik Etkisi Nedir? 

Öğretim, “bireyin hayat boyu süren eğitiminin, okulda planlı ve programlı olarak yürütülen 

kısmı oluşturur. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gerçekleşmesi 

için uygulanan süreçlerin tümüdür” Harmandar (2004:19). Eğitim ve öğretim süreci öğreticinin 

tasarımı şeklinde başlayan bir süreçtir. Aile, çevre, okul, sosyal yaşam, kitle iletişim araçları ve bunlar 

gibi hayatın içerisinde yer alan birçok unsur, öğrenme aracıdır aslında. Fakat bu faaliyetin planlı bir 

biçimde ve bir hedef doğrultusunda gerçekleşmesi şüphesiz eğitim kurumlarının işidir.   

Daha önce Analizin bilişsel alanda gerçekleşen öğrenmelerin 4.basamağında yer aldığından 

bahsetmiştik. Analizin bizzat kendi tanımı ve bilişsel alandaki konumu, aslında bir öğretim sürecinin 

parçası olduğunun kanıtıdır. Bilgi-kavrama-uygula basamaklarından sonra yapılan analiz basamağı bir 

tür bilgi sağlaması gibidir. Herhangi bir dansa ait adımlar öğretilirken, hareket anlamlı ritmik yapılara 

bölünerek analizi yapılır. Bütün haldeyken karmaşık görülebilen yapı, parçalarına ayrılarak, bu 

parçalar üzerinden kolayca öğretilebilir. Analiz tekniği, mantıksal bir çözümlemeye dayandığından, 

bütünün oluşum mantığını kavrayan öğrenci, bilgiyi sentez ve değerlendirme sürecinde rahatlıkla 

yorumlayabilir. Didaktik unsurların nitelikli olması, dans pedagojisi alanında öğretimin kalıcı olmasını 

sağlar. Didaktizim ve pedagoji birbiriyle paralel ilerler. 

Dans Eğitiminde Hareket Analizi Neden Önemlidir? 

Çözümleme yolu ile tanımlanan dans verileri, öğrenmenin gerçekleşeceği bilişsel süreci 

destekeleyen unsurlardır. Bu nedenle hareket analizi dans eğitiminde önemli bir yöntemdir. Bir diğer 

önemli rolü ise geleneksel danslara kendi geleneksel terminolojilerinin yanında, evrensel bir hareket 

terminolojisi kazandırmasıdır. Bu durum, eğitimde ortak dil, bir üst mertebesi olan ortak bir bilim dili 

oluşması veya ortak bilgi paylaşımı süreci açısından değer kazanması olarak da açıklanabilir. Dikkatle 

bakıldığında görülebilir ki, dans eğitimcilerinin hemen hepsinin kendilerince kullandığı bir hareket 

analizi yöntemi vardır.  Ancak bu öğrenci-öğretici arasında değişken bir süreçtir. Her koşulda bilişsel 

süreci desteklemeyebilir. Notasyon ve analizle yapılan bu çeşit bir öğretim zihinsel bir aktivite 
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olduğundan algı ve zekayı geliştirmektedir. Kaldı ki, bilgiye tekraren ve öğrencinin sorumluluğunda 

ulaşılması işlevi didaktik ve pedagojik açıdan yadsınamayacağı açıktır. Kısaca özetlersek dans 

eğitiminde hareket analizi; 

 Dansçının bedenini tanımasını sağlar 

 Dansçının fiziksel devinimini, hareketleri uygulayabilme, dönüştürebilrme gücünü 

arttırır ve bireyin dans ederken vücudunu ve hareketleri daha aktif bir araç olarak kullanabilmesini 

sağlar.  

 Dansçının kendi bedenindeki hareket sınırlarının farkında olarak yaratıcılığını ve 

hareket araştırmasını, ve geliştirebilmesini sağlar.  

II. Türk Halk Oyunları Öğretim Yöntemleri 

Türk Halk Oyunları Öğretiminde bu güne kadar genel kabul görmüş sistematik bir yöntem 

olmamasına karşın, sahada çalışan bazı hocalarımızın bu konuda çeşitli görüşleri bulunmaktadır. 

Genellikle kişisel tecrübelere dayalı olan bu yöntemler, eğitim ve öğretimin temel kuramlarına göre 

doğru bir temele oturtulamadığından, genellenmemiştir. Türk Halk Oyunları’na dair geçmişten 

günümüze yapılan bilimsel çalışmalara da baktığımızda, özellikle öğretimi ile alakalı sistemde ciddi 

bir açık olduğu gözlenmektedir. Bugün okullarımızda sistematik bir yöntem olmaması sebebi ile hala 

“geleneksel “ olarak adlandırılan yöntem kullanılmaktadır. Çakır (2009, s. 87) tarafından “geleneksel 

yöntemde öğreticilerin hareketleri öğrencilerine model göstermeleri ve öğrencilerin bu hareketleri 

tekrarlamalarının istenmesi” olarak ifade edilir. Bu ifade yapılan işin tanımlanması adına doğru 

olabilir ancak öğrenme aktivitesinin gösterme anında gerçekleşmediği ve bir sürece yayıldığı gerçeği 

bilinirse, bu yolun yeterli olmadığını sonucuna ulaştırır. Çakır’ın bu tanımı, öğretme ve öğrenme 

sürecindeki işi sadece tek boyutuyla ifade etmektedir. Oysaki bu sadece öğretmenin aktivitesi değildir. 

Öğretmen ve öğrencinin bir periyod dâhilinde birlikte gerçekleştirdikleri ve öğrenci katılımlı bir 

süreçtir 

Halk Oyunlarını, “öğretmenler ve öğrenciler arasında oluşan, öğretme ve öğretim faaliyeti” 

olarak tanımlayan Şinasi Ünal ise halk oyunları öğretimini, önce klasik ve sistematik yöntem olarak 

ikiye ayırmış, sistematik yöntemi de altı alt başlıkta maddelemiştir. Bunlar; “Anlatım (Takrir, Sunma) 

Yöntemi, Soru Cevap Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Gösterip Yaptırma 

Yöntemi (Demostrasyon), Gezi Gözlem Yöntemi (Ünal, 2007, s. 18-21)”. 

Var olan bu iki görüşte de, analiz konusu ve olgusu geçmemektedir. Oysa süreci tasarlamak ve 

bir öğretim modeli oluşturmak bile bir analizdir. Kaldı ki, günümüzde konservatuvarlarda  Türk Halk 

Oyunları öğretimlerinde, tümevarım tekniği uygulanarak yapıldığı söylenilen yöntem gerçekte bir 

analiz uygulamasıdır. Bu sürecin tamamlanması ise bu bilgilerin tanımlandığı ve öğrencinin defaten 

ulaşabileceği, arşiv niteliği de içeren bir yazım dilidir. 

Bu aşamada Laban Hareket Analizi Teorisi’nden söz etmek gerekir. 

Laban Hareket Notasyonu 

 20. yy. lın başlarında dans bilimi açısından önemli isimlerden biri olan  Macar dans bilimcisi 

Rudolf Van Laban 1920’li yıllarda kendi adıyla anılan bir hareket yazım sistemi geliştirir. 

“Labanotation”; kolaydan karmaşığa doğru hareketlerin bütün formlarının tam olarak yazılabildiği 

bilimsel bir metottur (Brown, 2008, s. 8). Bu nedenle bir süre sonra “Labanotation-Kinetography 

Laban olarak da adlandırılır. 

Royce (2002, s. 68) ise “Laban Hareket Notasyonu vücudun yapabildiği bütün hareketleri 

kayıt eder böylece araştırmacıya etik gözlem yapma şansı verir  ” diyerek Laban Hareket 

Notasyonu’nun önemine vurgu yapmıştır. 

Bir başka araştırmacı Guest (2005, s. 2) de”. “İnsan bedeninin hareketlerinin kayıt edilmesine 

ihtiyaç duyulan bütün alanlarda Labanotation başarılı olmuş bir sistemdir. Bu alanlar Antropoloji, 

atletik, fizik tedavi gibi alanlardır” ifadeleriyle Laban Hareket Notasyonu sisteminin hangi alanlarda 

kullanılabileceğini örneklemiştir. 
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Laban Hareket Analizi Teorisi 

Laban insanların ve diğer canlıların hareketleri üzerine detaylı araştırmalar yapmaktaydı. 

Modern dansın öncülerinden biri olarak Laban, insan hareketinin boşlukta prizmatik haritasını 

çıkarmakla ilgileniyordu. Laban, müzik gibi hareketin de bir harmoni içinde olabileceğini 

düşünüyordu. Laban hareket analizinin ana faktörlerini Efor/Şekil tanımlamasının temeli üzerine 

yaratmıştır.  Her insanın kendi kineshepresi içerisinde hareket ettiğini düşünen Laban, bu tezinden 

hareketle notasyon sistemini geliştirmiştir. Laban sistemiyle sağlanan her çeşit hareketin ayrıntılı 

tanımlaması her zaman gerekli değildir. Alanına göre ve ihtiyaç anında, notaya alan kişi 3 tanımlama 

seçeneğinden birini seçebilir. Laban hareket analizi teorisi ise “çaba-şekil” tanımlamasının 

kullanılarak hareketin detaylı incelemasini yapar. 

1. Motif tanımlaması 

2. Çaba-şekil tanımlaması 

3. Yapılandırılmış tanımlama 

A. Motif Tanımlaması:  

Motif notasyonu, hareketin en belirgin temel özelliğini ya da temaya uygun genel durumu 

tanımlar. Aynı zamanda hareketin güdüsünü, fikrini, amacını ve niyetini de saptar. 

B. Çaba- Şekil tanımlaması:  

Çaba gözlem ve tanımlaması hareketin enerjiye ve onun aşağıdaki kullanımlarına göre 

incelenmesini sağlar (Guest, 2005, s. 9);  

Şekil-doğrudan ya da dolaylı  

Zaman- ani ya da sürekli 

Ağırlık- güç ya da hafiflik 

Akış- serbest ya da sınırlı 

Bu gözlem ve analiz metodu ve onun sembolleri, vücut içinde meydana gelen desen 

şekillerinin ve çabasının değişmesi ile ilgilidir.  

 “Efor ve şekil birlikte, Laban hareket analizinde kullanıldığı gibi, ifade ve kalite terimleri 

içerisinde hareketin değerli bir tanımlamasını sağlar (Guest, 2005, s. 10)”. 
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Şekil 1. Laban Hareket Analizi Teorisi Çalışma Prensibi (Web 1) 

C. Yapı Tanımlaması:  

“Yapı” açıkça tanımlanmış ve ölçülebilir hareket tanımlamasına verilen terimdir. Labanotation 

için en sık kullanılan bu tanım, şu terimler açısından hareketi ifade eder: 

1. Vücut- hareketin belirli bir kısmını, 

2. Alan- belirli bir yön, düzey, mesafe ya da hareket derecesini, 

3. Zaman- metre ve süre, bütün notanın zaman değerleri gibi, çeyrek nota, 16 lık vb. 

Dinamikler (harekete geçiren güçler)- hareketin dokusu ya da kalitesi, güçlü, ağır, elastik, 

kabul edilen, vurgulanan olup olmadığı gibi durumlara bakar (Guest, 2005, s.10). 

III. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yazınsallık ve bilgiye tekraren aynı içerik ve nitelikte ulaşılabilirlik Laban ile mümkündür. Bu 

noktadan  hareketle öğrencinin algısal değerlerini de destekleyen, dans öğretimi için gerekli bir 

pedagojik çözüm, bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılabilir. Başta Türk Halk Oyunları öğretimi olmak 

üzere, her türlü hareketin öğretilmesinde hareket notasyonu  Laban, bilgiye tekraren ulaşmada 

öğretmen bağımlılığını ortadan kaldıran bir araçtır. Öğrenci ihtiyaç duyduğu her anda bir hareketi aynı 

şekilde görebilir ve tekrar edebilir. Geleneksel Yöntem kültürel kodlar ve görsel hafıza temeline 

dayandığına için daha kolay ve tercih edilen olmaktadır. Oysaki notasyon sistemi her türlü hareketin 

ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesini sağlar. Laban Hareket Notasyonu sistemi bilişsel temeller üzerine 

kurulu bir öğretim sağladığı için kalıcılığı daha uzun süreli olmaktadır.  Bu sistemin aynı zamanda 

bilgiyi kodlama, analiz etme ve sentez yapma konularında da öğrenciye katkı sağlayacağı bir 

gerçektir.  

Temelde bir kayıt ve analiz sistemi olan ve görsel bir yardımcı olarak dans eğitiminde de 

kullanılabilen “Laban”, hareketlerin daha detaylı algılanmasına yardımcı olur.  Matematik, fizik, 

müzik bilimlerinde olduğu gibi dans öğrenimi kolaylaştıracak görsel malzemeler sağlar. Bu bağlamda 

müzik notası ve “Laban Notasyonu” kullanım amaçları bakımından birbirine benzetmek mümkündür.  

Laban Hareket Notasyonu sisteminin, özellikle hareket bilimi ile uğraşan bölümlerde ölçme ve 

değerlendirme konusunda bir standart getireceği açıktır. Ayrıca halen var olan Milli Eğitim 

Müfredatlarında Beden Eğitimi Dersi konularının arşivlenmesi konusunda önemli bir aşamadır. Gerek 
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orta öğretim gerekse yükseköğretimde Laban Hareket Notasyonu sisteminin öğretmenler tarafından 

bilinmesi en azından hareket bilimine dayalı sanat ve spor dallarının öğretim yöntemlerinde bir 

standartta ulaşılabileceği anlaşılabilir bir gerçektir. 

Laban hareket notasyonu ile hareket/dans okuryazarı olma derecesine ulaşılabilineceği gibi, 

genele yayılan bir bilgi düzeyine ulaşmanın öğrenmenin niteliğini de olumlu yönde etkileyeceği 

açıktır. Hareket ve dans eğitiminde sadece öğrenci değil aynı şekilde öğretici niteliğinde de olumlu bir 

artış sağlayacağı sonucu ortaya çıkacaktır. Laban Notasyonu ile Hareket Bilimi ve Türk Halk Oyunları 

verilerinin, bilimsel gelişmenin temeli olan analitik çalışmalarda kullanılabileceği açıktır. Bu yöntem 

ile bir Türk Halk Oyunları gösteri ve ritmik jimnastik koreografisinin yazılarak arşivlenmesi ve bu 

sayede bilgilere kayıpsız olarak ulaşmak mümkündür.  

Bilimsel ve sanatsal tüm gelişmelerin oluşmasında “yazınsallık” unsuru önemlidir. Bilgilerin, 

üretimlerin akademik ortamlarda tartışılabilir bir boyuta gelmesinin yolu yazınsallıktan geçmektedir. 

Ancak eğitim ve öğretim gereği “ortak dil”, hareket bilimi, dans sanatı ve Türk Halk Oyunları adına 

henüz bu seviyeye ulaşamamıştır. Öğretim yöntemi olarak niteliği ve değer derecesi bilimsel olarak 

açıklanmış bu çalışmada “hareket notasyonunun (Laban’ın) ve hareket analizinin ortak bir yazılım dili 

olarak kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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PERFORMANS SANATLARI EVRENİNDE TÜRK HALK DANSLARI SAHNELEME 

UYGULAMALARI VE VİDEO TEKNİĞİNİN KOREOGRAFİ İÇERİSİNDE KULLANIMI 

“BU TOPRAKLAR İÇİN” DANS GÖSTERİSİ ÖRNEĞİ 

TURKISH FOLK DANCES ACTING PRACTICES IN THE UNIVERSE OF 

PERFORMANCE ARTS AND THE USE OF VIDEO TECHNIQUE IN CHOREOGRAPHY, 

THE “FOR THIS LAND” DANCE SHOW EXAMPLE 

Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU26 

 

ÖZET 

Özellikle 20. yy ın başlarında gelişen ve değişen dünya konjonktürü içerisinde, sosyal hayatın gereklerini 

karşılayacak yeni ve daha dinamik ifade araçlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmış sanat akımları, 

sanatlar arasındaki sınırları ortadan kaldırmış, daha özgün, insanla iç içe, zaman zaman sert ifadeleri olan akımlar ortaya 

çıkmıştır. Farklı disiplinlerdeki (dans, müzik, tiyatro, resim, heykel) sanatların bir arada kullanıldığı ve avant-garde akımın 

beraberinde getirdiği “performans sanatları”  kavramı da bu yeni dünya içerisinde hızla şekillenmeye başlayan olgulardan 

biridir.  

Bu çalışmada performans sanatlarından biri olan dans sanatında, anlatımı kuvvetlendirmek için kullanılan yardımcı 

teknikler tanımlanmaya ve örnekler üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu teknikler kullanılarak sergilenen Türk Halk 

Dansları Gösterilerinde, anlatımı desteklemek, izleyici ile sahne arasındaki bağı kuvvetlendirmek, görsel derinlik 

kazandırmak için kullanılan ve bir diğer sanat dalı olan video tekniğinin koreografi içerisinde nasıl beraber kullanıldığı 

betimlenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dans, geleneksel danslar, performans sanatı. 

ABSTRACT 

Some fresh and more dynamic means of discourse were needed to meet the requirements of social life within the 

conjuncture of developing and changing world, especially in the early 20th century. The art movements that emerged due to 

such needs removed the borders between the arts and so more characteristic movements in touch with human, which 

occasionally had harsh expressions, came forward. The concept of “performance arts” in which some arts in different 

disciplines (dance, music, theatre, sculpture) are used together, and brought along by the avant-garde movement, is one of the 

facts that began to shape quickly in this new world. 

This study will focus on describing the auxiliary techniques used to strengthen the discourse in the art of dance, one 

of the performance arts, and analysing them through some examples. It will be the main objective to depict how the video 

technique, another branch of art, which is  used to support the discourse, promote the bond between the audience and stage 

and add a visual perspective in Turkish folk dances performed using these techniques, is employed together in choreography. 

Key Words: Dance, traditional dances, performance art. 

GİRİŞ 

Özellikle 20. yy ın başlarında gelişen ve değişen dünya konjonktürü içerisinde, sosyal hayatın 

gereklerini karşılayacak yeni ve daha dinamik ifade araçlarına ihtiyaç duyulmuştur. Mevcut sergileme 

ortamları, sınırlar, geleneksel yöntemler üreticilerin aklı karşısında yetersiz kalmıştır. Dünya ve 

teknoloji hızla gelişirken, iletişim ağları, sosyal medya, dünyadaki fiziksel sınırları ortadan 

kaldırmışken, bilim ve sanat üreten insanların da üretim araçları değişmiştir. İtalyan tipi sahnelerin o 

geleneksel seyir yapısından uzaklaştıkça, bilimin diğer araçları sanat objesinin bir temsil aracı haline 

dönüşmüş, canlı performansların etkili bir unsuru haline gelmiştir. Teknolojinin gelişimine paralel 

olarak toplumdaki sanat algısı da değişmiş, seyircinin beklentisi artmış, sanat ürünleri artık salt sanat 

objesi olma durumlarından çıkmaya başlamışlardır. Önceleri dans değeri bakımından güçlü olan 

koreografiler seyircinin odağındayken, şimdilerde sahnenin görsel değeri, kullanılan ışıklandırma 

çeşitleri, fiziksel projeksiyonlar, mapping gibi ileri sahne teknolojileri dikkat çekmektedir. Tiyatro, 

dans ve müzik sanatları performans sanatı olarak işlenmeye başlayınca hem sergilenme alanlarını 

genişletmiş hem de görsel etkilerini arttırmışlardır.  (Özdemir, 2012:12)“Tiyatronun bir performans 

olarak görülmeye başlanması ile oyunların kentsel mekânda seçilen herhangi bir yerde halka açık 

olarak oynandığını, bu oyunlarda amaçlanan seyirciyle en üst düzeyde iletişimini ve izleyicinin oyuna 

katılımını sağlamak olduğunu söylemiştir. Ayrıca kullanılan teknikler, görsel iletişim araçları, 

oyunculuk, dans, müzik, grafik, video gibi sanatların birleşimi olarak tiyatronun 20. yüzyıl sonundan 

günümüze kadar uluslararası bir dille izleyenlerine ulaştığını ifade etmiştir.” Değişen sergileme 
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ortamlarıyla birlikte, sanatlarında ilgili unsurları değişmiştir.Sanatla uğraşan insanlar, yaratılarını 

izleyici ile buluşturdukları ortamları derinlik, estetik ve algı unsurları bakımından zenginleştirmeye 

ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmış sanat akımları, sanatlar arasındaki sınırları 

ortadan kaldırmıştır. Zamanla denedikleri yeni yöntemler, daha özgün, insanla iç içe, zaman zaman 

sert çizgileri olan akımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Artık sanatta tekilci anlatım, katı sunum 

kuralları, tek bir tür üzerinden anlatım geride bırakılmıştır. Farklı disiplinlerdeki sanatların bir arada 

kullanıldığı ve avant-garde akımın beraberinde getirdiği “performans sanatları”  kavramı da bu 

yenidünya içerisinde hızla şekillenmeye başlayan olgulardan biridir.  

Performans ve Performans Sanatı 

Yaygın bir kullanıma sahip olan “performans” terimi, terim anlamı bakımından incelendiğinde 

ilk bakışta kolay gibi görünse de, bu terimin kullanım alanlarının zenginliği tanımı konusunda da 

farklı ve tartışmalı görüşlere yol açmıştır. “Performe etmek/icra etmek ve performens/icra terimlerine 

o kadar sıklıkla, o kadar farklı bağlamlarda rastlanıyor ki, neredeyse kullanım alanlarının arasında 

sanki bir anlam ortaklığı yokmuş gibi görünebilir” (Carlson, 2004: 23). Örneğin; bir müzik eseri 

performe etmek, sporcunun fiziksel performansı, teknolojik bir icadın performansı, gibi. Bu çalışmada 

performans ve performans sanatı kavramları, Schechner’in performans kuramı ve çeşitleri üzerine 

temellendirilecektir. “Schechner’e göre icra etmek; olmak, yapmak, yaptığını göstermek ve yaptığını 

göstermeyi amaçlamak ile bağlantılı olarak düşünülebilir. Yaptığını göstermek, yapılanın altını çizmek 

ve vurgulamaktır; böylece icra oluşur. Yaptığını göstermeyi amaçlamak ise bir uzaklık yaratarak 

yapılanın nasıl gösterildiği üzerine çalışmaktır, yani performans çalışmalarının yapıtıdır ” (Gümüş, 

Gündoğan, 2010: 17-18). İlk olarak1960’lı yıllarda duyulmaya başlanan performans sanatı kavramı, 

“1970’lerde müzik, dans, şiir, tiyatro, video gibi diğer alanları da kapsayan, canlı olarak izleyiciye 

sunulan sanatçı eylemleri olarak adlandırılmaktadır” (Evren, Aydoğan, 2008:4). Sanatçının kendi eseri 

üzerinde söz sahibi olması, yaratıcılığının sınırlarının aşılması eserde konu edilen temanın iletilmesi 

hususunda oldukça önem taşımaktadır. Performans sanatlarında, canlı performanslarda oyuncu-eser-

izleyici arasındaki etkileşimi kuvvetlendirmek, sanat yapıtına dikkat çekmek istenmiştir. Bir başka 

görüşe göre ise “ performans ve performans sanatı, 1970’ler ve 1980’lerde Birleşik Devletler, Batı 

Avrupa ve Japonya’da asal kültürel etkinlikler olarak ortaya çıkmaktadır” (Carlson, 2004: 155).  

Nalbantoğlu ise (2012: 199)”Performans Sanatı” teriminin“ilk olarak 1960’larda Amerika 

Birleşik Devletleri’nde canlı olarak sergilenen disiplinlerarası sanatsal etkinlikleri tanımlamak için 

kullanıldığını, Performans Sanatı’nın köklerinin Rönesans’taki sokak gösterilerine kadar gittiği 

söylemiştir. Ancak gerçek anlamda köklerinin 20. Yüzyılın başındaki avant-‐garde akımlardan 

Dada’nın anarşist performanslarına, sürrealist ve fütürist performanslara ve tiyatro workshoplarında 

boşluk, ses ve ışık arasındaki ilişkiyi keşfetmeye çalışan Alman Bauhaus okulunun öncü çalışmalarına 

kadar uzandığını” söyleyerek bu terimin kaynağının Bauhaus’a kadar dayandığını ileri sürmektedir. 

Sanatın estetik kaygılarının yanında bir ideoloji içinde yapılmaya başlanması, yeni ve güçlü sosyal 

yapısıyla bir anlatım ve eleştiri olgusuna dönüşmesi Bauhaus tasarım okulu ile başladığı bilinmektedir. 

Bu da Nalbantoğlu’nun görüşlerini desteklemektedir. “Schechner, performansların yapılanı bir çerçeve 

içinde anlamlandırarak, seçilen noktaları vurgulayarak ve böylece bir bağlam ve gerçekleştiği ortam 

ile ilişki içinde yorumlayarak çeşitli şekillerde işlediğine işaret eder” (Gümüş, Gündoğan, 2010: 19). 

Ortaçağda derebeylerin ısmarlama işleri, romantik çağ da sanatçıların kendi duygularını dışa vurma 

ihtiyaçları, rönesanstan sonra toplumsal ihtiyaçlara kulak veren, duyarlı bir yapı haline dönüşmüştür. 

Bu yapı sanat yapıtının sınırlandırılmasının aklın sınırlandırılması olarak görmüştür. Ayrıca kullanılan 

yeni teknolojiler sanat eserlerini hantal sahne dekorlarından kurtarmış, eserin hareketliliğini 

kolaylaştırmıştır. 

“Performans Sanatı ( Happening/Event), Vücut Sanatı (Body Art) Çevre Sanatı (Environment) 

v.b. gibi kavramsal atölyeler iki ana nedenle önemlidir: Bunlardan birincisi, sanat kavramından 

anlasılması gereken seyin ne oldugunun ortaya çıkmasına yönelik düsünceleri; ikincisi de (aynen 

Kavramsal Sanat’ta oldugu gibi), kavramın kendi basına bir sanat biçimi olup olamayacagına yönelik 

düsünceleri sürekli bir biçimde yeniden sorgulamaktır”(Genç, 2007:160). Öyleki zaman zaman bir 

sanat eserininin sahnelenmesinde kullanılan yardımcı unsurlar sanat objesinn önüne geçmiş, barındığı 

unsurlar merak uyandırmıştır. Türk Halk Danslarının da bu yeni ve modern dünya da yerini alması, 

görünürlüğünü arttırmasına, sanatsal alanını genişletmesine neden olmuştur.  
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Bir Performans Sanatı Olarak Dans ve Dans Tiyatrosu Kavramlarının Çözümlenmesi 

Enstürümanı beden olan dans, aslında bir dildir. Sözü olmadan bedeni ile konuşan insan, 

kendini anlatmak, çevresinde olanları tasvir etmek ve/veya deneyimlerini, yaşantısından kesitleri 

anlatmak için kullandığı dile dans adını vermiştir. Dans kavramı bir çok dilde ve kültürde farklı 

tanımlansa da özünde “anlatım” vardır. Buna çok yakın bir tanımlamayı Kealiinohomoku (1965:6-

Aktaran, Aksan, Ertem, 2011:312) da yapar; “dans geçici bir ifade tarzıdır. Hareket halindeki insan 

bedeninin mekan içinde belirli bir biçim ve sitille sunuluşudur. Bir amaç için seçilen ve ritmik şekilde 

kontrol edilebilen hareketler dansı oluşturur; ortaya çıkan fenomeniyse hem sahne sanatçısı, hem de 

belirli bir grubun gözlemci üyeleri dans olarak algılar”.Dans kavramını performans sanatı evreninde 

tanımlarsak; kompozisyona bir derinlik katmak amacıyla video, kısa film, müzik, pilastik sanatlar, 

enstelasyon gibi yardımcı diğer sanat dallarını kullanarak yapılan dans kompozisyonu sahnelemeleri 

olduğunu söyleyebiliriz. Dans tiyatrosu ise dans güdüsünden farklı olarak koreograf ve dansçıya başka 

sorumluluklar yüklemektedir. Metni olmayan bir eseri bedeni ile anlatmak, anlattırmak zorundadır. 

Dansçının dili bedenidir. Hareketlerindeki efor, zaman ve yön unsurları anlatımına yardımcı olur. 

“Kanımızca dans tiyatrosu gösterileri, somut ile soyut olan arasındaki ilişkinin irdelenmesi için zengin 

malzemelerdir. Dans ve tiyatro kodlarını iç içe barındıran bu gösterilerde, soyutlama koşullarının ve 

anlamlandırma biçimlerinin izi sürülebilir” (Aybar, 73). Dans ve dans tiyatrosu dialektiktiği üzerinden 

yapılmış bu tanımlama, dansın oyuncusu ile dans tiyatrosunun oyuncusu arasındaki karşıt bağlantının 

da düşünülmesine sebep olmaktadır.   

Dans gösterisinin dansçısı, oyunun sınırları gereği (seçilen dans, müzik, çizlen paten) bedenini 

estetik yasaları içerisinde hareket ettirmek durumundadır. Seyirciye anlatılması istenen ifade ya 

seçilen geleneksel bir dans ile ya da, yapılmış bir koreografi ile belirlenmiştir.   (Pavis2000:154) 

dansçıyı tiyatro oyuncusundan ayrı tutmuş ve “ dansçının bir eylemi yansılamak ya da bir öykü 

anlatmak durumunda olmadığını söylemiştir. Bir anlatımın ya da bir fabelin mantığına göre 

çizilmediği anda yörüngesi daha da zor bulacağını, buna karşın, devinimin şiddeti ve yönü içeriği ya 

da anlamından çok daha kolay algılanabileceğini ifade etmiştir”. Dansçı kendini hareketlerinin 

sürecinde gidip gelerek kendini ifadelendirir. Onun için önemli olan hareketine abartılı vücut 

hareketleri ve jestler koymak değildir. Fakat daha zor olanı bedeni ile konuşması gerekmektedir.  

Dans tiyatrosunun dansçı oyuncusu ise, oynunu sözsüz tiyatral anlatımla oynamak zorunda 

olandır.  “ Sırayla uyguladığı iki tür jestüel arasında tereddüt eder: dans edilen jest ve mimetik jest. 

Oyuncu-dansçının bedeni demir atıp konumlanılacak yerin bu belirsizliğini izleyiciye aktarır, 

durmaksızın strateji değiştirir: kimi zaman kendisini kas devinim akışına bırakır, kimi kez temsil ettiği 

dünyayı yansılar, kodlar” (Pavis, 2000:154).  

20. yüzyılda Dans organik bir şekilde kapsamını genişletiyordu: film kurgucularının parçaları 

basitçe karıştırmaları gibi veya yerleştirme sanatçılarının medya alanına giren seyirci için karmaşık 

deneyim senaryoları kurmaları gibi, koreografide mekan, heykel, ışık, video projeksiyon ve canlı 

elektronik müzik içerebilirdi. (Selışık, Aksan, Ertem: 231) 

Dünya da 1960, 1970 li yıllardan beri, Türkiye de ise özellikle son 30 yıldır dans sanatının 

performans sanatları içinde yer aldığını ve kavramını genişlettiğini görmekteyiz. Yeni teknikler 

kullanılarak sahnede görsel bir zenginlik elde edilmiş, seyirci sanat yapıtından çok sergilenme 

zamanındaki ilizyonu merak etmeye başlamıştır. Bu da seyirciyi aktif olarak olayın içine dahil 

etmiştir. Kullanılan bu yeni teknikler sahne dekorunun bir parçası olarak uygulanmaktadır. Bu 

yardımcı teknikleri sıralamadan önce dekor kavramını tanımlamak konunun bütünlüğü açısından 

faydalı olacaktır. 

Dekor: “Sahne sanatlarının görsel ve plastik yanını oluşturur. Sahne dekoru değişik yer ve 

değişik boyutlu görüntülerin oluşturduğu oyun alanlarının tasarımıdır (Ötken, 2011: 3)”. Oyun alanı 

taraslanırken kullanılan sahneleme elemanlarını (Akar, 2015) aşağıdaki gibi sıralamıştır.  

1. Seslendirme Sistemleri 

2. Işıklandırma 

3. Sis Makinası 
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4. Video- Görüntü Araçları 

5. Sahne Tasarım Programları (Mapping, kinetik projektörler…vb.) 

Bu sahne elemanlarının tamamı ister büyük ister se küçük prodüksüyanlarda olsun günümüz 

dans ve dans tiyatrosu gösterilerinin hemen hepsinde kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda video-

görüntü araçları ile sahne tasarımı programları ile fiziksel projeksiyon, Mapping Kinetik projektörler 

geliştirilmiştir.  

Performans sanatı olarak dans gösterilerine verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi, 

yaratıcısı “Klaus Obermaire” olan Apparition adlı dans ve performans gösterisidir. Bu gösteride 

kullanılan teknikler analiz edildiğinde görülmektedir ki, sahnede yer alan dansçı ve kullanılan 

teknikler zemin-şekil ilişkisi içerisinde birbirlerine partnerlik ederler. “Tasarlanan sistem, dansçının 

görsel bir uzantısı olmaktan öte, dans partneri olma potansiyeline sahip karmaşık interaktif teknolojiler 

olarak düşünülmüştür. Bu bağlamda insan vücudunun hareket kalitesi ve dinamiği sanal dünyaya 

aktarılmış, bu modeller bir yazılımla işlenerek gerçek dünya fiziğinde kinetik bir mekân oluşturarak 

işlenmiştir. Ortaya çıkan görüntü, bomboş bir sahnede, harekete tepki veren ve sanatçıyla dans eden 

görsellerle donanmış büyüleyici bir gösteri haline gelmiştir”(Özdemir, 2012: 22). 

Dünyada gün geçtikçe izleyicisi artan dans yarışmalarında da, bu teknikleri daha fazla 

görmeye başladık. Dans performanslarının amacı artık sadece salt eğlence ve estetik olgusundan 

çıkmış, izleyiciyi direk sürecin bir parçası haline getirmiştir. Öyle ki izleyici neredeyse bir sonraki 

aşamada karar veren olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Apparition (Özdemir, 2012:23) 

Performans Sanatları Evreninde Türk Halk Dansları Sahneleme Uygulamaları  

Yukarıdaki tüm bu veriler, erken dönem halk dansları sergilemeleri ve sahnelemeleri 

sürecinde kullanılmamıştır. Bunun nedenini Halk oyunlarının tarihsel çalışmalarına bakarak anlamak 

mümkündür. “Erken Cumhuriyet döneminde “milli oyun” olarak tanımlanan halk oyunlarının 

gerçekten millileşmesi aslında 1970’lerin sonunda oldu denilebilir” (Öztürkmen, 2006: 223). 

Performans sanatlarının tüm dünyada yaygınlaştığı bu dönem bizim için milli danslarımızı inşa etme 

süreci olarak yaşanmaktaydı. “Önceleri “millilikleri” sembolik bir ifade içeren halk oyunları, zamanla 

yeni kurulan ulus-devletin kurumları içinde belli bir dönüşüm yaşayarak kelimenin asıl anlamıyla 

“millileşmişlerdir” (Öztürkmen, 2006: 223). Durum bu haldeyken, geleneksel danslarımız henüz kendi 

kimliğini özümseyememişken, farklı bir sanat algısıyla sunulması beklenemezdir. Böyle olmasının bir 

başka sebebi ise halk danslarını sahneye koyan kişilerin geleneksel ve orijinal değerlere, halk 

danslarının doğası gereği sadık kalmak ve koruyucu olma çabalarıdır. Ancak gelişen dünyadaki sanat 
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algısı, ihtiyacı ve bu ihtiyaca göre sanat tüketimi, giderek önce dans evreni ve başlığında sonra da, alt 

unsur olan halk dansları sergileme, sahneleme ve diğer sanatlar ve tekniklerle sahne paylaşım sürecine 

girmiştir. Bu dinamiklerin geleneksel danslarımıza dahil edilmesinin bir diğer önemli sebebi ise eseri 

sahneye koyan kişinin yaratıcı fikirlerini esere katma süreci ve çabasıdır. Günümüz sahne sanatları 

ürünlerinde anlatımda derinlik ve ifadelerde ayrıntılı tanımlama göz ardı edilemeyecek bir aşamadadır. 

Öyle ki dekor, aksesuar bir yana ışıksız bir dans gösterisi ancak flashmoblarda görülmektedir. Ayrıca 

ifadede ayrıntılı tanımlama dansçıların harekete dair gelişmelerinin dışında, ifadeye dair yetkinliklerini 

ve gelişmişliklerini de gerektirir. Yani dansçı sadece dans eden değil, dans olan ve var eden kişi olmak 

zorundadır.  

Günümüzde halk dansları ana unsurlu bir gösterinin veya halk dansları tiyatrosunun seyirciyle 

gerçek anlamda buluşabilmesi için diğer sanatlarla iş birliği içinde olması kaçınılmazdır. Farkındalık 

düzeyi arttıkça insanların kendini tekrarlayan görsel ifadelere ilgisinin giderek azaldığı açıktır. Sanayi 

devrimi sonrası gelişen dünyada, her sanatın kendi özelinde pop art’ını yarattığı söylenebilir.  

Türkiye’de ise son dönem halk dansları çalışmalarına performans sanatları evreninde 

bakıldığında, geleneksel dans sunumlarımızın da, bu tekniklerle sahnelendiğini, koreograflarımızın bu 

alandaki bakış açılarını genişlettiklerini söyleyebiliriz. Özellikle son 20 yıllık periyodda bilgi 

teknolojilerinin de gelişmesiyle beraber, dünyada dans sanatı adına yapılan yeni akımları yakından 

takip edebilmekteyiz.  Bu da, dans ve dans tiyatrosu çalışmaları alanında oldukça güzel ve yenilikçi 

çalışmaların oluşumuna ilham ve cesaret vermiştir. Geleneksel danslarımızın farklı sahne teknikleri ile 

zenginleştirilerek seyirciyle buluşması, dünyanın her yerinde modern sahnelerde sergilenmesini 

sağlamıştır.  İlk olarak, Sultans Of The Dance ve Anadolu Ateşi, grubunun yapmış olduğu çalışmalar, 

kullandıkları modern sahne tenikleri, dekor uygulamalarının üst düzey olanaklarla sergilendiği 

gösterilerinde Türk Halk Dansları’nın sunum algısını tamamen değiştirmiştir. Bu dans topluluğun 

yaptığını çalışmalar geleneksel danslarımıza bir merak uyandırdığı gibi, sunum şeklilleri ve dansları 

sahneye koyuş formları, Türk Halk Dansları’mız içerisindeki özgün anlatım unsurundan koparmıştır. 

Hareketleri doğal formundan uzaklaştırıp, bir show unsuru haline getirmiştir. Kısa sürede halk 

danslarına ilginin artmasına fayda sağlamış olsa da, uzun solukta geleneksele dönüş güdüsü bu 

gösterilere olan bakış açısını değiştirmiştir. Fakat kullandıkları sahne teknikleri, başka topluluklar 

tarafından daha da, geliştirilerek dans tiyatrolarında kullanılacaktı. Şaman, Hürrem gibi dans 

topluluklarının, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yenilikçi çalışmalar,  performans sanatı olarak 

geleneksel danslarımızın nasıl uygulanabildiğini göstermiş ve tanıtmış oldular. Bu gruplar 

Türkiye’deki geleneksel dansların sunum şekillerini ve görsel algılanışlarını değiştirmişlerdir. 

Sunumlarında video, projeksiyon, seslendirme, ışık tasarımı gibi teknikleri sıkça kullanmış, sahne 

derinliklerini genişletmişlerdir. 

Video Tekniğinin Koreografi İçerisinde Kullanımı ‘Bu Topraklar İçin’ Dans Gösterisi 

Örneği 

Konservatuarlar vb. devlet kurumlarının çatısı altında bizler, elde var olan olanaklarla 

yaptığımız çalışmalarda, Türk Halk Dansları’mızı çağdaş bir formda sahneye koymaya çalışırken, 

doğasındaki geleneksel yapıyı bozmadan sanat kavramını geliştirmeye çalışmaktayız. Sakaraya 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Nevi Dans Sahne Sanatları Topluluğu olarak, son dört yıldır 

yapmakta olduğumuz çalışmalarda, Türk Halk Dansları Tiyatrosu sahnelemelerinde bu var olan 

teknikleri, kendi bakış açımızla sahnede değerlendirmeye çelışıyoruz. 2013 yılında sahneye 

koyduğumuz “Bu Topraklar İçin” adlı dans tiyatrosu gösterisi de, bu çalışmalardan bir tanesidir.  

“Bu Topraklar İçin” adlı dans ve müzik gösterisi, Çanakkale Savaşını konu alan tarihsel bir 

çalışmadır. Bu çalışmada, Çanakkale Şavaşı öncesinde yaşanan olaylar, dış güçler tarafından 

yıpratılmış olan yurdumuzun durumu, savaş zorlukları ve Anadolu Halkının bu ülke topraklarını 

savunmak için verdikleri mücadele ve fedâkarlıklar, dans tiyatral bir biçimde anlatılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamızda sırasıyla, video, seslendirme, video dekor, sis ve ışıklandırma tekniklerinden 

yararlanılmıştır. Kullanılan bu teknikler aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır: 
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Sahne I: 

Birinci sahne projeksiyon aracılığıyla, projeksiyon perdesine yansıtılan bir video ile 

başlamaktadır. Kullanılan video tekniğinde, ülkeyi Çanakkale Savaşına sürükleyen olaylar, tarihsel bir 

kronolojiyle anlatılmış. Videoda görüntü akarken, eş zamanlı olarak da, anlatıcı olayları dış ses olarak 

seslendirmektedir. Dönemi tasvir eden bu görüntüler, seyirciyi gösterinin kurgusuna hazırlamak için 

izletilmiştir. Savaşın genel durumu tasvir edildikten sonra, Osmanlı Devleti’ne karşı olan devletlerin 

savaş hazırlıkları anlatılır. Anlatıcı son paragrafta, ANZAK (Avusturalya and New ZelandArmy 

Corporation) Askerleri’nin savaş hazırlıklarından ve topraklarımıza ayak basacakları günden 

bahsetmektedir. Haka Askerlerine ait görüntü, sahne arkasında fon olarak bekletilirken, Haka 

Askerleri, gösterinin ilk dansını yapmak üzere sahneye çıkar. 

Birinci sahnede, video tekniği aynı zamanda dansa geçiş için bir bağlayıcı unsur olarak 

kullanılmıştır.  

Videonun ikinci bölümünde ise bu sefer, Türk Halkının direnişi tasvir edilir. Anadolu’nun dört 

bir yanından derlenen görüntüler, savaş yıllarındaki yoksulluk, halkın naif çabası ve her şeye rağmen, 

davullarla zurnalarla evlatlarını, eşlerini, nişanlılarını askere uğurlayan Anadolu Halkının, o 

dönemdeki durumunu tasvir etmektedir. Yine anlatıcının son cümlesiyle ekrana gelen görüntü, 

dansçılara video-dekor olarak kullanılmış, dansçılara zemin oluşturmuştur. Şimdiki zaman, geçmiş 

zamanla birleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Asker Uğurlaması 
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Sahne II. Cephe 

İkinci sahnede, cepheye giden askerlerin eğitimi sırasında, yardımcı teknik olarak video dekor 

kullanılmıştır. Zemin-şekil ilişkisi içerisinde, sahnenin arkasına giydirilen görüntü dansçılara fon 

oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Türk askerlerinin cephede eğitimi 

Sahne III. Azrail 

Bu sahnede cephede sıcak temas öncesi yaşanan gerilim, siperlerin birbirine olan yakınlığı ve 

havadaki ölüm kokusu, videodaki silüyet halindeki görüntü ile tasvir edilirken, anlatıcının dış ses 

olarak “siperlerarası mesafe o kadar daralıyordu ki, Azrail bu topraklarda kol geziyordu” sözü ile 

fonda birbirine yaklaştırılan siperlerin görüntüsü belirirken, Azrail figürü de, görüntünün önünde 

sahnede belirmektedir. Burada Azrail, ölümü temsil etmektedir. Arkada fon olarak kullanılan resim 

anlatıma kuvvetlendirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Azrail 
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Sahne IV. Savaş 

Savaş anının tasvir edildiği bu sahnede, videoda savaş ortamını yansıtan görüntüler ve sesler 

kullanılmıştır. Patlama efektleri, silah sesleri, ekrandaki görüntü ile birleştirilerek sahne gerçekliği 

arttırılmıştır. Sahne ışıkları karartılmış, strop ışık kullanılarak, bu teknik sayesinde, sahnedeki 

hareketler, slow-motion olarak izleyiciye aksettirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Savaş 

 

SONUÇ 

Performans sanatları tanımlarına baktığımız zaman, bu kavramın ilk çıktığı dönemlerde, anda 

oluşan ve bir daha tekrar etmeyen, mekan ve zaman kısıtlaması olmadan sergilenmek istenen olayın en 

yalın hali ile anlatıldığı performanslar olarak ifade edildiğini görmekteyiz. Ancak sergilenme 

alanlarının sokaktan sahneye taşınması, prodüksiyonların büyümesi, dans, müzik, video gibi diğer 

sanatların da, performans sanatları içine dahil edilmesi, “sanatta birbirinden farklı araçların 

“kavramsal ve fiziksel” olarak kaynaştırıldığı (Arapoğlu, 2012: 56) intermediatik bir sunumla, 

birbirlerinin içinde kullanıldığını ve bu kavramın alanını genişlettiğini görmekteyiz.  Schechner’in 

performans kuramından da hareketle ifade ettiğimiz ve eserin nasıl sahnelendiğinin performansı 

oluşturduğu görüşünden hareketle; geleneksel danslarımızın sergilenmesinde diğer sanat dallarından 

ve tekniklerinden yararlanıyorsak, yapılan bu çalışmaların performans sanatları evreninde 

düşünülebileceğini söyleyebiliriz. Özünde icra bulunan ve sergilenen olgunun, seyirci ile nasıl temas 

ettiğinin önemli olduğu performans sanatları kavramı sadece modern dans, çağdaş dans, vücut sanatı 

gibi sanatlarla birlikte düşünülmemelidir. Önemli olan, seyirciyi sahnedeki performansın içine 

katabilmek, seyirci ile daha kuvvetli ve etkili bir bağ kurabilmekse, Türk Halk Dansları gösterilerinde 

yapılan uygulamalar da, bu durumun dışında tutulmamalıdır. Performans sanatlarının kendi tanımı 

bile, ona atfedilen sınırları kabul etmemekte, alanını sınırlandırmamaktadır. Bugün ülkemizde bulunan 

en seçkin dans ve müzik gösterilerinin sergilendiği sahneler ve topluluklar dahi, kendilerini 

“Performans Sanatları Merkezi” olarak duyurmaktadırlar. Bu nedenle çalışmamızda Türk Halk 

Dansları alanında yapılan gösteriler, performans sanatları evreninde düşünülmüş, bu alanda çalışan 

sanatçılarımıza farklı bir bakış açısıyla referans oluşturmak amaçlanmıştır.  
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İLKÖĞRETİM MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ESERLERİN İNCELENMESİ 
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ÖZET 

Bu araştırma ile ilköğretim müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının, türkülerin ve diğer eserlerin içerik 

analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu eserlerin; sınıf düzeyine, konularına, ses sınırlarına, ölçü birimlerine, tonal ve modal 

yapılarına göre dağılımları incelenmiştir. Betimsel nitelik taşıyan ve doküman incelemesi yapılan bu araştırmada içerik 

analizi tekniği uygulanmıştır. Araştırma örneklemini; Türkiye’deki ilköğretim okullarında, 2015−2016 eğitim-öğretim yılında 

müzik dersinde kullanılan öğrenci çalışma kitaplarında yer alan 187 adet okul şarkısı oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler 

örneklemdeki tüm okul şarkılarının taranması ile elde edilmiştir. Okul şarkılarının her biri, alt problemlerde ele alınan 

konulara göre ayrı ayrı incelenmiş ve yapısal özellikleri bakımından sınıflandırılmıştır. Tarama sonucu elde edilen veriler 

bilgisayar ortamına aktarılmış, Excel programı kullanılarak veriler grafiklere ve tablolara dönüştürülmüştür. Araştırma 

sonuçlarına göre; tonal, do majör, 2/4’lü ve do-la ses aralığındaki eserlerin dağılımda en yüksek oran ile yer aldıkları tespit 

edilmiştir. Ayrıca en çok eserin 6. Sınıf ders kitabında bulunduğu görülmüştür. Makamsal diziler üzerine oluşturulan eserler 

içerisinde en çok Hüseyni ve sonra sırasıyla Rast ve Kürdi içerikli eserlerin yer aldığı saptanmıştır. Atatürk-Vatan sevgisi ve 

diğer konulu eserlerin ise çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Müzik Eğitimi, İlköğretim Müzik Eğitimi, Müzik Ders Kitabı, Müzik Eseri, Okul Şarkıları. 

ABSTRACT 

With this research, we intended to initial analyse the school songs, folk songs and other Works which located in 

Primary Grade music textbooks. This Works, were investigated according to their class grade, subjects, register limits, 

rythmic construction and tonal or modal structure. In this study with descriptive and document analysis content analysis 

technique was applied. Research sample formed and located in music textbooks  which used in 2015-2016 academic year and 

consist 187 school songs. In this research the data were obtained with scanning of the school song all in the sample. Every 

piece of school songs, according to the matters dealt with in sub-problems separately examined and classified in terms of 

structural features. The data obtained from the scan results have been transferred to the computer and transformed to the table 

and chart by using excel programme. According to research; Tonal C majör, 2/4 rythm and C-A interval was found that the 

distribution takes place with the highest ratio. It was also observed that most of work were in Grade 6 textbooks. Generated 

on the Makam scales most husseini, respectively, and then Rast and Kurdî found that the content of works takes place. 

Ataturk-Patriotic love and other subjects is determined in majority. 

Key Words: Music Education, Primary Music Education, Music Textbook, Music Piece, School Songs. 

1.GİRİŞ 

1.1. Müzik Eğitimi ve Öğretimi 

Müzik alanına ilişkin alanyazında birçok tanımlama mevcuttur. Uçan (1994), müziği; “duygu, 

düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre 

birleştirilmiş seslerle işleyip anlatan estetik bir bütün" olarak tanımlamıştır. Okatan (2004) müzik 

eğitimini; “müzik sanatının ve eğitim bilimlerinin kuram ve uygulamaları ile bütünlük içeren, 

disiplinler arası bir yöntem bilimi” olarak tanımlamıştır. Uçan (1994) müzik eğitimi; genel müzik 

eğitimi, özengen müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırmıştır. 

Genel müzik eğitimi, ayrım gözetmeksizin, her düzeyde, her aşamada, herkese yönelik sağlıklı 

ve dengeli bir yaşam için gerekli asgari ortak genel müzik kültürünü kazandırmayı amaçlayan müzik 

eğitimi türüdür. Özengen müzik eğitimi; müzikal kabiliyetin daha çok amatör ve hobi şeklinde 

kazandırılmasını amaçlayan ve herhangi bir profesyonellik kaygısı içermeyen eğitim türüdür.  Mesleki 

müzik eğitimi ise, müzik alanının bütününün ya da bir dalının, o bütün ya da dal ile ilgili bir işi meslek 

olarak seçen, seçmek isteyen, seçme olasılığı bulunan, müziğe belli düzeyde yeteneği olan kişilere 

yönelik olup, mesleğin gerektirdiği müziksel davranışları ve birikimi kazandırmayı amaçlamak olarak 

tanımlamıştır (Uçan, 1994). 
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Müzik öğretimi, müzik eğitiminin en önemli boyutu olup, müzik eğitimine ilişkin 

tasarlamalar, düzenlemeler ve uygulamalar daha çok müzik öğretimi üzerinde odaklanmaktadır. Müzik 

öğretimi; müziksel öğrenmeyi tasarlama, düzenleme ve gerçekleştirme sürecidir. Müzik öğretimi 

programlanır-planlanır, uygulanır-gerçekleştirilir ve denetlenir değerlendirilir (Uçan, Yıldız ve 

Bayraktar, 1999: 9-10). Uçan’ a göre müzik öğretimi; (a) Öğrenci, (b) Müzik öğretim programı ve 

öğretim planları, (c) Müziksel öğrenme ve Öğretme ortamı, (d) Müzik eğitimi hizmeti, (e) Müzik 

öğretmeni, (f) Fiziki ve mimari çevre olmak üzere altı öğeden oluşmaktadır. Bu altı öğe, aynı 

zamanda, müzik öğretiminin temel belirleyicileridir. (Uçan’ dan aktaran: Say, 2005:118). Müzik 

öğretimini oluşturan bu öğeler birbirleriyle ilişkili, müzik öğretiminin niteliğini etkileyen ana 

unsurlardır. Etkili bir müzik öğretimi, bu öğelerin tamamının süreçte kaynaşarak bütünleşmesi ile 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu sürece dâhil olan bütün unsurların da nitelikli olması demek müzik 

öğretiminin nitelikli gerçekleşmesi manasını taşımaktadır. 

1.2.İlköğretim Müzik Eğitiminde Şarkıların Seçilmesi  

İlköğretim kademesi müzik öğretimi sürecinde ilgili müzikal hedef ve kazanımların 

planlanması aşamasında şarkılar ve bu şarkıların seçimi büyük önem taşımaktadır. Bu şarkıların 

seçiminde; öğrencilerin ses aralıkları, müziksel bilgi, beceri ve kapasiteleri vb. öğeler dikkate alınmalı 

ve bu kapsamda öğrencinin müzikal gelişimi yönlendirilmelidir. (Uçan vd., 1999:20). Bozkaya 

(2001:77), şarkı seçiminde göz önünde bulundurulması gereken hususları aşağıdaki gibi ifade etmiştir.  

Şarkı seçiminde çevre müziği örneklerine, değişik bölgelerin müzik özelliklerini yansıtan 

türkülere, çocukların kendi oyunlarında ya da halk oyunlarını oynarken söyledikleri şarkılara yer 

verilmesinin; müzik dilinin, sözel dil ile birlikte çevre, bölge müzikleri ve dili ile etkileşerek ulusal bir 

konuşma-şarkı söyleme dili oluşmasına yönelik yararlar getireceği, açık olarak görülmektedir.  

1.3. İlköğretim Müzik Eğitiminde Şarkılarda Bulunması Gereken Özellikler ve Şarkı 

Türleri 

Söz ve melodileri çocuklar için oluşturulmuş olan şarkılara “Çocuk şarkıları” denir. Çocuk 

şarkıları dağarı, anonim çocuk şarkılarından ve bazı toplulukların halk müziklerinden veya çocuk 

eserleri için söz ve müzik üreten yerli ve yabancı bestecilerin çocuk şarkılarından meydana gelir. 

Ülkemizde, eğitim müziği alanında kullanılan çocuk şarkıları; Aktarma, Öykünme, Anonim ve Türk 

Okul Şarkıları olarak başlıca dört kümede toplanabilir. Çocuk müzikleri oluşturulurken dikkat 

edilmesi gereken birtakım özellikler vardır. Yaş grubunun ses sınırları, duygu ve düşünceleri göz 

önünde bulundurma,   prozodi kurallarına uygun olma,  bellekte kalıcı olma,  yalın (sade- anlaşılır) 

olma,  sıralı sesler ve ikili, üçlü atlamalı aralıklar kullanılma; altılı ve yedili gibi geniş, atlamalı 

aralıklar kullanılmama bunlardan başlıcalardır (Demir, 2012:34).   

1.4. Şarkı Öğretimi  

Bir eseri; melodi, ritim ve sözleriyle doğru bir şekilde öğretmeye “şarkı öğretimi” denir. Şarkı 

öğretimi, bazı aşamalardan meydana gelmektedir. Bunlar; ortak ses alanını tespit etmek, şarkı tercihi,  

çocukları şarkı söylemeye hazır hale getirmek ve şarkıyı öğretmektir. (Sun ve Seyrek, 2000:44). Şarkı 

öğretiminde iki yol tavsiye edilmektedir: Birincisi kulaktan şarkı öğretimi, ikincisi ise nota ile şarkı 

öğretimidir. Kulaktan şarkı öğretimi, Melodi ve ritim özelliklerine dikkat edilerek doğru bir şekilde 

seslendirilmiş bir eseri “dinleyerek tekrar etme” yolu olarak tanımlanabilir.  Nota ile şarkı öğretim 

tekniği ise, notaları hareket noktası alarak çocukların ilk önce şarkının melodisini seslendirmeye 

yönelik bir deşifre uygulamasını işaret etmektedir. Şarkının melodisi hakkında bilgisi ve kanaati olan 

çocuk, melodiyi şarkının sözleriyle birleştirerek şarkı öğrenimini gerçekleştirmiş olur (Bozkaya, 

2001:78). 

1.5. Yaş Dönemlerine Göre Ses Özellikleri ve Sınırları  

Çocuklarda yaş dönemi ses sınırlılıkları üç safhadan oluşmaktadır. Birincil yaş dönemi (6 - 12 

Yaşlar Arası),  kız ve erkek seslerinin ergenlik dönemine kadar olan süreçtir. Bu dönemin içinde 

bulunan seslere çocuk sesleri denir. Çocuk sesleri henüz gelişimini tam olarak tamamlamamış 

seslerdir. Çocukların fiziksel yapıları, ergenlik döneminde, devamlı olarak bir gelişim içindedir. Bu 

dönemde, kız ve erkek çocukların sesleri arasında bariz bir fark hissedilmemektedir. Bununla birlikte, 

erkek çocuk sesleri, sıklıkla 9 yaşından sonra kız çocuk seslerine göre daha farklı ve belirgin bir 
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değişim gösterir. İkinci Yaş Dönemi (12-15 Arası) insan sesinin en sıkıntılı, verimsiz ve hassas olduğu 

dönemlerdir, ikinci yaş döneminin ilk yılı bu problemler için hariç tutulabilir. İlköğretim 6. sınıftan 

sonra çoğu kız ve erkek çocukların ergenlik çağına girildiği kabul edilirse, çocukların sesi bu dönemde 

tanınamaz ve kullanışsız hale dönüşmektedir. Hatta bazı sağlık problemi yaşayan çocuklarda ise bu 

dönem uzayarak on sekiz yaşına kadar devam edebilir. Bu dönemde, ses aralığı re1-la1, do1-sol1 

notaları ses sınırlarında kullanılabilir. Üçüncü Yaş Dönemi (15-18 Arası) Lise yıllarına rastlayan bu 

dönemde özellikle kız çocuklarının ses gelişimi tamamlanmış olur. Erkeklerin ise çok az bir bölümü 

ses gelişimini gerçekleştirememiş bir durumda olurlar. Bu sebeple,  lise öğrencileri için bestelenecek 

eserlerin ses alanı daha geniş ve rahat düşünülebilir. Bu dönemdeki ses aralığı si1-mi2 olarak 

değerlendirilebilir. (Sağer ve Albuz, 2008:4-7). 

1.6. İlgili Araştırmalar 

Alanyazında okul şarkıları ile ilgili birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışma ile en çok 

benzerlik gösteren araştırmanın, Kalaycıoğlu (2009) tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 

Kalaycıoğlu (2009), ilköğretim ders kitaplarında yer alan okul şarkılarını; eğitim müziğinde kullanılan 

türlere, konularına, ses sınırlarına, ölçü birimlerine, karar seslerine, tonal-makamsal yapılarına, 

tekseslilik- çokseslilik durumlarına ve prozodi yapılarına göre analiz etmiş ve betimlemiştir. Diğer bir 

ilgili bir araştırma da Sağer’in (2002) çalışmasıdır. Sağer (2002), 1923-2001 yılları arasındaki okul 

şarkılarını bir dağar haline getirmiş ve bu şarkıların yıllara, bestecilere, söz yazarlarına, dizilere, okul 

şarkılarında kullanılan sesler ve kullanılma oranlarına göre dağılımlarını sunmuştur. Prozodi 

bakımından ilköğretim ikinci kademede öğretilen okul şarkılarının inceleyen Çavuşoğlu (2006), ritmik 

uyum ve vurgu konusunda sorunlar olduğunu belirtmekle beraber şarkıların söylenebilir ve 

öğretilebilir düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Prozodi konusundaki bir başka çalışmada Bilgin (2004) 

tarafından yapılmış ve bu çalışmada okul şarkılarında prozodi, eğitim müziği besteleme teknikleri 

bakımından incelenmiştir.  Sonsel (2013), ilkokul üçüncü sınıfta öğretilen şarkıların ses sınırları ile 

çocukların ses sınırlarını uygunluk açısından incelemiştir. Buna göre ses sınırlarının uygun olmadığı 

ve öğrencilerin düşük düzeyde performans gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.  Kutluk (1996), okul 

şarkılarına piyano ile eşlik yapabilme becerilerinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durmuştur. Okul 

müziğinde kullanılan şarkıların yapıları incelenmiş, eşlik sürecine ilişkin armonik yaklaşımlar 

sunulmuştur. Ayrıca, alan uzmanlarının görüşleri alınarak, çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Akbulut 

(2001), deney ve kontrol grupları üzerinden yürüttüğü araştırmasında, otuz okul şarkısını 

çokseslendirmiş ve bir dönem boyunca gitar eşlikli okul şarkılarına yönelik bir öğretim programı 

uygulamıştır. Araştırma sonucunda, deney grubu öğrencilerin müzikal kazanımlarının arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Kaptan (2001) ise Türk halk müziği kaynaklı okul şarkılarının Eşliklenmesinde klasik 

gitarın kullanımını araştırmış ve Saip Egüz’ün eşliklemelerini klasik gitara uyarlamıştır. Parıldar 

(2006) da okul şarkılarının gitar eşliklemeleri üzerinde deneysel desende çalışmış, şematik yöntem 

kullanan öğrencilerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Arapgirlioğlu (2003), müzik 

teknolojisi kapsamında, okul şarkılarının teknoloji destekli çokseslendirilmelerini incelemiştir. 

Görsev’in (2006) çalışmasında ise okul şarkılarına doğaçlama eşlik becerileri ile eşlik, piyano ve 

müziksel işitme-okuma-yazma dersleri arasındaki ilişkiler, öğretmen-öğrenci görüşleri kapsamında 

incelemiştir.  

Bu çalışmaların yanında, ilgili literatürde okul şarkılarına ilişkin; okul şarkılarının MIDI ile 

eşliklenmesi ve bilgisayar teknolojisi kullanımı (Han, 2016; Semiz, 2010), değerler eğitimi (Karagöz, 

2013), imge kullanımı (Ayhan, 2012), latin müziği stilleri ile eşlikleme (Özkeleş, 2011), Türk müziği 

okul şarkıları (Güler, 2009; Kalkan, 2015), gitar ile eşlikleme (Köz, 2007; Yungul, 2008; Yılmaz, 

2010; Küçükosmanoğlu, 2011; Uluocak, 2014; Uluocak&Tufan, 2010), başlangıç keman eğitiminde 

okul şarkıları (Akpınar&Öztosun Çaydere; 2011), sınıf öğretmenliği ve çocuk şarkıları (Afacan, 2010) 

ve müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına yaklaşımı (Türkmen, 2010) konu alanlarında çeşitli 

araştırmaların yer aldığı tespit edilmiştir. 

Bu araştırmanın amacı okullarda okutulan müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının 

içerik açısından incelenmesi ve elde edilen sonuçların sayısal veriye dönüştürülmesidir. Bu çalışmada; 

ilköğretim okullarında okutulan müzik dersinde kullanılan okul şarkılarının konularına, ses sınırlarına, 

ölçü birimlerine, modal-tonal yapılarına ve sınıf düzeyine göre incelenmesi hedeflenmiştir.  

Araştırmanın, yapıldığı tarihlerde yürürlükte olan müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının 
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özelliklerini yansıtması, çocukların genel gelişim düzeyleri ile okul şarkılarının taşıdığı özellikleri 

arasındaki uyumu karşılaştırması ve ilköğretim 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm sınıflardaki okul 

şarkılarının incelemesi nedenleriyle önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın problem cümlesi 

ise “İlköğretim 1. ve 2. Kademe müzik ders kitaplarında bulunan şarkıların içerik açısından genel 

durumu nasıldır?” şeklinde tespit edilmiştir. Buradan hareketle araştırmanın amacı doğrultusunda 

oluşturulan alt problemler aşağıda yer almaktadır. 

 Okul şarkılarının sınıflara göre dağılımı nasıldır? 

 Okul şarkılarının yapılarına göre dağılımı nasıldır? 

 Okul şarkılarının tonal yapılarına göre dağılımı nasıldır? 

 Okul şarkılarının makam dizilerine göre dağılımı nasıldır? 

 Okul şarkılarının konularına göre dağılımı nasıldır? 

 Okul şarkılarının ses alanlarına göre dağılımı nasıldır? 

 Okul şarkılarının usul yapılarına göre dağılımı nasıldır? 

Bu çalışma, ilköğretim okullarında, müzik dersinde kullanılan öğrenci çalışma kitaplarında yer 

alan 187 adet okul şarkısı ile sınırlandırılmıştır.  

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada, “Genel Tarama Modeli” kullanılmıştır. Genel tarama modeli, bir problem 

hakkında; evrenden alınan örneklemler üzerinden genel bir yargıya varmak amacı ile yapılan 

taramalardır (Karasar, 2007). Çalışmada, ilköğretim müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarına 

yönelik durum tespiti yapıldığından, araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. 

2.1. Çalışma Evreni 

Evrenin tamamına ulaşıldığından dolayı ayrıca örneklem alınma yoluna gidilmemiş, araştırma 

çalışma evreni üzerinden yürütülmüştür. Bu araştırmanın çalışma evrenini; Türkiye’deki ilköğretim 

okullarında, 2015−2016 eğitim-öğretim yılında müzik dersinde kullanılan öğrenci çalışma kitaplarında 

yer alan okul şarkıları (n=187) oluşturmaktadır. 

2.2.Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmada kullanılan veriler, çalışma evreninde yer alan tüm okul şarkılarının taranması 

ile elde edilmiştir. Okul şarkılarının her biri, alt problemlerde ele alınan konulara göre ayrı ayrı 

incelenmiş ve yapısal özellikleri bakımından sınıflandırılmıştır. Bu amaçla içerik analizi kullanılmıştır. 

İçerik analizi; sözlü, yazılı ve diğer yapıların, sistematik bir biçimde incelenmesine dayanır (Cohen, 

Manion ve Morrison, 2007; Tavşancıl ve Aslan, 2001). Yıldırım ve Şimşek (2006), içerik analizinde 

öncelikle kavramların ve daha sonra bu kavramlara dayanarak kategori ve temaların belirtilmesi 

gerekliliğine vurgu yapmışlardır. İçerik analizi sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına 

aktarılmış, Excel ve SPSS yazılımıyla veritabanı oluşturulmuştur. Yine Excel programı kullanılarak 

veriler sayısal değerlere dönüştürülmüş, grafiklere ve tablolar aracılığı ile sunulmuştur. 

3. BULGULAR  

3.1. Okul Şarkılarının Sınıflara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Grafik 1’de şarkıların sınıflara göre dağılımına yer verilmiştir. 
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Grafik 1. Okul Şarkılarının Sınıflara Göre Dağılımı 

Grafikte de görüleceği üzere analiz edilen okul şarkılarının; %17’lik çoğunluk kısmı 6. Sınıf 

ve %16’lık yakın bir oranla 8. Sınıf derecesine aittir. Araştırmaya konu olan en az sınıf ise %9’luk (16 

adet) oranı ile 2.sınıftır. Yine 4, 5. ve 1. Sınıfların dağılımının oldukça yakın olduğu söylenebilir. 

3.2. Okul Şarkılarının Sınıflara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Grafik 2’de araştırmaya konu olan şarkıların yapısal özelliklerine yer verilmiştir. 

 

Grafik 2. Okul Şarkılarının Yapılarına Göre Dağılımı 

Grafiğe bakıldığında incelenen yapısal özelliklerden; Tonal yapının %63’lük oran ile en 

yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Makamsal içerikli dizilere sahip olan şarkıların ise %33 

oranında olduğu ve üç ses olarak adlandırılan daha çok tekerlemelerde kullanılan yapının ise %5’lik 

bir dağılım oranına sahip olduğu görülmektedir.  

3.3. Okul Şarkılarının Tonal Yapılarına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Grafik 3’te araştırmaya konu olan okul şarkılarının Tonal yapılarının dağılımına yer 

verilmiştir. 
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İncelenen eserlerin yarısına yakın bir bölümünün (%42) Do majör tonalitesinde yazıldığı 

görülmüştür. Yine tonal yapılarda en çok kullanılan ikinci ton ise Fa majör (%27)’dür. Minör yapıların 

ise oldukça az kullanıldığı görülmektedir. 

3.4. Okul Şarkılarının Makamsal Dizilerine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Grafik 4’te makamsal içerikli dizilere sahip olan eserlerin dağılımı sunulmuştur. 

 

Grafik 4. Okul Şarkılarının Makam Dizilerine Göre Dağılımı 

Grafik 4’te görüldüğü üzere Klasik Türk Müziğinin ana dizisi olan Hüseyni’nin %56’lık pay 

ile en çok kullanılan makamsal dizi olduğu görülmektedir. Hüseyni dizisinden sonra en çok kullanılan 

diziler ise Kürdi (%11) ve Rast (%15)’tır. İncelenen eserlerde en az kullanılan makamsal dizinin ise 

karcığar olduğu görülmüştür. 

3.5. Okul Şarkılarının Konularına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Grafik 5’te eserlerin konularına göre dağılımı sunulmuştur. 

 

Grafik 5. Okul Şarkılarının Konularına Dizilerine Göre Dağılımı 
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Atatürk- vatan sevgisi ise diğer-genel kategorisinden sonra en çok yer verilen konu içerikleridir. Konu 

dağılımında en az pay sahibi olan içeriklerin ise aile sevgisi, taşıtlar, kahramanlık ve neşe olduğu 

görülmektedir.  

3.6. Okul Şarkılarının Ses Alanlarına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Grafik 6’da eserlerin ses alanlarına göre dağılımı sunulmuştur. 

 

Grafik 6. Okul Şarkılarının Ses Alanlarına Göre Dağılımı 

 Grafik 6 incelendiğinde, ilköğretim ders kitaplarında yer alan eserlerde, %16 en çok do-la ses 

alanının kullanıldığı tespit edilmiştir. re-la ve fa-la ses alanları sırası ile %12 ve %11 ile do-la ses 

alanından sonra en çok kullanılan ses alanı olmuştur.  

3.7. Okul Şarkılarının Usul Yapılarına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Grafik 7’de eserlerin usul yapılarına göre dağılımı sunulmuştur. 

 

Grafik 7. Okul Şarkılarının Usul Yapılarına Göre Dağılımı 
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kalıbı olduğu görülmüştür. 4/4’lük ölçü kalıbının ise %29’luk bir dağılım oranına sahip olduğu 

görülmektedir. 5/8, 7/8, 9/8 gibi aksak ritim yapılarının çok az kullanıldığı görülmüştür. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçlarına göre; şarkıların sınıflara göre dağılımına bakıldığında % 17 (31 adet) 

ile en çok şarkının 6. Sınıf kitabında, en az şarkının ise % 9 (17 adet) ile ikinci sınıf kitabında yer 

aldığı görülmüştür. Diğer sınıf kitaplarındaki şarkı sayılarına bakıldığında da şarkı sayılarının 

birbirlerine yakın olduğu tespit edilmiştir. Şarkıların yapısal özelliklerine baktığımızda ise, eserlerin % 

63 ‘ lük gibi büyük bir kısmının tonal yapıda; % 33’lük oranda bir kısmının makamsal yapıda,% 5’lik 

gibi küçük bir kısmının ise üç ses olarak adlandırılan ve daha çok tekerlemelerde kullanılan bir yapıda 

olduğu görülmüştür. Tonal yapıdaki eserlerin tonalite sınıflandırılmasına bakıldığında, eserlerin 

yarısına yakın bir bölümünün (%42) Do majör tonalitesinde, en çok kullanılan ikinci tonun Fa majör 

(%27)  tonalitesinde olduğu ve minör tonalitelerdeki eserlerin ise oldukça az bir oranda kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Makamsal dizi dağılımlarının şarkılardaki kullanımına bakıldığında, Klasik Türk 

Müziğinin ana dizisi olan Hüseyni’nin %56’lık pay ile en çok kullanılan makamsal dizi olduğu; 

Hüseyni dizisinden sonra en çok kullanılan diziler ise Kürdi (%11) ve Rast (%15) olduğu ve incelenen 

eserlerde en az kullanılan makamsal dizinin ise Karcığar olduğu tespit edilmiştir. Şarkıların konu 

içerik dağılımlarına bakıldığında, Genel kategorisi %24’lük oran ile en çok konu içeriğine sahip 

olduğu görülmüştür. Atatürk- Vatan sevgisi, Tabiat, Hayvanlar konuları ise ikinci en çok kullanılan 

konu içeriklerini oluşturmuştur. Şarkılarda kullanılan ses aralıklarına bakıldığında %16 ‘lık oranla en 

çok do-la aralığı kullanılmıştır. Re-la ve Fa-la aralıkları sırası ile %12 ve %11 ile do-la aralığından 

sonra en çok kullanılan aralık olmuştur. Şarkılarda kullanılan ritim kalıplarına bakıldığında ise; 

kullanılan ölçü kalıbının %45’lik dağılım oranı ile 2/4 ölçü kalıbı olduğu; 4/4’lük ölçü kalıbının ise 

%29’luk bir dağılım oranına sahip olduğu görülmüştür. 5/8, 7/8, 9/8 gibi aksak ritim kalıplarının ise 

çok az kullanıldığı görülmüştür. Şarkıların yapısal özellikleri göz önüne alındığında eserlerin büyük 

kısmının tonal yapıda olduğu görülmüştür. Kitaplarda yer alacak eserler seçilirken makamsal içerikli 

melodi ve şarkılara da gereken önem verilmelidir. 

Şarkıları oluşturan tonalitelerin çeşitliliğine bakıldığında % 69 gibi büyük bir oranın sadece iki 

tonalitede ( Do-Fa Majör) toplandığı görülmüştür. Buradan hareketle, şarkılardaki tonalite 

çeşitliliğinin arttırılması bununla birlikte çok az kullanılan minör tonalitelerin daha fazla 

kullanılmasına dikkat ve önem verilmelidir. Makamsal dizi içerikli şarkıların makam çeşitliliği 

incelendiğinde Hüseyni makamının bu eserlerin yarısında kullanılan makam olduğu; onu Kürdi, Rast 

ve çok az oranla Karcığar makamının takip ettiği görülmüştür. Geleneksel Türk Sanat Müziği’nin 

makam zenginliği düşünüldüğünde makam çeşitliliğinin son derece kıt olduğu söylenebilir. Bu 

sebeple, seçilen makam içerikli eserlerde makam çeşitliliğine özellikle dikkat edilmelidir. Eserlerde 

kullanılan ritim çeşitliliğine bakıldığında ise; 2/4 ‘lük ve 4/4’lük basit ritim kalıplarının % 75’lik 

kısmını oluşturduğu; Türk Müziğinde kullanılan aksak ritimlerin ise çok az kullanıldığı görülmüştür. 

Bu bakımdan, kitaplara konulacak eserler seçilirken, gerek Klasik Batı Müziğinin gerekse Geleneksel 

Türk Müziklerinin ritim zenginliğinden daha fazla istifade edilmelidir. 
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MÜZİK KURUMLARINDA HİYERARŞİ KÜLTÜRÜ 

HIERARCHICAL CULTURE IN MUSIC INSTITUTIONS 

Esin DE THORPE MILLARD 

 

ÖZET 

Her organizasyonda olduğu gibi, müzik alanında da,  üyelerin davranış kalıplarını oluşturan, elle tutulmaz ama 

hissedilebilir ve gözlemlenebilir hiyerarşi kültürü söz konusudur. O, organizasyona dahil olan her birey ve her örgüt 

hiyerarşik yapıdan etkilenir, bazen de etkiler. Eskiden bu yana örgüt kültürünü etkileyen bir çok mekanizmanın olduğu 

bilinmektedir. Bunlar arasında en önemlilerinden biri “yönetim kademesinde bulunanların paradigmaları”dır. 

Paradigmalardan en eskisi olan, ama hale geçerliliğini büyük ölçüde koruyan “hiyerarşik bakış açısı”nda önceden 

belirlenmiş, geçerliliği korunan ve katı kurallar görülmektedir. Toplum katmanları ve kişiler arası bireysel ilişkiler 

hiyerarşiye göre belirlenir. Toplumun iletişim ve eylemleri hiyerarşi kültürüne göre belirlenir. Davranış bilimleri ve 

psikolojinin, bilim, sanat ve endüstrinin hizmetine daha fazla girmesi ile, bu arada da insan kaynakları yönetiminin 

popülerleşmesi sayesinde hiyerarşik modellerin iyi/kötü yanları ve olası alternatif yapılanma modelleri daha fazla bilinir ve 

kabul edilir oldu.  Günümüzde, örgütler özellikle de müzik alanındaki örgütler küreselleşme sürecinde iletişim ve teknolojik 

alanlardaki değişim ve yenilikleri de kullanarak bu modelden çıkmaya çalışır görünseler de, ülkemizdeki müzik kurumlarında 

hiyeraşik düzeni görmekteyiz. Ülkemizde, müzik alanındaki kurumların devlet korumacılığında olması hiyeraşi kültürünün 

benimsenmesindeki en önemli faktörlerinden biri olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hiyerarşi Kültürü, Müzik, Örgütlenme Modelleri. 

ABSTRACT 

Hierarchical culture within music is intangible and may be said to be the sum total of many influences stemming 

from the accumulated collective impact from each individual and organisation concerned. As such, it is the combined result 

of historical National and International evolutionary influence coupled and moulded from a multitude of individual; 

orchestral; organisational; National culture and State influence – these are the roots of our present day musical culture. It has 

been known for some time that there are of course numerous mechanisms impacting and influencing musical organisational 

culture. Perhaps, the most important of these is the paradigms impacting upon management direction. Paradigms – a 

combination of theories, ideas, concepts, patterns are examples that largely protect the validity of hierarchical perspectives 

impacting and shaping the rules which become pre-determined with time and somewhat ridged. A consequential outcome is 

that within the society of musical culture the individual multiple layers of people are directed and their actions determined by 

the hierarchy. This allows individuals to gain an equal footing with each other. Movement as a consequence has become 

more akin to the psychology of a Service Industry directed by the popularization of the hierarchical management model as 

movement is led by the influence of the collective movement dictating the routes to be taken as possible alternatives become 

known and accepted by the majority. However, within the globalization process especially communicate and exchange ideas 

within the sphere of music and technological innovation thus we evidence increasingly within the hierarchical order this 

influence within our Country’s musical institutions. Within our Country this institutional direction influence is evident in the 

hierarchical state protectionism seen today and has become the most important factor in modelling and influencing the 

adaption of musical culture. 

Key Words: Hierarchical Culture, Music, Organizational Models. 

GİRİŞ 

Hiyerarşi’yi, bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri alt-üst ilişkileri, görev ve 

yetkilerine göre sınıflandıran sistemdir, diye tanımlayabiliriz.  

Her organizasyonda üyelerin davranış kalıplarını oluşturan, elle tutulmaz ama hissedilebilir ve 

gözlemlenebilir bir kültür söz konusudur. O, organizasyona dahil olan her birey bu kültürden etkilenir, 

bazen de etkiler. 

Eskiden bu yana örgüt kültürünü etkileyen birçok mekanizmanın olduğu biliniyor. Bunlar 

arasında en önemlilerinden biri “yönetim kademesinde bulunanların paradigmalarıdır. 

Hiyerarşik Bakış Açısının Temelini Ne Oluşturur? 

Paradigmalardan en eskisi olan, ama hale geçerliliğini büyük ölçüde koruyan “hiyerarşik bakış 

açısı”nda kurallar önceden belirlenmiş ve katıdır. 

                                                           
Yrd. Doç.Dr.- Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü, esinkaleli@gmail.com  
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Her birey hiyerarşi içindeki görevi dışında hiç bir şeye karıştırılmaz Herkes haddini bilir! 

Bireyler hiyerarşi içinde astlarını daima kontrol altında tutmalıdır. Çünkü insanlar daima kaytarmaya 

eğilimli olduğu düşünülür. 

Kişiler arası bireysel ilişkiler hiyerarşiye göre belirlenir. Herkes kendisiyle eşit durumdaki 

kişiyle muhatap olur. Deyim yerindeyse asta fazla yüz verilmez. Üste karşı ise daima uyanık 

olunmalıdır ki sizi yakalamasın. 

Bu liste çeşitli kaynaklarda uzayıp gider. Bir örgüt (okul, aile işyeri, kurum ) içinde kişilerin 

davranışlarını bunlar belirliyorsa hiyerarşi kültürü egemendir.  

Bu Tür Bir Kültürü Savunanlar Ne İddia Ederler? 

Hiyerarşi kültürünün temelinde itaat olduğundan işler hızlı yürür. Bu model sürekli kontrol 

gerektirdiğinden hatalar en aza indiği düşünülür. 

Oysa sürekli kontrol kişilerin motivasyonlarını olumsuz etkiler. Kişi her işinde hata yapmama 

korkusu yaşarken daha fazla hata yapmasına ve işlerin yavaşlamasına sebep olur. 

İtaat kültürü farklı fikirlerin dile getirilmesini engeller konuşup neden göze batayım? 

Duygusunu hakim kılar. Bu durum karşılaşılan problemlerle ilgili alternatifleri de, azaltır. 

Psikoloji biliminin endüstrinin hizmetine daha fazla girmesi, bu arada da insan kaynakları 

yönetiminin popülerleşmesi sayesinde hiyerarşik modellerin zararları ve olası alternatifler daha fazla 

bilinir ve kabul edilir oldu. Ancak örgütler biraz da modaya uyarak bu modelden çıkmaya çalışır 

görünseler de, gerçek, en azından ülkemizde öyle olmadığı görülmektedir. 

Sanat alanındaki yapılanma sorunlarına bilimsel araştırmalar yönünden ışık tutacak sanat 

eğitimi veren Güzel Sanatlar Fakülteleri ve üniversitelere bağlı Konservatuarlarda yapılanma 

konusunda bırakın çabayı belli dönemlerde sanat eğitimi açısından kurultaylar veya ortak seminerler 

düzenlenmesi bile son otuz yılda parmakla sayılacak kadar az olduğu görülmektedir.  Sanatsal 

yapılanmayı devletin yapılanmasından soyutlamak ve tek başına başarılacak bir olgu olarak düşünmek 

de, bizi yanılgıya götürür. En basit örneği, yıllardır çıkarılmak istenen Devlet Tiyatroları yasa 

tasarılarıdır. Sanat alanında bugün varolan yapının değişimi için öncelikle devletin yapısında değişim 

şarttır.  

Günümüzde, sanatın devlet korumacı yapısının değiştirilmesi gerekmektedir. Artan ülke 

nüfusu, her seçim sonrası siyasi çıkarlar için birbiri ardına eklenen iller sonunda merkeziyetçi yapı 

zorlanmaktadır. Artık tüm sanat kurumları bir yerden idare edilemez hale gelmiştir. Mali ve idari 

yetkiler yapılacak anayasal değişikliklerle seçilerek gelmiş valilere, il genel meclislerine, belediyelere 

ve belediye meclislerine verilmelidir. Vergilendirme sistemi illere ve bölgelere göre değişmelidir. 

Toplanan vergilerin en büyük kısmı il genel meclisi ve belediye meclisi bütçelerine aktarılmalıdır. 

Bölgeler ve iller artık her şeyi bir kaynaktan beklemeksizin, kendi iç dinamiklerini harekete 

geçirmelidir. Seçim sisteminde yapılacak değişikliklerle meslek kuruluşlarının temsilcilerinin 

meclisteki partilerde orantılı bir şekilde temsili sağlanmalıdır. Tüm bunların oluşumu için sanatçılara 

ve aydınlara büyük görev düşmektedir. Bizler bıkmadan, usanmadan, korkmadan her yerde hayatın 

her alanında bunları anlatmalıyız.  

Tüm sanat kurumu yöneticileri, ödenekli veya ödeneksiz, bir araya gelerek meclisi, 

hükümetleri, Kültür Bakanları’nı bu değişimlere zorlamalıdır. Atatürk bu nedenle “sanatçı, ışığı 

alnında ilk hisseden insandır” demiştir. Türkiye’de yapılması gereken ikinci değişiklik devlet personel 

yasasında yapılacak değişikliktir. Devlet memuriyeti ancak devlet güvenliği açısından çok önemli olan 

birimleri kapsamalıdır. Bunun dışındaki tüm devlet birimlerinde çalışanlar sözleşmeli personel 

olmalıdır. Türkiye’de sanatın her alanında her türlü yasal düzenlemeyi yapmak üzere her sanat 

dalından temsilcilerin, sanat kurumu yöneticilerinin, kültürel sendika temsilcilerinin, sivil toplum 

kuruluşu ve mesleki birlik temsilcilerinin, Kültür Bakanlığı temsilcilerinin, hukukçuların bir araya 

geldiği Türk Sanat Konseyi toplanmalı ve öncelikli olarak Türkiye Güzel Sanatlar Yasasını 

çıkarmalıdır. 

Yasa, sanat alanında Türkiye’deki yapılanmayı, ekonomik, demokratik ve sosyal hakları, 

sendika, dernek, vakıf, meslek odası kuruluşlarını, sanat kurumlarının devletle ve özelde Kültür 
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Bakanlığı ile olan ilişkilerini, yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek yasal zemine oturtmalıdır. 

Ardından her sanat dalının temsilcilerinden oluşan komisyonlar kendi sanat dallarına ait yasal 

düzenlemeleri yapmalıdır. Yukarıda değinmeğe çalıştığım yasal ve yapısal düzenlemelerin ana odağı 

özerklik ve özgürlük olmalıdır. Öncelikle bu bir bilinç sorunudur. Özerlik düşüncesine yıllardır 

Türkiye’nin üniter devlet olduğu ve kurumların özerkliğinin devlet yapısı içinde yeri olamayacağı 

savunularak karşı çıkılmıştır. Oysa sanatsal özerklikle devletin üniter yapısı arasında bağ kurmak 

gelişmeden ve ilerlemeden korkmaktır. Sanat insanı konu alır. Siyasi erkin güdümünden bağımsız 

olarak gelişen sanat bu ülke insanını özgür, yapıcı ve barışçıl olarak geliştirecek ve bu gelişme 

sonunda topluma ve ülkeye hizmet edecektir. Özerk olmak devlet karşısında sorumlu olmamayı 

getirmez, aksine bireylere daha fazla sorumluluk yükler. Özerkliğin yok olduğu toplumlarda, herkes 

her şeyi devletten bekler, hatta özel sektör bile ve en sonunda hortumlanan da yine devlet olur.  

Yasal düzenlemelerin gerçekleşmesinden sonra atılması gereken adım illerde il genel 

meclislerine bağlı olarak İl Kültür Senatolarının oluşturulmasıdır. Bu senatoda tüm sanat dalları genel 

birimleri ile temsil edilmeli, ilin sanatsal yaşamı bu senato tarafından yönlendirilmeli, yine bu senato, 

ilin sanatsal bütçesini ve proje ödeneklerini il bütçesinden oluşturmalıdır. Senatonun diğer bir görevi 

de ildeki tüm sanatsal birimlerin yöneticilerini seçip atamak olmalıdır. Kültür Bakanlığı’nın devletin 

sanat kurumları üzerindeki yönetsel yetkileri kaldırılmalıdır. Bakanlık bu kurumlar üzerinde, İl Kültür 

Senatosu'ndaki temsilcisi aracılığı ile (İl Kültür Müdürü) denetleme, organizasyon ve eş-güdüm 

görevini üstlenmelidir.  

Böylece devlet kültür ve sanat alanında emreden ve buyuran tek merkezci yapıdan, 

denetleyici, düzenleyici ve birimler arası birlikte çalışmayı kolaylaştırıcı demokratik bir yapıya 

kavuşacak, sanatsal birimler gelişimlerini kendi iç dinamikleri ile oluşturacak ve her şeyi devletten 

beklemeyecek, giderek bu ülkenin bireyleri devletin kendinin dışında soyut bir kavram olmadığını 

aksine devleti devlet yapan en önemli unsurun 21. yy.da bireyin kendisi ve bireylerin oluşturduğu 

kurumlar olduğunu görecektir. 

Bu noktada, artık ortaçağ düşüncesinden ve kast sisteminden kaynaklanan hiyerarşik 

yapılanma yavaş-yavaş terk edilerek, yatay yapılanmaya ve akışkan yöneticiliğe geçilecektir. Bütün 

bunların oluşabilmesi ise, öncelikle bilinçte demokrasinin onaylanmasına bağlıdır.  

Hiyerarşi sistemine meydan okuyan “sıfır hiyerarşi” olarak da tanımlanabilen örgütlenme 

yapısı “hiperarşik” bir yapıdır. Küreselleşme kavramının iki olgusundan biri olan kitle iletişim araçları 

ve bilgi teknolojisinin giderek arttığı bu süreçte, bilginin etkin yönetimi gerek bilgi devresi süresinin 

gerekse ekip çalışmasının en aza indirgenmesi ve ekip çalışmasının yarattığı sinerjiyi etkin biçimde 

amaçlara yöneltebilme gibi konular önem kazanmıştır.  

Bu süreçte klasik ve düzenli hiyerarşi modellerinden oluşan bilinen yönetim uygulamalarını 

yerini, daha dinamik, etkin, şeffaf ve takım temelli bilgi çağının en etkin kitle iletişim araçlarından biri 

olan internetin kullanıldığı bir yapı modeli olan ağ-tipi yapılanma modeli özellikle Avrupa’daki Müzik 

Örgütlenmelerinde benimsenmektedir. 

Demokrasi bir kurallar bütünü değil yaşamın her anında içimize sindirmemiz gereken bir 

yaşam biçimidir. Yıllardır tartışılan özerklik ve yapılanma kavramları bir gün benimsenip uygulamaya 

geçilecek olursa, unutulmaması gereken en önemli nokta, yapılanma yalnız bir kurumun, örneğin, 

müzik kurumlarının değil, Türkiye’nin sorunudur. Bu yolda atılacak yanlış ve zamansız bir adım, 

varılacak hedeflerde gözden kaçırılacak küçük bir ayrıntı, yarın onarılması güç yaralar açar. 

Kavramları kullanırken ve düşüncelerimizi savunurken, onların içini boşaltmadan, anlamlarını kendi 

bireysel çıkarlarımızın üzerinde tutarak savunmak ve yaşama geçirmek zorundayız.  

Yapılanma süreci yıllar alabilir. Çünkü bu süreç yalnızca yasal maddeler zinciri değil, aynı 

zamanda ve her şeyden önemlisi bilinç sorunudur. Demokrasiyi ve özgürlükleri içimize ne kadar 

sindirdiğimizle ilgilidir. Onun için işe karşımızdakini dinlemekle başlamalıyız. Hatta bize tamamen 

karşı olanları bile... Düşündüklerimizi ve savunduklarımızı başkalarının düşünceleri ile bir potada 

eritmeye, geliştirmeye hazır ve açık olmalıyız. Kendi dönemimizde gerçekleşsin diye atacağımız bir 

yanlış veya aceleci adım daha önce yaşananlarda olduğu gibi varılacak hedefi anlamsız hale getirebilir. 

Türk sanat yaşamının bizimle başlamadığının ve bizimle de bitmeyeceğinin bilincinde olarak 

soğukkanlı, planlı ve birleştirici adımlar atmalıyız. 
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MÜZİK EĞİTİMİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

THE IMPORTANCE OF INDEPENDENT STUDY IN MUSIC EDUCATION 

Güler DEMİROVA GYÖRFFY 

 

ÖZET 

Bu çalışmada müzik eğitimi alan öğrencilerin, eğitimleri sürecinde bağımsız çalışmalarını doğru sürdürebilmelerine 

ve bu çalışmalarda yaşanan ya da yaşanması olası sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Bağımsız çalışmanın, 

eğitimin ilk aşamalarından itibaren doğru öğretilmesi konusunda eğitimciye de öneriler sunularak, profesyonel müzisyenin 

yetişmesini sağlamak için bu tür çalışmaların öğrencinin genel gelişiminde önemli bir etken olduğu dayanakları ile 

verilmiştir. Bağımsız çalışmalardaki başarı için müzikal algı ve düşünce, dikkat ve konsantrasyon ile kendini dinleme, bilinçli 

ve planlı çalışmanın temel etkenler olduğu konusunda görüşler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız çalışma, müzikal düşünce, icracılık.  

ABSTRACT 

It has been provided recommendations on accurately independent studies among music students and has been 

presented solutions for the problems at independent studies in this work. At the same time it has been some suggestions 

presented to instructors for giving the correct training from the earliest stages of education in this paper. These types of 

studies are very important for the overall development of students and growth of professional musicians. Some opinionson on 

musical perception and musical thinking, attention and concentration, listening to him/herself for conscious and planned 

studies  have been suggested in this research. 

Key Words: Independent studeis, musical thinking, performing. 

GİRİŞ 

Müzik eğitiminde bağımsız çalışma, öğrencinin tek başına, eğitimcinin doğrudan gözetimi 

olmadan, ancak onun yönlendirmeleri doğrultusunda belli bir program ve disiplin çerçevesinde yaptığı 

çalışmalar olup müzik eğitiminin olmazsa olmaz bir paydaşıdır. 

Bağımsız çalışma eğitim faaliyetinin özel bir biçimidir. Öğrenci için net ve etkili bir şekilde 

yeni amaçlara ve hedeflere doğru ilerlemek, kendi gücü ile başarıya ulaşma tecrübesi kazanmaktır.  

Müzisyene bağımsız çalışmanın temelden doğru öğretilmesi onun gelişmesi ve yetişmesinde 

çok önemli bir faktör olup öğrenci başarısı büyük oranda bağımsız çalışmadan kaynaklanmaktadır. 

Genel yaratıcılık gelişimi ve derslerin verimliliği de bağımsız çalışmaya dayanır. Bağımsız çalışmanın 

başarısı ve verimliliği ise tabii ki öğrencinin,  

-Derslere merakına, 

-Gelişim arzusuna, 

 -Değişik ve ilginç, geliştirici ödevlerle desteklenmesine, 

-Müzik eğitimine ve süreçteki her bir derse zihnen, bedenen ve ruhen hazırlıklı, bilinçli ve 

donanımlı olmasına, 

-Amaca ulaşma isteğine bağlıdır. 

Günümüzdeki büyük enformasyon ağına ve bilgi akımına rağmen müzisyenin “profesyonel” 

olabilmesi için, aktif ve bağımsız çalışma bilincine, sanat dünyasında yardım ve yönlendirme olmadan 

bilgiye ulaşma becerisine sahip olması ve derlediği bilgileri kavrayabiliyor olması gerekir. Bazen 

öğrenci çok bilgili de olabilir, fakat bu bilgiyi yaratıcı şekilde kullanamayabilir. Müzisyenin yaratıcı 

düşünce tarzının oluşması ve bu tarzın sürekli gelişmesi için aktif bir müzikal bilinç gereklidir. 

Müzikal bilincinin aktif olması için ise öğrencinin kendi çalışmasını duyabilme, çalışmaya yaratıcı 

yaklaşma, bağımsız düşünme ve yorumlama yetilerine sahip olması gerekir (Sokolov, 2011:31). 

Bağımsız çalışmaların ayrılmaz parçası da günlük egzersizler ile düzenli bir şekilde derslere 

ve sınavlara yönelik hazırlıklardır. 

Aslında insanda bağımsızlık duygusu ve her şeyi deneme/yaşama isteği doğasında mevcuttur.  

                                                           
Doç. Dr.-Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, genceguler@yahoo.com  

mailto:genceguler@yahoo.com
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Her çocuğun derslerde, “Yardım etmeyin, kendim yapacağım.” ifadesini kullanma potansiyeli 

vardır. Eğitimciye düşen görev, hemen o anı yakalayabilmek ve doğru yönlendirme yapmaktır 

(Hohryakova, 2006:53). 

Başarılı bir bağımsız çalışma için dört temel koşulun sağlanması gerekir: 

1. Teknik Koşullar 

a. Çalgı ve notanın sağlıklı aydınlatılması, 

b. Çalgının akortlu olması. 

2. Fiziksel Koşullar 

Çalışma ortamının sıcaklığı, 

Çalışma süresince doğru ve sağlıklı pozisyon alma, 

Çalışmanın optimal süresi (Öğrencinin yaşına bağlı olarak belirlenmeli.) 

Dinlenmenin optimal süresi (Fiziksel, zihinsel ve duygusal), 

Mesleki hastalıklara karşı gereken önlemlerin alınması. 

3. Hazırlık 

a. Planlı çalışma 

b. Düzenli çalışma 

c. Repertuarın planlanması 

4. Psikolojik Koşullar 

 a. Psikolojik olarak hazırbulunuşluk 

b. Çalışmaya odaklanma ve yoğunlaşma. (Frolova, 2013:274). 

Bu çalışmada, müzik eğitiminde verimli ve başarılı bir bağımsız çalışma için eğitimci ve 

öğrenciye çeşitli öneriler sunulacaktır. 

EĞİTİMCİYE ÖNERİLER 

Müzisyen olmak isteyen bir gence müziğe ilgi, sevgi, estetik duyguların gelişimi, emeğe saygı, 

çalışma azmi ve sabır, bağımsız çalışma isteği ve gayreti eğitiminin ilk günlerinden itibaren 

aşılanmalıdır. Bunun için de öncelikle müzik eğitimi veren kurumlarda pedagoglar tarafından 

uygulanan çok yönlü eğitim ve disiplin, öğrencinin bağımsız çalışmasının temelini atacak şekilde 

planlanmalıdır.  

Öğrencinin bağımsız çalışan, düşünen ve gelişmiş bir kişi olarak yetişmesi eğitimciye bağlıdır. 

Eğitimci, öğrenciyi “raylar üzerine” koyarak doğru yolda yetiştirmelidir.  

Çalışma sürecinde yakın amaçlarla birlikte uzak hedefler de belirlenmelidir. Eğitimci ilk 

günlerden öğrenciye çalışma planını nasıl kuracağı konusunda yardım etmelidir (Holtsveyssig, 

1981:119). Herhangi bir zorluluk düzeyinde yazılmış eserin ana sanatsal amacını belirleme ve teknik 

becerileri geliştirme de bağımsız çalışmanın önemli temellerinden biridir (Şapov, 1934:16,77). 

Öğrencinin çeşitli tekniklere hâkim olması, bağımsız düşünebilmesini güçlendirir, eseri 

çözümlemesine destek olur (İgolnikova, 2013:13). 

Verimli bağımsız çalışmayı sağlamak için eğitimci tarafından öğrenciye eğitim süreci içinde 

kendini dinleyebilme, düşünerek çalma, başarı ve hatalarını analiz etme öğretilmelidir (Kremenşteyn, 

1966:7). 

Öğrencinin akıllıca, makul bir tarzda, kavrayarak çalışmasını öğretmek için eğitimci 

tarafından verilen yardım, öneriler, yönlendirmeler bağımsız çalışmanın vazgeçilmezidir. Ancak 

sınıftaki ve evdeki çalışmalar arasında kopukluk olmamalıdır. Ev ödevleri eğitimci tarafından bilinçli 

ve sistematik bir şekilde incelenmeli, tetkik edilmelidir.  
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Başlangıç aşamalarında öğrenciye bağımsız çalışma sağlama gayreti ve isteği aşılanması için 

“Ben evde nasıl çalışıyorum?” adıyla ders yapılması da önerilmektedir. Bu ders kapsamında 

öğrenciden, evde tek başına kaldığında parçalar üzerinde nasıl çalıştığını hocasına anlatması ve 

açıklaması istenebilir (Miliç, 1979:16). 

Müzik eğitiminin ilk derslerinden başlayarak öğrencinin “Neden?” sorularına doğru yanıt 

verilmesi onun bağımsızlığının ve özgüveninin oluşumunun temelini atar. Öğrencide merak 

oluşturmak ve “Neden?” sorusunun oluşumunu sağlamak da eğitimci üzerine düşen bir görevdir. 

Öğrenciye eğitim sürecinde eğitimci tarafından planlanan çalışma zamanı içinde gereken sanatsal 

amaca ulaşması gerektiğinin  (doğru parmak düzeni, dinamik işaretler, ses renkleri vb.) anlatılması da 

bağımsız çalışmaların verimli olmasında etkendir. Doğal olarak derslerde, öğrenciye, karşılaşabileceği 

bütün sorunların çözümü için bir “hap bilgi” verilmesi mümkün değildir. Onun için öğrenciye derste, 

spesifik örnekler üzerinde çözüm yöntemlerini tanıtmak ve öğretmek gerekmektedir. Eser üzerinde 

çalışmalarda, genel kurallar tanıtıldığında, eserlerin stilistik özellikleri ve teknik zorlukları başka 

örnekler üzerinde de gösterilebilir. Bu yolla, bağımsız çalışma için önemli bir temel atılmış olur, 

ayrıca öğrenciye bağımsız düşünmeyi de öğretir. 

Başarılı bağımsız çalışmanın temelini doğru nota okuma ve deşifre sağlar. Zayıf deşifre, 

çalışma isteğini düşürür ve çalışma ağır tempoda gittiği için isteksizlik uyandırır. Zayıf deşifrenin esas 

nedeni pratiğin eksik olmasıdır. Ara sıra öğrencinin bulunduğu düzeyden biraz daha düşük, ona kolay 

gibi gözüken parçaların ödev verilerek nota okuma hızının artması sağlanabilir. Buna ek olarak 

bağımsız parçaları da çalışmasını istemek gerekir. Bu tür çalışmaların sonucunda öğrenci teorik 

bilgisini, çalgıya hâkimiyetini, çalgıdan çıkardığı ses kalitesini, duygularını, hayal gücünü, başarı 

hazzını ve kendi düzeyini az da olsa fark edebilecektir. Dolayısıyla böyle çalışmalar öğrenciye, 

çalışmalarda daha konsantre olmayı öğretir, sorumluk duygusunu ve özgüvenini artırır. 

Eğitimci tarafından öğrenciye çalışma süresince dikkat etmesi gereken noktalar açıklanmalı ve 

anlatılmalıdır. Bu kapsamda öğrencinin,  

1. Eseri bütün çaldığında veya küçük parçalara böldüğünde zamanı nasıl kullanacağı, 

2. Kontrolü kaybetmeden eserin hem tümünü hem de eserin bölündüğü parçaları hangi 

tempoda çalması gerektiği, 

3. Eserin hem tümünü hem de bölünmüş parçalarını çaldığında ilgili aşamaya uygun olan 

amaçların neler olduğunu belirleyebilmesi gerektiğini kavraması sağlanmalıdır. 

Özellikle başlangıç aşamada verilen ödevler, çok net ve anlaşılır olmalıdır.  Tek başına 

kaldığında ve ödevini yapmaya kalkıştığında öğrenci kendisini sakin, özgüvenli hissetmelidir. Çünkü 

anlamadığı bir konu/durum ile karşılaştığında özgüveni kaybolmakta ve motivasyonu düşmektedir. 

Eğitimci bu gibi durumların yaşanmaması için çok hassas davranmak zorundadır. Eğitimci öncelikle 

öğrencinin kapasitesinin farkında olmalıdır. Buna ek olarak, ödev olarak verdiği parçanın sanatsal ve 

teknik amacı konusunda bilinçli olmalıdır. Öğrencide çalışma iradesi, inisiyatifi, teşebbüsünü 

geliştirecek şekilde davranarak zorluklardan korkmamasını ve başarılarından mutlu olmasını 

sağlamalıdır. Her bir başarı, gelişimin itici gücüdür. Derslerdeki başarının altı çizilerek öğrencinin 

motive edilmesi, sonraki çalışmaların istekli, severek yapılması ve başarısı için de altyapı oluşturur. 

Müzik yorumculuğunda belli genelleştirmeler ve kurallar, eğitimin başlangıcında sağlıklı bir 

şekilde öğretilmelidir. Bu bilgiler verildikten sonra öğrenci karşılaştığı icracılık prensiplerini bağımsız 

olarak tek başına da çözmeye çalışır, çaba gösterir. Örneğin, bir polifonik eserde seslerin bağlılığını 

sağlamak için piyanoda tuştan tuşa parmak kaydırmaya benzer bir durumu aynı eser içinde farklı bir 

yerde kendisinin bulması veya bir eserde süsler ile (mordan, tril, grupetto, vs.) tanıştıktan sonra, 

öğrenciden süslerle ilgili farklı bir yeni eser üzerinde çalışması istenebilir. Böylece eğitimci de 

öğrencinin kapasitesini ve becerilerinin seviyesini görmüş/ölçmüş olur. 

Derslerde eğitimci öğrenciyi, eserin teknik ve müzikal yönden zor çalınan yerlerini tespit 

etmeye yönlendirmelidir ve bu zorlukların çözümüne yönelik ödevler vermelidir. Çalışma sürecinde 

her bir tekrar, bir öncekinden daha doğru, kontrollü, işitilerek ve zihinden geçirilerek, düşünülerek 

yapılmalıdır. Zor yerler ayrı ayrı çalışıldıktan sonra eserin diğer bölümleri birbirine bağlanarak 
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bütünlük sağlanana kadar toparlanmalıdır. Başarılı ve kaliteli bir eser akışı sağlandığında öğrenci 

zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmemektedir.  

Eğitimci için ev ödevlerinin profesyonel kalitesini etkileme çok zordur. Öğrenci disiplinli ve 

olgun değilse, dersteki ciddiyet ortamını tek başına kaldığında sağlayamıyorsa derste, eğitimci ile 

birlikte yaptığı ciddi çalışmaya rağmen yeterince gelişme katedemez.  Eğitimci, öğrencinin kendini 

kontrol etme ve gelişme isteğini derslerdeki davranışlarından sezebilmelidir. Küçük yaşta olan 

öğrenciye bu konuda ebeveynler de yardım etmelidir. Bu kapsamda ebeveynler, öğrenciyi ödevlerini 

zamanında ve gereği gibi yapabilmesi için motive etmeli, uygun koşulları sağlamalıdır. 

Bağımsız çalışmaya yönlendirme yöntemlerinden birisi de derste, küçük bir parça üzerinde 

öğrenciyi tek başına çalışmaya bırakmaktır. Eğitici ise bu arada “tesadüfen” bir işi olduğu için 

masasında oturarak “başka” iş yapıyormuş gibi davranmalı ama aslında çalışmayı sezdirmeden takip 

etmelidir. Daha ileri sınıflarda, derste, öğrencinin kendisinin, çıkardığı sesin kalitesi, ritim düzeni, 

artikülasyonu vb. ögeleri kontrol etme/denetleme becerilerini kazanmış olması gerekir. 

Bağımsız çalışmanın gelişme şartlarından birisi de ara sıra öğrencinin kendisinin değişik 

parçalar seçerek eğitimciden destek almadan tek başına hazırlamasıdır. Öğrenci, hazır olduktan sonra 

parçayı eğitimcisine sunabilir. Hatta sınıf dinletilerinde, arkadaşlarının bulunduğu ortamda eser(ler)in 

çalınması ve orada birlikte incelenmesi, değerlendirilmesi önemli katkılar sağlayabilir (Alekseyev, 

1978:24-26). 

Örneğin ünlü Rus eğitimci V. L. Nikolayev’in sınıfında mutlaka uygulanan yöntemlerden 

birisi, bağımsız çalışmaların takip edilmesi amacıyla yılda iki kez olmak üzere öğrencilerin, 

hocalarının katkısı olmadan hazırladıkları parçaları birbirlerinin karşısında çalmasıydı. Bu 

uygulamayla dinletiler, her bir öğrencinin bilgisinin ve çalışmasının, düşünce ve yeteneğinin 

sergilendiği bir konsere dönüşürdü (Tsıpin, 1984:167). 

Yorumcu müzisyenin yetişme ve gelişme süreci, individual, karmaşık, çetin ve aynı zamanda 

en önemli yaratıcı süreçtir ve çok uzun bir yoldur. Eğitimcinin/pedagogun esas amacı öğrenciye 

çalışmayı, çalışma sevgisini, disiplini aşılamaktır, bağımsız çalışmayı öğretebilmektir. Yaratıcı 

bağımsızlık, inisiyatif, irade ve tutum olmadan ise bir genç asla müzisyen olamaz (Behbutova, 2007). 

ÖĞRENCİYE ÖNERİLER 

Öğrencide müzik sevgisi varsa, yetenekli, ilgili ve müziği gelecekteki mesleği olarak tercih 

etmişse müziğin ve müzik eğitiminin artık hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu anlamış demektir. 

Çalışmalarını, sadece günlük rutin düzeyde değil, severek, isteyerek, azimle hayatının her alanında ve 

anında sürdürmelidir. Çünkü seçtiği meslek, ömür boyu karşılaşacağı boşlukları affetmeyen ve açıkları 

hemen ortaya çıkaran acımasız bir yoldur. Düşük bir akademik performans ile sınıfını zor geçen 

öğrenci ancak kendi iradesi ile azimli ve sabırlı bir şekilde yoğun ve disiplinli çalışarak başarılı 

olabilir. 

Çalışma sırasında karşılaşılan çeşitli icra problemlerinin çözülebilmesi, en basit ayrıntıların 

(ilk nota deşifresi gibi) bilinmesinin yanı sıra öğrencinin donanımlı olmasına, eserin içeriğini 

çözümleyebilme ve eserin ana fikrini yakalama becerilerine sahip olmasına bağlıdır. Öğrencinin 

bağımsız çalışmalarda, “neyi” çalışacağının yanı sıra “nasıl” çalışacağını da çok iyi öğrenmiş olması 

gerekir. 

Nasıl çalışılmalıdır? 

Öğrenci, haftanın, eğitimci ile çalıştığı iki üç ders günü dışında her gün mutlaka tek başına 

çalışmak zorundadır. Verimli bir bağımsız çalışma için disiplinli, hedef belirlenerek, rasyonel ve 

sistematik planlar yapılmalıdır. Tabii ki bütün bu beceriler zaman içinde eğitimle ve kültürel gelişimle 

edinilir. 

Öncelikle genel bir tanışma için eser, detaylara girmeden baştan sona kadar gözden 

geçirilerek, akıcı bir deşifre yapılmalıdır. 

Ardından eser, form özellikleri ve teorik prensipler gözetilerek doğru bir şekilde parçalara 

ayrılmalıdır. Eserdeki müzik cümlelerinin (phrazların) belirlenerek incelenmesi önerilir. 
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Daha sonra ayrıntılara dikkat edilerek eser titizlikle çözümlenmelidir (küçük bir ayrıntı bile 

gözden kaçırılmamalı). Burada doğru nota, ritim, parmak numarası, ştrihler, sus işaretleri, notaların 

uzama suresi, nüanslar/dinamik işaretler, terimler, doğru pedal, vb. noktalara dikkat edilmesi gerekir. 

İşin özü metne dikkatle yaklaşmaktır. 

Maykapar da bu konuda, “Okumada yanlış nota olmamalıdır, doğru ritim, temiz metin, nota 

okuma ile birlikte bütün nüanslara, simgelere, işaretlere uymak gerekir; nota dokusunu titizlikle 

incelemek, teknik çalışma isteyen yerleri önceden belirlemek, parmak düzenine dikkat etmek ve ilk 

çalışmadan başlayarak doğru uygulamak, gerçek tempoda çalmak için acele etmemek, tempoyu 

yavaştan hızlıya doğru zaman içinde geliştirmek” gerektiğini söylemiştir (Maykapar, 1963:5). 

Ardından, teknik sorun olan yerler ayrıca parçanın içinden seçilerek çalışılmalıdır. 

Aslında yukarıda verilen ve çalışma sırasında kesinlikle dikkatten kaçmaması gereken her bir 

prensip, tüm çalışma sürecinin her aşaması için geçerlidir. 

Devamında, işitme kontrolü yapılarak bölümler birbirine bağlanmalıdır. Bu noktada artık 

öğrenci, parçanın tümünü takılmadan ve durmadan kendini dinleyerek baştan sona kadar 

çalabilmelidir. 

Hızlı ve yavaş bölümler (tempo ayarları) belirlenir. Ardından, eserin formu gözönünde 

bulundurularak hem tempo hem de fikir bütünlüğü oluşturulmalıdır (Gasımova, 1981:4-7). 

Artık eser, ekonomik ve otomatize olmuş hareket yetisi kazanabilmek için günlük çalışma 

planı oluşturularak sürekli çalışılmalıdır. 

Eser her şeyi anlayabilme ve çözümleme imkânı sağlayacak bir tempoda defalarca 

tekrarlanarak çalınmalıdır. Her bir sonraki çalma, bir öncekinden daha iyi ve daha hatasız olmalıdır. 

Bu aşamada otokontrol en üst düzeyde olmalıdır. Bağımsız çalışmanın asıl başarısı öğrencinin 

otokontrolüne dayanır. Kendini dinleme, duyma çok önemlidir. Neyi, nerede ve nasıl işitmek gerek, 

problem nerede, gibi sorular dikkatten kaçmamalıdır.  

Eserin stilinin, biçiminin, janrının, bestecinin yaşadığı ve eseri bestelediği dönemin 

incelenmesi çalışma sürecinin bir parçası olmalıdır. Öğrenci, eseri çalışmanın kendisine sanatsal 

olarak ne kazandıracağını biliyor olmalıdır. Ayrıca bağımsız çalışmadan maksimum verim alabilmek 

için çalışma sürecinde öğrencinin, eser ile ilgili araştırma ve literatür taraması yaparak eserin farklı 

edisyonlarıyla tanışması da özellikle önerilir (Muhina-Kvas, 1987:4). Bu tür çalışmalar öğrencinin 

alanıyla ilgili entelektüel gelişimini de destekleyecektir. 

Bağımsız çalışma becerisini belli bir düzeyde kazanan öğrenci, bu kazanımını geliştirmek için;  

-Sık sık konserlere katılarak sahne deneyimi kazanmalı ve böylece icracılık tecrübesi 

edinmeli,  

-Kendine bağımsız olarak repertuar seçebilmeli, 

Seçilmiş eserleri öncelikle kendisi çalışarak eğitimcisinin değerlendirmesine sunmalı. 

ÇALIŞMALAR SIRASIDA ORTYA ÇIKAN SORUNLAR 

Öğrenci, müzik eğitimine adım attığı andan itibaren tek başına kaldığında, eser çalışmasını 

sürdürmekte ya da bağımsız çalışmada sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle öğrenci, başlangıçtan itibaren 

eğitimci tarafından bağımsız çalışma konusunda örnekleme, anlatım, görsel ve işitsel yöntemlerle 

yönlendirilmeli ve eğitilmelidir.  

Sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri öğrencinin, gereksiz ve hatalı (yanlış nota, ritim hataları, 

yanlış parmak düzeni vb.) çalışma yapmasıdır. Örneğin, deşifre aşamasından başlayarak, temelden 

doğru öğrenilmemiş pasajlar, metin çözümlemede yanlış nota çalınması, zor düzeltilebilen takılmalara 

yol açar. Kemikleşmiş olan benzeri yanlışları öğrenci bir türlü düzeltememektedir. 

Çalışma zamanının doğru ve mantıklı kullanılması, çalışma planının aşamalı şekilde 

oluşturulması, eğitimin başında öğrenilmelidir. Kendi kendini kontrol etme ise bütün bu çalışmaların 

temel şartıdır. Bunun için de öğrenci kendini devamlı duymalı, çalışma sürecinde kontrolü 
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sağlamalıdır. Nota metnindeki simgeleri dikkatsizlikten dolayı doğru uygulayamama veya hiç 

uygulamama/görmeme gibi sorunların da temel eksikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu tür 

hatalar üzerinde, çalışmaların başlangıç aşamasında ısrarla durulup, “affedilmeyeceği” vurgulanarak 

öğrencide istenen titizliğin oluşturulması gerekir. Ayrıca her bir öğrenci, kapasitesinden kaynaklanan 

bireysel hatalar yapabilir. Kimisinde ritmik, kimisinde nota, işaret hatası gibi yerleşmiş hatalar 

kendisinin de dikkatinden kaçmamalıdır. Bu hataların düzeltilebilmesinde şüphesiz eğitimcinin sabrı 

ve disiplini önemlidir ancak sonuçta bu yanlıştan kurtulabilmesi öğrencinin bireysel çabasına dayanır. 

Bağımsız çalışmalarda en sık yapılan hatalardan biri de öğrencinin, çalışmayı sistemsiz, kaotik 

bir şekilde bir parçadan diğerine atlayarak, parçaları birkaç kere baştan sona çalarak, tekrarlayarak 

ama neye dikkat etmesi gerektiğini bilmeden mekanik bir sürece çevirmesidir. Ünlü Rus Besteci N. 

Metner, öğrencinin esere ve çalışmaya maksimum düzeyde yoğunlaşıp neyi, nasıl yapacağının 

bilincinde olarak çalışmaya başlamasının en uzak olmasını (egzersizleri bile) önermektedir (Metner, 

1979:14). 

Öğrencilerin sık yaptığı hatalardan bir diğeri ise eseri ayrıntılı ve yavaş çalma aşamasını 

atlayarak, sabırsızca ve hızla gerçek tempoda çalmak istemesi/çalmasıdır.  

Açıktır ki bu tür çalışmalar sadece zaman ve enerji kaybına yol açar. 

Sık karşılaşılan sorunlardan bir diğeri de öğrencinin, giriş sınavı öncesi yoğun ve disiplinli bir 

programla çalışmasına rağmen okula girdikten ve derslere başladıktan sonra bireysel derslerde aynı 

performansı gösterememesidir. Bu sorun, öğrencinin altyapısının, sadece sınava hazırlık amaçlı bir 

yönlendirmeyle oluşturulmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda, öğrencide yetenek, bilgi, 

yaratıcı yaklaşım ve başarının birlikte var olduğu konusunda eğitimcide şüpheler oluşmaktadır.  

SONUÇ 

Müzik eğitiminde eğitimci tarafından haftada bir iki saatte aktarılan yoğun bilgiden öğrencinin 

maksimum verim alabilmesi ve bilgilerin kalıcılığını sağlamak için bu derslerin, sabırla her gün 

yapılacak olan planlı, düzenli ve bilinçli bir bağımsız çalışmayla desteklenmesi gerekir. 

Öğrencinin müziği, hayatının bir parçası olarak kabul etmiş olması, bulunduğu her ortamda 

müzikle iç içe olabilmesi, nitelikli bir müzisyen olarak yetişmesini destekleyen faktörlerdendir. 

Eğitimciden beklenen ise öğrencisi ile iş birliği içinde ve ona rol model olacak şekilde müzik 

yapmasıdır (Barenboym, 1974:212). 

Bağımsız çalışmanın verimli olabilmesi, 

1. Öğrencinin derse yaklaşımına, katılımlına, çalışmalarda bilinçli ve kontrollü olmasına, 

2. Sürecin doğru organize edilmesine (çalışmanın planlı ve düzenli yapılmasına, çalışma ile 

dinlenmenin dengeli tutulmasına), uygun teknik ve fiziksel koşulların sağlanmasına bağlıdır (Mihelis, 

1962:43-49). 

Yine öğrencinin, 

-Bağımsız çalışmaya hafta içi yeterince zaman ayırması, 

-Gerekli fiziksel ve zihinsel enerjiye sahip olması, 

-Çalışmaya psikolojik olarak hazır olması  

-Sorumluluklarının farkında olması 

-Çeşitli eğitim yöntemlerini (tek başına çalışma, çok sayıda deşifre yapma, ansambl çalma, 

farklı topluluklarda çalışma) uygulayabilmesi  

-Zaman ve hedef belirleyebilmesi de da bağımsız çalışmanın verimini artıran faktörlerdir 

(Lısenko, 2013). 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ “HALK MÜZİĞİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: 

METAFORİK BİR ÇALIŞMA 

THE PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS OF THE CONCEPT “FOLK MUSIC”: 

A METAPHORICAL STUDY 

Ilgım KILIÇ28 & Şefika İZGİ TOPALAK 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının halk müziği ile ilgili algılarının metaforlar yoluyla 

belirlenmesidir. Araştırmada çalışma grubunu İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenim 

gören 219 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri boşluk doldurmayı gerektiren ve tek sorudan ibaret olan bir formla 

toplanmıştır. Her öğrencinin, “Halk müziği … gibidir; çünkü, ….” cümlesini tamamlamasıyla veriler elde edilmiştir. 

Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının 

metafor geliştirirken yaratıcı düşünebildikleri, karşılaştırma yapabildikleri ve farklı bilgi alanlarına yönelik yorum 

yapabildikleri anlaşılmıştır. Bu bağlamda araştırma sürecine katılan ve kendilerinden veri alınan 219 lisans öğrencisi 149 

geçerli metafor üretmiştir. Geliştirilen bu metaforlar “değerli bir unsur olarak halk müziği, yansıtıcı bir unsur olarak halk 

müziği, tarihi bir unsur olarak halk müziği, ayırıcı nitelik olarak halk müziği, simgesel bir unsur olarak halk müziği, bağlayıcı 

unsur olarak halk müziği, kültürel aktarım aracı olarak halk müziği, hüzün veren bir unsur olarak halk müziği ve olumsuz bir 

unsur olarak halk müziği” şeklinde dokuz temel kategori altında toplanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının halk 

müziği kavramına ilişkin algılarının çoğunlukla olumlu olduğu, ancak halk müziğine ilişkin olumsuz metaforlarda ürettikleri 

belirlenmiştir. Söz konusu olumsuz metaforlar,halk müziğinin katılımcılar tarafından zorlu, anlaşılmaz bulunduğu ve 

kendilerini mecbur hissettikleri bir müzik türü olarak gördükleri şeklinde belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Metafor, Halk Müziği, Müzik öğretmeni adayları. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the perceptions of pre-service music teachers of folk music through 

metaphors. The study group consists of 219 students studying at Inonu University and Karadeniz Technical University 

(KTÜ,) Faculty of Education, Division of Fine Arts Education, Department of Music Education in the spring term of the 

2014-2015 academic year. The data of the study were collected with a form, which requires filling gaps and consists of a 

single question. The data were obtained by each student completing the sentence “Folk music is like … because …”. The 

content analysis technique was used in the analysis and interpretation of the data. As a result of the study, it was understood 

that pre-service teachers can think creatively, make a comparison and comment on different fields of knowledge while 

developing metaphors. In this context, 219 bachelor’s students, who participated in the research process and from whom the 

data were obtained, produced 149valid metaphors. These metaphors developed were gathered under nine main categories of 

“folk music as a valuable element, folk music as a reflective element, folk music as a historical element, folk music as a 

distinguishing characteristic, folk music as a symbolic element, folk music as a connecting element, folk music as a cultural 

transfer agent, folk music as a melancholic element and folk music as a negative element”. Consequently, it was revealed that 

the perceptions of pre-service teachers of the concept of folk music are positive, however, they produced a number of 

negative metaphors in regard to folk music. It was determined that the negative metaphors in question were expressed since 

folk music is found difficult and incomprehensible by the participants and is regarded as a type of music that they feel 

obliged to. 

Key Words: Metaphor, Turkish Folk Music, Pre-service music teachers. 

GİRİŞ 

Halk müziği oldukça zengin bir birikimi olan ve geçmişi binlerce yıllara dayanan bir müzik 

türüdür. Halk müziği kültürün önemli bir ögesidir. Bu müzik türünün ürünlerinin geçmişten geleceğe 

taşınması ve aktarılması yoluyla bir toplumun kültürünün yaşatılması, canlı kalması sağlanmaktadır. 

Halk müziği, kaynağını toplumların yaşantılarından alan ve aşk, doğa, ayrılık, sevinç, özlem, yiğitlik 

gibi toplumsal olayları ya da toplumsal gerçekleri konu edinerek ait oldukları toplumların kültürünü 

yansıtan halk ürünleri olarak tanımlanabilir. 

Müzik eğitimi vermekle yükümlü olacak öğretmen adaylarının halk müziğine ilişkin bakış 

açılarına ve algılarına çeşitli yollarla ulaşılabilir.  Buna erişmenin etkili yollarından birisi, öğretmen 

adaylarının halk müziği metaforik algılarına bakmaktır. Çünkü metafor bireylerin yüksek düzeyde 

soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe koşabileceği güçlü bir zihinsel 
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Öğr. Gör.-Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı, 
sefikat@gmail.com  
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araçtır (Saban, 2008: 460). Dolayısıyla metaforlar insanın yaşadığı ortamı, çevreyi, dünyayı nasıl 

algıladığına ve ne düşündüğüne dair fikir verir.  

Cerit (2008: 694) metaforu, insanların olayları, nesneleri ve özellikle soyut kavramları farklı 

benzetmeler kullanarak açıklamaya çalıştıkları araçlar olarak tanımlamıştır. Pilav ve Elkatmış’ın 

(2013) Lakoff ve Johnson’dan (2005) aktardığı gibi, metaforlar sadece bir söz figürü değil aynı 

zamanda bir düşünce figürü olarak ifade edilmektedir. Günümüzde araştırmalarda da metaforlar 

bireylerin bir kavram, olgu, olay, durum hakkında ne düşündüklerini belirlemek için sıkça kullanılan 

araçlardan biri haline gelmiştir. Bu araştırma da metafor yoluyla müzik öğretmeni adaylarının “halk 

müziği” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu genel 

amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Müzik öğretmeni adaylarının halk müziği kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar 

nelerdir? 

2. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında 

toplanabilir? 

Yöntem 

Bu araştırma, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçladığından betimsel nitelik 

taşımaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma 

yöntemleri kullanılmıştır.  

Çalışma Gurubu 

Araştırmanın çalışma gurubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik 

Üniversitesi (KTÜ) ve İnönü Üniversitesi’nin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri 

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim görmekte olan 219 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırmaya İnönü Üniversitesi ve KTÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 142 (% 64.84) kız, 77 (% 35,15) erkek olmak üzere 

toplam 219 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre dağılımı şöyledir: 61 

(% 27,85) ikinci (2.) sınıf öğrencisi, 75 (% 34,24) üçüncü (3.) sınıf öğrencisi, 83 (% 37,89) dördüncü 

(4.) sınıf öğrencisi. Çalışma gurubunun 126’sı (% 57,53) KTÜ’nden, 93’ü (% 42,44) ise İnönü 

Üniversitesi’ndendir. 

Verilerin Toplanması 

Katılımcıların halk müziği kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak 

amacıyla onların her birinden “Halk müziği …. gibidir, çünkü ….” cümlesini tamamlaması istenmiştir. 

Bu amaç için öğretmen adaylarına sayfanın en üstünde bu tamamlanmamış cümlenin yazılı olduğu boş 

bir form verilmiştir ve onlardan bu tamamlanmamış cümleyi kullanarak ve sadece tek bir metafor 

üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının formu 

doldurmaları için bir ders saati süresi (45 dakika) verilmiştir. Ders saati süresi sonunda yazılmış olan 

metaforlar öğretim elemanları tarafından toplanmıştır.Metaforun bir araştırma aracı olarak kullanıldığı 

çalışmalarda “gibi” kavramı genellikle metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki bağı daha 

net bir şekilde çağrıştırmak için kullanılmaktadır. Bu araştırmada “çünkü” kavramında da yer 

verilerek, katılımcıların kendi metaforları için bir gerekçe veya mantıksal dayanak sunmaları 

istenmiştir. Katılımcıların kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları bu kompozisyonlar, bu araştırmada 

temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 

Verilerin Analiz Edilmesi 

Katılımcıların geliştirdikleri metaforlar beş aşamada analiz edilmiştir (Saban, 2008: 464): (1) 

kodlama ve ayıklama aşaması, (2) örnek metafor imgesi derleme çalışması, (3) kategori geliştirme 

aşaması, (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması ve (5) verilerin bilgisayar ortamına aktarılması.  

Kodlama ve ayıklama aşaması:Bu aşamada öncelikle katılımcılar tarafından üretilen 

metaforların alfabetik sıraya göre geçici bir listesi yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılımcıların 

yazılarında belli bir metaforu net bir şekilde dile getirip getirmediğine, herhangi bir metaforun olup 

olmadığınave birden fazla kategoriye ait özellikleri içeren metaforların üretilip üretilmediğine 
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bakılmıştır. Bu gerekçelere bağlı olarak 70 adet veri toplama formu elenerek araştırma kapsamı 

dışında bırakılmıştır. 

Örnek metafor imgesi derleme aşaması:Katılımcıların zayıf yapılı metafor imgelerini içeren 

kağıtların ayıklanmasından sonra, toplam 149 adet geçerli metafor elde edilmiştir. Bu aşamada, 

metaforlar tekrar alfabetik sıraya göre dizilmiş ve ham veriler ikinci kez gözden geçirilerek her 

metaforu temsil eden katılımcı kompozisyonlarından birer “örnek metafor ifadesi” seçilmiştir. Bir 

metafor imgesini kimin ürettiğine ilişkin kişisel bilgiler, söz konusu metafor ifadesinin hemen ardında 

yer alan parantez içinde kodlanmış olarak verilmiştir. Bu kodların anlamları şöyledir: (1) 

Katılımcıların cinsiyetlerini belirtmek için K ve E harfleri kullanılmıştır. (2) Öğrencilerin sınıf 

düzeylerini temsil etmek için 2, 3 ve 4 rakamları kullanılmıştır. (3) Katılımcı öğretmen adayının hangi 

üniversiteden olduğunu belirtmek amacıyla İnönü ya da KTÜ olarak yazılmıştır.  

Kategori geliştirme aşaması:Bu aşamada, temel olarak katılımcılar tarafından üretilen metafor 

imgeleri halk müziği olgusuna ilişkin sahip oldukları ortak özellikler bakımından incelenmiştir. 

Katılımcılar tarafından üretilen her metafor imgesi (1) metaforun konusu, (2) metaforun kaynağı ve (3) 

metaforun konusu ile kaynağı arasındaki ilişki bakımlarından analiz edilmiştir. Daha sonra her metafor 

imgesi halk müziğine ilişkin sahip olduğu bakış açısı bakımından belli bir tema ile ilişkilendirilerek 

(örneğin, “kültürel aktarım aracı olarak halk müziği” gibi) toplam 9 farklı kavramsal kategori 

oluşturulmuştur.  

Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması:Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve 

araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri 

arasında yer almaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2005: 257). Bu araştırmada, araştırma sonuçlarının 

geçerliğini sağlamak amacıyla iki işlem gerçekleştirilmiştir: (1) Veri analiz süreci ve bu süreçte 9 

farklı kavramsal kategoriye nasıl ulaşıldığı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. (2) Araştırmada elde 

edilen 149 geçerli metaforun her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan bir örnek metafor imgesi 

derlenmiş ve bu metafor imgelerinin tümüne bulgular kısmında yer verilmiştir.Araştırmanın 

güvenirliğini sağlamak için, araştırmada ulaşılan 9 kavramsal kategori altında verilen metafor 

imgelerinin söz konusu bir kavramsal kategoriyi temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla uzman 

görüşüne başvurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda beş farklı öğretim üyesine iki liste verilmiştir: (a) 

149 adet metafor imgesinin alfabetik sıraya göre dizili olduğu bir liste ve (b) 9 kavramsal kategorinin 

adlarını içeren bir liste (Tablo 2). Uzmanlardan bu iki listeyi de kullanarak birinci listedeki örnek 

metafor imgelerini ikinci listedeki 9 kavramsal kategoriyle (hiçbir metafor imgesini dışarıda 

bırakmayacak şekilde) eşleştirmesi istenmiştir. Daha sonra, uzmanların yaptığı eşleştirmeler 

araştırmacıların kendi kategorileriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda “görüş birliği” ve “görüş 

ayrılığı” sayıları tespit edilerek araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994: 64) formülü 

(Güvenirlik= görüş birliği/görüş birliği + görüş ayrılığı X 100) kullanılarak hesaplanmıştır. Nitel 

çalışmalarda, uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun % 90 ve üzeri olduğu 

durumlarda arzu edilen düzeyde bir güvenirlik sağlanmış olacaktır. Bu araştırmada gerçekleştirilen 

güvenirlik çalışmasında %96 oranında bir uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde, ilk olarak araştırmadan elde edilen genel bulgulara değinilmektedir. Daha sonra, 

halk müziği kavramına ilişkin olarak bu araştırmada geliştirilen 9 kavramsal kategori ve her bir 

kategorinin sahip olduğu özellikler, katılımcıların ürettiği örnek metafor imgeleriyle de desteklenerek 

tanıtılmaktadır.  

Tablo 1, öğretmen adayları tarafında geliştirilen metaforları alfabetik sıraya göre listeleyerek, 

her bir metaforu temsil eden öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır.  
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Tablo 1 Metaforların Kategorilere Göre Dağılımı 

Kategoriler 

(n=9) 

f (%) Metaforlar (n=149) f (%) 

Simgesel bir 

unsur olarak 

halk müziği 

35 (%23.48) Acı, aşk, avukat, bal, can damarı, çam ağacı, çorba, dalga sesi, deniz (2), en 

sevdiğim yemek, gerçek aşk, ırmak, ışık, ilaç, insanın yüreği, kalbimiz, 

keman, kitap, maddenin sıvı hali, oya işi, oyuncu, papatya, sebze yemekleri, 

serçe, simge, sofradaki ekmek, sözlük, şarap, şekerli sakız, toplu taşıma 

aracı, turşu, ucu bucağı gözükmeyen bir nar tarlası, yağmurdan sonraki 

toprak kokusu, yanan bir ateş, yetim çocuk 

36 

(%21,8) 

Yansıtıcı bir 

unsur olarak 

halk müziği 

19 (%12.7) Anadolu (2), ayna (10), duygu (3), duygular, duygu karmaşası, duygu seli, 

halkın aynası, kalbin aynası, kimlik, memleket, memleket havası, öz, öz 

benliğimiz, psikoloji, ruh hali, toplumun aynası (2), ülke (2), yaşam felsefesi, 

yaşanılan toprağın özü 

34 

(%17,4) 

Bağlayıcı unsur 

olarak halk 

müziği 

22 (%14.7) Bağ, ben, can, doğa, dost, dünya, dünya barışı, emeklilerin yoldaşı, hayat (8), 

içtenlik, iyi bir dost, kök (2), memleket sevgisi, mutluluk, ruhunu okşayan 

bir ırmağın sesi, sakinleştirici, su (3), su kaynağı, şehir, temizlik, vatan 

sevgisi, yaşam (3) 

34 

(%17,4) 

Kültürel 

aktarım aracı 

olarak halk 

müziği 

18 (%12) Destan, efsane, gelecek, gelenek (2), gelenek ve görenek, halay, halkın sesi, 

hayatımızdaki gerçek, haykırış, kaynak, köy, kültür (3), kültürlerin iç 

dünyası, , nostalji (2), oyun, örf-adet, özümüz (4), yöresel ürünler 

25 

(%12,8) 

Değerli bir 

unsur olarak 

halk müziği   

16 (%10.7) Aile (3), aileden biri (2), altın, anne (2), arkadaş, baba (2), derya, doğal bir 

yapıt, edebi bir metin, elmas, hiç göremediğim dedem, insan, motif, saflık, 

samimiyet, yeni bir ruh 

21 

(%10,8) 

Ayırıcı nitelik 

olarak halk 

müziği 

13(%8.7) Benliğimiz, bir insanı diğerinden ayıran özellik, bir milletin kimliği, geçmiş 

insanların kimliği, biz (3), geçmiş insanların kimliği, kan, kanımız, kişinin 

benliği, toprak (3), Türk halkı, Türk bayrağı, kuvvetli bir bağ 

17 

(%8,7) 

Tarihi bir unsur 

olarak halk 

müziği 

9(%6) Anı defteri, antika, antika bir eşya, çınar, ölümsüzlük, tarih (2), 

yaşanmışlıklar (2), yaşlı insanlar, yıllanmış şarap 

11 

(%5,6) 

Hüzün veren bir 

unsur olarak 

halk müziği  

11 (%7.3) Acı biber, acı çekeceğini bile bile aşık olmak, ağlamak, dertli insan, 

duygusal yoğunluk, elem, gözyaşı, hüzünlenmek, sevda, yanan yürek, 

yüreğime atılan bir ok 

11 

(%5,6) 

Olumsuz bir 

unsur olarak 

halk müziği 

6 (%4) İşkence, labirent, mecburiyet, sabit fikirlilik, üvey evlat, yabancı lisanın 

dayatılması 

6 (%3) 

Tablo 1’de verilen bilgilere göre müzik öğretmeni adayları “halk müziği” kavramına ilişkin 

toplam 149 geçerli metafor üretmiştir. Söz konusu 149 metaforun % 84’ü (126 tanesi) sadece bir 

öğretmen adayı tarafından temsil edilmektedir. Geriye kalan 23 metaforu temsil eden öğretmen adayı 

sayısı da 2 ile 10 arasında değişmektedir. İlk üç sırada yer alan metaforlarise sırasıyla (1) ayna, (2) 

hayat ve (3) özümüz şeklindedir. 

Kategori 1: Simgesel Bir Unsur Olarak Halk Müziği 

Tablo 2, “simgesel bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir 

metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, “simgesel bir 

unsur olarak halk müziği” kategorisinin toplam 35 adet metafor ve 36 öğrenci (% 24,1) ile temsil 

edildiği görülmektedir. Bu kategori en fazla metaforun üretildiği kategoridir.  
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Tablo 2. “Simgesel bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı 

Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci 

F % f % 

1 Acı  1 0.6 89 Maddenin sıvı hali 1 0.6 

15 Aşk 1 0.6 97 Oya işi 1 0.6 

16 Avukat 1 0.6 99 Oyuncu 1 0.6 

20 Bal 1 0.6 105 Papatya 1 0.6 

27 Can damarı 1 0.6 112 Sebze yemekleri  1 0.6 

28 Çam ağacı 1 0.6 113 Serçe 1 0.6 

30 Çorba  1 0.6 115 Simge 1 0.6 

31 Dalga sesi 1 0.6 116 Sofradaki ekmek 1 0.6 

32 Deniz 2 1.3 117 Sözlük 1 0.6 

50 
En sevdiğim 

yemek 
1 0.6 120 Şarap 1 0.6 

55 Gerçek aşk 1 0.6 122 Şekerli sakız 1 0.6 

65 Irmak 1 0.6 125 Toplu taşıma aracı 1 0.6 

66 Işık 1 0.6 128 Turşu  1 0.6 

68 İlaç 1 0.6 132 
Ucu bucağı gözükmeyen bir 

nar tarlası 
1 0.6 

70 İnsanın yüreği 1 0.6 137 
Yağmurdan sonraki toprak 

kokusu 
1 0.6 

73 Kalbimiz 1 0.6 138 Yanan bir ateş 1 0.6 

78 Keman 1 0.6 146 Yetim çocuk  1 0.6 

82 Kitap 1 0.6 Toplam  36 24.1 

Aşağıda, “simgesel bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların 

öğretmen adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik 

sıraya göre verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

“Halk müziği aşkgibidir. Çünküinsanın bir yanında hep vardır, dinlemeye başladığında 

sevindirir” (K, 2, KTÜ) 

“Halk müziği bal gibidir.Çünkü balı yedikçe yiyesin gelir, halk müziğini de dinledikçe 

dinleyesin gelir” (K, 4, KTÜ) 

“Halk müziği çam ağacı gibidir. Çünkü yaz kış solmayan, dökülmeyen, her daim dimdik 

ayakta durandır. Her daim devam eder. Halk müziği yıkılmaz, bitmez, tükenmez, yıpranmaz ve 

ömürlüktür, tıpkı çam ağaçları gibi.” (K, 4, İnönü) 

“Halk müziği dalga sesi gibidir. Çünkü dinledikçe insana huzur ve güven verir”. (K,4, İnönü) 
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“Halk müziği gerçek aşk gibidir. Çünkü türkülerimizde bahsedilen duygular gerçek aşktaki 

gibi gerçeği yansıtır.” (K, 2, KTÜ) 

“Halk müziği ırmak gibidir. Çünkü içinde birçok farklı duyguyu, yaşantıyı barındırabilir. 

Tıpkı ırmağın içinde su, taş, yosun olması gibi. Yaşanmışlıkları yansıtır insanın yüzüne vura vura. (E, 

2, İnönü) 

“Halk müziği keman gibidir. Çünkü dinlediğinde insanın kalbine dokunur.” (K, 2, İnönü) 

“Halk müziği kitapgibidir. Çünkü her açılan sayfasında yeni olaylar, farklı yaşanmışlıklar, 

değişik kültürler, nice tarihler görürüz. (K, 4, İnönü) 

“Halk müziği sebze yemekleri gibidir. Çünkü sebze yemekleri herkesin damak tadına hitap 

etmeyebilir. Tıpkı Halk Müziğinin her kesime hitap etmediği gibi. Ben mesela sebze yemeklerini çok 

sevmem, fakat bazı sebze yemekleri vardır ki tabak tabak yerim. Bu yüzden Türk Halk Müziğini böyle 

bir şeye benzettim. Halk Müziği pek dinlemem ama bazı türküler vardır ki gün boyu dinlesem 

bıkmam. (K, 3,  İnönü) 

“Halk müziği serçe gibidir. Çünkü serçeler Anadolu’nun dört bir yanına göç ederler. Yuva 

kurar ve yaşarlar. Anadolu’nun gökyüzünde gezinirler. Havasını solurlar. Her yörenin havasını 

soluyan bir serçe mutlaka vardır, her yörenin türküsünün havası da serçeler gibi başkadır.” (K, 2, 

İnönü) 

“Halk müziği sözlük gibidir. Çünkü incelediğiniz zaman içinde ne kadar derin duyguların, 

anlamlarının olduğunu görebilirsiniz.” (K, 2, İnönü) 

“Halk müziği ucu bucağı gözükmeyen bir nar tarlası gibidir. Çünkü bol ve bereketlidir. Çok 

zengin bir müzik kültürü olan Türk Halk Müziği çeşitliliği ile bölge bölge, yöre yöre 

yaşanmışlıklarıyla, yüreklere dokunan hikayeleri ile dillerde dolaşan özel bir müzik türüdür. (K, 2, 

İnönü) 

“Halk müziği yağmurdan sonraki toprak kokusugibidir. Çünkü memleket hasreti kokar. 

Aslında toprağa duyulan özlem sevgiliye, anneye babaya duyulan özlemi de içinde barındırır. O 

topraklarda yaşanan güzel ve acı günler, hatıralar hepsine duyulan hasreti anlatır. (K, 3, İnönü) 

“Halk müziği yetim çocuk gibidir. Çünkü dünya müzikleri arasında yetim çocuk gibidir. Bu 

kadar zengin olmasına karşın dünyadaki dinleme oranı bir o kadar azdır.” (E, 4, İnönü) 

Kategori 2: Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Halk Müziği 

Tablo 3, “yansıtıcı bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir 

metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, “yansıtıcı bir 

unsur olarak halk müziği” kategorisinin toplam 19 adet metafor ve 34 öğrenci (% 22,8) ile temsil 

edildiği görülmektedir. 

Tablo 3. “Yansıtıcı bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı 

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

f % f % 

9 Anadolu 2 1.3 92 Memleket havası 1 0.6 

17 Ayna 10 6.7 102 Öz 1 0.6 

40 Duygu 3 2.0 103 Öz benliğimiz 1 0.6 

41 Duygular 1 0.6 106 Psikoloji 1 0.6 

42 
Duygu 

karmaşası 
1 0.6 107 Ruh hali 1 0.6 
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43 Duygu seli 1 0.6 126 Toplumun aynası 2 1.3 

58 Halkın aynası 1 0.6 133 Ülke 2 1.3 

74 Kalbin aynası 1 0.6 141 Yaşam felsefesi 1 0.6 

80 Kimlik 1 0.6 142 
Yaşanılan toprağın 

özü 
1 0.6 

91 Memleket 2 1.3 Toplam  34 22.8 

Aşağıda, “yansıtıcı bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların 

öğretmen adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik 

sıraya göre verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

“Halk müziği Anadolu gibidir. Çünkü türkülerimiz de Anadolu gibi temiz ve saftır.” (E, 2, 

KTÜ); “Halk müziği Anadolu gibidir. Her toprağında farklı bir ezgi çalar. (E, 3, KTÜ) 

“Halk müziği ayna gibidir. Çünkü halkın müziğidir. Anadolu’nun bölgelerinde kendi özgü 

dilleri, ritimleri ve enstrümanlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Asla toplumun kendisinden soyutlanamaz. 

Toplumun kendi içinden kopmuş bir müzik türüdür. O halde toplumu yansıtır. Toplumdan bağımsız 

değildir. Toplumun kendisidir.” (K, 3, İnönü);  “Halk müziği ayna gibidir. Anadolumuzun, 

insanlarımızın tarihi olayları, mekanları, insanlarımızın yaşadığı dramatik olayları anlatan ve bunları 

bize taşıyan bir araçtır. Kültürü bize yansıttığı için ve bu kültürü devam ettirdiği için ”ayna” gibidir.”  

(E, 3, İnönü); “Halk müziği ayna gibidir. Ona ne zaman baksanız içinde kendinizi görürsünüz.” (E, 2, 

İnönü) 

“Halk müziği duygular gibidir. Hayatın gerçeklerini işler. Aşkta vardır içinde, ölüm de. Kara 

sevdalar da vardır, doğumlar da. Feryatlar, figanlar, ağıtlar, halaylar, koşmalar. Sevinç de vardır hüzün 

de. Ağlarsın, güldürür. Haykırırsın susturur. Özündür, gücünü de canını da senden alır.” (E, 3, İnönü) 

“Halk müziği kimlik gibidir. Hemen hemen hepsi gerçek yaşantı ürünüdür ve yazıldığı 

yörenin gerek tezene atışlarıyla, gerek ritimleriyle bütün özelliklerini yansıtır. Yaşanılan çileler, 

zorluklarla bizi anlatır, bizim kimliğimizi” (E, 2, İnönü) 

“Halk müziği memleket gibidir. Her bir türküsünde, her bir cümlesinde, sözünde, makamında, 

ezgisinde Anadolu vardır. Anadolu’nun farklı kültürleri, yöreleri vardır.” (E, 2, İnönü) 

“Halk müziği ülke gibidir. Adı üstünde Türk kültürünün yaşantısını, gelenek ve göreneklerini, 

coğrafyasını yansıtır. Aşıklarından, zeybeklerinden horonlarına, bozlaklarından teke zortlatmalarına, 

uzun havalarından kırık havalarına, semahlarından nefeslerine daha saymakla bitiremeyeceğimiz ve 

sayarken de bir bölgeyi, bir şehri, kültürünü gözümüzde canlandırdığımız, yaşantıların tümüdür. Bu 

yüzden ülkedir, Türkiye coğrafyasının adıdır Türk halk müziği. (K, 2, İnönü) 

Kategori 3: Bağlayıcı Bir Unsur Olarak Halk Müziği 

Tablo 4, “bağlayıcı bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir 

metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde, “bağlayıcı bir 

unsur olarak halk müziği” kategorisinin toplam 21 adet metafor ve 33 öğrenci (% 22,1) ile temsil 

edildiği görülmektedir. 

Tablo 4. “Bağlayıcı bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı 

Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci 

f % f % 

19 Bağ 1 0.6 83 Kök 2 1.3 
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21 Ben 1 0.6 93 Memleket sevgisi 1 0.6 

26 Can 1 0.6 95 Mutluluk 1 0.6 

37 Doğa 1 0.6 108 
Ruhunu okşayan bir 

ırmağın sesi 
1 0.6 

39 Dost 1 0.6 110 Sakinleştirici 1 0.6 

44 Dünya 1 0.6 118 Su 3 2.0 

45 Dünya barışı 1 0.6 119 Su kaynağı 1 0.6 

49 
Emeklilerin 

yoldaşı  
1 0.6 121 Şehir 1 0.6 

60 Hayat 8 5.3 123 Temizlik 1 0.6 

67 İçtenlik 1 0.6 135 Vatan sevgisi 1 0.6 

72 İyi bir dost 1 0.6 140 Yaşam 3 2.0 

    Toplam  34 22.8 

Aşağıda, “bağlayıcı bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların 

öğretmen adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik 

sıraya göre verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

“Halk müziği ben gibidir. Çünkü bana beni anlatır.” (K, 3, KTÜ) 

“Halk müziği dost gibidir. Çünkü başın sıkıştığında, moralin bozulduğunda seni en iyi anlayan 

odur. (E, 2, KTÜ) 

“Halk müziği iyi bir dost gibidir. Çünkütürkülerin içinde dert, isyan, sevgi, aşk, ölüm, 

mutluluk her şey vardır. Türküyü söyledikçe rahatlar, eğlenir ya da hüzünlenir insan. Derdimiz ya da 

sevincimiz her neyse ona uygun mutlaka bir türkü bulunur. O türküyü seslendirdiğinde hissedince 

insan mest olur, rahatlar.” (K, 2, İnönü) 

“Halk müziği ruhunu okşayan bir ırmağın sesigibidir. Çünkü o sese kapılınca başka diyarlara 

gidiverirsin.” (K, 3, KTÜ) 

“Halk müziği su gibidir. Çünkü ruh onsuz yaşayamaz. İnsanoğlu her anında suya ihtiyaç 

duyduğu gibi halkın kendi bağrından kopan müziğini de dinlemeye ihtiyaç duyar. Geçmişten 

günümüze baktığımızda bugün halen Karacaoğlan, Aşık Veysel, Neşet Ertaş bıkılmaksızın 

dinlenmektedir.” (E, 2, KTÜ) 

“Halk müziği şehir gibidir. Çünküher bir semtini ayrı ayrı makamlara benzetirim. Usuller, 

ayaklar, havalar vardır. Bunları da şehrin yollarına benzetirim. Her yörenin kendine has türküleri, 

derlemeleri vardır. Az da olsa o yörenin yaşanmışlığını yansıtır, dile getirir. Bu yüzden her bir Türk 

halk müziği ayrı bir şehirdir bana göre. Şehirler insanları barındırır. İnsanlarda türkü hikayelerinin 

veya derlemelerin büyük icraların ana kaynağıdır. O şehire gitgide tutulursunuz. Halk müziğini 

dinledikçe ona tutulduğunuz gibi.” (K, 4, İnönü) 

Kategori 4: Kültürel Aktarım Aracı Olarak Halk Müziği 

Tablo 5, “kültürel aktarım aracı olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her 

bir metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 5 incelendiğinde, “simgesel 

bir unsur olarak halk müziği” kategorisinin toplam 15 adet metafor ve 20 öğrenci (% 13,4) ile temsil 

edildiği görülmektedir. 
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Tablo 5. “Kültürel aktarım aracı olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı  

Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci 

f % f % 

36 Destan 1 0.6 77 Kaynak 1 0.6 

47 Efsane 1 0.6 84 Köy 1 0.6 

52 Gelecek 1 0.6 86 Kültür 3 2.0 

53 Gelenek 2 1.3 87 
Kültürlerin iç 

dünyası 
1 0.6 

54 
Gelenek ve 

görenek 
1 0.6 96 Nostalji 2 1.3 

57 Halay 1 0.6 98 Oyun 1 0.6 

59 Halkın sesi 1 0.6 101 Örf-adet 1 0.6 

61 
Hayatımızdaki 

gerçek 
1 0.6 104 Özümüz 4 2.6 

62 Haykırış 1 0.6 148 Yöresel ürünler 1 0.6 

    Toplam  25 16.7 

Aşağıda, “kültürel bir aktarım aracı olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların 

öğretmen adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik 

sıraya göre verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

“Halk müziği destan gibidir. Çünkü her türkünün, her ağıdın bir yaşanmışlıkları vardır. 

Türküler bizi bize anlatır. Geçmişimizi anlatır. Sevinci, aşkı acıyı, ayrılığı, ölümü, derdi, kederi 

anlatır. İsyanı, gözyaşını duygularımızı anlatır. Enstrümanlarıyla, söyleyişleriyle, ağız 

farkındalıklarıyla, konuşmalarıyla, yöresi ve kültürüyle hepsi birbirinden farklı destanlar gibidir.” (K, 

2, İnönü) 

“Halk müziği efsane gibidir. Çünkühalk dillerinin buluştuğu nadide bir müziktir. Geçmişten 

itibaren en güzel müzik kültürü aktarımını halkın müzikleriyle yaparız. Bir insanın yurdunun sesidir 

Türk halk müziği. Asırlarca sürecek olan müziğin bilinmesi gerekenlerden biri arasındadır. Halk 

müziği dediğimizde ilk aklımıza gelen bağlamanın sesidir. Mızrap tele değince efsaneleşir halkın 

müziği. Aşık Veysel gibi yaşarsın halkın müziğini, içinde anonim yüklü yegane kültürün sesleri 

vardır.” (K, 4, İnönü) 

“Halk müziği gelecek gibidir. Çünkümüziğe halk müziği ile başladım. Daha önce farkında 

olmadığım yeteneğimi keşfettim, hayatıma yön verdim, hayatım değişti. Halk müziği benim geleceğim 

oldu.” (K, 4, İnönü) 

“Halk müziği köy gibidir. Çünküannedir, ailedir, sıcak ekmek, ağaçlar, kuşların cıvıltısı, 

gurbettir. Samimiyettir. Yeşildir. Özgürlüktür. Yaradır. Acıdır. Düğündür, ölümdür. Savaştır, 

gözyaşıdır. Barıştır, kardeşliktir. Aynı tabaktan yemek yemektir. Kuru soğandır. Aynı kökten farklı 

yönlerle birleşen bir bütünü oluşturan eller gibidir. Bir köyün yaşantısı vardır içinde.” (K, 3, İnönü) 

“Halk müziği kültür gibidir. Çünkü Türk insanı olarak bizim insanımızın kültürünü yansıtan 

ortak bir değerdir. Çünkü halkımızın ortak sorun ya da güzel hislerimizi Türk kültürü ve Anadolu 

çerçevesinde yansıtır.” (K, 4, KTÜ); “Halk müziği kültür gibidir.Yaşadığımız toprakların etnik 
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kökenlerini, örf ve adetlerini, kendi yöresine ait bütün özelliklerini bize hissettiren müzik kültürüdür.” 

(K, 2, İnönü) 

“Halk müziği özümüz gibidir. Çünkü vatan dediğimiz alanda yaşanmış olan acılarımız vardır. 

Yalnızca bizden olması esastır bizi anlatması için. Ölen şehitlerimize Çanakkale türküsüyle ağlarız. 

Ayrı düştüğümüz memleketimize sıla türküleriyle yakınırız. Düğünlerimiz olur, kına gecelerimiz, 

halaylarımızla, oyun havalarımızla omuz omuza oynarız. Her notası bize aittir. Bu toprakların ve Türk 

milletinin ruhudur halk müziği. Nesillerce süregelen geleneklerimizi müziğimizle devam ettiririz. Her 

türkü yaşanmışlık kokar. Geçmiş tecrübeler ve öğütler de vardır içerisinde. Bizdendir, biz gibidir. İşte 

bu yüzden özümüz gibidir, içimizdir.” (K, 3, İnönü) 

Kategori 5: Değerli Bir Unsur Olarak Halk Müziği 

Tablo 6, “değerli bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir 

metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 6 incelendiğinde, “değerli bir 

unsur olarak halk müziği” kategorisinin toplam 16 adet metafor ve 21 öğrenci (% 14,0) ile temsil 

edildiği görülmektedir. 

Tablo 6. “Değerli bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı  

Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci Metafor 

kodu 
Metafor adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci 

f % f % 

6 Aile 3 2.0 46 Edebi bir metin 1 0.6 

7 Aileden biri 2 1.3 48 Elmas 1 0.6 

8 Altın 1 0.6 63 
Hiç göremediğim 

dedem 
1 0.6 

11 Anne 2 1.3 69 İnsan 1 0.6 

14 Arkadaş 1 0.6 94 Motif 1 0.6 

18 Baba 2 1.3 109 Saflık 1 0.6 

35 Derya 1 0.6 111 Samimiyet 1 0.6 

38 
Doğal bir 

yapıt 
1 0.6 145 Yeni bir ruh 1 0.6 

    Toplam  21 14.0 

Aşağıda, “değerli bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların 

öğretmen adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik 

sıraya göre verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

“Halk müziği aile gibidir. Çünkühalk müziği denilince akla memleketin, ailen, yören, yaşama 

şeklin geliyor. Her yörenin kendine özgü müzik biçimi, türü vardır. Her yöre kendi müziğiyle anılır, 

yaşanır. Türkülerimiz halkımızla bütünleşmiştir.” (K, 3, İnönü) 

“Halk müziği altın gibidir. Çünkü zenginliklerle doludur.” (E, 2, KTÜ) 

“Halk müziği anne gibidir. Çünküne kadar farklı insanla tanışsak da hayatımızda en kalıcı 

olan insandır annemiz. Vazgeçilmezdir, bizi en iyi o anlar. Yani farklı müzik türleriyle uğraşsak da 

halk müziği her zaman hayatımızdadır.” (K, 3, İnönü) 
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“Halk müziği baba gibidir. Çünküatadan gelendir. Tüm müzikleri dinleriz ama sanki 

sıkıştığımızda yanına koşacağımız babadır THM. Bizim özümüzdür. Bünyemizde yaşayan bir 

sanattır.” (E, 4, İnönü) 

“Halk müziği elmas gibidir. Çünküelmas binlerce yıllık fosillerin işlenilmesiyle oluşan 

dünyanın en duyarlı taşlarındandır. THM de Türklerin binlerce yıllık birikimidir. Duygu birikimidir, 

bilgi birikimidir. Eskimeyen eserlerdir. Elması bilmeyen birisi için değeri anlaşılmaz. THM de öyledir. 

Kıymeti bilen kişilerce anlaşılır ancak.” (E, 2, İnönü) 

“Halk müziği samimiyet gibidir. Çünkügösterişten uzaktır, burjuva değildir, sadedir, doğaldır 

ve en önemlisi de halka hitap eder. Halk müziği için ihtişama gerek yoktur. Bir bağlama yeter 

duygularınızı açığa vurmaya, sevdiğinizi söylemeye ve de haykırmaya…” (E, 4, İnönü) 

Kategori 6: Ayırıcı Nitelik Olarak Halk Müziği 

Tablo 7, “ayırıcı nitelik olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir 

metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 7 incelendiğinde, “ayırıcı nitelik 

olarak halk müziği” kategorisinin toplam 13adet metafor ve 16 öğrenci (% 10,7) ile temsil edildiği 

görülmektedir. 

Tablo 7. “Ayırıcı nitelik olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı  

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

f % f % 

22 Benliğimiz 1 0.6 76 Kanımız 1 0.6 

23 Bir insanı diğerinden 

ayıran özellik 

1 0.6 81 Kişinin 

benliği 

1 0.6 

24 Bir milletin kimliği 1 0.6 85 Kuvvetli bir 

bağ 

1 0.6 

25 Biz 3  127 Toprak 3 2.0 

51 Geçmiş insanların kimliği 1 0.6 130 Türk bayrağı 1 0.6 

75 Kan 1 0.6 131 Türk halkı 1 0.6 

    Toplam  16 10.7 

Aşağıda, “tarihi bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların öğretmen 

adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik sıraya göre 

verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

Halk müziği bağ gibidir. Çünkü geçmişimizle, kültürümüzle ve milli değerlerimizle bağlı 

olmamızı sağlar. Bazı zamanlar bizim arka plana attığımız ya da unuttuğumuz değerleri hatırlatır. Bir 

topluluğun halk olabilmesi için ortak bir kültüre sahip olması gerekir ve türküler o kültürün temel 

taşıdır. Geçmişten bugüne o halkların neler yaşadığını, kayıplarını, mutluklarını milli müziklerden 

daha iyi hiçbir şey anlatamaz ve hissettiremez. Yüz yıl önce yaşanmış bir savaşta hissedilen acıyı, o 

zaman bestelenen bir türkü sayesinde bugün biz de aynı şekilde hissederiz. THM bu yönleriyle 

geçmişimizle bizi bağlar ve geleceğe taşır.” (K, 3, İnönü) 

Halk müziği benliğimiz gibidir. Çünkü bizi anlatır bizden gelir. Özümüzü oluşturur. İçerisinde 

hiçbir yapaylık yoktur. Kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi inceler. Müzik temelimizin alt yapısını 

oluşturur. (K, 2, İnönü) 
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Halk müziği bir milletin kimliği gibidir. Çünkü her biri, her kelimesi bir milletten yüzlerce iz 

taşır.” (K, 4, İnönü) 

Halk müziği kanımız gibidir. Çünkü ana müziğimiz, bizi ayakta tutan asıl temel taşımız olan 

ve her insanda etkisini yaratan müziğimizdir. Yabancı müzikten her insan hoşlanmaz ama Türk halk 

müziğini Anadolu insanı dinlediği zaman kanımızdan geldiği için ister istemez hoş gelecektir.” (K, 3, 

İnönü) 

Halk müziği toprak gibidir. Çünkü bir yörenin suyudur, toprağıdır. Kimi zaman bir yöreyi en 

sade haliyle müziklerinden öğreniriz. Türk halkının müziğidir.” (K, 3, İnönü) 

Halk müziği Türk halkı gibidir. Çünkü halk müziği ile yaşar ve onunla büyürüz. Bu vatanın 

birer üyesiysek kendimizi halk müziğinden bağımsız düşünemeyiz. Türkiye sınırları dışında olsak bile 

Türk Halk Müziği ile karşılaştığımızda duygulanırız, göğsümüz kabarır, övünürüz, seviniriz. Adı 

üstünde Türk Halkının müziğidir. Bizim örf-adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, yaşayışımızı, 

tarihimizi, milletimizi, vatanımızı en güzel bir şekilde dile getirir ve bizleri yansıtır. Bizi yansıtan 

müzik olduğu için fazlasıyla-eksiğiyle, iyisiyle-kötüsüyle, THM Türk halkı gibidir.” (E, 3, İnönü) 

Kategori 7: Tarihi Bir Unsur Olarak Halk Müziği 

Tablo 8, “tarihi bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir 

metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 8 incelendiğinde, “tarihi bir unsur 

olarak halk müziği” kategorisinin toplam 12 adet metafor ve 16 öğrenci (% 10,7) ile temsil edildiği 

görülmektedir. 

Tablo 8. “Tarihi bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı  

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

f % f % 

10 Anı defteri 1 0.6 124 Tarih 2 1.3 

12 Antika 1 0.6 143 Yaşanmışlıklar 2 1.3 

13 Antika bir 

eşya 

1 0.6 144 Yaşlı insanlar 1 0.6 

29 Çınar 1 0.6 147 Yıllanmış 

şarap 

1 0.6 

100 Ölümsüzlük 1 0.6 Toplam  11 7.3 

Aşağıda, “tarihi bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların öğretmen 

adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik sıraya göre 

verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

Halk müziği antika bir eşya gibidir. Çünküdeğerlidir, kıymetlidir, paha biçilemez. İnsanın 

emeğidir, kültürüdür, toplumu yansıtır.” (K, 4, İnönü) 

Halk müziği ölümsüzlük gibidir. Çünkühalkın yöresinden, dilinden, şivesinden, etniğinden 

izler vardır içerisinde. Bir nevi halkı yansıtır. Yörelerin halkına bıraktığı en güzel ve anlamlı 

eserlerdir. Kalıcı olması onları ölümsüz yapar. Halkın yansıtıcısıdır. (K, 4, İnönü) 

Halk müziği yaşlı insanlar gibidir. Çünkü dinledikçe öğreneceğin çok şey olduğunu anlarsın.” 

(E, 4, KTÜ) 

Kategori 8: Hüzün Veren Bir Unsur Olarak Halk Müziği 

Tablo 9, “hüzün veren bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her 

bir metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 9 incelendiğinde, “hüzün 
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veren bir unsur olarak halk müziği” kategorisinin toplam 11 adet metafor ve 11 öğrenci (% 7,3) ile 

temsil edildiği görülmektedir. 

Tablo 9. “Hüzün veren bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı  

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

f % f % 

2 Acı biber 1 0.6 56 Gözyaşı 1 0.6 

3 Acı çekeceğini bile bile 

aşık olmak  

1 0.6 64 Hüzünlenmek 1 0.6 

5 Ağlamak 1 0.6 114 Sevda 1 0.6 

34 Dertli insan 1 0.6 139 Yanan yürek 1 0.6 

33 Duygusal yoğunluk 1 0.6 149 Yüreğime atılan 

bir ok 

1 0.6 

79 Elem    1 0.6 Toplam  11 7.3 

Aşağıda, “hüzün veren bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların 

öğretmen adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik 

sıraya göre verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

Halk müziği dertli insan gibidir. Çünkü içerisinde insanın çektiği acıları, dertleri en güzel 

ifade edebilme şeklidir.” (K, 3, KTÜ) 

Halk müziği yüreğime atılan bir ok gibidir. Çünkü her dinlediğimde dokunur bana. Hüzne 

boğar beni.” (E, 2, KTÜ) 

Kategori 9: Olumsuz Bir Unsur Olarak Halk Müziği 

Tablo 10, “olumsuz bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir 

metaforu geliştiren öğrenci sayısını ve yüzdesini sunmaktadır. Tablo 10 incelendiğinde, “olumsuz bir 

unsur olarak halk müziği” kategorisinin toplam 6 adet metafor ve 6 öğrenci (% 4,2) ile temsil edildiği 

görülmektedir. 

Tablo 10. “Olumsuz bir unsur olarak halk müziği” kategorisini oluşturan metaforlar ve dağılımı  

Metafor 

kodu 

Metafor 

adı 

Metaforu temsil eden 

öğrenci 

Metafor 

kodu 

Metafor adı Metaforu temsil eden 

öğrenci 

F % f % 

71 İşkence 1 0.6 129 Sabit fikirlilik  1 0.6 

88 Labirent 1 0.6 134 Üvey evlat 1 0.6 

90 Mecburiyet  1 0.6 136 Yabancı lisanın 

dayatılması 

1 0.6 

    Toplam  6 4.2 

Aşağıda, “olumsuz bir unsur olarak halk müziği” kategorisini temsil eden metaforların 

öğretmen adayları tarafından tanımlanmalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. Metaforlar, alfabetik 

sıraya göre verilmektedir. Buna ek olarak, verilen örneklerde, öğrencilerin kendi cümleleri ve ifadeleri 

değiştirilmeden aktarılmaktadır. Katılımcılardan alınmış olan yanıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 
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Halk müziği işkencegibidir. Çünkü sevmediğim bir tarz ve dinlemesi ya da söylenmesi hiç 

cazip gelmiyor. Halk müziğini dinlemek durumunda kaldığımda ya da halk müziği dersinin başlayıp 

sonlanmasına kadar neler çektiğimi kimse bilemez.” (K, 2, KTÜ) 

Halk müziği mecburiyet gibidir. Çünkü sevmeyen insana tuhaf gözlerle bakılır. Kendini 

mecbur hissedersin halk müziğini severim demeye.” (K, 2, KTÜ) 

Halk müziği üvey evlat gibidir. Çünkü ülkemizde özümüzü yansıtan ve öz çalgılarımızla 

harmanlanan bir müzik türü olsa da, bu müzik türünü sevmediğim için bana göre zevk alınan bir 

müzik türü değildir. Bu yüzden benim için üvey evlat gibidir.” (E, 3, İnönü) 

Halk müziği yabancı lisanın dayatılmasıgibidir. Çünkü alt yapım yok, kuralları bilmiyorum. 

Kendimi halk müziğine o kadar uzak buluyorum ki, aynı yabancı dil öğrenmek gibi hissediyorum.” 

(K, 3, İnönü) 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu çalışma ile müzik öğretmeni adaylarının “halk müziği” kavramına ilişkin metaforik 

algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilmiş olan bulgulara göre öğretmen adaylarının halk 

müziği kavramına ilişkin 149 adet geçerli metafor ortaya koydukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmen adaylarının “halk müziği” kavramına yüklemiş oldukları metaforların simgesel bir 

unsur olarak halk müziği, yansıtıcı bir unsur olarak halk müziği, bağlayıcı bir unsur olarak halk 

müziği, değerli bir unsur olarak halk müziği, kültürel aktarım aracı olarak halk müziği, tarihi bir unsur 

olarak halk müziği, ayırıcı nitelik olarak halk müziği, hüzün veren bir unsur olarak halk müziği ve 

olumsuz bir unsur olarak halk müziği olmak üzere dokuz (9) kategori başlığı altında toplandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Aydıner Uygun’un (2015) Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı 

bölümlerinde öğrenim görmekte olan 432 öğretmen adayı ile yürütmüş olduğu çalışma sonuçları 

incelendiğinde, katılımcılar tarafından Türk Halk Müziğine ilişkin ortaya konulan metaforlar ve ilgili 

12 kavramsal kategori içerisinde yer alan kültürel bir unsur olarak Türk halk müziği ve değerli bir 

unsur olarak Türk halk müziği kategorilerinin çalışma sonuçları ile ortak olan başlıklar olduğu dikkati 

çekmektedir. 

Elde edilen bir diğer bulguya göre halk müziği kavramına yüklenen metaforlar içerisinde en 

fazla metaforun yansıtıcı bir unsur olarak halk müziği kategorisinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca katılımcılar tarafından ortaya koyulan metaforların tekrar edilme oranları incelendiğinde ise 

yine bu kategoride yer alan ayna (% 6.7), bağlayıcı unsur olarak halk müziği kategorisinde yer alan 

hayat (% 5.3) metaforunun ve kültürel aktarım aracı olarak halk müziği kategorisinde yer alan özümüz 

(% 2.6) metaforunun en sık ifade edilmiş olan üç metafor olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu AcaySözbir 

ve Çamlıbel Çakmak (2016) tarafından daha geniş bir bakış açısıyla “müzik” kavramına ilişkin 

metaforları inceledikleri çalışmanın araştırma bulgusuyla benzerlik göstermektedir. Okul öncesi 

öğretmenleri üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının müzikle 

ilgili algılarını metaforlar yoluyla belirlemeye çalıştıkları araştırmalarında “hayat” metaforu en fazla 

kullanılan tanımlama olmuştur. Benzer şekilde Babacan’ın (2014) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

müzik öğrencilerinin “müzik” kavramına ilişkin algılarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda öğrencilerin bu kavramı en fazla yine hayat metaforuyla tanımladıkları belirtilmiştir. Bu 

çalışmalarda da söz konusu kavramın ilk sıralarda yer almış olması, müzik ve halk müziğine ilişkin 

zihinlerde oluşan ilk imajın hayat olduğu, hayatla ilişkilendirildiği şeklinde yorumlanabilir.  

Koca (2012) sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının müzik kavramına ilişkin metafor 

algılarını belirlemeye yönelik çalışmasında müzik kavramına ilişkin üretilen ve farklı kategoriler 

altında yer alan yaşam, aşk, ayna, arkadaş, ilaç, su gibi en çok görülen metaforlar bu araştırmada da 

halk müziği için üretilen metaforlar olarak yer almaktadır.  Bu durum müziğe genel bakış ile halk 

müziği arasında benzerlikler olması, zihinsel imgelerin otak noktalara vurgu yapması açısından uygun 

düşen benzetmeler olduğu düşünülmektedir.  

Benzer şekilde 9 kategori başlığı altındaki “halk müziği” kavramına ilişkin metaforlar, en çok 

sayıda simgesel bir unsur olarak halk müziği, bağlayıcı bir unsur olarak halk müziği ve yansıtıcı bir 

unsur olarak halk müziği kategorilerinde görülmektedir.  
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Öğretmen adaylarının “halk müziği” kavramına yüklemiş oldukları metaforlar genel bir 

yaklaşımla ele alındığında; halk müziğinin Anadolu’yu, memleketi, insanı, yaşamı yansıttığı 

düşüncesinin hakim olan düşünceler arasında yer aldığı görülmektedir. Ayrıca halk müziğinin kültürel 

bir unsur olmasıyla birlikte değerli ve tarihi özelliklerinin de azımsanmayacak derecede olduğu 

düşüncesinin yer aldığı belirlenmiştir. Genellikle “halk müziği” kavramına yönelik metafor ve 

başlıkların olumlu ifadeler içerdiği anlaşılmakta, ancak bu algının kimi öğretmen adaylarında olumsuz 

olduğu da görülmektedir. Olumlu ifadelerin yüksek olmasının nedeni; öğretmen adaylarının yaşamış 

olduğu bölge ve kültür, aile ortamındaki müziksel etkileşimler ve okul öncesi dönemden başlayarak 

yüksek öğretime kadar halk müziğinin bireylerin yaşantılarında eylem ve söylem olarak yer almasının 

ve bir davranış kalıbı haline dönüşmesinin sonucu olduğunu düşündürmektedir.  

Çalışmada elde edilmiş tüm bu sonuçlar ışığında şu öneriler getirilebilir: 

- İki farklı üniversitenin müzik öğretmenliği lisans programına devam etmekte olan 

öğretmen adaylarının katılımıyla yürütülmüş olan bu çalışma farklı müzik öğretmenliği 

programlarında ve Eğitim Fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla 

gerçekleştirilerek bu kişilerin de metaforik algıları belirlenebilir. Buna ek olarak Eğitim Fakültesinin 

çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları ve bunların benzerlik ve farklılıklarının 

karşılaştırılması mümkün olabilir. 

- Mesleğe adım atmış ve halen çalışmakta olan müzik öğretmenlerinin de benzer şekilde 

halk müziğine dair metaforik algıları belirlenebilir. Bu bulgular ayrıca müzik öğretmenliği alanında 

meslek öncesi ve meslek içerisindeki algıların karşılaştırılması için de kullanılabilir.  

- Müzik eğitimi almakta olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin de halk müziğine 

ilişkin metaforik algıları belirlenerek çocukluk ve gençlik dönemlerindeki bireylerin halk müziğine 

yönelik geniş bir yelpazede bakış açılarının belirlenmesi sağlanabilir.  

- Benzer şekilde farklı gruplara (ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi; müzik öğretmeni 

adayları, Eğitim Fakültesinin değişik bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları, meslek 

içerisindeki öğretmenler gibi) farklı müzik türlerine ilişkin bakış açıları metaforik algılarının 

belirlenmesi yoluyla yapılabilir. 

- Öğretmen adaylarınca halk müziğine ilişkin ortaya konulan metaforlar sonucunda halk 

müziğine ilişkin ilgi ve bilgi eksikliğinin giderilebilmesi, öğretmen adaylarının halk müziğine karşı 

oluşturdukları olumsuz tutumların giderilebilmesi ve mesleki yaşantılarında halk müziğine yeterli 

düzeyde yer verebilmeleri amacıyla mesleki müzik eğitimi kurumlarında halk müziğine verilen 

sürenin, halk müziği eğitiminin ve uygulamalarının yeterliliği gözden geçirilebilir. 
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FENOMENOLOJİK AÇIDAN MEVLEVİ AYİNLERİ 

MEVLEVI RITUALS FROM A PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE 

İlhan ERSOY & Ufuk DEMİRBAŞ 

 

ÖZET 

İnanç ve müzik ilişkisi kadim bir ilişkidir. Kimi kaynaklar müziğin doğuşunu inanç sistemleriyle ilişkilendirerek 

oldukça köklü bir korelasyon sağlar ve müziğin köken olarak bir inanç ifadesi ve pratiği olduğunu söyler. Buna bağlı olarak 

müziğe çoğu zaman bir kutsallık atfedilir ve müzik bu eksende araçsallaştırılır. Günümüzde bu araçsallaştırma, hemen her 

inançsal toplulukta görülür ve buna bağlı olarak bu topluluklarda üyeler arasında, müzik ile ilişkili ortak bir anlam haznesi 

meydana getirilir. Bunun en temel fenomeni (görüngüsü) Mevlevi Ayinleridir. Mevlevi Ayinlerinde de bir anlam haznesi 

bulunur ve özellikle müzik bu minvalinde araçsallaştırılır.  

Bu bildiri, Mevlevi Ayinlerinin (Sema’nın) batıni (içrek/ezoterik) bir özelliği olduğu varsayımından hareket eder. 

Mevlevi Ayinleri, salt bir müziksel etkinlik olarak değil, tüm fenomenlerin bir arada bir bütün oluşturduğu etkinliklerdir. 

Dolayısıyla bu bildiri, Mevlevi Ayinlerinin performansında ve tüketiminde meydana gelen fenomenolojik içerikleri anlamaya 

yönelir.  

Anahtar Kelimeler: Mevlevi Ayinleri, Sema, Fenomenoloji, Müzik ve İnanç. 

ABSTRACT 

The relationship between belief and music is a primeval one. Some sources relate the birth of music with belief 

systems thus providing a rooted correlation putting forth that music is an expression and practice of belief with regard to its 

origin. Accordingly, music is most often attributed with sanctity and therefore is instrumentalized. Today, this 

instrumentalization can be seen in almost all belief communities and thus a common reservoir of meaning is developed 

among the members of this community in relation with music. The fundamental phenomena of this is the Mevlevi Rituals. 

Mevlevi Rituals have a reservoir of meaning and especially music is instrumentalized accordingly.  

This article sets off with the assumption that Mevlevi Rituals (Sema) have an esoteric attribute. Mevlevi Rituals are 

not only musical activities but activities which combine all phenomena in a whole. Therefore, this article tries to make sense 

of the phenomenologic content developed during the performance and experience of Mevlevi Rituals.  

Key Words: Mevlevi Rituals, Sema, Phenomenology, Music and Belief.  

GİRİŞ 

Müzik etnik, siyasal, ulusal ya da dinsel vb. olarak bir ortak kimlik yaratır. Bu ortak kimlik 

bireyleri ilgili topluluğa ait kılmakla birlikte, müzik özelinde belirli bir işlevi de yerine getirmede 

katalizör bir etki potansiyeli taşır. Örneğin “dinsel bir kimlik”, bireyleri toplumsal zeminde bir araya 

getirirken, aynı zamanda ilgili dine ait ibadetlerin de müzik aracılığıyla yerine getirilmesini içerir. 

Müzik, çok katmanlı bir ifade kültürü olmasına karşın, inanç boyutuyla ele alındığında bu çok 

katmanlılık yalnızca işleve, din özelinde de ibadet edimine indirgen(ebil)ir. Bir başka ifadeyle işlevsel 

bir perspektif ile bakıldığında, dini/inançsal müzik, ibadet vesilesi olarak görülmüş ve bu işlevi yerine 

getirmekte başvurulan temel bir olgu ve edim olarak değerlendirilmiştir. 

Müziğe, kozmik bir içerikte olduğu, (yani evrendeki uyumun bir yansımasını içerdiği), 

eğlence aracı olduğu, kimlik aracı olduğu vb. kimi işlevler yüklenilse de, dinsel/inançsal açıdan 

araçsallaştırılması müzik için çok daha güçlü bir vechedir. Kimi kaynaklarda müzik, diğer tüm 

işlevlerinden soyutlanmış ve yalnızca din/inanç ekseninde ve ontolojik zeminde ilişkilendirilmiştir. 

Yani burada müziğin varlık sebebinin, din/inanç olduğuna yönelik indirgemeci bir yaklaşım söz 

konusudur. Mevlevi Ayinleri de bu minvalde değerlendirilebilir. Bu bildiri, Mevlevi Âyinlerinin 

(Sema’nın) bâtınî (içrek/ezoterik) özellikleri olduğu varsayımından ve bu bâtınî özelliklere farklı 

çevrelerce, farklı anlamlar yüklendiği varsayımından hareket eder.  

Mevlevi Âyinleri, salt müziksel etkinlikler değil, tüm fenomenlerin bir arada, bir bütün 

oluşturduğu etkinliklerdir. Kutsalın müzik aracılığıyla görünür kılınması örneği olarak Mevlevi 

ayinlerinin anlaşılması ve anlamlandırılması için mutlak suretle onun bâtıni olan yönlerinin edimsel 

kökenleri ile ilişkilendirilmesi ihtiyacı vardır. Bu ilişkileri fenomenoloji kavramının yardımıyla ele 

almak bizlere yardımcı olacaktır.  
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FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM 

Fenomoloji, Edmund Husserl’n geliştirdiği bir yöntem olarak literatüre girmiştir. 

“Fenomenolojik sava göre nesneleri algılayışımızda bildiğimiz matematiksel formüllere kadar tüm 

dünya deneyimimiz bilinç içinde ve bilinç tarafından kurulmuştur” (Marshall, 1999: 241). 

Fenomenoloji, bir fenomenin sistemli bir biçimde ele alınışıdır. Bu sistem daha çok, fenomen ile 

fenomen algısı arasındaki korelasyona dayalıdır. Bu önemlidir çünkü bu çerçeveden bakıldığında 

korelasyonlarından sıyrılmış, seyreltilmiş hiçbir şey “şey” değildir. Fenomenolojik yaklaşım, inançsal 

bir etkinliğin betimlenmesi ile birlikte, ama etkinliğin ondan daha çok, içindeki edimlerin, tarihsel 

kültürel bağlamlar içindeki yorumlarına, algılarına yüklenen anlamlarına da yönelir. 

Altuntek’in (2009:113) söylediği gibi, “fenomenoloji insan bilincinin yapılarını ve içeriklerini 

(algı, düşünce, bellek, imgelem, duygu, arzu ve iradeden, toplumsal faaliyete kadar çeşitli deneyim 

tiplerinin yapılarını) ele alır ve insanın yaşam dünyasının toplumsal inşasına odaklanır”. Bock’a 

(2001:383) göre de “… yaşantılanan benlik, bir disiplin için merkezi konumda olduğunda buna çoğu 

kez “fenomenoloji” denilir. Lyotard, (2007: 50)’a göre de, fenomenoloji en kısa anlamda “bilincin 

bilimidir”. Fenomenoloji, özenle insan deneyimlerine, tecrübelerine ve buna bağlı olarak yorumlara ve 

bu yorumların detaylarına yönelen bir yaklaşımdır. Yani bu bildiride fenomenolojik bir perspektif ile 

Mevlevi Ayinlerinin/Sema’nın ele alınması, nesnel olan bir gerçeklik olarak Semâ’nın değil; 

insan(lığ)ın o nesneye (semâya) verdiği anlamı ortaya çıkarma yönelik bir çabanın sonucudur. Bu 

çerçeveden hareketle bu bildirideki temel çıkış noktası, inanç/iman değil, inancın/imanın fenomen 

olarak tezahürüdür.   

Fenomenoloji ve müzik ilişkisi literatürüne bakıldığında Alfred Schutz anılmayı hak eder. 

Schutz 1976 yılında Phenomenology of Music adlı çalışmasıyla bu alanda bir ilktir (Stone, 2008: 167). 

Günümüzde özellikle bir müzik araştırma yöntemi ve disiplini olan müzikbilimi, fenomenolojiden 

yararlanmaktadır. Müzik incelemelerinde müzikbilimi pratisyenleri, incelemelerini, kullandığı 

yöntemler ve kavramlar üzerine inşa ederler. Kavramsal olarak müzik fenomenolojisi burada iki farklı 

alanı kapsar. İlki, sesin yazılması, seslendirilmesi, çalgının nesnel bir biçimde ele alınması; diğeri ise, 

müziğin insan beynindeki algısına ve süreçlerine yönelir (Kozel, 2016). Müzik, dans ve inancın bir 

arada bir ritüel olarak gelenekselleşmiş bir edim ve kültürel pratiği olarak Semâ’nın irdelenmesi yine 

müzikbiliminin konusuna girer. Burada söz konusu olan şey, müzikbilimi çerçevesindeki sorunsalların 

tanımlanması üzerine bir zihinsel süreçtir.  

MÜZİK VE İNANÇ 

Müzik hemen her toplumda ve her zaman, bir biçimde inanç ile ilişkilendirilmiş ve bir ibadet 

edimi olarak değerlendirilmiştir. Bu ilişkiye ve değerlendirmeye etimolojik açıdan bakıldığında da 

dinsel bir ilinti kurulduğu görülebilmektedir. Müzik29 sözcüğü, Yunanca mousa’dan kökenlendirilir 

ve “perilerin/meleklerin dili” anlamına geldiği ileri sürülür. Müzik, (dilimize yerleştiği biçimde 

“musiki”), Kur’an-ı Kerim’de de yer alan ve “elest bezmi30” denilen olayla ilişkilendirilir. Mevlânâ, 

musiki için “elest bezminin avazesidir” der. Yani O’na göre “musiki, cennet kapılarının açılış 

gıcırtısıdır”. Şentürk, (2016: 34) de “İslamda da müzik bezm-i elest31 yani kendinden geçmek ve 

Hakk’a vasıl olmak suretiyle ‘bela’ (evet) sesini işitmek ile veya Allahu Teâla’nın şeyleri yokluktan 

varlığa çıkaran ‘ol’ emri ile yahut meleklerin zikirleri ve salavat getirmeleri ile” ilişkilendirir.  

İslam inancındaki bir efsaneye göre Allah, ilk insanı topraktan beden olarak yarattıktan sonra 

ruha o bedene girmesini söyler. Hakikatin evinde özgür kalmak isteyen ruh, bir bedenin içinde sürgün 

edilmeyi hapsedilmeyi arzu etmez. Ruhun bu işte gönül rızasının olmadığı anlaşılır. İlk insan sulu 

çamur halinde uzunca bir süre (kırk yıl) ruhun hasretiyle bekler, çile çeker ve kurumaya, çoraklaşmaya 

                                                           
29 Arapların sadece sesle söyledikleri nağmelere terennüm, şiirle söyledikleri nağmelere de ğınâ denirdi. Fakat terennüm ve ğınâ gibi terimler 

daha sonra yerini musika, musiki gibi terimlere bıraktı (Uludağ 1976: 26). 
30  Elest Bezmi; Tanrı ile ruhların aralarında geçen diyaloğa verilen isimdir ve bu diyalog Araf sûresinin 172. ayetinde şu şekilde 

açıklanmıştır; Tanrı, kâinatı yaratmadan önce bütün ruhları yaratmış ve hepsini toplayarak; “Elestü bi-rabbiküm (Ben sizin Rabbiniz değil 

miyim?)” diye sormuş ve bütün ruhlar da “Evet, Rabbimizsiniz”diyerek Tanrı ile aralarında kavilleşmiş. İlk sufiler olan Cüneyd ve 
Ruveym’in ilk defa semâ (musiki) ile Elest Bezmi arasında bir ilişki kurduğundan bahsedilmiş bu görüş daha sonra Rufaiyye, Halvetiyye ve 

Mevlevîyye gibi tarikatlarda da kabul görmüştür (Uludağ 1976: 327).  
31 Güray (2010: 135) Sema’nın meşrulaştırılması adına orta atılan kuramlar olduğunu söyler ve bu kuramları şöyle sıralar: “Bezm-i Elest 
Kuramı”; “İlahi Güzellik Kuramı”; “Ruhun Erkekliği, Nefsin Dişiliği Kuramı”; “Phytagoras’in Kuramı”. 
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başlar. Bu arada yapılan hiçbir teklif ruhu gönül rızasıyla bedene girmeye ikna edemez. Bunun üzerine 

Allah, meleklerin müzik çalmasını ister. Müziğin başlamasıyla cezbeye kapılan ruh, sesi daha iyi 

dinleyebilmek ve ritmi yakalayabilmek için müziğin geldiği bedenin içine girer (Şentürk, 2016: 33).  

Şentürk (2016: 55), “Müzik ister meleklerle, ister kutsal ruhla, ister ruhların yartılışıyla 

ilişkilendirilsin esasen varlık ve oluş bütünlüğündeki her tınının titreşiminden meydana geldiğini bilen 

ruh ve düşüncenin bütün varlığı vücuda getiren ‘ol’ emrini ifade eden sese dikkat kesilmesinden başka 

bir şeyin olmadığını” söyler. Güray’a (2009: 4) göre de müzik, “VIII. yüzyılda temelleri oluşmaya 

başlayan İslam mistizmi veya bilinen adıyla “sufizm ya da tasavvuf ”, insanın maddi varlığından çıkıp, 

Allah’a yakınlaşmasının en güçlü yollarından biridir.  

Müzik - din/inanç ilişkisi, Türk geleneksel müziklerinde oldukça yoğun bir biçimde 

hissedilmektedir. Bu kimi zaman Türk geleneksel müziklerinde temel bir normatif üslup olarak, kimi 

zaman müzisyenlerin aldıkları medrese ve tekke eğitimlerinin bir yansıması olarak, kimi zaman da 

kuramsal çalışmaların sistematik olarak dinsel bir korelasyon yoluyla üretilmesiyle karşımıza çıkar. 

Örneğin Türk geleneksel müziklerinin ilk kuramsal kaynaklarının “edvar” adıyla yayımlanması, Türk 

müziğinin ses dizgesinin açıklanmasında bir çember (daire) sistemine dayandırılması tesadüf değildir. 

İslam inancına bağlı olarak üretilen devir kavramının bir yansıması olarak müziğin de bu biçimde ele 

alınması, doğal bir sonuç olarak dinin bu müzik üzerindeki etkisini ortaya koyar. Bu etki aynı 

zamanda dini vecibelerin yerine getiren toplumları/cemaatleri de öne çıkarır: “Özellikle Mevlevi 

cemaatleri dini ve din dışı musiki ürünlerinin yayılmasında musiki eğitiminin güçlendirilmesinde, bu 

arada notanın hem musiki parçalarının hatırlanmasında, hem de bu parçaların kütüphanelere 

kazandırılmasına yardım eden teknik bir araç olarak kullanılmasında başrol oynadılar” (Popescu-

Judetz, 1998: 18). 

Müzik ve din ilişkisi, elbette yalnızca Türk müziği ile sınırlı değildir. Bu ilişkilendirme tüm 

semavi dinler için (hatta semavi olmayan dinler için bile) bir biçimde kullanılmıştır. Ayangül de: 

Doğu’da olsun Batı’da olsun bütün musiki verimleri cennetten gelen seslerdir, uluhiyyetin insanoğluna 

bahşettiği seslerdir, tınılardır. Mozart’ın sözünü ettiği gibi: “Ben beste yapmıyorum, ben cennetten 

gelen sesi kaydediyorum” der (Akt: Şentürk, 2016: 103). Hint’li Sitarcı Ravi Şankar’ın sahnede gitar 

kırdığını öğrendiği Jimi Hendrix için: “Ben bunu sahnedeki şahsın gitar kırmasına çok üzüldüm, 

çünkü biz enstrumanı ilahi bir ses olarak kabul ederiz” (Şentürk, 2016: 159) diyerek müziğe kutsallık 

atfeder.  

Ancak önemli bir nokta, dinsel olarak araçsallaştırılan müziğin dinsel zeminde meşru olup-

olmadığı konusunda homojen/türdeş bir yaklaşımın olmayışıdır. Bir kesim müziğin haram olduğunu 

(mekruh olarak niteleyenleri de bu kategori de değerlendirmek gerekir); bir başka kesim ise, müziğin 

haram olmadığını, (mübah olarak değerlendirilenler de bu kategoride değerlendirilebilir) savunur32. 

Hemen her iki farklı görüş de Kur’an ve Hadis gibi aynı referanslardan hareket ettiklerini ileri sürseler 

de, farklı görüşleri savundukları görülür. Örneğin Ünlü’ye (2016) göre: “Alet ile çalgı ile birlikte olan 

insan sesine gına denir, yani müzik denir. Hadisi şerifteki ilk teganni eden şeytandır. Gına kalpte nifak 

hâsıl eder buyuruyor. Hadis-i şerif bu. Hadisi şeriflerin gınanın haram olduğunu açıkça gösteriyor. 

İslâmiyet’te müzik çalgı aletleri yoktur, çalgı da yoktur. Son zamanlarda işitilen bizim imam hatip 

okulunda da tasavvuf müziği dedikleri uydurmadır, İslâmiyet’te böyle bir şey yoktur. Tasavvuf müziği 

dediği şeyler uydurmadır”. Bir başka kaynağa göre: “Sema (şarkı dinleme) bazı kimselerde nifak, bazı 

kimselerde inatçılık, bazı kimselerde yalancılık, bazı kimselerde günahkarlık ve bazı kimselerde ne 

dediği bilmezlik meydana getirir. En fazla ortaya çıkardığı ise suretlere aşık olma ve iğrenç şeyleri 

beğenmedir. Müzik dinlenmesi Kur’an’ı kalp için ağırlaştırır” (El-Eseri, 2015: 7). El Eseri (2015: 21), 

müziğin haram olarak kabul edilmesini Lokman Suresi 6. âyeti33ne bağlar: “İnsanlardan kimi var ki, 

bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için laf eğlencesi satın alır. İşte onlara 

                                                           
32 Müziğin haram olup-olmadığı konusunda farklı dinamiklerden hareket edenler de vardır. Buna göre yargı, müziğin içeriği ile ilgili 
oluşturulur. Bu içerik daha çok sözlerin neye referans verdiği ile ilgilidir. Bu yaklaşıma göre sözler, Allah’a imandan alıkoymuyor ise, müzik 

mübahtır; sözler, Allah’a ve O’na imandan alıkoyuyor ise şehveti arttırıyor ise müzik mekruhtur/günahtır. Bir başka görüşe göre de, çalgısal 

müziklerin haram; çalgı içermeyen (vokal) müziklerin haram olmadığı hakkındaki görüşlerdir. 

33  Ayetin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın http://www.kuranikerim.com/mdiyanet/lokman.htm adresindeki meali şöyledir: 

“İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için 

boş laf satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır”. 

http://www.kuranikerim.com/mdiyanet/lokman.htm
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küçük düşürücü bir azap vardır”. Ayette geçen “laf eğlencesi” ifadesinin müziğe refere edildiği 

konusunda hadis alıntıları ile konuyu besler. Bu tip örnekleri çoğaltmak son derece mümkündür.  

Oysa Sufilikte ve özellikle Mevlevilikte musiki adeta ilahi bir sanat sayılmıştır. Mevlana veya 

ondan sonra gelenler, musikiyi insanı Allah’a götüren, yaklaştıran bir vasıta olarak görmüşler ve bu 

durum ulemanın tepkisine sebep olmuştur. Onlar da böyle bir şeyin İslam’da olmadığını 

söylemişlerdir. Buna göre bugün itibariyle İslam aleminde en fazla karşı çıkanlar Selefilik, Vahhabilik 

gibi mezheplerdir (Uludağ, 2015: 233). 

Mevlevilik kendi mecrasında kendi mübah ve mekruhlarını, kendi düsturları üzerine belirler 

ve diğerlerinden farklılaşır. Örneğin Mevlana “Allah’a giden sayısız yollar vardır. Biz ona sema ve 

musiki ile ulaşmayı tercih ediyoruz” der (Akt: Yöndemli, 2004: 58).  

İslam inancında, inanç ve müzik ilişkisi hakkında bu farklılaşmalar, müzikli ritüeller (ayinler) 

için de geçerlidir. Yani bu konuda da kesin bir mutabakat oluşmamıştır. Bunun altında kimi farklı 

dinamikler olabilir. Bu mutabakatsızlık, içinde müzik olan Mevlevi ayinlerinin bütünü için de söz 

konusudur.  

MEVLEVİ AYİNLERİ VE SEMÂ KAVRAMI 

Tasavvufta özellikle Mevleviler arasında, dini müzik yerine ikame edilen kavram semâ34dır. 

“… sufiler zevk ve keyif düşkünü insanların dinledikleri müziği ifade etmek için kullandıkları gına, 

teganni, elhan ve telhin gibi sözcüler yerine “semâ” sözcüğünü kullanmaya özellikle dikkat 

etmişlerdir” (Altınölçek, 2014: 855). Ancak kullanım ve yüklenen anlam(lar) bakımından sema 

sözcüğü müzik ile sınırlı değildir. Mutasavvıflar tarafından benimsenen semânın, salt bir müzikal 

unsur olarak görülmesi doğru değildir. Onların semâdan anladıkları, “ruhsal sırlar, manevî gerçekler 

ve içten gelen yüce sesler”dir. Bu yönüyle de semânın bütünüyle şekilsel ve sınırlı bir yönü 

bulunmamaktadır (Uludağ, 1976: 228). Sema söz, jest, mimik ve davranışlarla ve bunlara atfedilen 

anlamlarla yani sembollerle birlikte karmaşık bir bütün oluşturur. Sema, içsel tutarlılıkları ve sistemli 

bir davranış silsilesi ve bu davranışlara atfedilen mistik ve gizemli anlam hazneleriyle tarihsel bir 

derinlik de içeren bir etkinliktir.  

Sema ile ilgili literatürde yer alan tanımlardan bazıları şöyledir: Sema, kelime anlamı olarak 

işitmek, güzel şöhreti, anılışı duymak anlamına gelir. Terim olarak ise mûsikî nağmelerini dinlemek ve 

dinlerken kendinden geçerek vecde gelip harekette bulunmak demektir (Gölpınarlı, 1963:48). 

“Anlamlar bağlamları içinde geçerlidir Sema musikiden farklı bir şey, sema dinlemek demek… 

Kur’an dinlerseniz bu da bir semadır, çünkü sema dinlemek demek” (Uludağ, 2015: 231). “Mevlevî 

literatüründe semâ, ritim ve müzik eşliğinde yapılan, sağdan sola, kalbin etrafında çark atıp dönerek 

icra edilen bir nev’i nafile ibadettir” (Top 2007: 81). “Semâ Mevlevilerin ilahi cezbe halinde ayakta 

dönerek dans ve zikretmesidir” (Yöndemli, 2004: 15). “Semâ vuslatın alegorik ifadesidir” (Yöndemli, 

2004: 57). “Sema Mevlevilerin zikridir. Semazenler musiki nağmelerini dinlerken coşarlar ve 

kendilerinden geçmiş halde zikrederler. Mutrip dediğimiz müzisyen grubu ise kendilerini semazenleri 

ve diğer orada bulunanları aşk ile coşturup vecd ve istiğrak haline eriştirmek için çalıp söylerler” 

(Çevikoğlu, 2015: 238). “Ney ile icra edilen bestelenmiş şiirleri dinleyerek belirli bir intizam ve 

ahenkle dönmek manasını taşıyan sema, Mevlevilerin dünyaca meşhur dini raksıdır” (Yöndemli, 2004: 

16). 

Semanın nasıl çıktığı, oluştuğuna yönelik birçok kaynakta yer alan rivayete göre: 

“Mevlana’nın bir gün kuyumcular çarşısından geçerken bir ustayı örs üzerinde çırakları ile birlikte 

maden parçasını döverken gördüğünde çekiçlerin çıkardığı ritmik seslerden etkilenerek hemen orada 

semaya başlamıştır” (Akt: Altınölçek, 2014: 855).  

Mevlana’nın, gayri sistematik de olsa, kendisinin sema ettiği yönünde görüşler mevcut 

olmasına rağmen (Arslan, 2010, s. 27), Mevlana’nın sema etmediği konusunda görüşlerin de var 

olduğunu görebiliyoruz. Bu görüşlerden Osman Ünlü’ye ait olanı şöyledir: “Ben mesela Konya’lıyım. 

Mevlâna Celâleddin Rumi hazretleri ney çalmadı, dönmedi, ud çalmadı, keman çalmadı ama Mevlâna 

Celâleddin Rumi hazretlerinin kabrine türbesine daha sonra bunların hepsini koydular. Şimdi 

                                                           
34 İnançer’in (2014: 868) bildirdiğine göre Mevlevi ayinlerinin, Sema’nın resmi adı “Mukabele-i Şerif” tir. “Tasavvufî anlayışta mukabele, 
tarikata girmiş kişilerin toplu olarak bir araya gelmeleri ve zikir yapmalarıdır” (Arpaguş 2009: 243).  



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

156 

semazenler, udlar, neyzenler gırla gidiyor ve şimdiki nesil buna bakınca, Mevlâna çalıyormuş (diye 

düşünüyor). Çalmıyordu, iftiradır, yani mahşerin toprağın altında bu iftira edenler bu şekilde bu 

senaryoyu hazırlayanlar elbette hesap verecekler” (Ünlü, 2016). 

Ancak genel-geçer ve yaygın olan kabule göre Mevlana sema dönmüştür. Sema, ferdi bir 

hareket şekli olmaktan çıkıp kaideleri yerleşmiş bir grup aktivitesi hüviyetini 1460 yıllarında Sultan 

Veled’in üçüncü nesil torunlarından Pir Adil Çelebi zamanında kazanmıştır (Yöndemli, 2004: 56). 

İnançer de bu minvalde bir görüş bildirir: “Hz. Mevlana’nın herhangi bir tekniğe, kurala bağlı 

olmaksızın yaptığı sema, ölümünden sonra Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi tarafından da aynı şekilde 

devam ettirilmiştir. “Sonraları Cuma namazını takiben Mevlana’yı anmak için düzenlenen 

toplantılarda da sema yapılması üzerine bunun bir düzene sokulması ihtiyacı ortaya çıkmış ve önce Pir 

Adil Çelebi, daha sonraki zamanlarda Pir Hüseyin Çelebi tarafından bugünkü şekline getirilmiştir” 

(İnançer, 1994:420).  

İŞLEVSEL AÇIDAN SEMA 

Kimi kaynaklar, sanatın bütün olarak bir ibadet işlevi olduğunu savunur. “Sanatın tasavvufta 

önemli bir etkileyici olmakla beraber… asıl amaç sanatın incelik ve merhalelerini kullanarak 

ruhumuzu yüceltip Allah’a yaklaşmaktır” (Ak, 2014: 12). Bu, sanatın bir dalı olarak kabul edilen 

müzik özelinde de görülür bir savunudur. Müzik, ibadet aracı olarak kullanılır ve ibadet ile 

kaynaştırılır ve örtüştürülür. Nitekim sema da ibadet olarak kabul gören bir etkinliktir: “Mevlevî 

literatüründe semâ, ritm ve müzik eşliğinde yapılan, sağdan sola, kalbin etrafında çark atıp dönerek 

icra edilen bir nev’i nafile ibadettir” (Top 2007: 81). Sema’nın işlevi konusunda görüşler genellikle 

olumlu ve ibadete yönelik insanın kendi nefsiyle olan bir savaşın nefse galip gelme ereğine yoğunlaşır: 

Arslan’ın (2010: 27) Banarlı’dan aktardığı gibi, Mevlana müziği “başta söz sanatı (şiir) olmak üzere 

bütün güzel sanatları ‘nefis’ denilen ağır yükten kurtarmak için kullanmıştır”. Semanın kul için 

hedeflenen mertebesine ulaşmasında ona yardımcı ve yolu kısaldığına ilişkin düşünceler vardır: “Sema 

kulun manevi mesafeleri daha kısa zamanda katetmesini ilerlemesini sağlar” (Yöndemli, 2004: 57).  

Eflâkî’nin bildirdiğine göre, Mevlâna sevdiği bir müzik aletini dinlerken ezan okunur. 

Kendisiyle beraber olan dostu, çalmayı bırakmak ister. Bunun üzerine Mevlâna şu alışılmamış ifadeyi 

söyler: “Hayır, çünkü bu da bir duadır. Her ikisi da Allah’a sesleniyor. O, birini kendisine ibadet için 

dıştan, diğerini ise kendi aşkı ve kendi bilgisi için içten istiyor.” (Çetinkaya B. A., 2007: 465). 

“Mevlevi musikisi mana olarak sathi taşkınlıkların çok ötesinde insana yaratılışdaki amacı düşündürüp 

deruni bir vecd içinde onu mana aleminin burçlarına kanatlandıran bir musikidir” (Tanrıkorur, 2005: 

111). “Semada maksat tarikat müridinin kendinden geçip ayakta dönerek tanrıyı zikretmesidir. 

Semazenler vecd içinde sağdan sola doğru ile dönerek kainattaki dairevi hareketlere yani ilahi düzene 

uymaya çalışırlardı. Sema mutlak tanımlama ile mutlak güzelliğe aşık olarak yaratılmış insanın ses söz 

ve ahenkle beliren güzellik aracılığıyla kendinden geçmesi vecd içinde ilahi aleme yükselmesidir” 

(Altınölçek, 2014: 855). “Mevlevilik tıpkı diğer tarikatlarda olduğu gibi manevi bakımdan insanı 

‘ham’ bulunduğu bir noktada teslim alır. Onu muhtelif kademelerden geçirerek yaşadığı cemiyet 

içerisinde ve dünya üzerindeki vazife ve mes’uliyetlerini öğretir. Ona sabır, çalışkanlık, insan sevgisi 

ve engin müsamaha gibi günümüzde pek görülmeyen değerli hasletler aşılar. İnsanlara hizmetin büyük 

bir ibadet olduğu şuuruna erişmiş mükemmel insan (insan-ı kâmil) yetiştirmek hedefini esas alır” 

(Yöndemli, 2004: 17). “Mevlevilikte sema insanın kendi kendisiyle sulh olma barışa varmasının, aynı 

zamanda estetik ve artistik bir ifadesidir” (Yöndemli, 2004: 84). 

Yukarıdaki referanslar ışığında sema’nın temel işlevinin ibadet olarak belirlendiğini 

görebiliyoruz. Ancak sema aynı zamanda bir yaşamsal bir öğretidir: Mevlevilikte ve semada çok ciddi 

bir disiplin bulunur. Bu disiplin birçok yaşamsal faaliyette kendini gösterir. Bir mevlevi, “sofrada 

kaşığın nasıl tutulacağından yemeğin nasıl yeneceğinden suyun nasıl içileceğinden tennurenin nasıl 

giyileceğinden başlayarak selamlaşma, emir alma, pabuç çıkarma, oturma, yatma, durma kısacası 

günlük hayatın her hareketi, bu kurallar altında düzenlenmiştir”  (Yöndemli, 2004: 73). 

SEMÂ’NIN İCRA MEKÂNLARI:  

Semâ, tekke/dergâh musikisi olarak kategorize edilebilen bir türdür. Yani bu türün 

açıklanmasında, bu mekanlarda icra edildikleri için, tekkelere ve dergâhlara referans verilir. Bu 

mekanların, semadaki işlevlerin paralelinde, kimi işlevleri de yüklendiği görülür. Tekkeler, “insanı en 
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ham halinde alıp çeşitli bedeni fikri ve ruhi eğitim devrelerinden geçirerek pişirdikten sonra insan-ı 

kâmil haline getirmeyi amaçlayan manevi ocak”lar (Tanrıkorur, 2005: 27) olarak tanımlanırken, sema 

ile aynı işlevin paylaşıldığını görebiliyoruz. Güray (2010: 140) da mekan ve edim ilişkisini vurgular: 

“Tekke, genellikle doğrudan doğruya bir tarikat adına açılan, o tarikata mensup dervişlerin 

toplandıkları, zikrettikleri, kendi ilkelerince sürdürülen töreleri ve âyinleri yerine getirdiği mekânların 

adı olduğu gibi, tarikatlarla ilgili tüm kuruluşlar için de kullanılan bir genel terimdir mekan ve müzik 

ilişkisinde sema ve tekke/dergah bu bakımdan birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir konumladır (Yöndemli, 

2004: 26). 

Bu işlevlerin dışında tekkeler, (zâviyeler, âsitâneler35) bir ibadethane oldukları kadar, “… 

mekteb, yetimhane, imarethane, darülaceze, hastane, ruh sağlığı dispanseri, spor ocağı, musiki 

konservatuvarı, yardımlaşma ve şefkat merkezleri”dir (Yöndemli, 2004: 26).  

Mevlevilere ait bu mekanlara, aynı zamanda “Mevlevihane” de denilir. Mevlevihanelerin 

açılması, kurulması sadece mevlevi tarikatinin lehine değil, o dönemlerde seküler bir ayrım olmadığı 

için Osmanlı musikisinin de yayılması açısıdan son derece önemli bir işlevi yüklenmiştir. Bu 

bakımdan Mevlevilik ve Mevlevihaneler Türk geleneksel müziği açısından son derece önemli 

dinamiklerdir: “XII. yüzyılın büyük velisi Hoca Ahmed Yesevi’nin eski şaman geleneğine dayalı 

musiki ve raksa tarikat yolunu açmasından sonra XIII-XIV yüzyıl Konya’sında bir tarikat doğacak ve 

bu tarikata mensup bestekarlar, Osmanlı tekke musikisini müzik estetiğinin zirvesine çıkaracak 

abideleri ortaya koyacaklardı. Sultan Veled tarafından kurulan ve Mevlana’nın tasavvufi fikirleriyle 

ibadet şeklini (sema) sistemleştiren Mevlevilik Türkçe Arapça Farsça hat tezhib sema meşk-ı gibi 

derslerin yanı sıra ciddi musiki eğitimi de veren dergahları ve bir tür konser salonu niteliğindeki 

semahaneleriyle Osmanlı musikisinin gelişmesinde yüzyıllar boyu büyük bir ocak görevi yapmış, 

Anadolu’nun en küçük şehirlerinden başka imparatorluğun Balkan ve Ortadoğu eyaletlerinde de 

açılmış olan Mevlevihaneler Osmanlı musikisinin yayılmasında başlıca rolü oynamıştır” (Tanrıkorur, 

2005: 27). 

Ancak semalar, bu mekanlar ile sınırlı değildir, genel karakteristiğini bu mekanlar bağlamında 

ortaya koymasına rağmen, sema ayinleri, Mevlana’nın bulunduğu medresede, Hüsamaetttin Çelebi’nin 

evinde, Ilgın kaplıcalarında, devrin ileri gelenlerinin evlerinde veya medreselerde de düzenlenmiştir 

(Altınölçek, 2014: 856). “Mevlevi Mukabelesi denen bu resmi ayin şeklinden başka Ayin-i Cem 

Ayn’ül Cem denen bir ayin tarzı daha vardır ki tekkenin semahanesinde değil, Meydan odasın denen 

özel bölümde yapılır” (İnançer, 2014: 872). 

Semalarda işleyişin müzik ile de sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyebiliriz: “Mevlevi zikrinin 

diğer tarikatlarda olduğu gibi tekke görevlilerinin irade ve yönetim tarzlarına göre değil, ayin-i şerif 

gibi besteli bir musiki eserinin gereklerine uygun olarak icra edilmesidir” (Tanrıkorur, 2005: 109). 

Sema için mutlaka Âyin-i Şerif yani Sema için bestelenmiş musiki icra edilmelidir. Sema’nın tam 

olabilmesi için öncesinde Kurân-ı Kerim ve Nat-ı Mevlâna okunması, kudüm ve ney vuruş-sesleri, 

ardından üç tur Devr-i Veledi, Âyin-i Şerif eşliğinde dört Selam, Sema, tekrar Kurân-ı Kerim 

okunması, post duası edilmesi ile Gülbank çekilmesi gerekir. Elbette tüm bunlar icra edilse bile, bu işi 

yapanlar ehil değillerse ve bunları uygun bir mekanda gerçekleştirmiyorlarsa buna ‘Mukâbele-i Şerif’ 

dediğimiz Sema denmez. Ancak dini müzik adını onu dinsel metinlerden kullanılmasına borçlu ise, bu 

tip mekânsal ayrımların dini müzik için ne derecede geçerli olduğu konusunda endişelerin varlığı da 

söz konusudur (Ak, 2014: 14). 

Mekanların içindeki davranışların yanı-sıra, dergahlara gidiş-geliş ve giriş-çıkışlar da 

normlaştırılmıştır. “Dergaha yaya gitmek icab eder. Öyle bir feyiz kaynağına öyle bir mana yurduna 

arabayla gitmek edebe aykırıdır” (Yöndemli, 2004: 22). Dergaha giren “berk-sebz” diye nitelendirilen 

bir katkı sağlar. Giriş mutlaka niyazla olur, girerken sağ ayak başparmağı, sol ayak başparmağı üstüne 

konulur. Sağ el kalbin üstünde ve parmaklar açık şekilde baş hafifçe eğik bir şekilde içeri girilir. Çıkış 

için de mutlaka arka dönülmeden sol ayakla çıkılır. 

                                                           
35 Mevlevi tekkerleri ‘zâviye’ ve ‘âsitâne’ gibi iki farklı kısımda değerlendirilir. Bunlar büyüklük ve teşekkülüne göre kategori edilirler. 
Âsitâne teşekkül ve büyüklük bakımından en kapsamlı olanların adıdır, zaviye ise nispeten daha küçük çaplı olanlardır.  
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MEVLEVİ ÂYİNİNDE SEMBOLLER 

“Sembol, bireyin veya toplumun duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine, simgelerle 

yüklü ve üstü kapalı bir dille dışa vurması” olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla sembolizmi, “insanların 

düşünme ve hissetme biçimi, onun bilinç ve şuurunu kullanarak sorgulama yoluyla elde etmiş olduğu 

bazı unsurları, inançları, dikkate alarak işlev gören değerler” şeklinde tanımlamak mümkündür 

(Aydeniz, 2009: 42). Simgeler, (semboller) insanların anlam yakıştırdığı nesne olay ses ya da yazılı 

biçimlerdir… Düşünce ya da duygu uyandıran her olay eylem ya da nesneye anlam yakıştırabilirler  

(Özbudun B. Ş.-N.-S., 2007: 282). Symbolism, the Sacred, and the Arts adlı çalışmasında Eliade, 

sanatı kutsalın tezahürü açısından önemli bir araç olarak ele almaktadır. Diğer bir ifade ile sembollerin 

kavramsal düşünceye oranda daha doğrudan bir ifade biçimi olduğunu savunan Eliade, kutsalın 

fenomenolojisinde sanatın önemli bir rolü olduğunu düşünmektedir (Akt: Hafız, 2012: 140). 

Mevlevi ayini de her aşaması, her olgusu ve her edimiyle içinde semboller barındırır. Hemen 

her davranışın ve olgunun bir biçimde inançsal zeminde karşılığı vardır. Mevleviliğe göre kılık 

kıyafetten, hareketten, bunlara eşlik eden çalgılara kadar hemen her şeyin bir simgesel karşılığı 

vardır36.  

Her dinde olduğu gibi, İslâm dini de sembol kullanan ve bazı ritüelleri sembolle açıklayan bir 

dindir. İslâm’da sembolün Kur’an’la başladığını söyleyebiliriz. Kur’an’da bazı ayet ve sureler 

doğrudan sembolizmi içerir. Ayrıca fenomenolojik açıdan İslâm’da bazı ibadetlerin sembolizm ihtiva 

ettiğini belirtmeliyiz. Mesela Hac, ihram ve Araf’ta vakfe durmak, kıyamet günü Tanrının huzurunda 

kefenler içinde toplanmanın adeta bir provası ve sembolüdür. Şeytan taşlama hadisesi, tamamen 

sembolik bir hadisedir. İnsan kendi nefsindeki satanik duyguları, kötü arzu ve istekleri taşlamakta ve 

böylece nefsindeki kötü dürtü ve eylemleri taşlayarak kendinden uzaklaşmasını talep etmektedir. 

Bütün bunlar soyut bir inancın ve düşüncenin somut bir eylemle ifâde edilmesinden başka bir şey 

değildirler (Yakıt, 2005: 198-199). Ayrıca İslâm Tasavvuf felsefesinde pek çok hususta sembolizme 

başvurulduğunu ve özellikle tasavvuf edebiyatımızda önemli bir yer işgal ettiğini belirtmeliyiz. Bu 

bakımdan semanın derin bir biçimde anlaşılabilmesi için bu sembolik ilişkinin bilinmesine ihtiyaç 

duyulur. Çetinkaya (2007: 442) da: “Semanın mistik işaretlerini çözemeyen ve algılayamayanların, 

Mevlâna, âşıkların raksına müdahil olmalarına müspet bakmaz ve taraftar da olmayacağını” söyler.  

Yaratılış betimlenmesi semanın önemli bir simgeselliğidir. Na’t ve ney taksimi boyunca 

oturan semazenler, peşrevin çalınmaya başlamasıyla ellerini güçlü bir şekilde yere vurarak ayağa 

kalkarlar. Otururken ölmüş sayılan semazenlerin, bu bölümde ayağa kalkmaları,  Hz.İsrafil’in sura 

üflerken çıkardığı ses (ney sesi) ile dirilmeyi temsil eder (Bayrakçı, 2015: 147). 

Mevlana şeriatı dinin temeli olarak görmüş ve: “Sol ayağımla direk gibi şeriata çakılıyım; aynı 

anda sağ ayağımla 18 bin alemi devrederim” (Akt: Tanrıkorur, 2005: 111) demiştir. Buradaki 

sembolik anlamlarına bakacak olursak, sol ayak bu konumuyla “direk”; ellerin konumuyla da elif 

harfini sembolize eden postur (duruş); sağ ayak ise “çark” olarak sembolize edilir. İnançer de dönme 

hareketinin tüm yaşama yayılmış temel bir davranış olarak görür: “Biz varlığımızı harekete borçluyuz. 

Atom çekirdeğin etrafındaki elektronlar devamlı bir dönüş içindeler. Kainat dönüş içinde dönen bir 

dünyada yaşıyoruz. Vücudumuzda kan her nabız atışı karşılığında dönüyor. Yani hep bir dönme, 

hareket var” (Şentürk, 2016: 171). 

Mevlevî mukabelesinde bir başka simgesel referans da kıyamet gününün temsilidir. Sema 

denilen dönme hareketi kâinatın hareketine benzetilir ve dairenin en üstünde Allah’ın, en alt noktada 

ise insanın olduğu varsayılır. İnsandan Allah’a çıkan çemberin sağ tarafındaki yaya “kavs-i uruc” 

(çıkış kavsi), çemberi iki eşit parçaya bölen ve şeyhten başka kimsenin basamayacağı çapa ise “hatt-ı 

istiva” denir. Bu nedenle hatt-ı istiva insanı Allah’a ulaştıracak en kısa yoldur ve bu da şeyhin kişi 

üzerindeki önemine işaret eder (Tanrıkorur, 2005:115).  

Semâ törenindeki dört selam, cenaze namazındaki dört tekbiri çağrıştırır. Semâ, ölüm ve 

yokluk demektir. Zira kul, fâni olmadıkça hakikî varlığa ulaşamaz  (Çetinkaya B. A., 2007: 463). 

                                                           
36 Mevlevilik ve Sembolizm ilişkisi boyut olarak bu bildirinin sınırlarını aşar. Dolayısıyla bu bildiride bu konu kapsamlı bir 

biçimde ele alın(a)mayacaktır. 
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Mevlevilikte bu sembolik hal, dile de yansır: “Mevleviliğin sembolleri sadece edimlerle sınırlı 

değil, dilsel ifadelerle de kendine özgü bir sırrı vardır: Işık söndürülmez, “dinlendirilir”, ışık yakılmaz, 

“uyandırılır”. 

Bu simgeselliğin çalgı boyutuna bakacak olursak: Mevlana’ya göre rebab37: “… cennette 

dinlenen nağmeleri ruhuna sindiren insanın dünyada güzel ses ve nağme dinlemekle o günleri hayal 

etmesi… aşıkların gıdası… rebabın sesi aşıkların sesidir” (Akt: Altınölçek, 2014: 855). Rebabın bu 

kadar sembolik bir anlamı ve meşruiyeti olduğu varsayılsa da kimi dönemler, kimi topluluklar ve dini 

cemaat liderleri tarafından müziğin tartışıldığı ve muhalefet edildiği olmuştur. “Dönemin alimlerinden 

Şemsettin Mardini, tanburun sesinin Allah’ı sena eylediğini ve müziğin dine uygun olduğunu 

savunurken, muhalifi Taceddin Konya kadılığını halk arasında çok sevilen rebab’ın yasak edilmesi 

koşuluyla kabul edilebileceğini şart koşmuştur” (Akt: Altınölçek, 2014: 856). Rebap adı verilen yaylı 

çalgı tek bir feryadı değil, birçok feryadı dile getirmesi nedeniyle Mevlevilerin adeta mukaddes bir 

müzik aleti olarak saygı görmüştür… Anadolu’da dini amaçlı olarak bir takım ezgilerin rebab ile icra 

edilmesi olayı yeni bir müzik anlayışının ve dini müziğin Anadolu’daki başlangıcı olarak kabul 

edilmiştir  (Altınölçek, 2014: 856). 

SENKRETİZM VE DEMİSTİFİKASYON: SEMÂ’DAKİ DÖNÜŞÜM 

Sema özelinde müziğe yüklenen anlam, -görece- homojen olumlu bir zemin oluştursa da, salt 

müziğin kendisine atfedilen ve yüklenen olumsuz anlam(lar), bu konuda bir karmaşa yaratır. 

Dolayısıyla içinde müzik dinamiği bulunan semânın da bu bakımdan tartışmaya dahil edildiği görülür. 

Bu tartışma daha çok değişim dinamiği ekseninde yer alır. Semanın değişmeye uygun olmadığı ve 

süreklilik içerdiği yolunda görüşler vardır. Şentürk’ün (2016: 233) aktardığına göre: “Mabet musikisi 

bugünden yarına değişkenlik gösterecek bir alan değildir ve değişmesi neredeyse en zor alandır, çünkü 

ibadet var işin içinde insanların dini duyguları söz konusudur, insanlar onları muhafaza ederler”. 

Ancak semada (belki bütünüyle olmasa da kimi unsurlarıyla) değişimin gerçekleştiğini söylemek 

mümkündür. Bu değişim kimi zaman işlevsel zeminde, kimi zaman ritüelin içindeki edimler 

zemininde, kimi zaman da edimi gerçekleştirenlerin cinsel kimlikleri zemininde oluşmaktadır. 

Yöndemli‘nin (2004: 60), aktardığına göre “Türkiye ve diğer Müslüman memleketlerde son yıllara 

kadar kadınlar sema merasimlerine iştirak ederek erkeklerle beraber sema yapmamakta idiler. Ancak 

son yıllarda bu konuda hayli değişiklik olmuş İstanbul’da kadın semazenler de erkeklerle beraber 

törenlere katılmaya başlamışlardır.  

Yine bahsedildiği üzere işlevsel bakımdan değişimlerin de gerçekleştirildiği 

vurgulanmaktadır. Bu konuda değişimin gerçekleşmediği üzerine görüşler de vardır: “Her şeye 

rağmen semâ, özel ve halka açık mahfillerde hiçbir zaman eğlence ve oyun aracı olmamış, raksların en 

asili olarak varlığını korumuştur. Özellikle de insanların hazlarına hitap eden ve doyumsuz 

iştiyaklarını tatmin eden ticarî bir sektöre dönüşmemiştir” (Çetinkaya B. A., 2007: 441). Ancak 

değişimin gerçekleştiğini savunan ve buna karşı eleştirel söylemlere de rastlamak mümkündür: “… 

bugün Mevlana Anma Töreni adı altında yapılan turistik panayır gösterileriyle çevrenizde (yurtiçinde 

ve yurtdışında) gördüğünüz vakıf adı kuruluşların sema gösterileri, adı zaten gösteri (yani show) olan 

ticari amaçlı istismarlardan başka bir şey olmamaktadır. Ben mevleviyim diyebilmek için (ki hiçbir 

mevlevi bunu söyleyemez, söylüyorsa bilin ki değildir!) Mevlenanın bir tür ibadeti olan semasını 

gösteriye çevirip tiyatro kumpanyaları gibi turneye götürmek yerine eserlerini bugünkü yazı ve dile 

çevirip (veya bunun imkanlarını arayıp) başta gençler olmak üzere mümkün olan en geniş kitlelerce 

anlaşılmasını sağlamak gerekir. Boynuna kravatı, başına fötr şapkayı takınca Batılı oluverdiğini 

zannetmek ne kadar gülünçse başına sikke-i şerifi giyip sağ eli sol göğsünde gelene geçene baş kesip 

selam verince mevlevi oluverdiğini zannetmek de o kadar gülünçtür” (Tanrıkorur, 2015: 116). 

Sema, etki alanı ve temsiliyet kabiliyeti olarak da farklı sınırlara ulaş(tırılmış)tır. Bir zamanlar 

yalnızca Mevlevi tarikatına ait, Mevlevi edimi (ibadeti) iken ve yerel (lokal) iken, günümüzde ulusal 

bir boyuta, hatta kimi zaman uluslararası bir boyuta kadar etki alanı yarat(ıl)mıştır. Bunu Türkiye’nin 

uluslararası platformlarda gösterilen tanıtım filmlerinde ve kimi broşürlerde görebilmek mümkündür. 

Dolayısıyla sema bugün itibariyle hem ulusal, hem de daha çok küresel bir boyuttadır. 

                                                           
37 İnançer, Mevlevi ayinine ait bir çalgı sınıflandırmasına karşı çıkar: “Tasavvuf müziğinin kullandığı saz diye bir şey yoktur… saz bir alettir, 
aletin dini olmaz. Mesela Galata Mevlevihanesinde piyano kullanılmıştır (Şentürk, 2016: 174). 
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Semanın batıni özellikleri, icra edildiği mekanlar da bugün itibariyle eskiye göre, keskin bir 

değişim ve dönüşüm yaşa(tıl)maktadır. Bunun yanı-sıra, semazenlerin edimleri, artık bir beceri/hüner 

olarak görülmeye başlanmış, bir izler kitle ihtiyacı olmayan bu etkinlik, artık bir izler kitle karşısında 

sergilenmeye başlanmış, batıni unsurlardan daha çok izler kitle üzerindeki meraklar da semazenlerin 

baş dönmesi yaşayıp yaşamadıklarına yönelmiştir. 

Semada meydana gelen bu değişimler kimi görülere göre tahammül edilemez boyutlardadır. 

Şimşekler’e göre: “1950’lilerden itibaren, hele hele son 20-25 yıldır Sema, maalesef turistik ve 

görselden ibaren bir şölen havasına girdi. Tabii ki talep olunca, insanların Sema’dan anlamsal olmasa 

bile görsel ve işitsel bir zevk almasıyla arz da çoğaldı. Fuar açılışlarından düğünlere, yaz gecesi 

eğlencelerinden konserlere kadar olur olmaz yerlerde, üstelik eksik ve yanlış şekilde Sema icra 

edilmeye başlandı. Semazenlik maalesef bir meslek, bir tür para kazanma aracı olarak görülmeye 

başlandı. Dini bir ritüel olan Sema, turistik ve seyirlik bir unsura dönüşürken içindeki anlam 

boşaltıldı38”.  

Arslan da (2010: 36) günümüz sema uygulamalarının, mekânsal ve işlevsel olarak 

farklılaştı(rıldı)ğını, bu farklılaşmayı da “tabiri caizse işin ruhu gitmiştir” diyerek olumsuz olarak 

nitelendirir. Tanrıkorur da (2015: 115), “kendilerin –hele bugün- Mevlevi diyenlerle Hz Mevlana ve 

anlatmak istedikleri arasında bir bağ kurabilmek de aynı şekilde mümkün değildir” diyerek 

günümüzdeki edimlerden rahatsızlığını dile getirir. Kudsi Erguner de yine bu minvalde görüş bildirir: 

"Mevlana törenlerini ağlayarak izledim… Unesco'nun Mevlana yılı ilan ettiği sene Konya'daki törenin 

görüntüleri TRT'de yayınladı, ben o görüntüleri izlediğimde hüzün içinde ağladım. Konya'da bir futbol 

stadyumu, 20-30 bin insan doluşmuş. 300-400 semazen dönüyor. Bir duman makinası dumanlar 

veriyor. Lazer ışıkları gökyüzünü tarıyor, arkada maytaplar patlıyor. O semaya eşlik eden smokinli bir 

orkestra, Arjantin tangolarını andıran bir müzik, bizim sevgili kardeşimiz Ahmet Özhan da smokinini 

giymiş, o tangoyu okuyor. Ben tango diyorum o müziğe. Ben bu görüntüleri gördüğüm vakit 

hüzünlendim ve ağladım. Bu Mevlevi kültürüne hizmet değil, büyük bir ihanet. Bazı şeyler bu kadar 

popüler olmamalı. Osmanlı döneminde de Mevlevi kültürü bu kadar popüler değil, çok elit bir 

konuydu39”.  

Günay da (2006: 183) aynı görüştedir: “Bazı müşterilerin büyük tepkisine yol açtığı bildirilen 

gece kulübünde (Bodrum) yemekte, tabak, çatal, kaşık sesleri arasında sunulan Semazen Gösterisinde 

bir geleneğin kendi mekanından ve o mekandaki koşullardan başka bir mekana taşınarak kazanç aracı 

haline getirilmesi örneği görüyoruz”.  

Sema edimindeki kimi değişimlerden rahatsızlık oluşmadığını da söylemeliyiz. Yani sema 

esasen oluştuğu ilk günden itibaren bir standart ve değişmezlik içinde olmamıştır. Ancak kimi bu 

değişimlerden rahatsızlık oluşmamıştır ya da bu konudaki rahatsızlıklar yoğun bir biçimde 

hissedilmemiştir. Örneğin, müzik tekniği bakımdan âyin bestekarlarının %90’ının eserlerinin baş ve 

sondaki saz parçalarını kendilerinin bestelemeyip bu parçaların başka bestekarların eserleri olarak 

kullanılmasına mukabil doğumları 1925’ten sonraya rastlayan ‘yeni’ bestekarların hemen hepsinin 

ayinlerinin baş ve sondaki saz parçalarını da kendilerinin bestelemeyi tercih etmiş oldukları 

(Tanrıkorur, 2005: 130) gibi. Ya da sema için tören ve hususi bir yer olması; tennure ve ayrı bir giyim 

şeklinin olmadığı zamanlar vardır. Üretim aşamasındaki değişimler ise, 20 yy a kadar Mevlevi ayini 

besteleyenlerin Mevlevi olmalarına rağmen, özellikle 20. yy dan sonraki bestelerin: “Hz. Mevlana’ya 

(ve onun sevdiklerin) duyulan hürmetin müzik dilinden ifadesinden başka bir şey değildir, Mevlevi 

olmakla bir ilgisi yoktur” (Tanrıkorur, 2015: 116). 

Başlangıçta sadece kudüm, ney ve rebap icra edilen ve madeni telli sazların prensip olarak 

görev almadığı Mevlevi mutrıbında sonraları klasik Türk musikisinin bütün aletleri (hatta bir ara 

Galata Mevlevihane’sinde piyano dahi) kullanılmıştı (Tanrıkorur, 2005: 27). 

 

 

 

                                                           
38 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/mevlana-ve-mevlevilik-sadece-sema-degil-manevi-bir-yoldur 
39 http://ekonomi.dunyabulteni.net/sigorta/110813/unlu-neyzen-isyan-etti-mevlana-torenleri-mevlevilige-ihanettir 

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/mevlana-ve-mevlevilik-sadece-sema-degil-manevi-bir-yoldur
http://ekonomi.dunyabulteni.net/sigorta/110813/unlu-neyzen-isyan-etti-mevlana-torenleri-mevlevilige-ihanettir
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SONUÇ 

Müziğin dini inançların ifadelerinde, ibadetlerinde kullanılmasında müziğin çok güçlü bir 

araçsal olduğu bilinmektedir. Müziğin bu gücünün ortaya çıktığı en belirgin örneklerinden bir tanesi 

de sema(lar)dır. Sema törenlerindeki batıni anlamlar, değişimler, uygulamadaki kimi farklılıklar, 

müzik aracılığıyla daha belirgin bir biçimde ortaya konulmaktadır. Sema zaman içinde farklılaşan ve 

evrilen müzikli bir ibadet edimidir. Mevleviler, bu ritüellerinde batıni ve zahiri bilgiyi harmanlar.  

Modern toplumların, ulus-devletlerin çimentosu olarak seküleritenin, kimi zaman yerini dinsel 

ritüellere bıraktığını ve bunların kimi zaman ulusal ölçekte bir simge haline geldiğini görebiliyoruz. 

Sema bu bakımdan Türkiye için önemli bir referans edimi olarak dikkat çeker. 

Mevlevi Ayini, kaynaklara göre XV. yüzyılda son şeklini almıştır. Ancak bu “son şekil” 

günümüzdeki uygulamalarıyla farklıdır. XV. yüzyıldan itibaren üretilmeye devam edilen semalar, 

kimi zaman işlevi bakımından; kimi zaman müziksel teknik bakımından; kimi zaman tercih edilen 

repertuvarlar ve çalgılar bakımından; kimi zaman mekânlar bakımından; kimi zaman da cinsiyet 

eksenli değişim ve dönüşüm içermektedir. Semada meydana ge(tiri)len bu farklılaşma, kimi zaman bir 

«yozlaşma» olarak; kimi zaman da bir «değişim» olarak değerlendirilmektedir. 
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KOREOGRAF-PEDAGOG 

THE CHOREOGRAPHER – PEDAGOGUE. PEDAGOGICAL ASPECTS OF 

CHOREOGRAPHER ACTIVITY 

Ina VLADOVA & Yiğit Hakan ÜNLÜ 

ÖZET 

Bu bildiride, teorik bir analize dayanarak dans öğretmenini/koreografı bir pedagog-bir dans eğitmeni olarak 

sunmaya çalışacağız. Hedefimiz, koreografın resmi ve gayri resmi eğitim olarak uyguladığı aktivitelerinin pedagojik bakış 

açılarına dikkat çekmektir. Dans öğretmeni farklı yaş gruplarından ve farklı yetenek seviyelerinden (deneyim) dansçılarla – 

amatörler ve profesyoneller ile çalışır. Çalıştığımız koreografın aktivitesinin bakış açısı ya da dans eğitmeninin hangi dans 

türünü çalıştırdığı fark etmeksizin, dans öğretmeni, çalışma, eğitim ve çalışılmakta olan dans için gerekli olan kişisel gelişim 

gibi pedagojik süreçler uygular. Bu aktivite, genel hatlarıyla, süreçte bulunan ve ağırlıklı olarak bireysel dansçılar, dans 

toplulukları, dans gruplarıyla ilgili olan diğer kişilerin emeklerini değersizleştirmeden;  koreograf-dansçı(lar) arasında 

koreografın rolünün örneğin dans pedagogu olarak gerçekleştiği sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Güncel koşullar ve gerçekler doğrultusunda, koreograftan beklenen aşağıda belirtilmiş olan daha yüksek 

gereksinimler vardır:  

  Eğitim ve çalışmaya dayalı olarak pek çok alanda (anatomik-psikolojik; yönetimsel; teknolojik; sözel; IT, içeren 

dans/uygulama: teknik ve teorik; psikolojik-pedagojik; tıbbi-biyolojik) koreografın pedagojik yeteneklerinin ve becerilerinin 

altını çizmek;  

  Profesyonel ve kişisel özellikler; 

  İletişim yaklaşımı, vb. 

Dans çalışmasında, koreograf pedagojik gereklilikleri sağlamakla yükümlüdür. Biz bu gereklilikleri, belirli 

pedagojik teknolojilerin (didaktik ve eğitsel) bilgisine, yerine getirilmesine, uygulanmasına ve güvenli öğrenme sürecine 

uygun pedagojik gerekliliklere indirgiyoruz. Bizim bakış açımıza göre, dans öğretiminin etkililiği, pedagojik teknolojilerin 

büyük çapta yaratıcı uygulamalarına ve koreografın sahip olduğu pedagojik beceriler kadar, ne öğretmek istediğini bilmesi, 

nasıl öğreteceği/çalıştıracağı, iyi iletişim becerisine sahip olması (etkili iletişim kurma becerisi) ve esnek yaklaşıma sahip 

olmasına bağlıdır.  

Anahtar Kelimeler: Dans pedagogu, çalışma, eğitim, pedagojik teknolojiler, güvenli dans eğitimi. 

ABSTRACT 

In this paper, we shall try, basing on a theoretical analysis, to present the dance teacher/choreographer as a 

pedagogue – a dance educator. Our objective is to point out some of the pedagogical aspects of the choreographer’s activity, 

which is implemented as formal and non-formal education. The dance teacher works with dancers of different age groups and 

with different skill level (experience) – amateurs and professionals. No matter which aspect of the activity of the 

choreographer we study nor in which dance style the dance educator is practicing, in his/hers practice the dance teacher 

implements pedagogical processes: training, education, and the related personal development of those practicing dancing. 

This activity is being realised within the system choreographer-dancer/s, where the role of the choreographer, i.e. of the 

dance pedagogue is leading, but with no underestimation of the efforts of the other actors involved in the process and 

predominantly of the individual dancers, dance troupes and dance teams in general.  

In line with the current conditions and realities there are higher requirements that are demanded from the 

choreographer like:  

  Thorough schooling and training in various fields (dancing/practical: technical and theoretical; psychologic-

pedagogical; medical-biological including anatomic-physiologic; managerial; technological; linguistic; IT, etc.) 

that underline the pedagogical skills and competence of the choreographer; 

  Professional and personal qualities; 

  Communication approach, etc. 

In dance practice the choreographer is obliged to abide by the pedagogical requirements. We reduce these 

requirements generally to knowledge, observance and application of certain pedagogical technologies (didactical and 

educational), and compliance with the pedagogical requirements for safe learning process, etc. In our view the effectiveness 

of dance teaching is related to a greater extend to the creative application of pedagogic technologies and as well as to the 

pedagogical skills possessed by the choreographer: he/she should know what to teach, how to teach/train, have good 

communication skills (ability to communicate effectively) and to possess a flexible approach. 

Key Words: Dance pedagogue, training, education, pedagogical technologies, safety dance practice. 
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Dances arise with the advent of humanity and are as old as the human society itself. During 

the Renaissance in Italy evolved the profession Choreographer when dance was in great esteem 

(Todorova, 2008).  

In this paper, we shall try, basing on a theoretical analysis, to present the dance 

teacher/choreographer as a pedagogue – a dance educator. Our objective is to point out some of the 

pedagogical aspects of the choreographer’s activity. 

The activity of the choreographer lays the foundation of any dance product; it is the core of the 

transformation of rhythmic movements of the human body in synchrony of music into an art under the 

form of dance.  The choreographer thinks in images, figures of steps and positions of parts of the 

human body; he manages, organises and coordinates but ultimately he is a trainer, teacher, 

respectively a pedagogue. 

According Gerasimov ( 2014) among the main responsibilities of the choreographer are: to 

create and stage the choreography for the different types of dances and dance styles; to collaborate 

with other professionals such as designers, art directors and producers as well as with theatres and 

institutions and organisations of Dance; to organise and participate in various events related to the 

promotion of dance;  to attend auditions, public sessions, presentations, and to meet and communicate 

with different people. From pedagogical point of view the responsibilities of the choreographer 

include: planning the movements of the dancers; organisation and conducting of rehearsals; 

observation of performance; planning of the teaching process; teaching and training; making 

corrections; selection of dancers for respective roles and provision of guidance whenever necessary.  

From pedagogical standpoint, the role of the choreographer/ dance teacher does not differ 

from that of any school teacher. He is a dance teacher (pedagogue) and one of his responsibility is to 

conduct the training in dance, which is implemented as a formal and/or non-formal dance education 

(Fig.1).  

 

 

Figure 1. Dance Education 

 

Formal dance education is implemented in kindergartens and schools, including specialised 

dance schools and in universities also. Non-formal education is implemented in dance academies, 

dance groups and dance clubs. The dance pedagogue works with dancers of different age groups and 

with different skill (experience) level – children, youths, adults, with amateurs and professionals, with 

athletes (sport and rhythmic gymnastics, figure skating, synchronised swimming) and with people with 

limited abilities (Fig. 2).  
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Figure 2. Activities of the dance pedagogue 

 

No matter which aspect of the activity of the choreographer we study nor in which dance style 

the dance educator is practicing (Fig. 3), in his/hers practice the choreographer implements the 

pedagogical processes of training and education, which facilitate the personal development of those 

practicing dancing. These processes are hardly to be differentiated during the dance lesson because 

they are implemented during a unified training-educational process comprising of a continuous 

training and educational activity. This activity is being realised within the system: choreographer-

dancers, where the role of the choreographer is leading, but with no underestimation of the efforts of 

the other actors involved in the process - the individual dancers, dance troupes and dance teams in 

general.   

 

 

Figure 3. Dance Styles 

In the dance practice, teaching is theoretical and practical. It is dedicated to mastering of the 

various dance styles and their corresponding movements and technics. The training activity is 

governed by the didactic technologies. It is necessary to develop the physical qualities of the dancers; 
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to work for the coordination of movements and body control in different postures; balance of 

movements, sense of rhythm and feeling of the music.  

Although dance is a practically oriented activity expressed mainly through movements of the 

body, the achievement of a wholesome and high-quality learning process requires theoretic knowledge 

as well. Basically, this implies specialised knowledge related to dance activity and specific 

terminology; musicology; traditions and customs, etc. In recent years, teaching dancers in notation of 

movements has become especially popular in some dancing schools and namely for certain dance 

styles. The arguments for the use of notation in the field of art and particularly in dance are highly 

controversial. However, from the theory of notation it is known that when dancers study the language 

of dance there are positive cognitive effects for them due to the organisation of key concepts of 

movement because notation facilitates the understanding of dance. Dancers can use the concepts for 

movement for better understanding and performing of the physical movements (dance technique). 

Description of the dance on paper could help even young children to dance better when they see it 

expressed on paper (Warburton, 2000). 

It is important that choreographers/dance teachers understand well what and how to teach, 

because children most of all deserve to have well educated and competent teachers possessing 

necessary skills and knowledge in the subject they teach and having also pedagogical skills and 

competences, necessary for a successful teaching and educational activity. Such skills and knowledge 

precisely lay the foundation of the professional and pedagogical carrier of the choreographer 

(Warburton, 2009).  

Apart from the training activities the choreographer implements also certain educational 

influence on those practicing dancing. Any educational activity recons with the current educational 

technologies. The ultimate result of these pedagogical impacts shall be the personal development of 

those practicing dance. It is indispensable that the choreographer work for development of the 

strengths, elimination of weaknesses, for detecting and developing talents and for customising the 

training and education process whenever necessary. At the end, the result shall be the successful 

training of good dancers by developing their personal abilities and potential. 

To fulfil the mission of successful training and education and to be able to comply with the 

current norms and realities the choreographer should be able to cover the higher requirements and 

demands concerning his/her pedagogic competence. Likewise, the choreographer should also have 

the set of qualities that could make him a good and efficient dance pedagogue. Some of these qualities 

concern the choreographer’s personality, while other are related to his/her professional knowledge and 

experience. These features complement each other and are equally important for the mission of the 

choreographer – to develop good, responsible and successful dancers and to detect and support the 

cultivation of talents as well.  

The professional requirements are related to the acquirement of certain set of knowledge and 

experience that the choreographer needs to be able to train dancers efficiently. Proficiency in theory is 

a mandatory component that help the choreographer in his/her professional development. The 

professional training of the choreographer shall cover various fields of dance/practical character: 

technical and theoretical; psychological-pedagogical; medical-biological, including also anatomical-

physiological and some knowledge regarding kinesiology and biomechanics of movement; 

managerial; technological; linguistic; IT, etc., which provide the foundation of the choreographer’s 

pedagogical competence and mastership. It is important that the choreographer be a role model for his 

students, to understand their needs, to develop their personal skills and to master the various 

pedagogical techniques. According Warburton (Warburton, 2008), deficiencies and flaws in the 

pedagogical knowledge of the choreographer (the dance teacher) can endanger and compromise the 

efficiency of the teaching process, so Warburton emphasises on the need of pedagogic knowledge in 

dance teaching.  

It is necessary that the choreographer in the dance practice abide by the requirements of 

pedagogy. In general, we could limit these requirements to knowledge, observance and use of certain 

pedagogic technologies (didactical and educational), abiding by the pedagogical requirements for a 

safe teaching process, etc. 
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 In our view the effectiveness of the dance activities to the greatest extend depends on the 

creative application of the pedagogical technologies and by the pedagogical mastery of the 

choreographer – he should know what to teach, how to teach/cultivate, to whom he teaches. It is 

important that the choreographer could assess correctly the capability and talent (physical and 

cognitive) as well as the ambitions and aims of those who want to practice dancing. The 

choreographer should possess good communication skills (ability to communicate efficiently) and 

apply a flexible approach.  

According Dragon (2015) dance pedagogues face many and various challenges regarding the 

methodology of dance teaching. The choice of right method has dual importance for the dancers – for 

themselves during the dance training and for the eventual dance teachers among them to bar the 

paradigm “teach as I was taught”. 

In view of the analogy between the role of the dance and sports pedagogue similarities can be 

discovered regarding the requirement for possession of certain professional and personal qualities. 

Tseneva (2015) enumerates qualities necessary for the pedagogic competence of coaches, which fully 

apply to choreographers and dance teachers, such as: ability to communicate, ability to observe, 

emotional firmness and stability, creativity, originality, unconventionality, tolerance, etc.   

It is important that the choreographer feel empathy, he should try to the utmost to look through 

the eyes of others, to see things from another view point; he should   be ready to accept differences (to 

concede that the others could be different, to share different values and goals, to behave in a different 

way); he should be flexible and in accord with himself, i.e. to be aware of what he feels and does; to 

possess skills to team work; to have skills for solving problems and conflicts; to boast of high level of 

self-discipline and concentration, etc. 

 Style of communion and skills in the art of communication – to be a good listener, i.e. 

to have perfected the skills to listen; to be able to express himself well (verbally and nonverbally); to 

be a good scrutineer – to be able to “read” everything that happens around him; to be good at giving 

answers to the others and to create an atmosphere favourable for learning and development. In the 

activity of the choreographer the nonverbal communication predominates (movements, gestures, facial 

expressions, setup of the body) and this type of communication is important for teaching of dance 

styles and movements. 

 Pedagogical mastery 

During the dance lesson, it is important that the choreographer be active and has a vision on 

the course of the lesson or the rehearsal. He should set goals that are realistic and achievable, to show 

compassion and to be proactive in decision taking on issues of various nature. In case of any difficulty 

or conflict, the choreographer should offer ways for overcoming and solving them; he should build 

good relationships with the dancers; to encourage them for a good performance, action or behaviour, 

because it is important to emphasise the positive and not focus on the negative; the choreographer 

should not interfere all the time, but he should know when to step down; he should support the 

dancers; the choreographer should detect talents and should avoid ruining the   innate talent but on the 

contrary he should try to develop such talent.    

Another aspect of the educative activity of the choreographer is to cultivate a lasting interest in 

dance training on regular basis and inspire zeal toward improvement of the dancing skills.  The 

choreographer works with the people practicing dance in the following directions: 

 Cultivation of desire for leading a healthy way of life, for development of the body 

and the intellect; 

 Accustoming to discipline, personal and collective responsibility, respect, principle of 

competitiveness, cultivation of hygiene habits, moral and volitional qualities; 

 Developing skills for individual or collective performance, teamworking skills, 

cooperation skills, skills for performing in front audience. 
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Conclusions 

We can conclude that from pedagogical perspective the choreographer implements his activity 

in two areas: education and health prevention. The educational area comprises training (learning-

training and theoretic) activity and education-socialising activity (Fig. 4). 

 

Figure 4. Trends in the activities of the choreographer (Dance Pedagogue) 

Concerning the health prophylactic aspect of dancing, it can be affirmed that due to the 

increased locomotor/physical activity the hypodynamia and hypokinesia are being overcome and thus 

the function of the cardiovascular and the respiratory systems is improved; dancing has a positive 

effect on the musculoskeletal system – the muscles and the joints-ligament connections. Dancing has 

an efficient prophylactic role for preventing obesity and spinal deformities. 

We can conclude that from the perspective of pedagogy the work of choreographer to a certain 

extend is like that of the coach. То transform dance into stage and histrionic art the choreographer 

should first of all be a good teacher, a good dance pedagogue. Warburton (Warburton, 2009) regards 

dance teaching as a part of the education, an area where the issue about the quality of the pedagogues 

is of greatest importance, so dance pedagogues themselves should be well qualified, knowing and 

capable.   
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TULUM ENSTRÜMANININ YAPISAL ÇOK SESLİLİĞİ VE AKORTLAMA TEKNİKLERİ 

STRUCTURAL SOUND CHARACTERISTICS OF BAGPIPE AND TUNING TECHNIQUES 

İrfan ÇALIK 

 

ÖZET 

Tulum çalgı aletine, dünyada belli başlı ülkelerin belirli bölgelerinde rastlanmaktadır. Köken itibariyle bir olan 

ancak zaman içerisinde yapım şekli ve icrasıyla farklılıklar gösteren tulum çalgı aletinin Türkiye’de ki yapım şekli itibariyle 

hiçbir ülkede var olmadığını söyleyebiliriz. Üflemeli bir çalgı aleti olan tulum enstrümanının da diğer bütün enstrümanlar 

gibi kendine has akort sistemi bulunmaktadır. Makalemizde Türkiye de çalınan tulum enstrümanının akort sistemi ve 

akortlama teknikleriyle ilgili olarak bilgi vermek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tulum, Lazguda, Elektronik, Enstrüman. 

ABSTRACT 

      One can encounter different types of bagpipe in certain areas of certain countries in the world. These bagpipes are 

originally the same but in time the construction methods and types of playing this instrument have changed. We can say that 

the bagpipe in Turkey is unique with its method of construction. Bagpipe which is a wind instrument has a unique tuning 

system as all other instruments. In this study, it is intended to provide information regarding the tuning system and tuning 

techniques of bagpipe played in Turkey. 

Key Words: Bagpipe, Lazguda, Electronic, Instrument.  

GİRİŞ 

Türkçede ‘tolmak/dolmak’ fiillerinden türeyen bir isim olan tulum 13.yüzyıl öncesinde ilk 

olarak Hakaz Lehçesinde tulug formunda tespit edilmiştir. Üflemeli bir enstrüman olan Tulum, deri, 

ağızlık ( lülük-dudula) ve nav olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (Gazimihal,  1962: 2863-

2863). Nav kısmı da kendi içerisinde  ağaçtan yapılmış gövde ve de içerisine konulan dillik ve analık 

(çimon/çibu) adıyla bilinen ses verme özelliğine sahip kamış kısımlardan oluşmaktadır. Tüyleri 

temizlenmiş çebiç adı verilen oğlaktan elde edilen deri, ağızlık kısmından verilen nefesle doldurulur 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Tulum). Nefesle doldurulan deri, bu enstrümanın çalım süresince, 

istenilen basıncın sağlanması için koltuk altında dengeli ve düzenli bir şekilde sıkıştırılır. Böylece 

havanın, ezgilerin parmaklarla çalınacak olduğu, içinde analık ve dillik adı verilen kamış boruların 

bulunduğu nav kısmına gönderilmesi sağlanır. İcra edilmek için şişirilen derinin içinden hava 

eksildikçe ağızlık kısmından tekrar nefesle doldurulur ve sıkıştırma eylemi tekrarlanır. Tulum 

enstrümanının çalımı süresince bu eylem tekrarlanır. 

     Her çalgı aletinin, yapım ve çalım şekline göre varolan bir nota düzeneği, yani akord 

sistemi bulunmaktadır. Dolayısıyla enstrümanın çalımı esnasında tüm seslerindoğru ve istenilen 

frekanslarda hatasız bir şekilde çıkartılabilmesine yönelik enstrüman üzerinde yapılan harekete 

akortlama denmektedir. Bir üretim esnasında yapılan yapısal akortlama vardır bir de üretim aşaması 

bitmiş ve çeşitli sebeplerden (sıcak, soğuk, çarpma) kaynaklanan akort bozukluklarına yapılan 

akortlamalar vardır. Örneğin bir bağlama enstrümanının klavye kısmının uzunluğu ve perde sayıları 

istenilen nota düzeneğine ve çalım tekniğine göre yapılmaktadır. Sonrasında ise enstrümanın yapım ve 

kullanım şekline göre yapılmış sisteminde varolacak teller ve onların istenilen frekans değerlerindeki 

gerilme işlemi yani akortlanması yapılacaktır. 

YAPISAL SES ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER 

Tulum çalgısında nav kısmında analıg adını verdiğimiz, başında ise dillik diye 

nitelendirdiğimiz ses veren kamışın da bulunduğu iki adet yan yana duran ve her iki yanında da aynı 

seslerden oluşan toplamda 5 er delik dolayısıyla 6 şar ses bulunmaktadır. Çalım esnasında parmaklarla 

yapılan farklı basışlarla 2 li, 3 lü, 4 lü ve 5 lilerden oluşup çok seslilik yaratan kombinasyonları da 

vardır. Sadece 6 sesten oluşan ve çalım esnasında karar sesinden itibaren 5 ses çıkartabilen ve gam 

özelliği bulunmayan tulum enstrümanı için uşşak ya da Hüseyni makamında icrası yapılabilen bir 

enstrümandır diyemeyiz. Herhangi bir makamın oluşabilmesi için gam yapılabilmesinin haricinde gam 

içerisindeki seyri, dizisi, güçlüsü, yedeni ve donanımı diye tabir ettiğimiz ayrıntıların gerekliliği 
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bulunmaktadır. Karar sesi La olan tulum enstrümanını düşündüğümüzde çıkıcı seyir esnasındaki ikinci 

sesi yani “ Si ” notası arıza olarak Türk müziği makamlarınca da küçük mücennep olarak bilinen ve “ 

K” harfiyle nitelendirilen koma bemolünü almaktadır. Bu durumda oluşabilecek iki farklı makam 

dizisi vardır ki bunlardan biri Uşşak diğeri ise Hüseyni dir. Bu bilgiler ışığında 4.ses baskın 

kullanılıyorsa Uşşak 5. Ses baskın kullanılıyorsa Hüseyni Makam dizisi oluşuyor diyebiliriz ( Türk 

Musikisi Nazariyatı Ve Usulleri Ve Kudüm Velveleler - İsmail Hakkı Özkan ). 

SES OLUŞUMU VE AKORTLAMA TEKNİKLERİ 

Tulum enstrümanında akordun yapıldığı kısım(dillik) toprak kamışından(kargı) elde edilir. 

Kamışlar Ocak-Şubat aylarında suyunu bıraktığı dönemde 1-2 cm çapında olanlarından kesilir. 

Kesilen kamışlar yağmurun, güneşin ve çok fazla nem’in olmadığı yerlerde yaklaşık olarak bir sene 

boyunca kurumaya bırakılır. Kurutulan kamışlar bir senenin ardından 6cm civarında bir uzunlukta 

kesilerek kızgın yağda kavrulur. Bu yağın türü, ustasına göre zeytinyağı, makine yağı, koyun 

hayvanının kuyruk yağı vb. yağlar tercih edilerek yapılır. Ama aslolan kamışın var olan renginin 

hafifçe koyulaşana kadar kızgın yağda ortalama 2 dakika süreyle kavrulmasıdır. Kavrulan kamışlar 

mısır ununun içerisine atılarak iki ya da üç gün süreyle bekletilir. Bu sürede mısır unu, kamışın 

üstündeki yağları emer. Üç gün sonunda kamışlar mısır ununun içinden alınarak kuru ve temiz bir 

bezle silinir. İçinin ve dışının tamamen temizlendiğinden emin olunmalıdır. Sonrasında temizlenmiş 

olan kamışlar üç ila altı aylık bekleme sürecine alınır. Kamış bu sürede kaybettiği nemi tekrardan 

yeterli miktarda alır. Artık kamışımız dillik olmaya hazırdır. Dillik eğer kamışın kapalı olan yani 

boğum yerinden kesilmiş ise o şekilde işleme başlanır. Eğer boğum yerinden kesilmemiş ise kamışın 

dillik olabilmesine yönelik aşamalardan ilki gerçekleştirilir ve şimşir talaşı ile yapıştırıcı yardımıyla 

iki tarafı açık olan kamışın bir tarafı kapanır. Kamışın kapalı olan kısmının yan yüzeyinden çakı ya da 

benzeri ince keskili bir alet yardımıyla kamışa paralel olacak şekilde bir yara verilir. 3cm civarı 

uzunlukta açılan bu yaranın üstte kalan ve kabuk diye nitelendirebileceğimiz kısım, üflendiğinde 

istenilen nota sesini verinceye kadar bıçak yardımıyla kazınır. Birinciye eşdeğer kalınlıkta ve 

uzunlukta olması gereken ikinci kamış ta aynı işlemlerden geçirilip dillik konumuna getirilir. 

Sonrasında iki dilliğin de, ince keskili alet yardımıyla yara verilerek üstte kalan kabuk kısmı, yine 

bıçak yardımıyla istenilen ses değerlerine ulaşıncaya kadar kazınır ya da üste doğru esnetilerek her iki 

kamış da hem kendi içinde hem de istenilen notaya göre akortlanmış olur. Sonrasında bu dillikler nav 

diye tabir ettiğimiz ahşap kısmın içinde bulunacak olan analıkların başına takılarak her iki dilliğin de 

seslerinin aralarında uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Dilliklerin her ikisi de aynı sesi vermiş olsa 

bile analığa takıldıklarında, analıkların birbirinden farklı olan iç kalınlıkları nedeniyle aralarındaki ses 

uyumu gerçekleşmeyecek ve akort problemi oluşacaktır. Bu yüzdendir ki akordun son aşaması 

dillikler analıklara takıldıktan sonra yapılmaktadır. bu aşama da istenilen sesi vermeyen ve uyum 

sıkıntısı olan dillik çıkartılıp spatula diye ifade edilen alet yardımıyla tekrardan hafifçe kazınarak diğer 

dillikle eşitlenmeye çalışılır. Bu işlem sonrasında artık tulum enstrümanımızakortlanmış ve çalınmaya 

hazır hale gelmiş demektir. Fakat dilliklerin tam manasıyla oturması ve sağlam bir akordun 

oluşabilmesi için akortlanma işlemi yapılmış olan tulum enstrümanının 15 gün ile 30 gün süresince 

çalınması gerekmektedir. Bu zaman zarfı içerisinde ki çalım esnasında bozuk ses çıkartan analık 

deliklerini, her zaman gerekebilir düşüncesiyle nav’ın belli bir bölgesinde yapıştırılmış bulunan bal 

mumu yardımıyla sesin düzelme ölçüsünce kapatarak tulum çalgı aletinin akortlanması sağlanır. Veya 

akort bozukluğunun durumuna göre başka bir akortlama tekniği olan kaşıma yöntemi de kullanılabilir. 

Bu yöntemde tizleşip uyumsuzlaşan analık tarafına müdahale edilir ve dillik kısmının alt tarafı parmak 

ucuyla kaşınarak peslenmesi sağlanır. Mum ve kaşımayla yapılan akortlama tekniklerinin yanı sıra, 

analığın bitiş yeri, aynı zamanda da sesin çıkış bölgesi olan huni biçimindeki kısımdan süpürge çöpü 

sokulur. Bu işlem bozuk ses veren analık üzerinde gerçekleştirilir ve analık uzunluğunca içeri 

sokularak iç kalınlığının daralması sağlanır. 

Tonal değişimler şu şekillerde sağlanmaktadır; 

Dillik Re#, takıldığı analık boyu 18cm ve delikleri arasındaki mesafe 2,4cm ise Sol 

Dillik Mi, takıldığı analık boyu 17cm ve delikleri arasındaki mesafe 2,3cm ise Sol# 

Dillik Fa, takıldığı analık boyu 16cm ve delikleri arasındaki mesafe 2,2cm ise La 

Dillik Fa#, takıldığı analık boyu15,5cm ve delikleri arasındaki mesafe 2,1cm ise La# 
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Dillik Sol, takıldığı analık boyu 15cm ve delikleri arasındaki mesafe 2cm ise Si seslerini 

vermektedir. (İnce.2014) 

Kısacası nav’dan çıkması istenilen frekans değerlerindeki seslere göre dillikler, dilliğin 

takıldığı analıkların boyu ve analıkların üstündeki delikler arasındaki mesafe ayarlanmaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Tulumun yapısal ses özellikleri, form ve biçim bakımından oldukça sınırlı kalmış olmasına 

rağmen, bu çalgı aleti için, yaşatıldığı etnik bölgelerde oldukça kabul görmüş olup bölge yaşam 

biçiminin her özelliğini yansıtan önemli kültürel miraslardan biri olma özelliğine sahip olduğunu 

söylemek mümkün olacaktır. Ancak form ve biçim bakımından kısıtlı kalmış makamsal özellikleri 

bakımından birçok müzikal ihtiyaca yanıt veremeyen etnik çalgı aleti olma özelliğinin ötesine 

gidememiş bir çalgı aleti özelliği taşımaktadır 
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GELİŞEN DÜNYADA TULUM ENSTRÜMANININ  ELEKTRONİKLEŞEN 

ENSTRÜMANLAR ARASINDA  YERİNİ ALMASI 

BAGPIPE AMONG THE ELECTRONIC INSTRUMENTS IN THE DEVELOPING WORLD 

İrfan ÇALIK 

 

ÖZET 

Teknolojik gelişmelerle birlikte gelişen dünyada birçok enstrümanın elektronik versiyonları yapılmış olup kullanım 

alanı genişletilmiştir. Enstrümanlara yeni kimlikler yüklenerek form ve biçim bakımından daha da zenginleştirilmiş, böylece 

kullanıcı ve dinleyici kitlesi arttırılmıştır. Çoban kültüründen geldiği düşünülen ve de ülkemizde yoğun olarak Doğu 

Karadeniz bölgesinde icra edilen tulum çalgı aletinin dünyanın belli başlı ülkelerinde var olduğunu söylemek mümkündür. 

Özellikle Etnik Karadeniz türkülerinde varlığını sürdüren bu enstrümanın yapılışı itibariyle ses aralığının kısıtlı olması ve 

belli seslerin koma alması nedeniyle sadece Uşak ve Hüseyni beşlisi dizisi içerisinde icra edilebilmesi kullanım alanını da 

oldukça kısıtlamaktadır. Buluş düşüncesi şahsıma ait olup patent hakkını paylaştığım iki özel sektör girişimcisinin de 

desteklediği ortak bir çalışmayla, tulum enstrümanının deri kısmı ile nefes desteği olmadan, nav kısmına elektronik bir 

uygulama yapılmıştır. Bu sayede tulum enstrümanının özelliklerinin form ve biçim bakımından zenginleştirilerek, ses aralığı, 

ayrıca makam zenginliği bakımından arttırılmak suretiyle çalınabilecek bir çalgı aleti haline getirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tulum, Lazguda, Elektronik Tulum, Enstrüman. 

ABSTRACT 

 With the technological developments, the electronic version of many musical instruments has been made and their 

usage has been expanded. These instruments have been enriched in terms of form and manner through installing new 

identities, in this way the users and the audiences have been increased. Bagpipe which is thought to come from the shepherd 

culture and mostly played in the Eastern Black Sea region of Turkey has been come across in certain countries of the world. 

Bagpipe which is played in ethnic songs of the Black Sea Region has restricted tessitura, some comatose sounds making it 

used only in Ussak and Huseyni’s fifth series, that’s why it is not used commonly.  In this study, a different type of bagpipe 

has been tried to be developed through using utility model, with the support of two private sector entrepreneurs. The idea of 

this bagpipe belongs to me and I share the patent rights with the two private sector entrepreneurs. This bagpipe has no leather 

and an electronic application inthe part of nav was made. Thus, it is aimed to enrich the bagpipe in terms of form, shape, 

tessitura and mode. 

Key Words: Bagpipe, Lazguda, Electronic Bagpipe, Instrument. 

GİRİŞ 

 Türkçede ‘tolmak/dolmak’ fiillerinden türeyen bir isim olan tulum 13.yüzyıl öncesinde ilk olarak 

Hakaz Lehçesinde tulug formunda tespit edilmiştir. Üflemeli bir çalgı aleti olan Tulum, deri, ağızlık ( 

lülük-dudula) ve nav olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (Gazimihal,  1962: 2863-2863). Nav 

kısmı da kendi içerisinde  ağaçtan yapılmış gövde ve de içerisine konulan dillik ve analık (çimon/çibu) 

adıyla bilinen ses verme özelliğine sahip kamış kısımlardan oluşmaktadır.Tüyleri temizlenmişçebiç 

adı verilenoğlaktan elde edilen deri, ağızlık kısmından verilen nefesle doldurulur 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Tulum). Nefesle doldurulan deri, bu enstrümanın çalım süresince, 

istenilen basıncın sağlanması için koltuk altında dengeli ve düzenli bir şekilde sıkıştırılır. Böylece 

havanın, ezgilerin parmaklarla çalınacak olduğu, içinde analık ve dillik adı verilen kamış boruların 

bulunduğu nav kısmına gönderilmesi sağlanır. İcra edilmek için şişirilen derinin içinden hava 

eksildikçe ağızlık kısmından tekrar nefesle doldurulur ve sıkıştırma eylemi tekrarlanır. Tulum 

enstrümanının çalımı süresince bu eylem tekrarlanır. 

 

 Tulum enstrümanının nav kısmında analog adını verdiğimiz, başında ise dillik diye 

nitelendirdiğimiz ses veren kamışın da bulunduğu iki adet yan yana duran ve her iki yanında da aynı 

seslerden oluşan toplamda 5 er delik dolayısıyla 6 şar ses bulunmaktadır. Çalım esnasında parmaklarla 

yapılan farklı basışlarla 2 li, 3 lü, 4 lü ve 5 li lerden oluşup çok seslilik yaratan kombinasyonları da 

vardır. Sadece 6 sesten oluşan ve çalım esnasında karar sesinden itibaren 5 ses çıkartabilen vegam 

özelliği bulunmayan tulum enstrümanı için uşşak ya da Hüseyni makamında icrası yapılabilen bir 

enstrümandırdiyemeyiz. Herhangi birmakamın oluşabilmesi için gam yapılabilmesinin haricinde gam 

içerisindeki seyri, dizisi, güçlüsü, yedeni ve donanımı diye tabir ettiğimiz ayrıntıların gerekliliği 

                                                           
Öğr.Gör.-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, irfancalik@hotmail.com.tr  
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bulunmaktadır. Karar sesi La olan tulum enstrümanını düşündüğümüzde çıkıcı seyir esnasındaki ikinci 

sesi yani “ Si ” notası arıza olarak Türk müziği makamlarınca da küçük mücennep olarak bilinen ve “ 

K” harfiyle nitelendirilen koma bemolünü almaktadır. Bu durumda oluşabilecek iki farklı makam 

dizisi vardır ki bunlardan biri Uşşak diğeri ise Hüseyni dir. Bu bilgiler ışığında 4.ses baskın 

kullanılıyorsa Uşşak 5. Ses baskın kullanılıyorsa Hüseyni Makam dizisi oluşuyor diyebiliriz( Türk 

Musikisi Nazariyatı Ve Usulleri Ve Kudüm Velveleler - İsmail Hakkı Özkan ). Makamsal 

sıkıntılarının yanı sıra transpoze, akort, oktav ve üstüne bir de nefes problemlerinin de yaşandığı 

tulumenstrümanı için kullanım alanı ve kitlesi oldukça kısıtlı kalmış, böylece etnik çalgı aleti 

olabilmenin ötesine geçememiş bir çalgı aletiözelliği taşıyor demek mümkün olacaktır.  

 TULUM ENSTRÜMANININ ELEKTRONİKLEŞMESİ 

 Gelişen dünyamızın gelişen teknolojisiyle beraber gitar,bağlama, bateri, piyano, ud gibi birçok 

enstrümanın elektroniği yapılmış, hatta paralelinde basgitar, perdesiz gitar, synthesizer ve org gibi 

farklı özelliklere de sahip faydalımodelleri üretilmeye başlanmıştır. Ayrıcaçeşitli müzik yazılımları da 

müzik dünyasındaki varlığını yoğunluklu olarak ortaya koymuştur. Bu gelişmeler ve değişimler 

ışığında müzik dünyasına birçokfarklı tarz ve kolaylıklargetirilmiş böylece gelişen dünyanın ihtiyaç ve 

taleplerine fazlasıyla cevap verir hale gelinmiştir.Bu bağlamda düşünüldüğünde, tulum enstrümanının 

da elektroniği neden olmasın sorularıyla hareketle, varolan Tulum enstrümanının farklılaştırılarak 

geliştirilmesi suretiyle faydalı bir model haline getirilmesi amaçlanmıştır. Lazguda (Laz Tulum)  

Elektronik Tulum adıyla isimlendirdiğimiz bu çalgı aleti, varolan tulum enstrümanınınderi ve nefes 

desteği olmaksızın sadece “Nav” adıyla ifade edilen kısmında yapılan elektronik bir çalışmayla ortaya 

çıkartılmaya çalışılmıştır. Lazguda elektronik çalgı aleti, kadın erkek demeden, çocukların, gençlerin, 

yaşlıların, astım hastalarının ve nefes problemi yaşayan her bireyin aynı zamanda akort problemi de 

yaşamaksızın kolaylıkla çalıp öğrenebilecek olduğu bir çalgı aleti özelliğine sahiptir. Ayrıca 

zenginleştirilmiş transpoze(ses aktarımı) seçenekleriyle de birçok ses ve makam dizisinde icrasının 

yapılabilmesi amaçlanmıştır. Şarj edilebilir özelliğe sahip enstrümanımızın yine, ses şiddetini 

ayarlama ve dış sesi tamamen kesen kulaklık girişi özelliği sayesinde her ortamda rahatlıkla icrası 

yapılabilecektir. Yine jack girişi sayesinde anfi ve benzeri cihazlara bağlanılabilir özelliği 

bulunmaktadır. Alt yapısına bakıldığında birçok elektronik, yazılımsal ve stüdyo ses kayıt 

çalışmalarıyla beraber ciddi bütçelerin de ayrıldığını görmek mümkündür. 

    Lazguda elektronik enstrümanımızın kart devresine bağlı bulunan donanımsal teknik özellikleri 

şöyledir; 

İşlemci 120 MHz DSP mikro denetleyici 

Ses örneklem hızı 44.1KHz  

Besleme Voltajı 15V 

Pil 900mAh 12.6V 

Ekran 2x8 Karakter arkadan aydınlatmalı 

Tuş takımı Yumuşak basımlı  

Çalışma akımı ~ 350mA (ses şiddetine göre değişim gösterir 500mA max) 

Pilden kullanım süresi ~ 2 Saat 

Ses çıkış gücü ~1W (şiddeti dB olarak ölçülecektir.) 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Özellikle vurgulamak isterim ki bu projede amaçlanan, Türkiye’mize, dolayısıyla Karadeniz 

bölgemizde yaşanan etnik Laz-Hemşin kültürüne ait bir çalgı aleti olan tulum enstrümanının 

öğrenimini kolaylaştırmak ve daha da yaygınlaştırmaktır. Elektronik Lazguda çalgı aleti hiçbir zaman 

var olan tulum enstrümanının yerini alma gayesiyle üretilmemiştir. Aksine var olan tulum 
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enstrümanının her anlamda destekleyicisi olabilmek öncelikli hedefidir. Elektronik Lazguda çalgı aleti 

ile beraber var olan tulum enstrümanının, yaygınlaşması, müzikal manada form ve biçim bakımından 

zenginleşmesi, beraberinde teknolojik gelişmeler ışığında, müzik dünyasında farklılaşan talep ve 

yeniliklere yanıt verir duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ülke prestijiaçısından Tulum 

enstrümanının geliştirilebilirliği noktasında da yine öncül bir rol oynayıp kültürümüze sahip çıkma 

adına sağlam hedefler atmayı amaçladık. Yine ilerleyen süreçte daha geliştirilmiş seçeneklerinin 

ortaya konulması amaçlanmaktadır. Sonuç olarak hedeflenen ana düşünce; var olan tulum 

enstrümanınınelektronik Lazguda çalgı aleti ile yaygınlaşması, geliştirilmesi ve gelişen teknolojiyle 

beraber her alanda olduğu gibi müzik alanında da oluşan farklı talep ve isteklere yanıt verebilir hale 

getirilebilmesidir. 
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BİR AKORUN ANATOMİSİ 

ANATOMY OF A CHORD 

İsmet KARADENİZ 40 & Türev BERKİ ** 

 

ÖZET 

Eldeki verilere göre, Ahmed Adnan Saygun’un en erken, 1931-1932 tarihli Suite başlıklı eserinde kullandığını 

saptadığımız, step cinsinde [3,5,3], [5,3,3] ve [3,3,5] olarak tanımlanabilecek olan akor yapıları; bestecinin 1991 yılında iki 

bölümünü tamamladığı ve son eseri olan 4. Yaylı Çalgılar Kuarteti de dahil olmak üzere, toplam 42 eserinde pek çok kez 

yinelenir. O denli ki, bu yapıyı Saygun akoru olarak nitelendirmek, abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. 

Böylesi bir tablo, “bestecinin, Saygun akorunu sıklıkla ve yoğunlukla kullandığı yapıtlarında, söz konusu yapıyı 

nasıl ele aldığı” sorusunu akla getirmekte ve konunun ele alınacağı bir dizi analitik çalışmayı zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmada, söz konusu analiz, Saygun’un 1964’te tamamladığı Aksak Tartılar Üzerine On Etüd, Op. 38 başlıklı 

albümde yer alan 1 numaralı etüd üzerinde gerçekleştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Saygun, Aksak Tartılar Üzerine On Etüd, Op. 38, Etüd:1, bestenigâr. 

ABSTRACT 

According to the available data, the structures [3,5,3], [5,3,3] and [3,3,5] which we identified that Ahmed Adnan 

Saygun used in his Suite, (dated 1931-1932) for the first time, are repeated many times in total of his 42 works including the 

String Quartet, No. 4 which is his latest composition. Therefore, it will not be exaggerated to call this structure as Saygun 

chord. 

This kind of a table brings the question of “how the composer tackled the aforementioned structure in the structures 

at which he frequently and intensively used Saygun chord” and this requires many analytical studies.  

In this study, the aforementioned analysis has been conducted on Etude, No. 1 from Ten Études On Aksak Rhythms, 

Op. 38 which was completed in 1964. 

Key Words: Saygun, Ten Études On Aksak Rhythms, Op. 38, Etude:1, bestenigar. 

SAYGUN YAPITLARINDA [3,5,3] 

1983-1991 yılları arasında, o zamanki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nda görev yapan Ahmed Adnan Saygun; bu kurumda verdiği derslerin birinde, tahtaya 

bestenigâr makamını oluşturan sesleri yazar ve ortaya çıkan diziyi “temel dizi” olarak kabul ettiğini 

söyler. “Ben, geleneğimde zaten var olan bu dizide yer alan seslerden istediğim dördünü seçebilir ve 

onlardan bir akor oluşturabilirim.” diyerek, sırasıyla la, do, fa ve la♭’ü işaretler (Ö. Manav 1 ile 

kişisel iletişim, 17 Mart 2015).  

Nota 1. Saygun’un, bestenigâr dizisinden seçtiği sesler 

 

Bir an için, bu sesleri kullanarak - yukarıdaki sıralamayı değiştirmeden - dört sesli bir akor 

oluşturduğumuzu düşünelim: la4-do5-fa5-la♭5. Bu durumda, - la köken kabul edilmek üzere - ardışık 

sesler arasındaki uzaklık, her bir yarım ses aralığının 1 birim kabul edildiği step cinsinden 

hesaplandığında, şu sayılar elde edilecektir: 

 la-do = 3 

 do-fa = 5 
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 fa-la♭ = 3 

Şu halde, söz konusu akorun [3,5,3] biçiminde formüle edilebilmesi mümkündür (Karadeniz, 

2016: 1). 

Bu yapıya, Saygun’un birçok yapıtında, farklı şekillerde rastlanmaktadır. Aşağıdaki örnekler, 

söz konusu akor kurulumunun hem yapısının, hem de kullanım şekillerinin çeşitliliğini gözler önüne 

sermektedir: 

Nota 2. Köroğlu, Op. 52 (1972-73), Perde I, Sahne 1, ö21-22 (Saygun, 1973: 2) 2 

 

Yukarıdaki kesitte, çerçeve içine alınmış fa#2-la2-re3-fa3 akorunun, [3,5,3]’ü işaret ettiği 

kolaylıkla görülebilir. 

Nota 3. Ayin Raksı, Op. 57 (1975), ö160 (Zilofon) (Saygun, 1975: 50) 

 

Burada ise [3,5,3]’ün yatay eksende kullanımı söz konusudur. 

Bestecinin 1 numaralı Piyano Konçertosu’nun aşağıdaki kesitinde ise - ilki la-do-mi♭-la♭ ve 

diğeri si♭-do#-mi-la olmak üzere - iki ayrı [3,3,5] kullanımı dikkat çeker:  

Nota 4. Piyano Konçertosu, Nr. 1, Op. 34 (1951-57), I, ö122-123 (Saygun, 1957: 25-26) 

 

[3,5,3] ile [3,3,5] arasındaki akrabalık ilişkisi ilk bakışta göze çarpmayabilir. Zira, [3,3,5] 

yapısı, [3,5,3]’ün bir çevrimidir. Şüphesiz, burada çevrim sözcüğünden kasıt, seslerin değil, aralıkların 

çevrilmesi durumudur. 

Nota 5. On Türkü, Op. 41 (1968), I. Sarı Boyvoda, ö46-47 (Saygun, 1968: 3) 

                                                           
2 ö: Ölçü numarası 
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Yukarıdaki kesitte ise [3,5,3]’ün ikinci ve son çevrimi olan [5,3,3] açıkça görülmektedir. 

Nota 6. Orkestra için Çeşitlemeler, Op. 72 (1986), ö84 (Saygun, 1986: 21) 

 

Bu kesitin en ilgi çekici özelliği, her üç akor tipinin de iç içe kullanılmış oluşudur. Bunlar, 

sırasıyla; 

• Viyola ve 2. keman partilerinde yer alan [5,3,3] (fa3, si♭3, re♭4, mi4), 

• 2. ve 1. keman partilerinde yer alan [3,5,3] (re♭4, mi4, la4, do5), 

• Arp partisinde, birbiri içine geçmiş [5,3,3] (fa3, si♭3, re♭4, mi4), [3,3,5] (si♭3, re♭4, mi4, 

la4) ve [3,5,3]’tür (re♭4, mi4, la4, do5) (Karadeniz ve Berki, 2016: 76-78). 

Eldeki verilere göre, Saygun’un en erken, 1931-1932 tarihli Suite başlıklı eserinde (Saygun, 

1932: 4) kullandığını saptadığımız söz konusu akor, bestecinin, 1991 yılında iki bölümünü 

tamamladığı ve son eseri olan 4. Yaylı Çalgılar Kuarteti de dahil olmak üzere (Saygun, 1991: 18), 

toplam 42 eserinde pek çok kez yinelenir. O denli ki, bu yapıyı Saygun akoru olarak nitelendirmek, 

abartılı bir yaklaşım olmayacaktır (Karadeniz ve Berki, 2016: 78). 
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Tablo 1. Saygun’un, [3,5,3] ve türevi yapıları kullandığı eserleri 

Eser Yıl 

Suite, Op. 2, Nr. 5 1931-1932 

Sezişler, Op. 4 1932-1933 

Kerem, Op. 28 1937-1952 

Keman-Piyano Sonatı, Op. 20 1941 

Geçen Dakikalarım, Op. 21, Nr. 1 1941 

Sivas Düz Halayı, Op. 23, Nr. 4 1942-1944 

Yunus Emre, Op. 26 1942 

Anadolu’dan, Op. 25 1945 

Yaylı Çalgılar Kuarteti, Nr. 1, Op. 27 1947 

Piyano Konçertosu, Nr. 1, Op. 34 1951-1957 

Senfoni, Nr. 1, Op. 29 1953 

Üç Ballad, Op. 32 1956 

Demet, Op. 33 1956 

Senfoni, Nr. 2, Op. 30 1957 

Yaylı Çalgılar Kuarteti, Nr. 2, Op. 35 1958 

Senfoni, Nr. 3, Op. 39 1960 

Keman için Partita, Op. 36 1961 

Aksak Tartılar Üzerine On Etüd, Op. 38 1964 

Yaylı Çalgılar Kuarteti, Nr. 3, Op. 43 1966 

Keman Konçertosu, Op. 44 1967 

Aksak Tartılar Üzerine Oniki Prelüd, Op. 45 1967 

On Türkü, Op. 41 1968 

Deyiş, Op. 49 1970 

Aksak Tartılar Üzerine Onbeş Parça, Op. 47 1971 

Köroğlu, Op. 52 1972-1973 

İki Arp İçin Üç Prelüd, Op. 50 1972-1973 

Senfoni, Nr. 4, Op. 53 1974 

Ayin Raksı, Op. 57 1975 
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Aksak Tartılar Üzerine On Taslak, Op. 58 1976 

Viyola Konçertosu, Op. 59 1977 

İnsan Üzerine Deyişler, I. Defter, Op. 60 1977 

İnsan Üzerine Deyişler, II. Defter, Op. 61 1977 

Concerto da Camera, Op. 62 1978 

Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan, Op. 67 1981-1982 

İnsan Üzerine Deyişler, III. Defter, Op. 63 1983 

Senfoni, Nr. 5, Op. 70 1984 

Piyano Konçertosu, Nr. 2, Op. 71 1985 

Orkestra için Çeşitlemeler, Op. 72 1986 

Viyolonsel Konçertosu, Op. 74 1987 

Bir Ev Yaptım Kerpiçten 1987 

Piyano Sonatı, Op. 76 1990 

Yaylı Çalgılar Kuarteti, Nr. 4, Op. 77 1991 

Böylesi bir tablo, “bestecinin, Saygun akorunu sıklıkla ve yoğunlukla kullandığı yapıtlarında, 

söz konusu yapıyı nasıl ele aldığı” sorusunu akla getirmekte ve konunun ele alınacağı bir dizi analitik 

çalışmayı zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmada, söz konusu analiz, Saygun’un solo piyano için değişik yıllarda kaleme aldığı ve 

başlıklarında Aksak Tartılar Üzerine ibaresi bulunan dört albümünden ilki olan ve 1964’te 

tamamlanan Aksak Tartılar Üzerine On Etüd, Op. 38’den seçilen 1 numaralı etüd 3 üzerinde 

gerçekleştirilecektir (Saygun, 1964: 3-9).  

ANALİZ BULGULARI 

Tablo 2. Etüd:1’de Saygun akoru dağılımı 

ö  El Akor Tipi 

12 sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

14 sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

15 sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

16 sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

34 sağ-sol [3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

[4,1,2,1,3] = [(4,1),(2,1),3] = [5,3,3]/ 

[3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

37 sağ-sol [3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

                                                           
3 Metinde bundan böyle “Etüd:1” olarak anılacaktır. 
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[4,1,2,1,3] = [(4,1),(2,1),3] = [5,3,3]/ 

[3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

40 sağ-sol [3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

[4,1,2,1,3] = [(4,1),(2,1),3] = [5,3,3]/ 

[3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

41 sağ-sol [3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

[4,1,2,1,3] = [(4,1),(2,1),3] = [5,3,3]/ 

41-42 sağ-sol [3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

[4,1,2,1,3] = [(4,1),(2,1),3] = [5,3,3]/ 

42 sağ-sol [3,1,3,1,3] = [3,(1,3,1),3] = [3,5,3]/ 

42-43 sağ-sol [4,1,2,1,3] = [(4,1),(2,1),3] = [5,3,3]/ 

43 sağ-sol [5,3,3] 

44 sağ-sol [5,3,3] 

45 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

46 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

47 sağ-sol [5,3,3] 

[3,3,1] = [5,3,3]t 

48 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

49 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

50 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

53 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

54 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

55 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

56 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

57 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

58 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

59 sağ-sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

60 sol [5,3,3] 

90 sağ [5,3,3] 

91 sağ [5,3,3] 
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92 sağ [5,3,3] 

93 sağ [5,3,3] 

94 sağ [5,3,3] 

95 sağ [5,3,3] 

96 sağ [5,3,3] 

97 sağ [5,3,3] 

98 sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

99 sol [3,3,1] = [5,3,3]t 

128 sağ [3,3,5] 

129 sağ [3,3,5] 

130 sağ [3,3,5] 

131 sağ [3,3,5] 

132 sağ [3,3,5] 

[3,5,3] 

sol [3,3,5] 

Tablo 2’de sergilenen bulgular, Etüd:1’de her üç akor tipine de yer verildiğini ortaya 

koymaktadır.  

Gerek analize, gerekse Tablo 2’de sergilenen bulgulara ilişkin olarak, akla gelebilecek şu iki 

sorunun yanıtlanmasında yarar görülmektedir: 

12. ölçüde işaretlenen si♭3-re♭4-mi4-fa4 hangi gerekçeyle [5,3,3]t olarak kabul edilmiştir? 

Fa4 bir oktav aşağı taşındığında, fa3-si♭3-re♭4-mi4’ün oluşturduğu yeni bir yapı elde edilecek 

ve [3,3,1], [5,3,3]’e dönüşmüş olacaktır. Bu durum, duyumda da önemli bir farklılık yaratmamaktadır. 
t sembolü, söz konusu yapının, ses taşıma yoluyla oluşturulduğunu ifade etmektedir. 

Nota 7. Etüd:1, ö12 

 

 

 

Tabloda ilk kez 34. ölçüde yer verilen [3,5,3]/ gösterimi neyi ifade eder? 
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34. ölçüde sol elde yer alan si♭ 1-re♭ 2-sol♭ 2 ile sağ elde yer alan re2-fa2-la2 birlikte 

düşünüldüğünde ortaya çıkan si♭ 1-re♭ 2-re2-fa2-sol♭ 2-la2 seslerinin [3,1,3,1,3]’e karşılık geldiği 

açıktır. Ancak; re2 ve fa2, re♭2 ile sol♭2 arasına yerleştirilmiş ek sesler olarak kabul edildiğinde, 

ortaya çıkan [3,(1,3,1),3] yapısının, [3,5,3] temelli bir yapıyı değiştirmediği görülecektir. Gösterimde 

yer alan /, 5’in (1+3+1) biçimindeki bölünümünü temsil etmektedir.  

Nota 8. Etüd:1, ö34 

 

SONUÇ 

Çalışmanın önceki bölümünde sergilenen analiz bulguları ve yorumlar ışığında, Etüd:1’de yer 

alan [3,5,3] ve türevi yapıların kullanımında, Saygun’a özgü şu dört yaklaşımdan söz edilmesi 

mümkündür: Ses taşıma, bölme, iç içe kullanma ve eşzamanlı kullanma. 

Ses Taşıma 

Sırasıyla 12, 14, 15, 16, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 98 ve 99. ölçülerde 

saptanan ve çalışmada t ile simgelenen ses taşıma; “bir akorda, tizdeki veya pestteki bir ya da iki sesin, 

kimi zaman bir oktav aşağı, kimi zaman da bir oktav yukarı taşınmasıyla [3,5,3] veya türevi bir 

yapının elde edilmesi” olarak tanımlanabilir (Bkz. Nota: 7). 

Bölme 

Sırasıyla 34, 37, 40, 41, 42 ve 43. ölçülerde saptanan ve çalışmada / ile simgelenen bölme, 

“[3,5,3] ya da türevi yapıda, akorun ardışık iki sesi arasına ses ekleme” olarak tanımlanabilir. Eklenen 

ses sayısı en çok 2’dir (Bkz. Nota: 8). 

İç İçe Kullanma 

Sırasıyla 34, 37, 40 ve 41. ölçülerde saptanan iç içe kullanma, “birbiri içine geçmiş olan ve 

dolayısıyla en az bir ortak ses barındıran [3,5,3] ve türevi yapılar” olarak tanımlanabilir.  

Nota 9. Etüd:1, ö34 

 

 

 

Eşzamanlı Kullanma 

Eşzamanlı kullanma, yukarıdaki yaklaşımlardan ikisi ya da üçünün aynı anda görülmesidir ve 

Etüd:1’de, yalnızca, eşzamanlı iç içe kullanma ve bölme (ö34, 37, 40, 41) şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. 
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ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ'NDE ANADOLU DANSLARI 

ANATOLIAN DANCES IN CONTEMPORARY TURKISH MUSIC 

İsmet KARADENİZ * 

ÖZET 

Cumhuriyet dönemi Türk bestecileri, dönemin ulusalcılık akımına uygun olarak, kendi halk kültürü öğelerini, 

eserleri için çıkış noktası kabul etmişler ve Türk müziğini, evrensel sanat değerleriyle yeniden yapılandırmak amacıyla 

eserler vermişlerdir. Çağdaş Türk Müziği’nin öncüleri olan, Ahmed Adnan Saygun, Cemâl Reşit Rey, Hasan Ferid Alnar, 

Necil Kâzım Akses ve Ulvi Cemâl Erkin, geleneksel öğeler içeren eserleriyle, cumhuriyet dönemi Türk müziğinin ilk 

örneklerini vermişlerdir. Türk Beşleri adıyla da anılan bu besteciler, eserlerinde Türk halk müziği kültüründe yer alan 

zeybek, halay, horon, çiftetelli, sirto ve köçekçe gibi dansların müzik formlarını ve isimlerini kullanmışlardır. Ahmed Adnan 

Saygun’un klarinet ve piyano için yazdığı Horon ve Cemâl Reşit Rey’in operası Zeybek bu tür eserlere birer örnektir. Bu 

eserlerde hangi halk dansı formları, ne amaçla ve ne yoğunlukta kullanılmıştır? Bestecilerin, halk dansı formlarıyla 

ilişkilendirdiği eserlerde, geleneksel örneklerle ortak motifsel yapılar tespit edilebilir mi? Bu çalışmada, söz konusu 

bestecilerin eserlerindeki halk dansı öğeleri incelenerek, bu tercihlerin yapısal ve müzik politikaları bağlamındaki temelleri 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Müziği, halk dansları, cumhuriyet dönemi Türk bestecileri. 

ABSTRACT 

Turkish composers of the republican period, as in accordance with the nationalism movement, took their folk 

cultures as a point of departure and they made compositions with the aim of restructuring Turkish music culture with 

universal artistic values. Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferid Alnar, Necil Kazım Akses and Ulvi Cemal 

Erkin who are the pioneers of Contemporary Turkish Music composed the first trials of the Turkish music of the republican 

period by their works which included traditional elements. These composers who are also named as “Turkish Five” used the 

musical forms and the names of the folk dances such as zeybek, halay, horon, çiftetelli, sirto and köçekçe of traditional 

Turkish music culture. Saygun’s Horon composed for clarinet and piano and Rey’s opera named Zeybek are two examples of 

these compositions. Which folk dance forms were used in these compositions? How frequently and with what aims were 

these forms used? Can we determine common thematic structures between these compositions and the traditional examples? 

In this paper, the folk dance elements of the compositions of aforenamed composers will be analyzed and the bases in terms 

of structure and musico-political context will be discussed.  

Key Words: Contemporary Turkish Music, folk dances, Turkish composers of the republican period.  

ANADOLU HALK DANSLARI 

Kadîm Anadolu kültürünün ürünü olan halk dansları, türlerine göre şu şekilde tasnif 

edilmektedir (Öztürk, 2009: 439): 

1. Nanaylar 

2. Halaylar 

3. Yallılar 

4. Zeybekler 

5. Barlar 

6. Horonlar 

                                                           
* Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi, ismetkaradeniz@outlook.com  
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7. Tek oyunlar 

8. Silâhlı oyunlar 

Yörelerine göre sınıflandırıldığında ise (Öztürk, 2009: 439-442) Anadolu’da en yaygın görülen 

iki dansın “zeybek” ve “halay” olduğu göze çarpmaktadır. 

BİRİNCİ KUŞAK ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ BESTECİLERİNDE HALK DANSI FORMLARI 

Cumhuriyet dönemi Türk bestecileri, dönemin ulusalcılık akımına uygun olarak, kendi halk 

kültürü öğelerini, yapıtları için çıkış noktası kabul etmişler ve Türk müziğini, evrensel sanat 

değerleriyle yeniden yapılandırmak amacıyla eserler üretmişlerdir. Çağdaş Türk Müziği’nin öncüleri 

olan, Ahmed Adnan Saygun (1907-1991), Cemâl Reşit Rey (1904-1985), Hasan Ferid Alnar (1906-

1978), Necil Kâzım Akses (1908-1999) ve Ulvi Cemâl Erkin (1906-1972), geleneksel öğeler içeren 

eserleriyle, cumhuriyet dönemi Türk müziğinin ilk örneklerini vermişlerdir. Türk Beşleri adıyla da 

anılan bu besteciler, eserlerinde, Anadolu kültüründe yer alan zeybek, halay, horon, çiftetelli, sirto ve 

köçekçe gibi dans ve çeşitli oyun havalarının müzik formlarını, doğrudan, isimleriyle birlikte 

kullanmışlardır.  

Söz konusu bestecilerin, Anadolu kültürüne ait dans öğelerini içeren eserleri şu şekilde 

listelenebilmektedir: 

Ahmed Adnan Saygun 41 

 Orkestra için üç halk dansı, Suite, Op. 14, I. Meşeli 42 

                                                                    II. Improvisation 43  

                                                                    III. Horon 

 Eşliksiz koro için, Dağlardan Ovalardan, Op. 18, V. Çaktım Çaktım Olmadı 44 

                                                                                 VII. Konya Oyun Havası 

                                                                                 X. İzmir Zeybeği 

 Bariton ve piyano için, Dört Türkü, Op. 23, III. Harmandalı 

                                                                       IV. Sivas Düz Halayı 45 

 Bas ve orkestra için, Üç Türkü, Op. 23, III. Harmandalı 46 

 Orkestra için halk dansı, Halay, Op. 24 

 Klarinet ve piyano için, Horon 

 Piyano için üç halk dansı, Anadolu’dan, Op. 25,  I. Meşeli 

                                                                               II. Zeybek 

                                                                               III. Halay 

 Keman ve piyano için Suite, Demet, Op. 33, II. Horon 

                                                                        III. Zeybek 47 

                                                                        IV. Kastamonian Dance 48 

                                                           
41 (Aracı, 2001: 219-239; Antep, 2006: 297-304) 
42 Aracı’nın kataloğunda bu muvman parantez içinde Çorum Halayı ek başlığıyla yer almaktadır (Aracı, 2001: 224). 
43 Aracı’nın kataloğunda bu muvman parantez içinde Zeybek ek başlığıyla yer almaktadır (Aracı, 2001: 224), ancak muvmanda, zeybek 
formunda görülen 9 zamanlı ritim kalıbı bulunmamaktadır (Saygun, 1950: s. 16-24). 
44 Aydın yöresine ait bir zeybek havası. 
45 Aracı bu eserde yalnız üç adet türkü saptadığını belirtmektedir (Aracı, 2001: 227), ancak bu muvman ayrı bir nota halinde ve Üç Türkülük 
Süit, Sivas Düz Halayı başlığıyla Devlet Konservatuvarı Yayınları tarafından basılmıştır (Saygun, 1955: 1-8).  
46 Saygun, piyano için yazdığı Dört Türkü başlıklı albümünün orkestrasyonuna ayrı bir opus numarası vermediğinden, Üç Türkü başlıklı 

albümü de Op. 23 olarak numaralandırılmıştır. 
47 Notada bu muvman Ağır Zeybek başlığını taşımaktadır (Saygun, 1958: 11). 
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Cemâl Reşit Rey 49 

 Opera, Zeybek 

 Dört sesli koro ve piyano için, On Halk Türküsü, XIII. Halay 

 Anadolu dans motifleri üzerine altı parça, Türk Manzaraları 50, I. Yürük Zeybek Havası 

                                                                                                      II. Ağır Zeybek Havası 

                                                                                                      III. Bartın Havası 

                                                                                                      IV. Aydın Havası 

                                                                                                      V. Yürük Zeybek Havası 

                                                                                                      VI. Mandra Havası 

 Anadolu dans havaları üzerine altı parça, Güneş Manzaraları 51, I. Ağır Zeybek Havası 

                                                                                                        II. Bartın Havası 

                                                                                                        III. Aydın Havası 

                                                                                                        IV. Yürük Zeybek Havası 

 Anadolu havaları üzerine, On İki Melodi,  X. Sarı Zeybek 

 Piyano için dans bölümü, Sarı Zeybek 

Hasan Ferid Alnar 52 

 Çiftetelli 53 

 İki Parça, I. Zeybek Havası 

 Prelüd ve İki Dans, III. Zeybek 

 Sekiz Piyano Parçası, VIII. Oyun Havası  

 Müzikli sahne oyunu, Sarı Zeybek 

 Piyano için, Oyun Havaları, I. Köçek Havası 

                                              II. Zeybek Havası 

                                              III. Laz Havası 

                                              IV. Çiftetelli 

                                              V. Sirto 54 

 Orkestra için, Üç Oyun Havası 55, I. Zeybek  

                                                       II. Çiftetelli  

                                                       III. Sirto  

 

 

                                                                                                                                                                                     
48 Notada bu muvman Sepetçioğlu başlığını taşımaktadır (Saygun, 1958: 14). Sepetçioğlu; kadınlar tarafından, kına gecelerinde, karşılıklı iki 
kişi olarak türkü eşliğinde oynanan bir zeybek havasıdır (Öztürk, 2009: 859). 
49 (Ali, 1996: 86-96; Antep, 2006: 342-348)  
50 Filiz Ali, Rey’in, bu albümündeki halk türkülerini Halil Bedii Yönetken ve diğer kişilerden aldığını belirtmektedir (Ali, 1996: 94). Bu 
bilgi, çalışmanın konusu için önemlidir.  
51 Türk Manzaraları albümünden seçilen dört parçanın orkestra için düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. 
52 (Okyay, t.y.: 129-135; Antep, 2006: 404-406) 
53 Batı ve Orta Anadolu bölgesinde, daha çok düğünlerde oynanan geleneksel bir halk dansı (Öztürk, 2009: 263). 
54 Kişilerin, ellerini birbirinin omuzuna atarak ya da el ele tutuşarak, kadınlı erkekli ve halka oluşturarak oynadıkları halk dansı (Sözer, 2005: 

645).  
55 Oyun Havaları albümünden seçilen üç parçanın orkestra için düzenlenmesiyle oluşturulmuştur (Okyay, t.y.: 132). 
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Necil Kâzım Akses 56 

 Orkestra için senfonik dans, Çiftetelli 

Ulvi Cemâl Erkin 57 

 Piyano için on bir parça, Duyuşlar, XI. Zeybek Havası 

 İki Sesli Türküler, V. Efe Türküsü 

                              VII. Katırcıoğlu Zeybeği 

                              VIII. Sarı Zeybek 

 Orkestra için, İki Dans, II. Horon 

 On Türkü, I. Madımak 58 

                         II. Deli kız 59 

 Karışık koro için, Yedi Türkü, I. Evlerinin önü Mersin 60 

                                                  II. Ferayi 61 

 Dans rapsodisi, Köçekçe 62 

 Keman ve piyano için, Ninni, Emprovizasyon ve Zeybek Türküsü 

Bu liste doğrudan doğruya halk dansı formu isimlerinin geçtiği eserlerle oluşturulmuş, örneğin, 

Erkin’in Piyanolu Beşli’sinin, “horon” formundaki II. Adagio mesto’su listeye dahil edilmemiştir. 

Ayrıca, Akses’in Eşliksiz Karma Koro için On Türkü ve Çokseslendirilmiş Türküler albümlerinde 

olduğu gibi bazı koro yapıtları, dansı olan türküler içermeleri ihtimâl dâhilinde olsa dahi, hangi 

türkülerden oluştuklarına dair bilgiye ulaşılamadığından, listede yer almamışlardır.  

GELENEKSEL YAPININ ÇAĞDAŞ ÖRNEKLERİ 

Söz konusu eserler incelendiğinde, bestecilerin, bu dans formu öğelerinin yalnız isimlerini 

değil, dansların karakterlerini oluşturan ritmik ve ezgisel yapılarını da kullandıkları açıkça 

görülmektedir. “Zeybek” başlığını taşıyan bölümlerde 9 zamanlı yapının, Köçekçe başlıklı eserlerde 

ise karcığar makamı dizisini oluşturan seslerin kullanılmış olması, en yaygın köçekçelerin karcığar, 

hisar ve gerdaniye makamlarında bestelenmiş olduğunun (Sözer, 2005: 408) bilincindeki yaklaşıma 

birer örnektir. Bestecilerde en sık rastlanan üç dans formu (zeybek, horon ve halay) gelenekteki 

icralarla karşılaştırıldığında şu benzerlikler göze çarpmaktadır: 

Zeybek geleneğinde var olan 9 zamanlı ritim yapısının [3+2+2+2] biçiminde bölünümü, 

Fethiyeli Ramazan Güngör’ün “Zeybek Oyun Havası” (Güngör, 1997) başlığını taşıyan kaydında ve 

Saygun’un, piyano için yazmış olduğu Anadolu’dan başlıklı eserinin II. Zeybek; Sostenuto e 

pesante’sinde açık bir biçimde görülmektedir. 

Benzer şekilde Gogos Petridis ile Chrysanthos Theodoridis’in Serra Atsiapat (Petridis ve 

Theodoridis, 2010) isimli Pontus horonu kaydında 7/8’lik ritmin [3+2+2] biçimindeki bölünümü, 

Saygun’un, Keman ve Piyano için Süit, Demet’in II. Horon; Vivo’su ile benzerlik taşımaktadır. 

Halay formundaki benzerlik ise, 4/4’lük ritim kalıbının kullanılmasının yanı sıra, daha çok ikili 

ve küçük üçlü atlamalı aralıkların sağladığı ezgi hareketi ile kendini göstermektedir. Elazığ yöresine 

ait bir Halay (Sunguroğlu, 1961: 376) ile Saygun’un Anadolu’dan adlı eserinin III. Halay; Con 

moto’su bu benzerliğe açık bir örnektir. 

                                                           
56 (Başeğmezler, t.y.: 73-75; Antep, 2006: 483-486) 
57 (Çalgan, t.y.: 190-205; Antep, 2006: 551-553) 
58 Çalgan’ın kataloğunda bu muvman parantez içinde Sivas Kadın Halayı ek başlığıyla yer almaktadır. Sivas ve Tokat yörelerinde, yalnızca 

kadınların, davul-zurna eşliğinde oynadıkları Türk halk dansı (Sözer, 2005: 440). 
59 Erzurum yöresine ait bir halk oyunu. 
60 Isparta yöresine ait bir zeybek havası. 
61 Muğla yöresine ait bir zeybek havası. 
62 Kıvrak, coşkulu oyun havası. Tavşanca olarak da bilinir. Birbiri ardına çalınıp söylenen Rumeli ve Anadolu havalarından oluşur (Sözer, 
2005: 408). 
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NEDEN BU DANSLAR? 

Birinci kuşak Çağdaş Türk Müziği bestecilerinin, Türk müzik geleneğinde var olan yapıları 

eserlerinde kullandıkları bilinmektedir. Seçtiğimiz örnekler de gerek isimleriyle gerek bu yapıları 

kullanma biçimleriyle bu görüşü desteklemektedir. Fakat, söz konusu besteciler, eserlerinde, bu dans 

formlarını ve isimlerini neden kullanmışlardır?  

Bu sorunun akla ilk gelen yanıtı, bestecilerimizin bu topraklardan beslendikleri ve eserlerinde 

kendi kültürlerine ait motifsel malzemeleri kullandıkları yönünde olacaktır.  

Bu noktada, Halit Refiğ’in 1979 yılında TRT için hazırladığı “Cemal Reşit Rey / Yetmişbeş 

Yaşında, Orkestra Başında” adlı belgesel filminden bir kesit alıntılamak yerinde olacaktır. Filmde, 

Cemâl Reşit Rey, 1923’te Dar’ül Elhân’a hoca olarak atandığında, halk müziği ezgileriyle nasıl 

meşgul olmaya başladığını şu cümlelerle aktarmaktadır: 

“Bir arkadaşımız daha vardı, kütüphane memuru idi, Fazıl’dı ismi. Fazıl bir gün bana dedi ki; 

‘Mütemadiyen sen böyle Avrupai müzik mi yapacaksın? Bir parça bizim de oyun havalarımız, 

türkülerimiz falan vs. öyle şeyler var, sen onlarla bir parça meşgul ol da onları piyano için bir adapte 

et, bir şey yap’ dedi. Birden zihnimde şimşekler çaktı. ‘Aman’ dedim, ‘pek isterim’ filan dedim. ‘Ne 

yapalım?’ dedim. ‘Ama ben bunları bilmiyorum, not etmeliyim’ dedim. Sonra dedi ki, ‘Udi Sedat 

Bey’e gidelim’ dedi. O zaman, rahmetli Udi Sedat Bey… Gittik odasına, ve bana birçok türküler, oyun 

havaları filan, uduyla çaldı, ben bunları o gün ne kadar not edebildimse etmiştim. Ve bir hafta sonra, 

tekrar Dar’ül Elhân’a dersler vermeye avdet ettiğimde, doğru Fazıl’ın odasına gittim, kütüphaneye 

daha doğrusu, ve dedim ki, ‘Fazıl, bak, ilk yazmış olduğum parça, Sarı Zeybek’. Bunun gerek 

türküsünü, gerek takip eden dans kısmını, yani oyun havasını piyano için yazdım, şarkıyla beraber 

sana söyleyeyim ve çalayım. Aman efendim, çalıp bitirdikten sonra, Fazıl gayet güçlü kuvvetli bir 

çocuktu, beni yakalayınca sağ omzuna oturttu. ‘Yaşa, işte senden bunu bekliyoruz, herkes bunu 

bekliyor’. İşte hayatımın dönüm noktası bu oldu” (Refiğ, 1979). 

Cemâl Reşit Rey özelinde görüldüğü üzere, birinci kuşak bestecilerimizin ilk örneklerini 

verdikleri klasik Batı müziği tarzındaki eserlerde, halk müziği motifleri ve halk dansları öğelerini 

kullanmalarının “ilk ve asıl sebebi”, bu kültürden beslenmiş ve beslenmekte olmaları değildir. Rey, bu 

ezgileri bilmediğini ve ne yapması gerektiğini, kütüphane memuru olan arkadaşına açık bir şekilde 

sormuş, Udi Sedat Bey’in icrası sırasında aldığı notlarla ve Halil Bedii Yönetken’den edindiği 

notalarla bu halk dansı ezgileri üzerinde analitik bir çalışma yapabilmiş, eserlerinde bu dansların form 

ve motiflerini kullanabilmiştir.  

Söz konusu bestecilerin, halk müziği öğelerinden yararlanarak bir ulusal müzik yaratma 

çabalarının temelindeki yaklaşımı, Ahmed Adnan Saygun’un Özsoy’u besteleyiş günlerini İzmir 

Elhamra Sineması’nda anlattığı ses kaydından öğrenmekteyiz. Saygun’un, Atatürk’ün, Köşk’te, 

Osman Zeki Üngör’e seslenerek, orkestranın nerede olduğunu sormasıyla başlayan bu anısı, dönemin 

müzik kültürü anlayışına birincil kaynaktan ışık tutması bakımından, dikkate değerdir: 

“’Zeki Bey!’” dedi. Der demez yine herkes durdu. ‘Hani orkestra?’ Öyle deyince, Zeki Bey, 

şöyle, ellerini şey yaparak, geldi, ‘Paşa Hazretleri’ dedi, ‘maalesef getiremedik, çünkü adresleri bizde 

yok, adresleri malum değil, aradık, bulamadık, getiremedik orkestrayı’. Şimdi, getiremediği 

orkestranın adı da Riyaset-i Cumhur Orkestrası,  yani Atatürk’e bağlı bir orkestra. Öyle der demez, 

Atatürk, tamamiyle değişti, yani o eski mütebessim insan gitti, yerine hakikaten korkunç bir çehre aldı, 

Atatürk çok sinirlendi. Dedi ki: ‘Benim maiyyetimdeki insanlar, serserî midirler, sokakta mı yatarlar 

ki adresleri malum değildir?’ dedi. Ondan sonra döndü Zeki Bey’e: ‘Bu adamlar mademki 

serserîdirler, sokakta yatıyorlar, öyleyse bunların benimle ilgi-alakaları kesilmiştir şu andan itibaren, 

şurada bulunanların dışında. Bu… Bu, buradaki hâdise bir inkılâb hareketidir, bu bir inkılâb 

hareketidir’ dedi. Yani bu bizim yazmakta, yapmakta olduğumuz… ‘Bu bir inkılâb hareketidir. Burada 

serserîlerin yeri yoktur’” (Saygun, 2005: 22). 

Atatürk’ün dönemin sanat politikasının altını sertçe çizen bu sözleri, şüphesiz, İran Şahı Rıza 

Pehlevî’nin Türkiye ziyaretinde kendisine sunulmak üzere hazırlanan Özsoy operası için söylenmiştir. 

Bu opera üzerinden düşünüldüğünde, Saygun’un aktardığı cümleler, söz konusu inkılâb hareketinin 

“dışa dönük” olan yüzünü oluşturmaktadır. 1934 yılının Ankara’sında İran Şahı’na bir opera sunmak, 
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ilk bakışta bir inkılâb gibi görünmemektedir, ancak Atatürk, kastettiği inkılâbın içe dönük olan 

yüzünü, kendi deyimiyle “asıl inkılâb”ı, 27 Ekim 1922 tarihinde, Bursa Şark Tiyatrosu’nda 

öğretmenlere hitâben yaptığı konuşmasında, askerî zaferden hemen sonra zaten açıklamıştır: 

“Fakat bugün, ulaştığımız nokta, hakiki kurtuluş noktası değildir. Artık tamamen kurtulmuş 

olarak milletimizi tamamen emniyet içinde görüyoruz demek bir gaflettir. 

Hayır, hakiki kurtuluşa henüz mazhar olamadık. Bu noktadaki fikrimi biraz izah edeyim: Bir 

milletin felakete maruz olması demek, o milletin hasta, marazlı olması demektir… Dolayısıyla hakiki 

kurtuluş, toplumdaki marazı teşrih ve tedavi etmekle elde edilir ve marazın tedavisi ancak ilmi ve fenni 

bir tarzda yapılacak olursa şifa verici olur. Yoksa ilmin ve fennin dışında bir tedavinin hiçbir vakit 

hiçbir marazı tedavi edemeyeceği malumdur. Bilakis maraz müzmin olur ve tedavi edilemez bir hale 

gelir. Bir toplumun marazı ne olabilir? Biliyorsunuz ki, bir milleti millet yapan, devlet yapan, 

ilerleten ve yükselten kuvvetler vardır: Bunlar da fikir kuvvetleri ve toplumsal kuvvetlerdir. 

Dolayısıyla fikirler, manasız, mantıksız, faydasız, belki zararlı birtakım safsatalarla dolu olursa, 

o fikirler marazlıdır. Toplum hayatı da akıl ve mantıktan, insanlıktan, her türlü manadan uzak, 

faydasız ve zararlı birtakım akideler ve ananelerle dolu olursa felç olur. 

Dolayısıyla tedavisi için evvela fikir ve toplum kuvvetlerinin kaynaklarını temizlemekle işe 

başlamak lazımdır. Memleketi ve milleti kurtarmak isteyenler için, hamiyet, iyi niyet, gayret, 

fedakârlık, elzem olan vasıflardandır… Fakat hanımlar, beyler! Bir toplumdaki marazı görmek, onu 

tedavi etmek, toplumu asrın icaplarına göre ilerletebilmek ve yükseltebilmek için, bu vasıflar hiçbir 

zaman kâfi gelmez; bu vasıfların yanında ilim ve fen lazımdır. İlim ve fen teşebbüslerinin faaliyet 

merkezi ise mekteptir. Dolayısıyla mektep lazımdır. Onun için mektep namını hep beraber hürmetle, 

tazimle zikredelim: Mektep! Mektep, genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete 

muhabbeti, hür yaşamayı, bağımsızlık şerefini öğretir… Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu 

kurtarabilmek için takibi uygun olan en salim yolu belletir… Memleket ve milleti kurtarmaya 

çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuskâr mütehassıs ve birer faal âlim olmaları 

lazımdır. Bunu da temin edecek yine mekteptir. Ancak bu tarzda her türlü teşebbüslerin mantıki 

neticelere varması mümkün olur” (Atatürk, 2004: 42-43). 

Bu sözlerin söylendiği yıllarda, mektepten kasıt, yalnız yeni harflerle okuma-yazma öğreten 

halk mektepleri anlaşılsa da, hızla gelişme kaydeden Cumhuriyet’in, halkevleri, halkodaları, köy 

enstitüleri, radyo ve televizyon gibi yeni “mektep”leri olacaktı. Bütün bunlarla birlikte, böylesine 

güçlü bir eğitim ağının bilinçli şekilde kullanılması zorunluluğu doğuyordu.  

Söz konusu bestecilerin, “nota okumayı bilmeyenlerin dahi söyleyebilecekleri tarzda” ibaresi ile 

yazdıkları koro eserlerinin, bu amacın ürünü olduğu açıkça görülmektedir. Saygun, orkestra için 

yazdığı Halay (Sivaz Düz Halayı)’na dair bir notunda şu cümlelere yer vermiştir: 

”Bu halay ömürlerinde ilk defa bir orkestra gören Sivas Halkevi’ne bağlı köylüler tarafından 

başarıyla oynanmıştır. Halkevleri muhtelif konularda öncülük etme gayesini de taşırdı. Bale 

çalışmaları ve temsilleri buna örnekti. Bu halay da çoksesli ve orkestraya uyarlanmış bir halk 

oyununu ele almak ve köylüyü bu yoldan çoksesli musıkiye yaklaştırmak imkânlarını araştırmak için 

yapılmış ve başarılı olmuş bir denemedir. Ne yazık ki sonraları bu denemelerin yeri boş kalmıştır” 

(Aracı, 2001: 227).  

Çağdaş Türk Müziği’nin ilk örneklerinde sıkça rastladığımız halk oyunları temaları, görüldüğü 

üzere, ulusal müzik kimliği oluşturma çabasındaki bestecilerimizin bu kültürden beslenmelerinden 

önce, “bu kültürü besleme amacıyla” verdikleri örneklerdir. Dönemin, ulusal kültürü sağlamlaştırma 

politikası göz önünde bulundurulduğunda; Saygun’un, Halay’ı hakkındaki notu ve Rey’in halk ezgileri 

ile ilk kez meşgul olma hâdisesindeki anısından anlaşılıyor ki, bestecilerimiz, bir çeşit okul görevi 

gören “sanatı” ve bu sanatı yayan halkevleri, halkodaları, köy enstitüleri, radyo ve televizyon gibi 

kurumlarda yayınlanmak üzere, halka duyumsal olarak yakın gelecek dans formlarını kullanmışlar, bu 

yolla yalnız eğitimli kesimi değil, tüm halkı çoksesli müziğe yaklaştırmışlardır.  
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BİR AYRILIK BİR YOKSULLUK BİR ÖLÜM İSİMLİ DANS VE MÜZİK 

PERFORMANSINDA VİDEO DEKOR KULLANIMININ GÖSTERGEBİLİMSEL 

İNCELEMESİ 

USE OF VIDEO SETTING IN THE DANCE AND MUSIC PERFORMANCE CALLED “ONE 

SEPARATION ONE POVERTY ONE DEATH” SEMIOTIC ANALYSIS 

Kerem Cenk YILMAZ63 

 

ÖZET 

SAÜ. Devlet Konservatuvarı Nevi Dans Sahne Sanatları Topluluğu olarak;  farklı bakış açılarıyla tasarlanan 

disiplinler arası projeler deneyimledik. Bu sahne prodüksiyonları, performans sanatı, sahne sanatları ve canlı performansa 

dayanmaktadır. Bu projeler, anlatım ritmini belirleyen dans performansı ile birlikte dramatik elementlerle kombine edilerek 

aktarılmıştır. Özellikle bu disiplinler arası dramaturjik yapı,  filmik materyallerin kullanıldığı ekran deneyimiyle 

sağlanmaktadır. Performans sanatları doğası gereği gerçek zamanlıdır, bu bağlamda filmik diskur canlı performansın bir 

parçası olacak şekilde yenilenmiş ve aktarılmıştır. Filmik materyaller post prodüksiyon aşamasında ham parçalara ayrılmış, 

gösteri sırasında gerçek zamanlı bir kurgu ile birleştirilmiştir. Bu gerçek zamanlı kurgu performansı sayesinde dans ve müzik 

senkronizasyonu sağlanmıştır. Dans performansının arka planına gerilmiş perde yardımıyla sağlanan projeksiyon 

görüntüsünde, filmik materyal, kısa filmler ve video dekor olarak dramaturjik yapıyı desteklemek adına kullanılmıştır. Bu 

bağlamda performans alanı filmsel uzayın birlikte aktarılmasıyla dramının tiyatral alanı genişletilmiştir. Video dekor 

kullanımı sayesinde, seyircinin izleme deneyimine canlı performansla bütünleşmiş bir anlatımla sinematografik ve görsel 

tasarım arasında bir bağlantı kurulmuştur. Filmik teknolojinin ve sahne sanatlarının sunduğu bu ortaklık sayesinde gösterge 

bilimsel bir çalışma alanı da ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Video dekor, dans, halk dansları, performans sanatı, göstergebilim. 

ABSTRACT 

As SAU. State Conservatoire Nevidans Performing Arts society; we experienced interdisciplinary projects designed 

in different viewpoints. These stage productions are based on performance art, performing arts and live performance. These 

projects are conveyed in combination with dramatic elements together with the dance performance defining the rhythm of the 

discourse. Especially, this interdisciplinary dramaturgical structure is provided by means of screen experience in which filmic 

materials are used. Performance arts are intrinsically real-time, in this sense the filmic discourse is renewed and conveyed, 

being a part of the live performance. Filmic materials are broken down to raw pieces during the postproduction stage and 

combined with a real-time editing during the performance, which enables the synchronization of dance and music. The filmic 

materials over the projection image provided by means of curtain stretched out at background of the dance performance are 

employed as short films and video setting in an effort to promote the dramaturgical feature. In this sense, the theatrical area 

of the drama is expanded as the performance area is conveyed together with filmic space. A connection is established 

between cinematographic and visual design, upon a discourse integrated with a live performance, to the viewing experience 

of the audience, thanks to the use of video setting. An indicator (benchmark) field of scientific study has emerged thanks to 

this corporation offered by the filmic technology and performing arts. 

Key Words: Video décor, dance, folk dance, performance art. 

Giriş 

Nevi Dans Sahne Sanatları Topluluğu, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk 

Oyunları Bölümü kadroları tarafından 2011 yılında kurulan dans ve müzik performans topluluğunun 

adıdır.  Nevi Dans topluluğu tarafından 2011 yılından itibaren, geleneksel danslar ve farklı dans 

disiplinleri ile dans tiyatroları ve müzikli sahne performansları gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları; 

Bu Topraklar İçin (Çanakkale Kara Savaşları- 1915), Bedende Hayat Bulan Türküler Aşk (Anadolu da 

aşkın ve sevdanın hikâyesi), Her İnsan Bir Dünya (Birliğin, berberliğin kardeşliğin dansı), Renklerin 

Ritmi (Dansında bir rengi vardır) ve Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm, birçok defa sahnelenerek 

seyirciyle buluşmuştur. 

Bu perperformansları gerçekleştirme amacımız, ulusal ve uluslararası sanatsal ve bilimsel 

ilerleme ve değişimlere açık,  Türk Halk Oyunları alanını günümüz sanat akımlarıyla birleştirerek, 

özgün çalışmalar yapabilmek, ürettiğimiz bilgi ve sanatsal çalışmalarla; alanına ulusal ve uluslararası 

boyutta katkı sağlamaktır.  

Performans sanatı terimi, ilk olarak 1960 larda Amerika Birleşik Devletlerinde canlı olarak 

sergilenen disiplinler arası sanatsal etkinlikleri tanımlamak için kullanılmıştır (Nalbantoğlu, 2012: 

199). 
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Gofman, performansı, görevi performansçıların etkinliklerini başından sonuna kadar ve onlara 

katılmaksızın seyretmek olan seyirciler karşısında gerçekleştirilen sınırlandırılmış bir etkinlik dizisinin 

çerçeve düzenlemesi olarak tanımlar (Carlson, 2013: 63). 

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm adlı Dans ve Müzik Performansının pre-prodüksiyon 

aşamasında, “Nevi Dans” teknik ekibi olarak bir dizi çalışmalarla yaptığımız beyin fırtınası ile sinerji 

yakaladık. Roman halkın dans kültürü üzerine planladığımız çalışma için, Sakarya’da Roman halkın 

yaşadığı Yenimahalle’den veri toplamaya karar verdik. Haftalar süren alan çalışmalarımızın ardından 

prodüksiyon ekibi tarafından, Roman kültürü üzerinden kurguladığımız bir şehit hikayesi ile sahneyi, 

dansı, müziği, giysiyi, tiyatral ögeleri ve filmik malzemeyi bir araya getirmek bizim için disiplinler 

arası bir çalışma alanını ortaya koydu. Bu bağlamda gösterge bilimin enstürmanları olan gösterge ve 

gösterilen ortaklığı, dans ve müzikle birleşerek çalışmamızın yörünge merkezine oturdu. 

Aslında bu perspektifler bir çözümleme süreci oluşturmuş yapıları ve prodüksiyonları 

incelerken, bizim gibi sahne sanatlarının dans ve müzik unsurlarını aktör olarak kullanan çalışma 

ekiplerinde, Aristo’nun Poetikası’ nda ortaya koyduğu düşünce evreninde belirttiği gibi, üretim süreci 

haline de gelebilmeliydi. 

Disiplinler arası perspektifte video dekor kullanımı, bir anlatıcı aracı olarak tek başına ve dans 

ve müzik gibi sahnenin diğer bileşenleri ile birleşerek, dekor özelliğinde de Bir Ayrılık Bir Yoksulluk 

Bir Ölüm Adlı çalışmamızda kullanılmıştır. Grafik ve efektler, dans koreografisi ile birleşerek 

izleyicinin alımlamasını kuvvetlendirmek için bir metafor oluşturmaktadır. 

Bu canlı film deneyimi aynı zamanda alımlayıcı üzerinde de etkindir. Filmik materyalin 

birincil anlatım aracı olarak kullanılmasının yanında video dekor olgusunun sahnede oyuncuların 

fiziksel varlığını vurgulayıcı bir rolü vardır. Filmik alan sahnenin arkasına gerilmiş bir perde 

vasıtasıyla seyirciden uzaklaştırılmıştır; böylece sahnede yer alan performans sanatçılarına bir kontür 

nesne haline gelmiştir. Bu sayede anlatının mekansal uzamı da sağlanmaktadır, performans 

sanatçılarının pozisyonları gereği alımlayıcı için bu mekansalda bulunduklarına dair bir tür 

fenomenolojik gerçeklik içerisine girmektedir. Bu bağlamda kullanılan manzaralar, renkler ve 

geometrik formlar bir anlatı mekânı var etmektedirler.  

Klasik anlatı sineması aslında dramaturjinin doğuşundan beri var olan, klasik anlatı yapısının 

bir tür güncellenmiş versiyonudur diyebiliriz. Seyirciyi içine alan ve bir anlamda illüzyon yaratma 

becerisine sahip, anlatım biçimlerini görünmez kılan bir teknik olarak kullanılmaktadır. Bu bağlam 

projede,  filmik alanda yer alan öykülemeyi aktarma aracı olarak kullanılmıştır. Buradaki kavram ve 

asli teknikler çekim planları ve kurgu alanındadır. Klasik anlatı sinemasının bu tekniklerini kullanarak 

filmik alan ve canlı performansın oluşturduğu gestaltı ya da yaratılan dünyayı özdeşleşmeye açık 

tutmak ve seyirciyi bu sürece dâhil etmek hedeflenmiştir. Bu tekniğe ya da kullanılan anlatı türüne 

"kurmaca anlatı" denmektedir.  

Yarattığımız bu kurmaca anlatılarda olay örgüsü,  determinist bir şekilde klasik anlatıya uygun 

olarak hazırlanmıştır; yani bir olay diğer olayın mantıksal sonucu olarak ilerlemektedir. Bu sayede 

alımlayıcı ya da seyircide bir tür gerçeklik yaratmak hedeflenmektedir; böylece olayların o an 

gerçekleştiğine dair bir inanç alımlayıcıda yaratılmış olacaktır. Bu bağlamda klasik anlatı teknikleri 

prodüksiyon, performans ve post-prodüksiyon aşamalarında kullanılmıştır. 

 ‘’Birinci elden anlatıcı karaktere bağlı anlatımın özel bir türüdür. Karakterlerden birinin 

kafasındaki bir anlatıcı gibi hareket eder ve biz bu durumu kişinin gördüğü gibi ya da hatırladığı gibi 

duyarız. Burada anlatıcı olaylar düzleminde durmaktadır. Birinci elden anlatıcı birinci derecede rolde, 

ikinci derece rolde, ya da olaylarla ilişkili biri veya tanıkta olabilir’’ (Foss, 15: 16). 

Projede dramatik canlandırmayı (mimesis) da bir öykü anlatmayı da (diegesis) Anlatıcının 

nondiegetik ses olarak -yani dış ses olarak- protagonistin yani ana karakterin gözünden öyküyü 

aktarması diegetik bir biçim ile, bizim bunu hem canlı performansta hem de video dekordaki filmsel 

metinde mimetik bir şekilde alımlayıcıya sunmamız söz konusudur. Anlatıcının seslendirdiği, Atabey 

karakteri anlatıbilimdeki "gören karakter" kavramının karşılığıdır. Gören karakter dramaturjinin 

merkezine yerleştirilmiştir, filmsel uzay bu karakterin çerçevesiyle sınırlandırılmıştır. Onun 
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yaşadıkları, onun deneyimledikleri, onun hisleri üzerinden aktarılmıştır. Bu bağlamda protagonistin 

filmik metni çerçevelediğini söylememiz mümkündür. 

Klasik anlatı sinemasında en çok kullanılan çekim teknikleri omuz plan ve göğüs planlarının 

kullanımıdır; özellikle diyalog halindeki karakterlerin amors çekimlerle aktarılması, seyirciyi öyküye 

dâhil etmenin en etkin yoludur. Karakterin eksiltilemeye başvurulmadan aktarılması özdeşleşmeyi 

sağlamlaştırır. Keza projelerde sıklıkla kullandığımız detay çekimleri özgün bakış açısının verilmesi 

de seyircinin karakterle kurduğu katharsisi güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.   

Kurguda non-linear olarak dijital sistemler vasıtasıyla filmik materyaller işlenmiştir. Adobe 

Premiere Pro, Adobe After Effects gibi programlar kullanılmıştır. Kurgunun anlatım ritmi açısından 

kesme ve süreklilik kurgusu temel alınmıştır. Çekimler ardılı olarak alımlayıcının reddetmeyeceği 

zaman aralıklarında, düz zincirlemelerin kesmelerle hızlandırıldığı ve canlı müzik altyapısına uygun 

olarak tasarlandığı "anlatımcı kurgu" olarak adlandırılan bir teknikle hazırlanmıştır.  

Dans ve filmik malzeme arasındaki metinlerarasılık ve göstergeler arasılık güçlü bir anlam 

bütünlüğü sağlanmakta, bu bağlamda birçok sahneyi ele almak, bu ortaklığın yarattığı yan anlamları 

incelemeyi  olanaklı kılmaktadır. Bu anlam bütünlüğü şüphesiz pre-prodüksiyon aşamasındaki 

çalışmalarla sağlanmıştır. Böylelikle projelerimizde kurduğumuz anlam ortaklığı, inşa edilen dil ve 

ortaya konan metin, göstergebilimsel bir yaratım sürecinin sonucunda oluşmuştur 

Göstergebilim 

İnsanoğlunun anlama ve anlamlandırma çalışmaları özellikle 20. yy’dan itibaren 

Göstergebilim çatısı altında vücut bularak, başta sosyal bilimler alanında ilgililerin başvurduğu 

disiplinler arası bir çalışma mekânı ve bir inceleme yöntemi olarak varlığını sürdürmektedir. Bu 

yöntemin iki kurucusu olarak Amerikalı mantıkçı Charles Sanders Peirce ile İsviçreli dilbilimci 

Ferdinand de Saussure gösterilmektedir. Diğer bir ifade şekli olan semiyotik veya semiyoloji, 

uluslararası terminolojide kullanılan isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Göstergebilim disiplinler arası bir bilim dalı olarak hem betimlemeli hem de açıklamalıdır. 

“Değişik anlatım biçimleri arasındaki ilişkileri inceler. Soyutlama düzeyi çok yüksektir. Anlam 

nereden gelir, nasıl bir işlevi vardır; nasıl betimlenir gibi sorular sorar; anlam dizgeleri nasıl 

sınıflandırılır, nasıl değerlendirilir gibi soruları açıklamaya çalışır” (Güneş, 2012: 32). Göstergebilim, 

örneğin bilimsel bir söylemi veya bir dans ve müzik performansını, bir tiyatro gösterisini, bir konser 

gibi etkinlikleri üst bir dil kurup dizgileştirerek sunmayı amaçlar. Temel ilgi alanının merkezinde,  

gösterge yer alır. Göstergelerin ve onların çalışma biçimlerinin araştırılmasına, göstergebilim adı 

verilir.  

Gösterge, genel olarak bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikte olduğundan kendi dışında bir 

şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olgudur (Vardar, 1988: 111). Göstergeler, bireylerin 

birbirleriyle iletişimde kullandıkları diller, giyim-kuşam-süslenme, işaretler, müzikte nota, dansta 

koreografi gibi, hayatın her alanında kullanılan anlamlı birimlerdir. Bir gösterge, kendisinden başka 

bir şeye gönderme yapan, duyularımızla kavrayabileceğimiz fiziksel bir şeydir ve varlığı, 

kullanıcıların onu bir gösterge olarak kabul etmelerine bağlıdır. 

Göstergenin üç temel özelliği vardır: 

1. Fiziksel bir biçimi olması gerekir. 

2. Kendisinden başka bir şeye gönderme yapması gerekir. 

3. İnsanlar tarafından bir gösterge olarak kabul edilmesi gerekmektedir. (Denli,1997: 19) 

“Göstergenin, gösteren ve gösterilen olmak üzere iki temel ortağı bulunmaktadır. Gösteren, 

göstergenin biçim boyutu, algılarımızla elde edilen deneyimleridir. Gösterileni ise, göstergenin 

içeriğinde gizli olan, zihnimizde elde edeceğimiz deneyimler oluşturmaktadır” (Yılmaz, 2002: 5). 

Göstergeler ayrıca, toplumdan topluma değişebilen kültürel bir iletişim şeklidir. Örneğin, 

Anadolu geleneksel giyim kuşamında, özellikle kadınların kullandıkları aksesuar ve baş bağlama 

şekilleri, kadının evli, bekâr ya da dul olduğunu dair göstergeler barındırır. Giyim Kuşamın gösterdiği 

göstergeler, bireyin toplumdaki statüsü, ekonomik ve sosyal alandaki rolü için de önemli unsurlardır. 
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Göstergebilimin üç temel çalışma alanını; 

1. Göstergenin kendisi,  

2. İçinde göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da sistemler,   

3. Kodlar ve göstergelerin içinde işlediği kültür oluşturmaktadır (Fiske, 2003: 62). 

Amerikan göstergebiliminin kurucusu olarak kabul edilen Peirce, modelini,” Bir gösterge 

kendinden başka bir şeye, nesneye göndermede bulunur ve birisi tarafından anlaşılır: yani kullanıcının 

yorumlayıcının zihninde bir etkiye sahiptir. Gösterge kullanıcının nesne ile ilgili deneyimi tarafından 

üretilen zihinsel bir kavramdır (Fiske, 2003: 65) diyerek ifade eder ve basitçe aşağıdaki şekildeki gibi 

açıklamaktadır. 

 

                                                                           GÖSTERGE 

 

 

 

                     NESNE                                                        YORUMLAYICI 

 

 

Göstergebilimin diğer bir önde gelen ismi Saussure' un modelinde ise, Peirce’ın nesne ve 

yorumlayıcısının yerine gösteren ve gösterilen kavramları gelmiştir. Fiske’ ye göre Saussure’un 

göstereni ile Peirce'ın göstergesi ve Saussure'un gösterileni ile Peirce'ın yorumlayıcısı arasındaki 

benzerlikleri (Fiske, 2003: 67) bulunmaktadır. 

 

Saussere modeli; 

                                                                            GÖSTERGE 

 

 

 

 

                                GÖSTEREN                                                                      GÖSTERİLEN  

Saussure' un, göstergenin paradigmasal ve dizimsel ilişkilerine ilişkin kuramları, göstergelerin 

nasıl işlediğini anlamaya götürmektedir. Saussure'un takipçisi olan Roland Barthes'ın kuramının 

merkezinde, anlamlandırmanın iki düzeyi düz anlam ve yan anlam bulunmaktadır. Barthes’a göre düz 

anlam, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki 

göndergesi ile ilişkisini betimler. Yan anlam ise, göstergenin kullanıcıların duygularıyla ya da 

heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir. Yan 

anlamda iletilen öznelliğe ya da özneler aracılığa doğru kayabilir, yada yorumlayandan etkilendiği 

kadar nesne yada göstergeden de etkilenebilir (Fiske, 2003: 116). 
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Barthes modeli; 

 

Şekil 1. Barthes Modeli, (Fiske, 2003: 120) 

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm  

Genel Sanat Yönetmeni/Koreograf: Kerem Cenk Yılmaz 

Senaryo/Dans Yönetmeni: Umut Erdoğan 

Müzik Yönetmeni: Tuncay Kardaş 

Görüntü Yönetmeni: Tansu Sayıner 

Yapım Yılı ve Yeri: 2016, Sakarya Üniversitesi 

Projede, Dans koreografisi ve video dekor ile gösterdiğimiz göstergeler birbirlerini 

tamamlayıcı unsur olarak, gösterilenin ortaklığı noktasında buluşmaktadır. Göstergebilimsel 

çözümleme bakışıyla Saussure'un modeline göre Gösterge-Gösteren-Gösterilen, Barthes’ın düz ve yan 

anlam anlamlandırmalarıyla çalışmamızı inceleyeceğiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Afiş 

Şekil 4 Fragman 
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Şekil 5. Boyacılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sahne  

Hikâye, ana karakter olan Atabey'in asker ocağında arkadaşı ile oturup sohbet etmesi ile 

başlar. Atabey asker arkadaşı Umut'a heyecanla bir şeyler anlatırken, elinde dört çocuğun bulunduğu 

bir resim vardır. Atabey’in yanından ayırmadığı bu resim onun çocukluğudur, derken yanlarında 

komutanları belirir. Komutanını fark eden Umut, hemen ayağa kalkar selam durur. Atabey ise elindeki 

fotoğrafa dalmış, öylece tebessümle anılarını hatırlamaya devam eder ve komutanını fark etmez. Bu 

durum karşısında komutanı Atabeye elindeki fotoğrafın ne olduğunu ve neden bu kadar dalgın 

olduğunu sorar. Atabey, elindeki çocukluğuna dair fotoğrafı komutanına gösterir ve çocukluğunun 

geçtiği mahallesini anlatmaya başlar. 

''-Bizimkisi roman mahallesi komutanım. Herkes birbirini tanır. Sevinçler de hüzünler de tek 

kişilik değildir. Birinin bir işi olduğunda herkes yardıma koşar. Mahalleye odun, kömür gelse 

mahallenin gençleri yağmur göstermeden hemen kaldırır. Baharın geldiğini deterjan kokusundan 

anlarız biz, bütün kapıların önünde halılar yıkanır. Aslında bizim mahallenin gerçek sahipleri 

çocuklardır, her kapı onlara açıktır. Biz dört arkadaştık Gülcan, Beste, Murat ve ben, birlikte oyunlar 

oynar, merdivende sohbet ederdik. Bizim içim mahallenin merkezi merdivenlerdi komutanım. 

Mahalleden gelip geçeni oradan takip ederdik. Kimler yoktu ki mahallemizde''  

Der ve kahveci Emrullah, hurdacı Güner, ayıcı Ömer, boyacı kardeşler, kabadayı Hasan ve 

çiçekçi Selen karakterlerini anlatır. 

Gösterge, Atabey ve asker arkadaşı Umut’un asker ocağında sohbetleri, gösteren iki asker 

arkadaş Atabey ve Umut,  gösterilen ise, asker ocağındaki arkadaşlık, sevgiliye aileye duyulan özlem 

ve erkeklerin vatan borcu olarak adlandırdıkları askerlik olarak düşünülebilir. Düz anlam asker 

ocağında sohbet eden iki arkadaş ve yan anlam ise, arkadaşlık, sevgiliye aileye duyulan özlem ve 

erkeklerin vatan borcu olarak adlandırdıkları askerlik olarak düşünülebilir. 

Birinci sahnede video dekor unsurunda başka bir örnekte; Atabey’ in elindeki fotoğraf ve dört 

çocuk karakter göstergeyi, Atabey karakteri göstereni, resimdeki dört çocuğun ve Atabey’in 

çocuklukları gösterilen olarak değerlendirilebilir. Aynı örnekte düz anlam elinde fotoğraf olan bir 

asker, yan anlam ise Atabey’in çocukluğuna duyduğu özlem olarak düşünülebilir. Yine birinci sahnede 

komutanını gören Umut karakterinin selam durması gösterge iken, erkekler için asker ocağındaki 

askerlik disiplini ve ortamı, askerlik yapan izleyici için gösterilen konumunda olabilir. Bu örneğin düz 

anlamı selam duran asker, yan anlamı ise askerlikte kurallar ve nizamlar olarak değerlendirilebilir. 
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Birinci sahnede filmik malzeme ile sağlanan izleyici algısına, dans koreografisinin de 

yardımıyla bütünlük getirilmeye çalışılmıştır. Atabeyin elindeki çocukluğuna dair fotoğraftan sahneye 

geçiş sağlanmış ve dans koreografisi devreye girmiştir. Yani filmik malzeme ile geçen zamandan, 

sahne üzerindeki şimdiki zaman, bu geçişle bağlanmıştır.  Bu bağlamda Atabeyin mahallesindeki 

karakterlerin sahneye yerleşmeleri gösterge, mahallede yaşayan Roman halk gösteren ve Roman 

kültüründeki halkın birbirleriyle olan samimiyeti, sıcaklığı, sosyal ve kültürel yaşantıları gösterilen 

olmuştur. Diğer bir ifade ile Roman halk düz anlamı ve mahallelinin sosyo kültürel durumu yan 

anlamı oluşturmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sahne  

Atabey komutanına anlatmaya devam eder; 

-İşte böyle komutanım, mahallemiz neşe doluydu. Her günümüz çok güzel geçerdi. Tabi 

Gülcan mahalleden ayrılana kadar. Başka bir mahalleye taşındı Gülcanlar. Onun gidişini asla 

unutamam komutanım. Çocukluk aşkımdı benim. Biliyorum oda beni severdi. Gözlerimizin içi gülerdi 

göz göze geldiğimizde. Sonra uzun süre görmedim. Ben okulu bıraktım müzisyen oldum. Babam gibi 

iyi davul çalarım… Biraz büyüyünce izini sürdüm Gülcan’ın ve buldum. Liseye gidiyordu, gizlice 

takip ettim onu hep. Okula giderken okul çıkışlarında hep onu izledim. Sonra Üniversiteyi kazandı. 

Ben yine takibe devam ettim. Bir türlü açılamadım… Çünkü o okumuş bir kızdı. Ben ona 

açılamadıkça aramızdaki fark açılıyor,  kavuşma ihtimalim bir o kadar azalıyordu. Demiştim ya 

komutanım biz dört arkadaştık diye, diğer arkadaşımız Beste ile Murat evlendi. Çok dua ettim 

Gülcan’da o düğüne gelsin diye. Ona açılmak için son fırsatımdı benim…  

Atabey'in çocukluk arkadaşı olan Murat ile Beste'nin düğün hazırlıkları başlar. Mahallenin 

bütün çocukları, delikanlıları, kızları kısacası tüm mahalleli bir işin ucundan tutarak düğünü kurmaya 

başlar. Kabadayı Hasan Abinin düğüne gelmesiyle eğlence başlar. Düğünde Atabey davulcu olarak yer 

alır. Gülcan da düğüne gelir Atabey Gülcan’a tam duygularını açarken, Gülcan’ın annesi Atabey’in 

yanından kızını çağırarak düğünden ayrılır. Bu durum karşısında Atabey yine sevdiğiyle 

konuşamamıştır. Düğünden sonra geçen sürede askerlik zamanında gelmesini fırsat bilerek askere 

gitmeye karar verir. 

İkinci sahnede kullanılan video dekor unsurunda, Gülcan artık mahalleden ayrılacaktır ve 

Atabey onu hiç unutmayarak hep kavuşacağı günü bekleyecektir. Gösterge Gülcan ve Atabey, 

Gösteren Gülcan ve gösterilen Gülcan ve Atabeyin çocukluk aşklarıdır. Diğer bir ifade ile düz anlam 

mahalleden ayrılan bir çocuk, yan anlam ise temiz, çocukça duygulardır. Atabeyin Gülcan’ı 

Şekil 6.Mahalleli 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

199 

unutmayarak lisede ve üniversitede gizlice takip etmesi; gösterge okul üniformalı Gülcan ve onu 

izleyen Atabey, Gösterilen, bir türlü sevdiği kıza kendini göstermekten çekinen bir erkek olarak 

değerlendirebiliriz. Düz anlam, genç bir kızı takip eden bir erkek, yan anlam ise kendisi okula 

gidemeyen ve bu durum karşısında sevdiği kıza açılmaktan çekinen bir erkek şeklinde düşünülebilir. 

Dans koreografisi bağlamında kabadayı Hasanın düğüne gelmesi ve kılık kıyafet şekli gösterge iken 

kabadayı Hasan’ın solo dansından sonra eğlencenin başlaması gösterilen olarak düşünülebilir. Tabi ki 

bu durum kültürel bir öge içerisinde Roman halk için bir mahalle kabadayısının oluşturduğu gösterge 

ile doğru orantılıdır. Düz anlam düğüne gelen Hasan, yan anlam ise dans etme şekli ve kılık kıyafeti, 

hal ve tavırları, mahallenin saygınlık unsurudur. Atabeyin düğün sürerken Gülcan ile yakınlaşmaya 

çalışması ve annesinin Gülcan’ı alıp götürmesi durumunda, Atabey, Gülcan ve Gülcan’ın annesi 

gösterge ve göstereni, Gülcan’ın annesin hızlı bir şekilde kızını oradan uzaklaştırması ile oluşan 

durumla ortaya çıkan annesinin yakınlaşmamasını istemeyen tutumu gösterilen olarak ortaya 

çıkmaktadır. Düz anlam Atabey, Gülcan ve Gülcan’ın annesi üçgeni, yan anlam ise kızını Atabeye 

layık görmeyen, yakıştıramayan anne olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sahne 

Atabeyin gece 3-5 nöbeti vardır. Komutanı onu yatmaya koğuşuna gönderir. Atabey elinde 

Gülcan’ın fotoğrafı ile uykuya dalar. Rüyasında Gülcan ile buluşur. Ama rüyasında bile ona 

kavuşamaz. Atabey uyurken çatışma çıkar ve Atabey şehit düşer. Atabey’in ailesine şehit haberi verilir 

ve Atabey Gülcan’ına kavuşamadan son yolculuğu için çok sevdiği mahallesine tabutta getirilir.  

Bu sahnede kullanılan video uygulamasında, gösterge, Atabeyin elindeki fotoğraf, gösteren, 

Atabey karakteri, gösterilen ise sevgiliye duyulan özlem, kavuşamama durumu olarak düşünülebilir. 

Düz anlam Atabeyin elindeki fotoğraf ve yan anlam ise sevgiliye duyulan özlem olarak ifade 

edilebilir. Diğer bir örnekte ise; gösterge Atabeyin üniformasıyla koğuşta uyuması, gösteren Atabey, 

gösterilen ise ülkemiz gerçeğindeki askeri karakolların her an basılma olasılığı ve sürekli hazır 

bekleyen asker olarak düşünülebilir. Düz anlam üniformalı asker ve yan anlam ise Türk toplumunda 

askerlik görevine bakış ve ülke gerçekleri gibi konular düşünülebilir. 

Atabeyin rüyasında Gülcan ile buluşması ve kavuşamaması yine gösterilen ortaklığında video 

dekoru ve dans koreografisini bir araya getirmiştir. Burada video dekor bağlamında gösterge video 

grafikler olurken koreografide Atabey ve Gülcan olarak, gösterilen ise video grafiklerdeki zıt renkler 

ile bir türlü bir araya gelemeyerek kavuşamamak, dans koreografisinde, elinden sevdiğinin kayıp 

gitmesi olarak değerlendirilebilir. 

Atabeyin asker ocağında şehit düşerek çok sevdiği mahallesine getirilip sahnede helallik 

alınması, video dekor ve dans koreografisini göstergeler ile gösterilen ortaklığında buluşturmuştur.  Bu 

ortaklık sayesinde anlatım kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. Örneğin şehit düşen atabeyin çatışmada 

Şekil 7. Gayda 
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şehit düşmesi göstergesini video da bulur iken, sahneye tabutun taşınması koreografik anlamda 

göstergeyi oluşturmaktadır. Bu gösterilen ortaklığı ile askere giden bir gencin ülkemiz gerçekliğinde 

her an şehit düşebilmesi durumu, tüm hayallerini ve geleceğini vatanı için bitirmesi izleyici için 

gösterilen olarak ortaya çıkmaktadır. Düz anlam ambulans ve Atabey’in evinin önündeki kalabalık, 

eve asılan Türk bayrağı, yan anlam eve asılan bayrakla o mahallede şehit olduğu ve terörün yine bir 

canı alıp gittiği, terörün lanetlenmesidir. 

SONUÇ 

Canlı müzik ve canlı performans olguları projelerde kurgu için önemli değişkenler halindedir. 

Süreklilik kurgusu bu gösterilerde filmik malzemenin canlı bir performans olarak senkronize bir kurgu 

işlemiyle aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer bir deyişle görüntü parçalarını temanın ve müzik 

yapısının belirlediği zaman çizelgesinde birbiri ardına eklenerek sahne-ayrım ya da sekans 

değişimlerinde montaj masasında canlı bir performansla yapılmaktadır. Bu sayede ekranda yaratılan 

filmik uzayın gösterilerin anlatım bütününe uyumu sağlanmıştır. Offstage bir çalışma alanı olmaktan 

çıkan kurgunun, ortaya koyan metinlerarası anlatı içerisinde, post-prodüksiyon aşamasından öte 

mimetik alana giren bir performans halini almasına neden olmaktadır. Bu kurgu yöntemi teknolojinin 

gelişmesiyle imkânlı kılınan bu tür disiplinler arası performanslarda kullanılan yeni bir tekniğin ortaya 

çıkmasını sağlamaktadır.  

Bizim gibi halk danslarını diğer sahne disiplinleri ile birleştirip yeni deneyimler kazanan 

topluluklarda teknolojiye sahip olmak ve kullanmak, son derece önemli bir hal kazanmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda sahip olunan teknolojik unsur özellikle son yıllarda kullanılan mapping 

teknolojisi sanatçının üretim aşamasında hayallerini ne kadar öteye götürebileceğini kanıtlamıştır. 

Ancak imkanların yeterli olmaması sanatçıların hayallerinin bir kısmının gerçekleşmemesine neden 

olduğu da görülmüştür.  

Bu çalışmada ve diğer çalışmalarımızda gördüğümüz, halk danslarının bu tip 

sahnelenmelerinde, koreografi, müzik, giysi ve teknolojik diğer bileşenler yetkin bir prodüksiyon ekibi 

tarafından ele alınmalıdır.  

Yaptığımız bu çalışmanın, bu alanda hizmet verenlere yeni bir bakış açısı oluşturması  en 

önemli temennimizdir.   
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KÜLTÜREL BELLEĞİN YENİDEN İNŞASI MUDURNU BİRİKME GECELERİ (ATEŞ 

GEZMELERİ) ÖRNEĞİ 

RECONSTRUCTION OF CULTURAL MEMORY, MUDURNU GATHERING NIGHTS 

(FIRE VISITS) EXAMPLE 

Kerem Cenk Yılmaz64 

ÖZET 

Birikme Geceleri (Ateş gezmeleri) Anadolu’da karşılaştığımız geleneksel sohbet toplantılarının Mudurnu’da 

uygulanan pratiğidir. Birikme Geceleri, uygulayıcıları ve katılımcılarını, sosyal ve kültürel anlamda şekillendirme idealinde 

olan bir toplantı türüdür.  Kurallar, uygulamalar ve cezalar ile bireyleri ve toplumu şekillendirme amacı güder. Topluma 

güzel ahlâklı olmayı öğütler ve bu yönde öğretiler ve yaptırımlar sunar, yöreye has kültürel unsurların aktarımını ve devamını 

sağlamayı hedefler.  Günümüze kadar gelen bu aktarım, tekrarlama pratiğine dayalı bazı tören ve ritüellere dayanmaktadır. 

Birikme gecelerinde gördüğümüz seyirlik oyunlar, işlevleri bakımından oyun kuramı; oyuncu-seyirci arasındaki ilişki ve 

bedensel pratikler açısından performans kuramı ile ilişkilidir. Yörede yaşayan kaynak kişilerle yaptığımız görüşmeler 

ışığında, günümüzde uygulanan Birikme Geceleri kayıt altına alınıp, kültürel belleğin maruz kaldığı değişim, yöreye ait eski 

birikme geceleri görüntüleri ve kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel bellek, dans, kültür, Mudurnu. 

ABSTRACT 

Gathering Nights Fire Visits (Birikme Geceleri, Ateş Gezmeleri) practiced in Mudurnu is an example to the 

traditional chat nights we come across in Anatolia. Gathering Nights is a meeting type having the idea of shaping its 

performers and participants socially and culturally. It seeks to shape the individuals and community with the rules, practices 

and punishments it contains. It advises the community on social ethics and introduces some doctrines and sanctions in this 

respect. It also aims to ensure that local-specific (indigenous) cultural elements it contains are transferred and maintained. 

This conveyance surviving until today stands on some ceremonies and rituals based on the practice of repetition. Besides, the 

theatrical plays it has are related to play hypothesis in terms of their functions; and to the performance hypothesis in terms of 

the relationship between the performer and audience and physical practices. Moreover, it is intended to record the Gathering 

Nights observed today and display the change the cultural memory is subjected to, with the examples and its possible causes, 

in the light of participant observations and interviews we had with the local residents. The recording mainly focused on 

decoding the images we recorded by means of participant observation and the images of gathering previously taken, which 

we obtained from our source persons. 

Key Words: Cultural memory, dance, culture, Mudurnu. 

Giriş 

Bolu İli Mudurnu ilçesinde karşılaştığımız Birikme geceleri (Ateş Gezmeleri)  farklı yörelerde 

yaygın olarak gördüğümüz geleneksel sohbet toplantılarının yöredeki ismi ve tekrarlama pratiğine 

verilen addır. Ülkemizin çeşitli coğrafyalarında yaygın olarak görülen Türk Eğlence kültürü içeresinde 

zenginlik gösteren kış eğlenceleri ve kış toplantıları bulunmaktadır. Sözlü kültürün en önemli 

taşıyıcılarından olan bu toplantıların en yaygınları; gezek, sıra gezmek, sıralar, sıra gecesi, sıra daveti, 

erfane, ferfane, arifane, erfene, örfene, kaz alemi, sohbet, sohbet kurma, sohbet alemleri, oda 

sohbetleri, helva sohbetleri, yaren meclisleri, sıra yareni, oymak toplantıları, gün, ziyafet ve oturak 

alemleri gibi isimlerle karşımıza çıkmaktadır (Özdemir, 2005: 51). 

Geleneksel sohbet toplantılarının belirli başlı benzer özelikleri vardır.  

1. Yönetici ve yardımcıları, yönetim şemasını oluşturmaktadır.  

2. Bütün katılımcılar, genellikle erkeklerdir.  

3. Birbirinden şikâyetçi olan katılımcılar veya kabahat işleyen kişiler hakkında 

yöneticiler tarafından yargılama yapılır. Suçlu bulunanlara çeşitli cezalar veya toplantıya katılımdan 

men cezası verilebilir. Bu gibi durumlarda veya toplantı esnasında işlenen kabahatlerde ve kaybedilen 

oyunlar sonucu verilen cezalara uymak mecburidir. 

4.  Dans – müzik – oyun ve sohbet unsuru vardır. Müzik ve danslar geleneksel özellik 

taşıyan yörelere has kültürel performanslar şeklinde gerçekleşmektedir. Oyunlar ise mimesis. parodia, 
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comedia ve grotesk temsiller gibi genel tiyatro kuramı içerisinde değerlendirilebilecek,  farklı 

unsurları barındırır.  

5. Sohbetler genellikle yöneticinin liderliğinde gerçekleşen ve çok farklı konu 

başlıklarının ele alınabildiği, eğitimi de içinde barındıracak şekilde gerçekleşirler.  

6. Yiyecek ve içecek ikramı mevcuttur. Yiyecek olarak genellikle yöresel yemekler 

katılımcılara sunulmaktadır.   

7. Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın çoğu bir “okul” niteliğindedir. Toplantılarda, örf 

ve adetlerin nesilden nesile aktarılması hedeflenirken aynı zamanda da güzel ahlakı öğretici nitelikte 

tutum ve uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bununla birlikte toplumsal birlik ve beraberlik 

duygusunun tesisi hususunda da önemli roller üstlenmiştir (Erdoğan, 2015). 

Geleneksel sohbet toplantılarının birçoğu, Birleşmiş Milletler Unesco Yaşayan Kültür 

Mirasları listesinde yer alarak, kültürlerinin korunması ve yaşaması anlamında bir kazanım elde 

etmişlerdir. Mudurnu’ da var olan “Birikme Geceleri” nin görünürlüğü ve kültürel miras listesine 

girerek yaşaması, ancak yapılacak çalışmaların artması ile elde edilecektir. Mudurnu ilçesinde yaşayan 

insanların son elli yıldır kaybolan kültürel ürünlerini, son on yıl içerisinde yörede yaşayan yaşlılardan 

edindikleri bilgiler ışığında hatırlama pratiğiyle yaşamak ve yaşatmak istemeleri, bizi kültürel bellek 

gibi kendi varlığında yeniden inşayı barındıran bir kavramla karşı karşıya getirmiştir. 

Birikme geceleri diğer sohbet toplantılarında olduğu gibi, uygulayıcıları ve katılımcılarını 

sahip olduğu kültürel mirasıyla sosyal ve kültürel olarak etkilemek peşindedir. Etkisi altındaki 

toplumu öğretileriyle şekillendirip kültürel unsurlarını aktararak devamlılık sağlamayı hedefler. Sözlü 

kültürü, kültürel performansı ve sosyal Dırama’yı, tekrarlama pratiğiyle de kültürel belleği bünyesinde 

barındıran bir yapıya sahiptir. 

İnsanoğlunu anlama ve anlamlandırma çabalarının, disiplinler arası çalışmaları 

olgunlaştırarak, günümüzde popüler hale geldiği görülmektedir. Son yıllarda bellek kavramının da 

farklı bakış açılarıyla disiplinler arası bir çalışma alanı olarak öne çıktığını görmekteyiz.  

İnsan belleğinin iki temel boyutta belirgin özellikleri vardır; 

a. Birinci boyut belleğin aşamalarını ifade eder; kodlama, depolama, ara-bul geriye getir 

aşamaları,  

b. İkinci boyut; belleğin türlerini ifade eder kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olarak 

iki aşamadan oluşur.  

Kodlamayla belleğe yerleşilir, depolamayla bellekte tutulur ve ara-bul-geriye getir ile 

bellekten çağrılır ve hatırlama sağlanır. Kısa süreli bellekte öğrenilen bilgi iki üç saniye kadar kısa bir 

süre hafızada tutulur ve kodlama, depolama ve ara-bul-geriye getir aşamaları yer alır. Kısa süreli 

bellek biyofizik ve uzun süreli bellek ise biyokimyasal bir süreçtir. Otuz saniyeden sonra çağrılan her 

olay uzun süreli bellekten çağrılır. Uzun süreli bellek, kısa süreli bellekten kendisine, birkaç dakikadan 

başlayan ve günlere, haftalara, aylara, yıllara, hatta bir ömür boyu uzanan sürelerde saklayabilir 

(Cüceloğlu, 2014: 170-178). 

Batı düşünce tarihinin bellek kavramıyla ilgilendiğini görmekteyiz. “Eskiçağ’da Platon ve 

Aristoteles, Ortaçağ’da Augustinus, Roma dönemlerinde Cicero gibi önde gelen düşünürler bireysel 

bellek kavramıyla ilgilendiler. Modern dönemlerde Paul Connerton’un imleği gibi bellek, Bergson’la 

felsefi düşüncede, Freud’la birlikte psikanalitik düşüncede, Proust’la birlikte otobiyografik edebiyatta 

önemli bir konu haline geldi. Bu gelişmeler belleği “bireysel kimlik” için önemli bir kavram haline 

getirirken, yirminci yüzyılın başlarında ise psikolojik bir araştırma alanın konusu oldu. Ancak yirminci 

yüzyılın sonralarına doğru bellek artık “kültürel kimlik” demeye gelecek olan “kültürel bellek” 

anlayışına doğru genişledi”(İlhan, 2015: 1398). 

Assaman, “belleğin neler içerdiğini bu içeriklerin organize edilişini ve ne kadar süre ile 

muhafaza edileceğini bireyin kapasitesinden çok, dış koşullar yani toplumsal ve kültürel çerçevenin 

koşulları belirler” (Assman, 2001: 24-25) diyerek yeni bir söylem olarak kültürel bellek kavramını 

ortaya koymuştur. 
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Assaman’a göre kültürel bellek; 

1. Geçmişin belirli noktalarına yönelir. Geçmiş onda olduğu gibi kalmaz daha çok anın 

bağlandığı sembolik figürlerde yoğunlaşır. 

2. Kültürel bellek için gerçek değil hatırlanan tarih önemlidir. Hatırlanan tarihe ve 

efsaneye dönüştüğü söylenebilir. 

3. Özel taşıyıcıları vardır. Bunlar şamanlar, bard olarak adlandırılan kent ozanları, 

filozoflar öğretmenler, uzmanlaşmış gelenek taşıyıcıları. 

4. İnsan belleği veri taşıyıcısı olarak yazının bir ön biçimi olarak kullanılır. Bu biçime 

özellikle ritüel bilginin aktarılmasında rastlanılır. Ritüel yazı olarak var olmasa da çok katı uygulaması 

gereken kurallara tabidir. 

5. Kültürel belleğe katılım belirsiz değildir.  

6. Kültürel bellek kendiliğinden yayılmaz hatta son derece özel talimatlarla bağlıdır. 

Böylece bu belleğin yayılmasında hem katılım yükümlülüğü veren hem de katılım hakkını 

sınırlandıran bir kontrol ortaya çıkar. Kültürel belleğin etrafında az ya da çok sınırlar vardır. 

7. Biçim bağlamında planlanmış çok iyi biçimlendirilmiş, törensel iletişim. 

8. Kullanılan araçlar bağlamında, kesin nesneleştirme, söz, görüntü ve dans yoluyla 

geleneksel sembolik kodlama, sahneleme. 

Sözlü kültür ürünleri olan Geleneksel Sohbet Toplantıları ve özelinde Mudurnu Birikme 

Geceleri ( Ateş Gezmeleri), Kültürel belleğin tüm ortak özelliklerini taşımakla birlikte, kültürün 

değişmezi olan değişimi ve kurduğu sistematik durumla, yazılı kayıtın yerine, kimliğini korumak için 

insan belleğini kullanır. Bu belleğin birlik sağlayıcı ve eyleme yönelik kuralcı ve biçimsel etkilerini 

yerine getirebilmesi için üç koşul gereklidir. Kaydetme, Çağırma ve iletme; yada şiirsel biçim, ritüel 

sunuş ve toplumsal katılımdır. 

Mudurnu’da Birikme Geceleri (Ateş Gezmeleri) 

Mudurnu ilçesinde katılımcı gözlem ve kişisel görüşmeler ile 2014 yılında bir dizi alan 

çalışmaları gerçekleştirdik. Nurettin Arıkan, Mehmet Özmen, Ali Haydar Peker, Kamuran Esen, 

Hakkı Demir ve Mehmet İnegöl ile kişisel görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonunda, 

katılımcı gözlem ile izlediğimiz birikmeden ve kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgileri, yörede 

Birikmeler ile ilgili 1959 yılında Selami Erkut’ un yazmış olduğu bilinen en eski kaynakla 

karşılaştırarak, kültürel belleğin yeniden inşasına değineceğiz. 

Sözlü kaynaklarımız Mudurnu’da halen Birikme Gecesi geleneğini yaşatmaya çalışan ve 

geçmiş yıllarda Birikmelerde bulunmuş kişilerle yaptığımız kişisel görüşmelerden oluşmaktadır. Bu 

görüşmelerden Nurettin Arıkan (2014) Birikme Geceleri’ni şu şekilde aktarmıştır:  

“Birikme; köylünün birbiriyle kaynaşmasıdır. Birlikte olma, yaşlıların gençlere önderlik 

etmesidir birikme. Birikmelere bayanlar katılmazlar. Birikmelerde yemek ikramı yapılır, oyunlar 

oynanır. Haftalık olarak önceden belirlenen kişinin evinde toplanılır. Genellikle cevizli çörek, 

komposto, çay ve kahve ikram edilir. Uzuneşek, cız cız, arı oyunu gibi oyunlar oynanır. Müzik ve 

dans da vardır. Genellikle çalacak kişiyi bulmak kolay olduğundan kaval çalınır birikmelerde. 

Birikmelerimiz de güzel ahlâk öğretilir ve uygunsuz hareket yapanlar cezalandırılır. Meselâ saygısızlık 

yapanlar, gaz çıkaranlar, birbirinin hakkını göz dikenler cezalandırılır. Bizde ustandan destur almadan 

bir dükkan açamazsın. Ama biz bunların kaynağının ahilikten geldiği 1980’lerde öğrendik”.  

Mudurnu Çavuşlar Çiftliği Köyü’nde birikmeler düzenleyen Mehmet Özmen (2014) ise 

Birikme Geceleri ile ilgili şu bilgileri vermiştir:  

“Birikme geceleri bir ara uzun bir süre yapılmadı. Sonradan bu geleneğimizi yaşatmak için biz 

2005-2006 yıllarında tekrar Birikme düzenlemeye başladık. Birikmeyi tek kelime ile bir “okul” olarak 

tarif edebilirim. Gençlere ve çocuklara eğitim, terbiye, bilmediklerini öğretmek ve eğlence amacıyla 

yapılır. Birikmelerde birlik-beraberlik, dostluk, kardeşlik, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, 

arkadaşlarına anlayışlı olma gibi hususlar öğretilir. Biz bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz ama 
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tabii ki eski birikmeler gibi olmaz. Çünkü artık iş hayatı ön planda, eğlence ve sosyal hayat ikinci 

planda. İnsanlar her zaman katılamıyor işlerinden dolayı. Çünkü vardiyalı çalışanlar, gece çalışanlar 

oluyor. Bu yüzden tatil olduğu için genellikle Cumartesi günleri yapılır. Kışın Eylül sonu gibi başlar, 

Nisan’da biter. Birikmelere kadınlar katılmaz ancak sadece eğlence bölümünü seyredebilirler. 

Birikmelerde; kırıcı olmamak, büyüklere saygılı olmak, küçüklere sevgi göstermek, huzuru 

bozmamak, kimsenin hakkını gasp etmemek gibi kurallar vardır. Bu kurallara uymayanlara cezalar 

verilir.  

Birikmelerde ilk önce hocamız vardır. Gençlere dini ders, nasihatler verir. Ondan sonra 

şikâyet faslımız vardır. Burada birbirine haksızlık yapanlara, hakkında şikâyet olanlara cezalar verilir. 

İkramımız vardır. Genellikle poğaça, pasta, börek ikram edilir. Eskiden cevizli çörek, komposto ikram 

edilirmiş. Yemek de verilebilir birikmelerde. Genellikle yer sofrasında yenilir ve yemekten önce ve 

sonra dua vardır. Dua edilmeden sofradan kalkılmaz. Gençler bu sırada sürekli büyüklerine hizmet 

ederler. Bunun için birbirleriyle adeta yarışırlar. Biz birikmenin liderine “bey” ya da “başkan” diyoruz. 

Bu kişi birikmeyi yönetir, oynanacak oyunlara, oynayacak kişilere karar verir. Kimse de bu karara 

itiraz edemez. Başkanın içinden çıkamadığı haksızlık gibi durumlarda iki yardımcısı devreye girer. 

Bunlar bir nevi ihtiyar heyeti gibidir. Birikmeye katılan kimse kimseyle küs kalmaz. Bu 

uyuşmazlıkların hepsi birikmede çözülür.  

Birikmeler evlerde düzenlenir. Birikmede oynanan oyunlara biz “orta oyunu” deriz. Arı 

Oyunu, Hasan Ya Oyunu, Koca Bulma Oyunu, Berber Oyunu, Sınır Taşı Oyunu, Evlenme Oyunu, 

Battaniye Oyunu, Ev Yapma oyunu gibi çok çeşitli oyunlar oynanır. Birikmelere davul-gırnata davet 

edilir. Kemençe, kaval, cümbüş gibi sazlarda bulunabilir. Genellikle Çiftetelli, Cezayir oyunu, 

Dodaraz (Çift ayak da denir), Melek Hanım, Mudurnu Zeybeği gibi halk oyunları oynanır. Eskiler 

Meşeli de oynarlarmış ama bugün bizim köyde pek bilen yok”.  

Kaynak kişilerimizden en yaşlısı olan Ali Haydar Peker (2014) ise özellikle eski tarihlerde 

yapılan Birikmeler ile ilgili şu bilgileri aktarmıştır.  

Birikmeler 3 grupta yapılır:  

1. Gençler,  

2. Orta Yaşlılar (40-50 yaş),  

3. Yaşlılar (50 yaş üstü).  

Birikmeye biz “üniversite” derdik. Birikme gecelerine katılanlar efendi bir insan olmayı, 

oturmasını kalkmasını, sevgiyi, saygıyı ve terbiyeyi öğrenirler.  

Birikme’nin başkanına “Başeski” denirdi. Başeski evin köşesinde oturur ve birikmeyi 

yönetirdi. Onun yardımcısına da “mıcık” denilirdi. O da kapıda durur Başeski’ye yardımcı olur onun 

talimatlarını yerine getirirdi. Birikmelerde saz ekibi olurdu. Bunlar cümbüş, darbuka, ud gibi sazlardan 

oluşur.  

Başeski: “Buyur bey, Kimdir o? Müzik başlasın” der müzik başlardı. 20-25 dakika kadar tam 

bir fasıl yapılır. Bu fasılda konuşmak kesinlikle yasak olur, konuşulursa müzisyene saygısızlık olarak 

algılanırdı. Sonra “Buyur bey, Kimdir o? Fasıl dursun” der müziğe ara verilirdi. İçki masası vardır. 15 

dakika içki molası verilir ve konuşma serbest olurdu. Birikmelerde siyaset, ticaret yok. Sıfır. Sırf 

eğlenmek vardır.  

Sonra bir daha şarkılar, türküler söylenir ve oyun havaları oynanır. Melek Hanım, Meşeli, 

Mudurnu Zeybeği oynanırdı. Farklı köylerde farklı oyunlar da oynanırdı da onların isimlerini 

hatırlayamam şimdi.  

Sonra Başeski sorardı. “Bir şikâyeti olan varsa söylesin”. Şikâyetler varsa çözülürdü. Sonra 

haftaya birikme kimde olacak? Ateş kimde yanacak? “Birikmenin sonuna doğru Başeski sorar: 

Haftaya Ateş kimde yanacak? Birikmeye katılanlardan bir gönüllü: Ateş benim evde yanacak 

davetlisiniz derdi. Böylece bir sonraki birikmeyi o almış olurdu. Hemen hazırlıklara başlardı. Yemek 

ikramı yapılırdı. Etli pilav, hoşaf, baklava, ekmek kadayıfı gibi yiyecekler verilirdi.  
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Birikmeye harici (birikmeye daha önce ismi yazılmayan) üç kişi davet edilebilir. Bu daveti ev 

sahibi yapabilir. Ancak yine de misafirler geldiğinde Bekçi’ye sorulur. “3 tane misafirimiz geldi 

alalım mı?” diye. Genelde de alın der bekçi. Misafirlere de Birikmeye katılan herkese yapılan ikramlar 

yapılır. Ancak misafirler iki saatten fazla oturamaz. Eğer bu süreyi geçerlerse Başeski “misafirlerimizi 

uğurlayın” der. Eğer kalkmazsa bu sefer sade, acı kahve getirirler; ona da “kalk git kahvesi” derler. 

Yine kalkmıyorlarsa ayakkabılarını getirirler. Misafir de artık gitmesini gerektiğini anlar kalkar gider.  

Gençler ile orta yaşlıların birikmesi birbirine benzer. Bunlarda içki olabilirdi. Ancak 50 yaş 

üstü olan Birikme mevlütlü olur. Bunların ki yemekli içkisiz yapılır. Çünkü bunların hepsi artık beş 

vakit namaz kılan kişiler olduğu için içki kullanmazlar.  

Bayan kaynak kişilerimizden Kâmuran Esen (2014) ise Birikme geceleri ile ilgili şu bilgileri 

aktarmıştır.  

“Eskiden bayanlar Birikme Geceleri’ne katılmazlardı. Sadece yemeklerin hazırlanması, 

birikmenin yapılacağı mekânın temizliği gibi sorumluluklar alırlardı. Eski dönemlerde bizzat 

katılmadığım için yanlış bir şey söylemek istemem. Ancak annelerimizden, teyzelerimizden 

hatırladığım kadarıyla erkek çocukların birikmelere katılmasına önem verilirdi. Çünkü çocuklar 

burada büyüklerinden görgü, güzel ahlâk öğrensinler, terbiyeli, oturmayı kalkmayı bilen kişiler olsun 

isterlerdi. Son zamanlarda ise bayanlar da katılabiliyor. Eğlence kısımlarını izleyip oradaki esprilere 

hep birlikte gülüyoruz”.  

Aynı zamanda Mudurnu Belediye Başkanı olan Mehmet İnegöl (2014) ise Birikme Geceleri 

ile ilgili şunları söylemiştir.  

“Birikme gecelerinde gençlerimiz kendi örf, adet ve geleneklerini devam ettirmek üzere ayda 

bir kere toplanırlar. Yaz aylarında çoğu çiftçi oldukları için ara verirler. Ekim ayının 15’i gibi tekrar 

birikmeler başlar. Gecenin başında takip ettiğimiz gibi şikâyetlerden başlamışlardı. Amaç burada argo 

kelimeler kullanmamak, birbirinin hakkını gasp etmemek, hakkına razı olmak gibi ahlaki durumları 

birikmeye katılan gençlere aşılamaktır. Birbirlerine saygı sevgi göstermek çerçevesinde yapılan bir 

etkinlik, organizasyondur. Zamanında özellikle televizyonun olmadığı zamanlarda, uzun kış 

gecelerinde insanların eğlence amaçlı oynadığı oyunlardır. Tabi bunlar zamana ayak uydurarak 

geliştirilmiş oyunlardır”. 

Sonuç 

İncelediğimiz yazılı kaynaklarda ve kişisel görüşmelerden edindiğimiz bilgiler ışığında 

Mudurnu’da yapılan bu geleneksel toplantılar, Ateş gezmesi, Birikme Geceleri, Sıra Gezmesi gibi 

isimler almaktadır. Bu isimlendirmeye dair herhangi bir değişim gözlenmemiştir. 

Birikme Geceleri zaman planlaması bağlamında Eylül sonunda başlayıp Nisan ayına kadar 

devam etmektedir. Yani birikmeler kış aylarında yapılmaktadır. Ancak yöre halkının Mudurnu’nun 

tanıtımları için,  misafirlere özel birikmeler düzenlendiği ve yapılan birikmelerin ifade edilen zamanlar 

dışında yapıldığı gözlenmiştir.   

Birikme Geceleri 3 farklı şekilde yapılır.  

A) Birinci kısım (gençler); ateşlere hiç katılmamış ve ya bir iki senedir ateş gezip görgüsü 

artmış kişilerden oluşur.  

B) İkinci kısım (orta yaşlılar - 35-50), henüz pek ihtiyarlamamış ve din yoluna da girmemiş (5 

vakit namaz kılmayan) olanlardan oluşur.  

C) Üçüncü kısım (yaşlılar – 50+), yaşını başını almış, beş vakit namazını bırakmayan 

şahısların Mevlüt toplantıları (Peker, 2014. ve Erkut, 1958: 46-47 ve 1999: 87).  

Daha çok son yıllarda yöre halkının düzenlediği birikmelere katılım, özellikle gençlerin 

birikme kültürünü alarak küreselleşme ile gelen kültürel yozlaşmadan etkilenmemesini sağlamak 

amacıyla düzenlendiği görülmektedir. 20. Yüzyılın sonlarına doğru kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşmasıyla birlikte kültürlerarası ilişkiler de birbiri içine girip bir kültürün diğerini etkilemesi 

söz konusu olmuştur. Bu bağlamda güçlü sermaye ve teknolojiyi elinde bulunduran batı, yerel kültürü 

pazarlama odaklı olarak etkilemek peşindedir. 
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Düzenlenme usulüne göre de 3 farklı Birikme vardır.  

A) Gecenin bütün masraflarının katılımcılar arasında eşit olarak bölüşüldüğü “Erfane” ve ya 

(Arifane) usulü.  

B) Gecenin bütün masraflarının ev sahibi tarafından karşılandığı “Pabucu Giyme” denilen 

usül.  

C) Hiçbir masraf yapılmaksızın, genellikle akşam yemeklerinden sonra yapılan birikmeler 

(Erkut, 1958: 47 ve 1999: 87).  

2014 yılında yaptığımız görüşmelerde bu husustan bahseden kimse olmamıştır.  

Birikmelerde gecenin başında “şikâyet faslı” veya “mahkeme” denilen bir meclis yapılır. 

Burada hakkında şikâyet olanlar cezalandırılır veya aralarında küslük ya da anlaşmazlık olanların 

problemleri çözülür. Birikmede kimsenin birbiriyle küs kalmasına müsaade edilmez.  

Birikme geceleri evlerde yapılır. Ancak son zamanlar Munduşlar Köyü’nde bir bina 

Birikmelerin tertip edilmesi için restore edilerek kullanılmaya başlanmıştır (Yiğit, 2014). Yine 

katıldığımız bir birikme, üniversite öğrencilerine yöreyi tanıtmak için, Meslek Yüksek Okulu 

binasında, ses sistemi ve teknolojik unsurlar kullanılarak gerçekleşmiştir. 

Birikmenin başkanına “Başeski” ve onun yardımcısına “Mıcık” denilir (Erkut, 1958: 47-48 ve 

1999: 85. Ayrıca Peker, 2014). Birikmeye katılanlara ise “Yaren” denilir (Erkut, 1958: 47 ve 1999: 

81). Günümüzde Birikme Geceleri düzenleyen kişilerden olan Mehmet Özmen (2014) ise Birikmenin 

başına “Başkan” ya da “Bey” denildiğini, katılımcıların ise birbirlerine “dost”, “arkadaş”, “yaren” 

dediklerini, başkanın yardımcısına ise “çavuş veya bekçi” denildiğini belirtmiştir.  

Birikme ile ilgili ulaştığımız kaynaklarının tamamı Birikmeleri birer “eğitim ocağı, “okul” ve 

“üniversite” şeklinde nitelendirerek Birikmelerin toplum içerisinde üstlendiği eğitici misyona 

gönderme yapmaktadır.  

Birikmelerde önceleri içki ikram edilirken günümüzde artık içkili Birikme yapılmamaktadır. 

Birikmelerde eskiden yiyecek olarak yemek (etli pilav, hoşaf, ekmek kadayıfı) veya cevizli çörek 

ikram edilirken, günümüzde daha çok pasta, poğaça ve börek çeşitleri ikram edilmektedir.  

Birikmeler erkeklere has bir etkinlik olsa da; son dönemlerde kadınlar da birikmelerin 

“eğlence-oyun” kısımlarını izleyebilmektedirler. Önceleri Birikmelere katılamayan kadınlar, popüler 

kültürün de etkisiyle günümüz de seyirlik oyun bölümlerini izleyebilir hale gelmişlerdir. Öyle ki; 

03.05.2014 tarihinde Çavuşlar Çiftliği Salmanlar Mahallesi Birikmesi örneğinde olduğu gibi, talep 

üzerine misafirlere (kadın-erkek karışık) “sipariş üzerine” ve “kültürü tanıtmak” adına Birikme 

geceleri bir gösterim olarak sunulmaktadır. 

Birikmelerde oynandığı söylenen yöresel dans isimleri “meşeli”, “melek hanım”, “zeybek-

Mudurnu zeybeği”, “çiftetelli” ve “cezayir-cezayir havası”dır. Birikmelerde geçmişte fasıl müziği 

yapılırken (Peker, 2014), günümüzde müzikal performans, dans ve oyun performansının gerisinde 

kaldığı söylenebilir. 

Yaptığımız çalışmanın sonunda görülen, son elli yıl içerisinde birikmelerin şekil değiştirerek 

yeniden inşa sürecinde var olmaya çalışmasıdır. “Kültürel bellek gündelik dünyayı yadsıyıcı ve 

potansiyel ögeler katarak dünyayı genişletir ve tamamlar ve bu şekilde varlığın gündelik yaşama bağlı 

kalarak kaybettiklerini yeniden kazanmasını sağlar. İnsan yaşamı kültürel bellek sayesinde, kültürel 

evrimin tüm aşamaları boyunca korunan bir iki boyutluluk ya da iki zamanlılık kazanır” (Assman, 

2001: 60).  Yazılı kaynaklardan Erkut’un 1958 ve 1999 tarihli eserlerinde verdiği bilgiler ile en yaşlı 

kaynak kişimiz olan Ali Haydar Peker’in verdiği bilgiler ile paralel göstermektedir.  Ancak yaşı daha 

genç olan ve günümüzde Birikme de düzenleyen kaynak kişiler, yeni terim ve uygulamalardan 

bahsetmektedir. Bu durum daha yaşlı olan kaynak kişisinin kendi kişisel belleğinde ulaşabildiği en 

eski tarihe uzanarak hatırladığı şekilde gerçekleşmektedir. Kodlamayla belleğe yerleştirilen bilgi, 

depolamayla bellekte tutulur ve ara-bul-geriye getirilerek bellekten çağrılır ve böylelikle hatırlama 

sağlanır. Daha genç kişilerin hatırlama şekilleri kendi ömürleriyle doğru orantılıdır. Bu doğrultuda 

belleklerinde sakladıkları ürünler yaşadıkları dönemdeki sosyal siyasi ve ekonomik unsurlarla 
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değişkenlik gösterebilir. Özelikle son 50 yılda kitle iletişim araçları kültürün üretimi ve tüketiminde 

önemli etken olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Özellikle medya, iletişim ve bilgisayar 

teknolojileri yerel kültürlerin şekillenmesinde etken rol almaktadır. Gençlerin internet ile dünyanın her 

yerindeki kültürel ögelere teması artık onlar için tek tuş kadar yakındır. Reklamlar ve sosyal medya 

gibi diğer iletişim bileşenleri kültürün yeniden inşasında önemli yere sahiptir.  
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VİYOLONSELİN TÜRK MÜZİĞİ İCRASINA BAS TINI SAĞLAMA KONUSUNDAKİ 

İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

A CONSİDERATION ON THE FUNCTION OF THE VIOLONCELLO IN THE MATTER OF 

SUPPORTING BASS REGISTER FOR THE PERFORMANCE OF TURKISH MUSIC 

Koray İLGAR65 

ÖZET 

Viyolonsel, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen Batılılaşma hareketleriyle 

birlikte ilk kez çoksesli Batı müziği icra etmek amacıyla saray bandosunda ve saraya bağlı fasıl topluluklarında 

kullanılmıştır. Viyolonselin Türk müziğinde kullanılması ise 20. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Türk müziği icrasındaki 

pest sesli çalgı eksikliğinin farkında olan Tanbûrî Cemil Bey, viyolonseli Türk müziğinde kullanan ilk sanatçı olmuştur. 

Viyolonsel, Türk müziği ile bütünleşmiş bir çalgı olmamasına karşın, esasen onunla en az yüz yıl öncesine dayanan 

bir ilişkisi bulunmaktadır. Viyolonselin Türk müziğinde benimsenmesiyle ilgili olarak bu çalgının, diğer Türk müziği 

çalgılarında bulunmayan bas ses gereksinimini karşıladığı düşüncesi mevcuttur. Bununla birlikte, araştırmacı ve yenilikçi 

müzisyenler, viyolonselin tınısından hoşlandıkları ve sahip olduğu imkânlardan da yararlanmak istedikleri için bu çalgıya 

bağlanmışlardır.  

Viyolonsel, Batı müziğinde keman ailesi içinde tenor çalgı olarak görev almasına karşın, Türk müziğinde bas ses 

dolgunluğunu sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak yapısı gereği viyolonselin bas ses alanını da kapsayan bir tenor çalgı 

olduğunu ifade etmek daha doğru bir yaklaşımdır.  

Viyolonsel, Türk müziğine geç girmiş olmasına karşın çabuk benimsenmiş ve Türk müziğinde yüzyıllardan beri 

bas tını gereksinimini karşılayan uda karşı alternatif bir çalgı olmuştur. Yayla çalınması, bu çalgıdan çıkartılan uzun sesler 

sayesinde bas tını gereksiniminin karşılanması bakımından da Türk müziği icrasına destek sağlamıştır.   

Bu çalışmada, tenor karakterli olmasına karşın, bir buçuk oktav genişliğindeki bir bas tını alanına da sahip olan 

viyolonselin, Türk müziği icrasındaki bu işlevi incelenmiştir. Viyolonselin Türk müziğindeki bas ses ihtiyacını karşılamadaki 

işlevinin değerlendirilmesi ise çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak betimsel araştırma modeli 

kullanılmıştır.  

Konuyla ilgili verilerin elde edilmesinde literatür tarama tekniğine, çeşitli Türk müziği viyolonsel icra kayıtlarına, 

Batı müziği senfonik orkestra ve solo kontrbas icra kayıtlarına ve notasyonla örnekleme yöntemine başvurulmuştur. 

Çalışmada, viyolonselin Türk müziği icrasındaki bas tını işlevini güçlendirmek adına gerek kendi akort sistemi üzerinde 

değişikliklerin yapılabileceği ve gerekse kontrbasla da desteklenebileceği sonucuna ulaşılmış ve bunlara ilişkin yöntem 

önerilerinde bulunulmuştur.     

Anahtar Kelimeler: Viyolonsel, Türk Müziği, İcra, Bas Tını, Yaylı Çalgılar. 

ABSTRACT 

In the first half of the XXth century, the violoncello was first used in the court band and the other Fasıl ensembles 

connected to the court in order to perform polyphonic Western music along with the Westernization movements happened in 

the Ottoman Empire. The use of the violoncello in Turkish music was taken place at the beginning of the XXth century. 

Tanbûrî Cemil Bey, who was aware of the lack of lower-pitched instruments in Turkish music, had been the first artist used 

the violoncello in Turkish music.  

Although it is an instrument which has not became integrated with Turkish music, violoncello has been associated 

with Turkish music gone back to at least one hundred years before. However, besides being an accompaniment instrument, 

the violoncello is widely considered that it has the capability to be used as a solo instrument in Turkish music performance.  

Although it participated as a tenor instrument in the violin family of the Western music, it was used in order to get 

bass register intensity in Turkish music. However, it would be a truer approach to state that the violoncello is an instrument 

which contains both the bass register by its structure.         

Although it got involved in Turkish music in a late time, violoncello was quickly assimilated and became an 

alternative instrument to the oud which had supported the need of bass register in Turkish music for centuries. Its playing 

style with the bow supported the performance of Turkish music in terms of satisfying the need for bass register thanks to the 

long tones from this instrument.   

In this study, it will be tried to be examined the function of the violoncello in Turkish music. The consideration of 

the function of the violoncello on supporting the need for bass register in Turkish music, constitutes the aim of the study. The 

descriptive research model was used in the study. While gathering the data relevant to the subject, it was employed the 

technic of literature survey, the performance records of violoncello from Turkish music, the records of symphonic orchestra 

and double bass solo from Western music and the method of sampling by notation.   
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In the study, it was reached the conclusion that it can be made both some changes on its own tuning system of the 

violoncello and can also be supported by the double bass in order to reinforce the violoncello’s function of bass register in the 

performance of Turkish music and it was made some suggestions of method and application related to these results.     

Key Words: Violoncello, Turkish Music, Performance, Bass Register, Bowed Instruments. 

1. Giriş 

Viyolonsel, Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı disiplinli çoksesli müzik icra etmek amacıyla ilk 

defa orkestralarda ve bandolarda çalınmıştır. Yeniçeri Ocakları’nın kapatılmasından sonra, Sultan II. 

Mahmud’un batılılaşma hareketiyle paralel yönetimi altındaki Muzika-yı Hümâyûn adlı ilk bando ve 

müzik okulu, Mehter takımının yerine kurulmuştur. Mehter takımlarında yetişmiş olan yetenekli 

müzisyenler, yeni kurulan bando için kiralanmıştır. Bandodaki müzisyenlere öğretilmek üzere 

Avrupa’dan yeni çalgılar getirtilmiştir. Muzika-yı Hümâyûn ile birlikte, Harem’deki kadınlar da 

bandolarda çalmak üzere bir araya gelmişlerdir. Bu orkestralarda kemanın dışında viyolonsel ve 

kontrbas da icra edildiği bilinmektedir (Öztürk, 2009: 18-19).  

Bahadır Tutu’nun aktarımıyla, her ne kadar viyolonselle daha önceden Türk müziği icra 

edilmiş olabileceği ihtimali kesin olarak yadsınamazsa da mevcut bilgilere göre bu çalgının ilk kez 

Fasl-ı Cedîd’de kullanıldığı söylenebilir (Tutu, 2001: 24). Yelda Özgen Öztürk’e göre, o dönemde 

Türk makam müziğinde bas tınıya sahip bir çalgının bulunmayışı ve viyolonselin Türk müziğinin 

makamsal yapısı bünyesindeki mikrotonal perdeleri icra etmeye elverişli olması, bu çalgının fasıl 

topluluklarında yer almasını sağlamıştır (Öztürk, 2009: xv). Aksoy’un verdiği bilgiler ışığında ise 

Türk müziği icrasındaki pest sesli çalgı eksikliğinin farkında olan Tanbûrî Cemil Bey, viyolonsel ve 

yaylı tanburu Türk müziğinde ilk kez kullanan sanatçı olmuştur (Aksoy, 2006: 1’den akt., 

Değirmencioğlu, 2006: 7).  

Levent Değirmencioğlu’nun aktarımıyla Chris Williams, viyolonselin her ne kadar Türk 

müziği ile bütünleşmiş bir çalgı olmamasına karşın, esasen onunla en az yüz yıl öncesine dayanan bir 

ilişkisi olduğundan söz etmektedir. Williams’a göre, viyolonselin Türk müziğinde benimsenmesiyle 

ilgili olarak bu çalgının, diğer Türk müziği çalgılarında bulunmayan bas ses gereksinimini karşıladığı 

düşüncesi mevcuttur. Williams, araştırmacı ve yenilikçi müzisyenlerin viyolonselin tınısından 

hoşlandıklarını ve sahip olduğu imkânlardan da yararlanmak istedikleri için bu çalgıya bağlandıkları 

bilgisini vermektedir (Kalan 2006: 1’den akt. Değirmencioğlu, 2006: 8).    

Tutu’nun ifadesiyle viyolonsel, Batı müziğinde keman ailesi içinde tenor çalgı olarak görev 

almasına karşın, Türk müziğinde bas ses dolgunluğunu sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle 

ve teknik anlamdaki icra yetersizliği nedeniyle, geçmiş dönemlere ait icralarda viyolonselin, örneğin 

kanun, keman, ud, tanbur vb. sazlar kadar etkin bir işlevi olmamıştır. Tutu’ya göre viyolonsel, 

yalnızca eserlerdeki uzun sesleri verecek bir dolgu malzemesi olmanın ötesinde, sahip olduğu geniş 

teknik imkânları dâhilinde değerlendirildiğinde, bir eşlik çalgısı olarak kullanılabileceği gibi, solo bir 

çalgı olarak da Türk müziğinde yer alabilir (Tutu, 2001: 1).   

Özgür Özgüler’in ifadesiyle viyolonsel, Türk müziğine geç girmiş olmasına karşın çabuk 

benimsenmiştir. Viyolonsel, Türk müziğinde yüzyıllardan beri bas tını gereksinimini karşılayan uda 

karşı alternatif bir çalgı olmuştur. Yay aracılığıyla icra edilmesi, bu çalgıdan çıkartılan uzun sesler 

sayesinde bas tını gereksiniminin sağlanması bakımından önemli bir avantaj sağlamıştır (Özgüler, 

2007: 1).   

Yukarıda adı geçen viyolonsel icracılarının, viyolonselin Türk müziğindeki yeri, önemi ve 

kullanımıyla ilgili verdikleri önemli bilgiler ışığında, Türk müziği icrası için çok elverişli bir yaylı 

çalgı olan viyolonselin, daha ziyade kendi tenor ses tınısı bünyesinde ayrıca bir bas ses alanını ve bas 

karakterini de barındırması sayesinde Türk müzisyenlerin dikkatini çektiğini ifade etmek mümkündür. 

Bu özelliği sayesinde viyolonsel, Türk müziği icrasındaki bas ses gereksinimini karşılama konusunda 

da bir yaylı çalgı olarak bugüne dek önemli bir işleve sahip olmuştur. 

Bu çalışmada, tenor karakterli olmasına karşın, bir buçuk oktav genişliğindeki bir bas tını 

alanına da sahip olan viyolonselin, Türk müziği icrasındaki bu işlevi incelenmeye çalışılmıştır. 

Viyolonselin Türk müziğindeki bas ses ihtiyacını karşılamadaki işlevinin değerlendirilmesi ise 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır.   
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Gerek Türk müziği makamlarına özgü arızî perdeleri seslendirebilmesi, gerekse tenor ve bas 

karakterli ses rengi sayesinde viyolonsel, Türk müziğini tınısal olarak güçlendirerek zenginleştirmeye 

elverişli bir yaylı çalgıdır. Bununla birlikte, viyolonselin Türk müziği icrasına yönelik bas tını 

işleviyle ilgili eksik kalan ve desteklenmesi gereken bazı unsurlar da söz konusudur. Dolayısıyla, 

viyolonselin Türk müziği icrasına bas tını sağlama konusunda söz konusu bu yönlerini saptamak ve 

bunların iyileştirilmesi adına uygulanabilecek yöntemlerin neler olabileceğine ilişkin çeşitli önerilerde 

bulunmak, bu bildiri çalışmasının yapılmasındaki diğer bir amaçtır.  

Çalışmada yöntem olarak betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Konuyla ilgili verilerin 

elde edilmesinde literatür tarama tekniğine, çeşitli Türk ve Batı müziği viyolonsel icra kayıtlarına, Batı 

müziği senfonik orkestra ve solo kontrbas kayıtları ile nota yazımla örnekleme yöntemine 

başvurulmuştur.       

Viyolonselin Türk müziğindeki bas desteği işlevine değinmekle birlikte, onun aynı zamanda 

bir Batı müziği çalgısı olması nedeniyle, bu sazın Batı müziği icra toplulukları bünyesindeki ses ve tını 

özelliklerine yönelik çeşitli kaynakların verdikleri bilgilere de yer vermek, konunun daha iyi bir 

şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.    

2. Viyolonselin Tını Özellikleri ve Türk Müziğindeki Kullanımı  

Ufuk Önen’e göre tını, farklı çalgılar tarafından çıkartılan seslerin ayırt edilmesini sağlayan 

özelliktir (Önen, 2011: 31). Hakan Mazlum’un ifadesiyle, sesin frekans ve gürlük gibi 

parametrelerinin oluşturulmasıyla birlikte, temel ses ile doğuşkanların aynı anda duyulması tınıyı 

meydana getirmektedir. Çalgıların ve insan seslerinin, genel olarak tüm seslerin algılanarak 

birbirinden ayırt edilmesini sağlayan özellik sesin rengi ve niteliğidir, yani tınısıdır (Mazlum, 2011: 2).  

Tını kavramına yönelik verilen bu tanımlar eksenindeki, bas tını ifadesi, viyolonselin sahip 

olduğu tenor ve bas ses rengi sayesinde diğer çalgıların tınıları arasından kendi pest tınısıyla ayırt 

edilebildiği anlamını akla getirmektedir. Ayrıca, çalışmanın odak noktasını oluşturan bas tını işlevinin, 

viyolonselin Türk müziği icrasına olan bas desteğinin değerlendirilmesi açısından da bu tanımların 

alıntılanması konuya açıklık kazandıracaktır.   

Samuel Adler’in açıklamasına göre, viyolonsel Batı müziği orkestrasındaki yaylı çalgılar 

sınıfının hem tenor’u hem de bas’ıdır (Adler, 1989: 81). Tenor özelliği ve karakteri daha baskın olan 

viyolonsel, orkestra içinde ezgilerin duyurulmasında ve buna bağlı olarak da armonik altyapının 

kurulmasında önemli bir göreve sahip olmakla birlikte, yine orkestradaki bas temelinin 

oluşturulmasında ve bas dengesinin sağlanmasında kontrbasın en önemli yardımcısı konumunda 

bulunan bir yaylı çalgıdır. Bu nedeni de viyolonselin belirli bir bas tını bölgesini de kapsamasıdır. 

Dolayısıyla, viyolonselin Batı müziği orkestrasının hem tenor’u hem de bas’ı olarak nitelendirilmesi 

söz konusu bu gerekçeye dayandırılabilir.      

Ertuğrul Sevsay’a göre, viyolonsel Batı orkestrasının en hareketli bas çalgısıdır (Sevsay, 2015: 

4). Her ne kadar 1,5 oktavlık bir bas icra bölgesine sahip olsa da, çalgının esasen tenor ve alto ses 

alanının güçlü ve parlak olması nedeniyle, bas ses alanı orkestra bünyesinde daha zayıf tınlamaktadır. 

Bu yüzden, viyolonselin Batı müziği senfoni ve oda orkestralarında ancak kontrbas tarafından 

desteklendiği zaman tam bir bas niteliği kazandığını söylemek daha doğru bir yaklaşım olur.  

Ayhan Zeren’in ifadesiyle keman ve viyoladan çok daha büyük olan viyolonsel, orkestrada 

genellikle ezgi icrasında ve armoniyi oluşturmada kullanılır (Zeren, 2014: 202). Viyolonselin 4 

oktavlık geniş ses alanı bünyesinde alto ve soprano icra bölgelerine de rahatlıkla inebilmesi, ona 

orkestra içerisinde ezgi icrasında ve armonik yapıların arasını doldurarak hacim ve renk kazandırma 

konularında üstünlük sağlamaktadır.  
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Şekil 1. Viyolonselin C2’den (Do) C5’e kadar olan 4 oktav genişliğindeki ses alanı 

Adler, viyolonselin dört telinin tını özelliklerini şu şekilde açıklamıştır: 

“Re teli müzikal olarak bu çalgı üzerindeki en çekici olanıdır. Sıcak ve lirik bir niteliğe 

sahiptir. La teli en parlak ve keskin olan teldir. Sol teli en az güçlü olanıdır, diğer tellere göre daha az 

bir işlevi vardır. Ancak, ağırlığı ve kalınlığı nedeniyle en pest tel olan Do, yüksek kalitede tınlayan 

gerçek bir bastır” (Adler, 1989: 83).  

Adler’in de belirttiği üzere, viyolonselin güçlü tınlayan ve tam bir bas özelliğine sahip Do teli, 

Türk müziği icrasında önemli bir etkiye ve işleve sahiptir. Adler, Batı müziği orkestra eserlerinde 

viyolonselin Sol telinin diğerlerine göre renk olarak daha zayıf tınladığını ve daha az kullanıldığını 

ifade etmek istemiştir. Ancak Türk müziği icrasında durum biraz daha farklıdır. Bir Türk müziği saz 

heyetinde, viyolonselin Sol teli, icraya bas tını desteği sağlama konusunda Do telini destekleyerek ona 

yardımcı olmaktadır. Türk müziği icrasında, viyolonselin Do telinin yanı sıra, Sol teli de güzel ve 

dolgun bir bas tını vermektedir.   

Viyolonselin hem tenor hem de bas tını alanlarını kapsayan ara bir çalgı olduğu göz önüne 

alınırsa, Alfredo Casella ve Virgilio Mortari’nin viyolonselin daha çok tenor niteliği baskın bir çalgı 

olduğu yönündeki şu açıklamaları da dikkate değer niteliktedir: 

“Viyolonselin pest icra bölgesi hafif (piano) nüansta emin ve sağlam, kuvvetli (forte) nüansta 

ise sert ve haşindir. Çalgının tiz bölgesinin öylesine ötümlü bir nüfuz olanağı vardır ki çoğunlukla 

yaylı grubunun tenoru olarak bilinmektedir. Orta bölge, yumuşak ve lezzetli renkler için elverişli 

olmasına karşın en az tınlayan icra alanıdır” (Casella ve diğerleri, 2004: 192).  

Bu açıklamadan, viyolonselin tını olarak tenor ağırlıklı bir çalgı olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

göre de viyolonselin tiz icra bölgesinde parlak ve yumuşak, bas icra bölgesinde ise sert ve kuru bir tını 

oluşturduğu fikri akla gelmektedir. Ayrıca viyolonselin orta bölgesinin zarif ve güzel renklere uygun 

olduğu ve bu çalgıda nispeten daha az tınlayan bir bölge olması nedeniyle güçlü ve gür bir bas tını 

çıkarmada fazla etkili olmadığı söylenebilir.  

Fransız besteci Hector Berlioz’a göre, “viyolonselin pest telleri olan Do ve Sol, özellikle de 

açık tellerin kullanımına olanak sağlayan tonlarda, ağırbaşlılık ve ciddiyet dolu olan çok uygun bir 

tınıya sahiptirler” (Berlioz ve Strauss, 1991: 82).  

Viyolonselin en pest telleri olan Do (C2) ve Sol (G2), Batı müziği icrasında olduğu gibi, Türk 

müziği icrasında da bas ses oluşumuna en iyi cevap verebilen tellerdir. Hanendeler ile solistlerin yer 

aldığı fasıl topluluklarında kullanılan Kız Neyi (4 ses) ve Mansur (5 ses) âhenklerinde icra yapan 

viyolonselde Sol ve Do telleri nispeten daha iyi bir bas işlevine sahiptirler. Ancak saz eserlerine 

yönelik icralarda kullanılan Bolâhenk (yerinden) ve Sipürde (1 ses) âhengi adı verilen akortların 

ekseninde, özellikle Uşşak ve Rast gibi pestten genişleyen makamlar ile Yegâh kararlı makamlar icra 

edildiğinde, karar sesinin altına inen perdelerin baskısı için viyolonselin Do teli yetersiz kalmakta ve 

genişlemiş bölgedeki bu perdeleri seslendirebilmek için de Sol teline bir sekizli üstten atlama yapmak 

durumunda kalınmaktadır. Bu durum, bas tınının viyolonseldeki icra sürekliliğini sekteye uğratmakta 

ve kopukluğa neden olmaktadır. 
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Şekil 2. Bolâhenk düzenindeki Uşşak makamı dizisinin viyolonseldeki pest bölge konumu 

Şekil 2’de, Bolâhenk düzenine göre Sol anahtarıyla yazılan portede Uşşak makamı dizisinin, 

viyolonselin en pest icra bölgesindeki konumu Fa anahtarıyla yazılan bir porte üzerinde 

gösterilmektedir. Buna göre, Bolâhenk akordu gereği viyolonselin IV. Do teli üzerindeki pest 

bölgesinde Uşşak makamı dizisinin karar perdesi olan Dügâh, viyolonselde Mi (E2) notasına denk 

gelmektedir. Yine IV. tel üzerinde bulunup Re (D2) notasına denk gelen yeden konumundaki Rast 

(Sol) perdesi ile Do diyez notasına denk gelen Irak (Fa diyez) perdesi aynı telde 

seslendirilebilmektedir. Ancak Şekil 1’de Sol anahtarlı porteye göre altlarına çarpı (x) işareti 

konulduğu görülen Hüseynî Aşîrân (Mi) ve Yegâh (Re) perdeleri, standart tenor viyolonselde 

bulunmayan B1 (Si) ve A1 (La) notalarına karşılık gelmektedir. Bu nedenle de IV. Do telinden daha 

kalın bir teli olmayan viyolonselde adı geçen bu perdelerin icrası bir sekizli (oktav) tizden 

yapılabilmektedir. Fa anahtarıyla yazılmış nota örneği üzerinde inilemeyen perdeler olarak gösterilen 

Hüseynî Aşîrân (B1) ve Yegâh (A1) perdeleri, viyolonselin ancak III. Sol teli üzerinden 

basılabilmektedirler.     

 

Şekil 3. Bolâhenk düzenindeki Yegâh makamı dizisinin viyolonseldeki en pest icra konumu 

 Aynı durum, Şekil 3’teki nota örneğinde gösterilen Bolâhenk düzenindeki Yegâh 

makamının viyolonselin IV. Do telinin en pest bölgesindeki icrası için de söz konusudur. Şekil 3’de 

Sol anahtarıyla yazılan porteye göre, Yegâh makamı dizisinin üçüncü derecesi olan Irak (Fa#) 

perdesinin aşağısında kalan Hüseynî Aşîrân (Mi), Yegâh (Re) ve makamın yedeni olan Kaba Nim 

Hicâz (Do#) perdeleri, viyolonselin en pestteki icra bölgesinde bulunmadıkları (E1, A1 ve G#3 sesleri) 

ve bu bölgeyi de aştıkları için yine çalgının III. Sol teline bir oktavlık atlama yapılmak suretiyle 

seslendirilebilmektedirler.  

Buradan viyolonselin Türk müziği icrasında en çok kullanılan kalın telleri olan Sol ve Do’nun 

bas tını vermede yetersiz olduğu çıkarılmamalıdır. Sol (III) ve Do (IV) telleri tınısal olarak bas ses 

üretimi için uygun niteliğe sahiptirler. Ancak eser icraları için uygun olan bazı âhenk ve makamların 

ortaya çıkarttığı pest bölgedeki ses genişliği, viyolonselin adı geçen teller dâhilindeki kendi pest bölge 

sınırlarını bazı perdeler nedeniyle aşmaktadır. Viyolonselin Türk müziğine yönelik bas tını desteğinde 

eksik kaldığı vurgulanan unsurlarla ilgili olarak kastedilmek istenen durum da esasen budur. 

Dolayısıyla da viyolonselin en pest perdesi olan C2’den bir tam beşli daha aşağıya inilebilecek ilave 

bir genişlemiş alana ihtiyaç duyulması söz konusudur.     
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Türk müziği ses sistemine göre tüm çalgılar, tınılarına ve ses alanlarına bakılmaksızın standart 

olarak benimsenen Sol anahtarıyla eser icra etmektedirler. Buna göre bir viyolonsel sanatçısı da bir 

Türk müziği topluluğunda eser icra ederken önündeki notayı Sol anahtarıyla okuyarak seslendirir. 

Ancak viyolonselin Türk müziği camiasında bas sesli bir çalgı olarak görülmesi ve de bu amaçla 

kullanılması nedeniyle, Türk müziği viyolonselcileri icraya bas ses katma amacıyla mümkün 

olduğunca kalın telleri kullanmakta ve çalgının pest tını bölgesine ağırlık vermektedirler. Bununla 

birlikte, Türk müziği icrasında viyolonselcilerin kullandığı pest bölge sınırları, icra edilen eserin âhenk 

düzenine ve buna bağlı olarak kullanılan makama göre de farklılık göstermektedir.   

Viyolonselin dört telinin Türk müziğindeki perde ve nota adlandırılması da Batı 

müziğindekine göre daha farklı biçimde yapılmaktadır. Bunun nedeni de Türk müziği icrasında 

çalgıların “Bolâhenk Düzeni” adı verilen sisteme göre akort edilmesi olarak açıklanabilir. Yalnızca 

nota ve perde adlandırılması değişik olup, temeldeki tam beşli akort sistemi ve çalgının her bir telinin 

ses frekansları Batı müziğindekiyle aynıdır. Buna göre, tizden peste doğru yapılan sıralamayla; 

I. La Teli – Nevâ / Re, II. Re Teli – Rast / Sol, III. Sol Teli – Kaba Çargâh / Do, IV. Do Teli 

de Kaba Acem-Aşîrân / Fa olacak şekilde adlandırılmaktadır.  

Bunun dışında, Türk müziği icrasına yönelik olarak viyolonselin tınısı üzerinde yaygın şekilde 

yapılan bir uygulama vardır. Esasen bu uygulamanın yapılmasının nedeni, özgün yapısı gereği güçlü 

bir tenor tınıya sahip olan viyolonselden Türk müziği icrası için daha koyu ve pest bir tını elde etme 

gereksinimi olarak açıklanabilir. Konuya açıklık getirmek gerekirse, bazı Türk müziği icracıları, 

viyolonselin orijinal tınısının normalden daha dolgun, tok ve daha pest seslenmesi amacıyla çalgının 

standart olarak ayarlanan bas balkon ve can direği konumu üzerinde bir takım değişiklikler 

yapmaktadırlar. Bu konuyla ilgili olarak Özgür Özgüler, bas balkonun viyolonseldeki işlevine yönelik 

şu bilgileri vermiştir:  

“Viyolonselin içinde tellere paralel uzanan, eşiğin kalın telin geldiği taraftaki bacağının 

altından geçen, bas balkon denilen bir parçası vardır. Bu parça viyolonselin bas seslerinin 

kuvvetlenmesi içindir. Bas balkonun genişliği 11 mm.’dir. Daha geniş ve alçak bas balkon, 

viyolonselden daha bas ve tok bir ses çıkmasını sağlar. Türk Müziği’nde de tercih edilen budur” 

(Özgüler, 2007: 26).  

Özgüler, can direğinin işlevini ise şu şekilde açıklamıştır:  

“Viyolonselin içinde, eşiğin ince telin geçtiği taraftaki bacağının yaklaşık 8-10 mm. gerisinde, 

11-12 mm. çapında üst kapak ve alt kapak arasına sıkıştırılmış can direği denilen silindir biçiminde 

bir parçası vardır. Bu parça titreşimin alt kapağa iletilmesini ve enstrümanın rezonansının artmasını 

sağlar. Can direği eşiğe yaklaştırıldıkça enstrümanın sesi daha güçlü olur fakat sesteki derinlik azalır. 

Can direği bas tellerin olduğu tarafa doğru itildiğinde enstrümanın bas sesleri, tiz tarafa doğru 

çekildiğinde ise tiz sesleri daha güçlü çıkar. Türk müziğinde viyolonsel icrasında tiz seslerin sertliği 

çok tercih edilmez. Bu nedenle viyolonselin can direğinin yerini değiştirmek suretiyle, deneme yanılma 

yoluyla enstrümanın ses tonunda, icracıların istekleri doğrultusunda ufak değişiklikler yapılabilir” 

(Özgüler, 2007: 26-27).     

Viyolonselin bas balkon ve can direği ayarlarını değiştirmek, çalgının nispeten daha puslu, 

koyu ve bas bir tını çıkarmasını sağlasa bile, bu uygulama esasen çalgının doğal tınısını, rezonansını 

ve ses yapısını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bununla birlikte, can direği ve bas balkon konumunun 

pest yöne doğru ayarlanması gür, derin ve parlak bir bas tını yerine, sanki çalgıya sürdin 

takılmışçasına boğuk ve kapalı bir tını çıkarmasına neden olmaktadır. Bu nedenle viyolonselin 

standart bas balkon ve can direği ayarlarının değiştirilerek icra edilmesinin, Türk müziğine uygun, 

kaliteli ve parlak bir bas tını oluşturma konusunda pek kullanışlı ve etkili bir yöntem olmadığı 

düşünülmektedir. 

Buraya kadar viyolonselin Batı müziği icrasına yönelik tınısal özellikleri hakkında çeşitli 

orkestra şeflerinin ve bestecilerin aktardıkları bilgilere yer verilmiş ve bu bilgiler ekseninde yola 

çıkarak viyolonselin Türk müziği icrası dâhilindeki tını özelliklerine ve kullanım biçimine özet olarak 

değinilmiştir. Tenor ve alto tını bölgeleri parlak bir çalgı olan viyolonselin, Türk müziği icrası için 

ihtiyaç duyulan bas tınıyı tek başına oluşturmada zorluk çektiği ve bu anlamda da desteklenmesi 
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gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, viyolonselin bas niteliğini güçlendirmek adına 

uygulanabilecek yöntemlerin neler olabileceğine değinmek, en azından mevcut sorunun çözümüne 

yönelik sunulabilecek bir öneri ortaya koyması nedeniyle önem arz etmektedir.     

3. Uygulanabilecek Yöntemlere İlişkin Öneriler     

Bolâhenk düzende Uşşak ve Rast gibi pest bölgeden de genişleyen makamları, karar perdeleri 

IV. Do teli üzerinde bulunacak şekilde icra edebilmek için viyolonselin standart akort düzeninde 

değişiklik yapılabilir. Yine tam beşli bir akort düzeniyle, ancak I. La (A3) telinin çıkarılmasıyla tizden 

peste doğru D-G-C-F / Re-Sol-Do-Fa olacak şekilde değiştirilerek denenebilir. Bu tür bir uygulamayla 

viyolonselin bas tını alanı bir tam beşli aralığı daha genişler. Ancak bu noktada önemli olan, 

viyolonselin ayrı bir Fa (F1) teline ihtiyacı olacağıdır. Bu durumda, ikinci bir Do telinin bir tam beşli 

aşağıya akort edilerek gerekli olan kalın Fa sesini vermesi sağlanabilir. Ancak bu kez de Do telinin 

65,41 Hz’lik frekansı ve gerilimi, daha pest frekansa sahip 43,65 Hz’lik Fa sesinin gür ve rezonanslı 

tınlaması için yetersiz kalacağından, ilave olarak takılacak ikinci Do teli bu görev için uygun 

olmayacaktır. Bu nedenle viyolonsel için 43,65 Hz’lik frekansa sahip özel bir Fa telinin üretilmesi 

gerekecektir. 

Standart tenor viyolonselin tizden peste doğru akort edilen 4 telinin açık pozisyondaki frekans 

değerleri aşağıda gösterilmektedir:  

I. La (A) Teli: 220,00 Hz, II. Re (D) Teli: 146,83 Hz, III. Sol (G) Teli: 98 Hz, IV. Do (C) Teli: 

65,41 Hz (http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html, Erişim Tarihi: 13.10.2016).    

La telinin çıkartılarak yerine kalın bir Fa telinin ekleneceği bas karakterli viyolonselin yine 

beşli aralıklarla ve tizden peste doğru akortlanacak 4 telinin açık pozisyondaki tel frekansları ise şu 

şekilde olacaktır:   

I. Re (D) Teli: 146,83 Hz, II. Sol (G) Teli: 98 Hz, III. Do (C) Teli: 65,41 Hz, IV. Fa (F) Teli: 

43,65 Hz (http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html, Erişim Tarihi: 13.10.2016).  

I. La (A) telinin çıkarıldığı ve harici bir Fa (F) telinin de eklenmesiyle birlikte II. Re telinin I. 

tel olarak kullanılacağı, tizden peste doğru (Re-Sol-Do-Fa şeklinde) yine tam beşli aralıklarla akord 

edilecek olan bas karakterli yeni viyolonselin akord düzeni uygulaması aşağıda, Şekil 4’te verilen 

notasyon örneğinde görülmektedir. I. La (A) teli çıkarılacağı için, portede La perdesinin denk geldiği 

yere çarpı (x) işareti konulmuştur.   

 

Şekil 4. Dört telli ve bas karakterli viyolonsel için tizden peste doğru yapılacak beşli akort 

düzeni 

Şekil 5’teki notasyon örneğinde ise, standart tenor viyolonsel ile Fa teli eklenmiş bas 

karakterli viyolonselin Fa anahtarlı porte üzerindeki bas tını bölgeleri gösterilmektedir. Her iki 

viyolonsel modelinin pest icra bölgelerinde, üst portede yer alan standart tenor viyolonselin bas tını 

alanı bir buçuk oktav iken, alt portedeki Fa teli eklenmiş bas karakterli viyolonselin ise Fa teli 

desteğiyle bas tını alanının iki oktava çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla bu uygulama, viyolonselin 

Türk müziği icrasına yönelik bas tını kapasitesini arttırmak amacıyla bir dereceye kadar üstünlük 

sağlayabilir.       

http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
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Şekil 5. Standart tenor viyolonsel ile Fa teli eklenmiş bas viyolonsel arasındaki pest icra 

bölgesi farkı 

Yukarıda açıklaması yapılan ve daha pest tınlayacak olan bu yeni akort sistemiyle viyolonselin 

tınısı daha bas bir nitelik kazanarak kontrbasınkine yaklaşabilir. Ancak burada, ikinci bir viyolonsele 

gereksinim duyulabilir. Çünkü 4 telli ve bas ağırlıklı bir viyolonselin Fa (IV), Do (III) ve Sol (II) 

tellerini ağırlıklı olarak kullandığında ortaya çıkacak bas tınının nispeten fazla kalın, sert ve kuru olma 

ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir. O nedenle 4 telli standart viyolonselin kendi tenor ve 

alto ses bölgesi sınırlarında icra yaparak bas ağırlıklı yeni düzendeki viyolonseli bir oktav farkla tınısal 

olarak yumuşatarak ona hacim kazandırması, icra sırasında daha dengeli ve kaliteli bir bas tını 

üretilmesi adına yararlı olabilir. Ancak bu konuyla ilgili kesin bir sonuca ulaşabilmek için bu 

yöntemin de toplu icra sırasında, diğer Türk Müziği çalgılarının arasında mutlaka test edilmesi gerekir.   

Viyolonsel üzerinde sözü edilen bu akort düzeninin uygulanması sayesinde, Türk müziği 

icrasında kullanılan tüm âhenklerde bas tını sıkıntısı yaşanmayacağı savı bir dereceye kadar 

öngörülebilir. Ancak bu uygulamanın viyolonsel üzerindeki denemesi yapılmadan konuyla ilgili kesin 

bir yargıya varmak pek olası değildir. Ayrıca, bu tür yeni bir uygulama, viyolonselin tınısal açıdan 

eskisine oranla daha bas bir niteliğe bürünmesine neden olabileceği için çalgının standart boyutları 

üzerinde küçük çaplı değişikliklerin yapılmasını da gerekli kılabilir. Yaklaşık 44 Hz frekansa sahip bir 

Fa teli eklenen standart viyolonselin, yüksek kalitede bir bas tını üretebilmesi ve akustik olarak da bu 

bas tınıyı ve hacmini kaldırabilmesi adına çalgının sap, sap eşiği, tuşe, ses eşiği, bas balkon, can 

direği, kuyruk ve tekne ebat ve boyutlarının yeniden tasarlanarak ölçülendirilmesi durumu söz konusu 

olabilir. Bu noktada da viyolonsel yapımcıları ile ses fizikçilerinin ortak bir araştırma çalışmasında 

bulunmaları ve bu tarz bir bas nitelikli viyolonsel tasarısına yönelik çeşitli tınısal ve akustik deney 

çalışmaları yapmaları, ortaya çıkacak sonucun başarılı, güvenilir ve uygulanabilir olması adına katkı 

sağlayacaktır.   

Uygulanabilecek bir diğer yöntem de Türk müziği icra topluluklarında viyolonsele bas tını 

konusunda destek vermesi amacıyla kontrbasın da kullanılmasıdır. Viyolonsele yapı ve tını açısından 

en yakın pest tınılı yaylı çalgı oluşu ve de gerçek bir bas karakterine sahip olması nedeniyle 

kontrbasın, Türk müziğinde ihtiyaç duyulan bas tını üretimine viyolonselle birlikte icra edildiği 

takdirde önemli ölçüde güç kazandırabileceği düşünülmektedir. Kontrbasın da Türk müziği icra 

topluluklarında yalnızca pizzicato tekniğiyle icradan ziyade, viyolonsel gibi yayla icra edildiğinde çok 

daha etkili olacak bir bas tını üretimini destekleyebileceği savı, bu anlamda mantıklı ve kullanışlı bir 

çözüm yöntemi olarak kendisini göstermektedir.     

Ertuğrul Sevsay’a göre kontrbas, bas çizgisini oldukça zenginleştiren, derinleştiren ve onu 

etkileyici kılan güçlü bir tınıya sahiptir (Sevsay, 2015: 5). Bu açıklama doğrultusunda, viyolonselin 

aynı ezgi hattı üzerinde kontrbasla çiftlenmesi, Türk müziği icra topluluklarında aranılan bas tını 

desteğinin sağlanmasında daha etkili bir işleve sahip olabilir. Deneme ve yanılma yöntemi ile 

viyolonsel ve kontrbas çiftlemesinin Türk müziğinde nasıl bir bas tını oluşturduğu ve bu ihtiyaca ne 

ölçüde yanıt verdiği gözlemlenebilir. Bunun için de çalgılama yöntemine başvurularak, viyolonselin 

Türk müziği icra topluluklarında yer alan diğer tenor, alto ve soprano karakterli Türk müziği 

çalgılarıyla olan tınısal renk uyumunu saptamak da bas ses desteğinin güçlendirilmesi için etkili bir 

çözüm olabilir.   
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Ertuğrul Sevsay’ın tanımlamasıyla çalgılama, çoklu çalgılarla yapılan müzik ve bu anlamda 

ihtiyaç duyulan çeşitli renkleri yaratmak için benzer ya da farklı çalgıların nasıl kullanılacağını 

öğretmektedir. Sevsay’a göre, çalgılamada kullanılan ölçütler arasında gürlük, benzer veya farklı 

renkler, artikülasyon, çalgıların ve orkestranın farklı perdeleri ile aynı çalgı üzerinde ses üretmek 

amacıyla kullanılan değişik yöntemler sayılabilir (Sevsay, 2015: xv). Sevsay’ın bu tanımlaması 

dikkate alınacak olunursa, Türk müziği çalgıları arasında da gereksinim duyulan çeşitli tınısal 

renklerin oluşturulması amacıyla çalgılama tekniği Türk müziği icrası için de yeni bir uygulama olarak 

kullanılabilir.        

Adler, viyolonselin orkestradaki bazı çalgılarla eşleşme konusundaki uyum özelliğini şu 

sözlerle dile getirmiştir: 

“Şuna da dikkat çekmek gerekir ki viyolonsel, tüm icra topluluklarındaki birçok çalgıyla 

eşleşme veya çiftlenmede çok uyumludur. En çok kullanılan eşleşmeler viyolonsel ile kontrbas, 

viyolonsel ile fagot, viyolonsel ile klarinet ya da bas klarinet, viyolonsel ile korno ve pizzicato 

viyolonsel ile timpanidir” (Adler, 1989: 87).   

Adler’in bilgi olarak verdiği bu çalgı eşleşmelerinin başında viyolonsel ve kontrbas ikilisi 

gelmektedir. Viyolonsel ve kontrbasın yapısal ve tınısal açıdan birbirlerine yakın çalgılar olarak 

eşleştirildiklerinde Batı müziği icrasında iyi bir uyum oluşturduklarını ifade etmek mümkündür. Bu iki 

çalgının, Türk müziği icrası için de birlikte kullanıldıklarında iyi düzeydeki benzer bir tınısal uyumu 

yakalama ihtimallerinin yüksek olacağı söylenebilir. 

 

Şekil 6. Batı müziği sistemine göre viyolonsel ile kontrbasın akord düzeni 

Şekil 6’da, viyolonsel ile kontrbasın Batı müziği sistemine göre yapılan standart akord 

düzenleri porte üzerinde yazılarak verilmiştir. Bu örneğe göre, her ikisi de Fa anahtarıyla yazılarak 

gösterilen akord düzenlerinde, kontrbasınki her ne kadar viyolonselinkiyle aynı bölgeden yazılıyorsa 

da tınısı icrada bir oktav daha pestten duyulmaktadır. Kontrbasın viyolonselden bir sekizli daha pest 

tınlaması, Türk müziği icrası için istenilen bas tınının gürlüğü adına ciddi bir destek sağlayabilir. Batı 

müziğindeki nota yazımının bu şekilde olmasının nedeni ise, viyolonselden bir oktav daha pest bir 

çalgı olan kontrbasın, portede çok ek çizgi alan kalın perdelerinin icracılar ve şefler tarafından 

okunuşunu kolaylaştırmaktır.     

Zeren’e göre, keman ailesindeki en büyük çalgı olan kontrbas, armoninin bas temelini 

oluşturmaktadır (Zeren, 2014: 202). Yine Zeren’in verdiği bilgiye göre, kontrbasın açık konumdaki 4 

telinin frekans değerleri ise şu şekildedir: 

I. Sol Teli: 97,78 Hz, II. Re Teli: 73,30 Hz, III. La Teli: 55,00 Hz, IV. Mi Teli: 41,25 Hz 

(Zeren, 2014: 202).   

Benzer şekilde, bu konuyla ilgili olarak Fransız besteci Hector Berlioz’a göre, “orkestrada 

viyolonseller bir sekizli üstten ya da ünisonla çiftlenecek şekilde kontrbaslara destek verirler” (Berlioz 

ve diğerleri, 1991: 78).   

Buna göre viyolonsel, söz konusu orta bölgede ezgi icra etse bile bir sekizli pestten kontrbas 

desteği aldığında, ezginin üst hattını parlaklaştırarak yumuşatır. Kontrbas da ezginin alt hattını 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

217 

doldurur, oktav olarak açılan ikili ezgi hattına hacim verir, yani bir anlamda basın temel direği işlevini 

görür. Bu eşleşme yöntemiyle viyolonsel ve kontrbas, ortaya çıkan dinamik bas tınıyı birbirlerini 

destekleyerek güçlendirmiş olurlar. 

 Bu düşünceden hareketle viyolonselin, Türk müziği icrasında diğer çalgıların arasında 

belirgin şekilde duyulacak ve ayırt edilebilecek dolgun, güçlü ve dinamik bir bas tını oluşturması 

amacıyla, seslendirdiği ezgi hattının kontrbasla çiftlenerek icra edilmesi etkili bir çalgılama yöntemi 

olabilir. Viyolonselin, Batı müziği orkestra eserlerinde kontrbasla birlikte kullanım biçiminin, Türk 

müziği eserlerinin icrasında da kullanılması, elde edilecek bas tını niteliğinin değerlendirilmesi 

açısından önemlidir. Özellikle de Bolâhenk ve Kız Neyi düzenlerinde icra edilen Rast ve Uşşak gibi 

pestten genişleyen makamlarda bestelenmiş eserlerin seslendirilmesinde viyolonsel, kendi tenor ve bas 

tını bölgelerinden icra yapsa bile, bir sekizli üstten ya da ünison olarak verilecek bir kontrbas 

desteğiyle birlikte rahatlıkla istenilen düzeyde gür ve dinamik bir bas tını üretebilir.  

 

Şekil 7. Bolâhenk düzenine göre Rast makamı dizisinin standart viyolonsel ve kontrbastaki 

icra bölgesi 

 

Şekil 8. Kız Neyi düzenine göre Rast makamı dizisinin standart viyolonsel ve kontrbastaki 

icra bölgesi 

Şekil 7 ve Şekil 8’de viyolonsel ve kontrbasın Bolâhenk ve Kız Neyi âhenklerine (akord 

düzeni) göre Rast makamı dizisi sınırlarındaki kendi icra bölgeleri Sol anahtarlı Türk müziği portesi 

ve Fa anahtarlı Batı müziği portesiyle gösterilmektedir. Şekil 7’de Bolâhenk düzenindeki Rast makamı 

dizisi, Batı müziği sistemine göre viyolonsel ve kontrbasta Re Majör dizisine, Şekil 8’de ise Kız Neyi 

düzenine göre verilen aynı makamın dizisi, bu çalgılarda Batı sistemine göre La Majör dizisine denk 

gelmektedir. Türk müziğinde, özellikle de hanende grubunun veya büyük bir koronun yer aldığı icra 

topluluklarında çoğunlukla uygulanan Kız Neyi âhengiyle icra edilen eserlerde, kontrbasın viyolonsele 
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bir oktav alttan eşlik edecek şekilde yer alması, Türk müziğinde istenilen bas tını gereksinimini rahat 

bir şekilde karşılayabilir. 

Yapılacak çeşitli uygulama ve denemeler sonucunda Türk müziğindeki bas tını desteğine 

yönelik istenilen verimliliğe ulaşıldığı takdirde, kontrbasın da viyolonsel gibi Türk müziği icrası 

amacıyla kullanılan çalgılar arasına katılması için bir takım çalışmalar yapılabilir. Kontrbasın gerçek 

bir bas karakterli yaylı çalgı olarak Türk müziğine kazandırılması, geleceğin Türk müziği kontrbas 

icracılarının yetiştirilmesi adına gerçekleştirilebilecek son derece önemli ve yararlı bir hizmet olabilir.     

Türk müziği fasıl topluluklarındaki çalgı ve hanende sayısının görece daha fazla olduğu 

durumlarda, saz heyetinde genellikle tek başına yer alan viyolonselin tınısının zor duyulması ve 

çoğunlukla da sesinin bastırılması nedeniyle ses renginin beşinci bir Fa (F1) telinin eklenmesiyle 

pestleştirilmesi yöntemi ya da kontrbas desteği yöntemi, icraya yönelik olarak ayrı ayrı denenmelidir. 

Her iki uygulama yoluyla viyolonsel tarafından üretilen bas tını, hanendelerle birlikte diğer Türk 

müziği çalgılarının sesleri arasında kendisini sürekli duyurarak dinamizmini sürdürebilme olanağına 

kavuşabilir. Bu uygulamalar, büyükçe bir koronun veya ondan daha az sayıdaki bir hanende 

topluluğunun yer aldığı icra heyetlerinde sağlam ve güçlü bir bas desteği elde etmek amacıyla 

kullanılabilir.  

Özetlemek gerekirse, deneme-yanılma yöntemiyle akort sistemindeki değişikliğin viyolonselin 

Türk müziğindeki tınısını nasıl etkilediği ve aranılan bas tınıyı istenilen düzeyde verip veremediği 

üzerinde elde edilen sonuçlara göre çeşitli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu tür deney 

ve uygulamalar, viyolonselin ses yapısının Türk müziğinin ihtiyaçlarına daha uygun bir çalgı haline 

getirilmesinde ya da tamamen Türk müziğine özgü yeni, bas karakterli bir viyolonsel tasarlanması 

konusunda çalgı yapımcılarına, ses fizikçilerine ve müzik kuramcılarına ilham kaynağı olabilir, onları 

bu konuyla ilgili yaratıcı fikir ve projeler üretmeye teşvik edebilir.     

İster tek olarak isterse de kontrbas eşliğinde icra yapsın, viyolonselin incesazdaki veya 

kalabalık fasıl topluluklarındaki bas tını işlevini etkili ve dengeli bir şekilde ortaya koymak için, 

özellikle de tını ve oktav uyumu bakımından diğer Türk müziği çalgılarıyla da çeşitli eşleştirme-

çiftleme denemelerinin yapılması gerekir. Viyolonselin Türk müziği icra topluluklarında yeterli 

düzeyde, etkili bir bas desteği oluşturması adına, çalgılama yöntemi kullanılarak bu tını uyumunun 

dengelenmesi konusu üzerinde durulması elzemdir. Ayrıca, viyolonselle birlikte fasıl ve incesaz 

topluluklarındaki diğer Türk müziği çalgıları arasında renk ve tını uyumunu yakalamak ve bu uyumu 

daha iyi bir hale getirmek için buna yönelik akustik denemeler de yapılmalıdır.  

İncesaz ve fasıl topluluklarında viyolonsel tarafından verilmesi beklenen bas tınıyı öne 

çıkarmak, güçlendirmek ve icra boyunca da dinamizmini sürdürmesini sağlamak adına, viyolonselin 

bas tını desteği için eşleştirileceği çalgılar doğru bir şekilde seçilmeli, buna yönelik tasarlanan 

kombinasyonlar da yine model olarak seçilen çeşitli makamlar ve eserler ile bunların icra edileceği 

tüm âhenkler üzerinde mutlaka test edilmelidir. Çünkü bu noktada vurgulanan deneme aşaması, Türk 

müziği icrası için istenilen kalitedeki bir bas tınının vereceği sonuç adına oldukça belirleyici bir işleve 

sahiptir.  

Bazı Türk müziği icra kayıtlarında, viyolonselin diğer çalgılarla olan oktav aralığının 

genellikle açık olduğu görülmektedir. Oktav aralığının açık ve geniş tutulduğu icralarda da 

seslendirilen ezgiye bas desteği sağlamak adına çoğunlukla kalın tellere (Sol ve Do) yüklenmek 

durumunda kalan viyolonsel bu anlamda yalnız ve desteksiz bırakılmaktadır. Sonuç olarak da 

icralarda, viyolonselden yerine göre 2 oktav daha tizden seyreden ney, kanun, klasik kemençe, keman 

veya klarinet gibi çalgıların tiz bölgedeki parlak ve keskin tınıları, viyolonselin pest bölgeden çıkardığı 

düşük frekanstaki bas tınıyı ister istemez zayıflatmakta ve sesinin de kapanarak boğulmasına yol 

açmaktadır. Bu nedenle viyolonsel ile diğer Türk müziği çalgılarının, özellikle de klasik kemençe, 

keman, varsa viyola ve rebap gibi yaylı çalgıların, birbirine yakın olan oktav bölgelerinde icra 

yapmalarında yarar vardır. Türk müziği icrasında tüm yaylı ve nefesli çalgılar arasındaki oktav 

açıklığının dengelenmiş bir aralıkta tutulması, viyolonselin saz heyeti içerisindeki bas tınısının 

desteklenerek daha fazla öne çıkmasına ve de dinamizminin arttırılmasına katkıda bulunabilir. 
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Sonuç 

Viyolonsel, Türk müziği icrası için fasıl ve incesaz topluluklarında kullanılmaya 

başlandığından bu yana, gerek ses alanının genişliği ve gerekse de tını özelliklerinin elverişli olması 

nedeniyle Türk müziğinde çok tutulmuş ve sesiyle ona renk ve zenginlik katmıştır. Bununla birlikte, 

tınısında daha çok tenor özelliğinin ağır basmasına karşın, belirli bir bas tını bölgesini de yapısında 

barındırması nedeniyle Türk müziğinde gereksinim duyulan bas ses desteğini sağlama konusunda da 

icra topluluklarında bugüne dek önemli bir yere ve işleve sahip olmuştur.  

 Bununla birlikte, çalgı gruplarının yoğun olduğu, özellikle de hanende kadrosunun geniş 

olduğu fasıl heyetlerinde, sesinin büyük ölçüde bastırıldığı veya bütünüyle kapandığında viyolonselin 

bas desteğini sürdürmede yalnız ve yetersiz kaldığı dikkat çekmiştir. Bolâhenk, Sipürde ve Kız Neyi 

âhenkleriyle icra edilen ve pestten genişleyen makamların yer aldığı korolu eserlerde, viyolonselin söz 

konusu makamların genişlemiş bölgedeki tüm perdelerine Do teli üzerinden inemediği için bas ses 

akışını kaçınılmaz olarak sekteye uğrattığı gözlenmiştir. Bu nedenle de viyolonselin Batı müziği 

standartlarına göre yapılan tizden peste doğru La-Re-Sol-Do şeklindeki akort düzeninin, Türk müziği 

icrası için yine tizden peste doğru Re-Sol-Do-Fa şeklindeki tam beşli aralıklarla daha pestten 

tınlayacak şekilde düzenlenmesinin veya viyolonsele bir sekizli üstten veya ünison olarak kontrbas 

desteği sağlanmasının, bu çalışmada değinilen ve notasyon örnekleriyle de açıklanmaya çalışılan 

eksikliklerin giderilmesinde etkili ve yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır.    

Bunun dışında, viyolonselin Türk müziği icrasındaki bas işlevini daha belirgin ve dinamik bir 

düzeye ulaştırmak adına, önerilen bu yöntemlerin fasıl ve incesaz topluluklarındaki diğer çalgılarla ve 

ayrıca insan sesleriyle de birlikte mutlaka denenerek uygulanmasının, kullanılan yöntemlerin ve ortaya 

çıkacak sonucun başarılı ve etkili olup olmayacağı konusunda iyi bir değerlendirme yapılabilmesi için 

gerekli ve önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Ayrıca, Türk müziği çalgıları arasında da yapılması gereken tını, nüans, artikülasyon, 

pozisyon ve icra bölgesi (oktav) düzenlemelerinin, genel icra uyumunun daha kaliteli ve dengeli bir 

hale getirilebilmesi için, Batı müziğindeki çalgılama yönteminin Türk müziği çalgıları için de 

uygulanabileceği ve bu anlamda da Türk müziği icrasının tınısal gelişimine önemli ölçüde katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, uygulandığı takdirde bu çalışmada yapılması önerilen akord değişikliği, 

kontrbas desteği yöntemlerinin, viyolonselin Türk müziği icrasındaki bas destek işlevini daha güçlü, 

verimli ve dengeli bir şekilde yerine getirebilmesi üzerinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.         
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ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR ÇALGI: KHOMUS (VARGAN) 

A MULTICULTURAL INSTRUMENT: KHOMUS (VARGAN) 

M. Tekin KOÇKAR66 & A. Abrek KOÇKAR67 

 

ÖZET 

Dünyanın en eski çalgılarından birisi olarak gösterilen Khomus, kökeni tam belli olmamakla beraber Asya’dan 

yayılmış, dünyadaki küçük etnik gruplar dâhil pek çok halkın ulusal çalgısı olarak bilinmektedir. İdiofon türü bir çalgı olan 

Khomus, diş ve dudak arasına sıkıştırılarak elle tek teline vurulmak suretiyle çalınan bu metal çalgı, telin verdiği titreşimin 

ağız boşluğunun daraltılıp genişletilmesi sırasında nefes yönünün değiştirilmesi suretiyle çıkarılan sesle yapılan bir müziğin 

icra edilmesini sağlar. 

Bu çalışmada Avusturalya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtasında da kullanılan ve “Ağız Arpı” veya “Ağız Kopuzu” 

olarak da bilinen bu çalgı ile ilgili literatür taraması yapılmak suretiyle ses, yapı ve kullanıldığı müzik türleri ile ilgili 

bulgular ele alınmıştır. Çok küçük bir çalgı olmasına karşın işlevi büyük olan bu çalgı ile ilgili söz konusu bulgular, QR 

Code’lar aracılığı ile de kaynak olarak desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ağız Kopuzu, Khomus, Jew’s Arp, Vargan, Etnik çalgılar. 

ABSTRACT 

               As one of the ancient instruments in the world, Khomus, has been spread from Asia although the origin is not 

known for certain and become the national instrument of many nations including ethnic groups. Khomus is an idiophone 

instrument, which is held firmly against the teeth and lips and played by tapping the only string with finger. This iron 

instrument, using mouth as a resonator, by changing the shape of mouth and the amount of air contained in it can make 

different overtones to sound and lets create melodies. 

In this study, by scanning related literature about this instrument; also known as "mouth harp" or "mouth komuz" 

and used in Australia, Africa and America continents, the indications about sound, structure and music types are covered. The 

indications about this very small but big in function instrument are also endorsed by QR Code references. 

Key Words: Mouth Komuz, Khomus, Jew’s Arp, Vargan, Ethnic Instruments. 

GİRİŞ 

Çalgı tarihi bakımından insanlık tarihinin de ilk çalgıları İdiofonlu çalgılardır. Sözer, İdiofon 

(İdyofon) çalgıları “kendiliğinden ses çıkaran çalgıların, ya da çıkardıkları seslerle çalgı işlevi gören 

müzik araçları” olarak tanımlamıştır (Sözer, 1996: 352). İdiofonlu çalgılar melodi bakımından çok 

yoksun olmalarına rağmen günümüze kadar ulaşmayı başarmışlardır. Arkeotip idiofonlu çalgıların 

insanın sosyal yaşamının ilk bilinçli adımları olarak kabul edilmektedir. İlkel insanların avcı-toplayıcı 

dönemlerindeki aile ve topluluk olarak yaşamının varlığını kanıtlayan önemli unsurlardan birisidir. 

İlkel insan bu çalgıların sesleri sayesinde toplulukla ve ailesi ile hareketli ve sesli iletişim kurabilmiştir 

(Necefzade, 2010). 

Say, Gazimihal’in çevirisinde kullandığı anlatım biçimiyle ilkel insanın müziğini tanımlamaya 

çalışmasını şöyle anlatmaktadır: “Değerli müzikoloğumuz Mahmut Ragıp Gazimihal, 1940 yılında 

Türkçeye çevirdiği "Musiki Tarihi" adlı kitapta, ezginin doğuşu konusunda mağara insanının 

coşkusuna tanık olmuş gibi bir çeviri söylemi kullanarak oluşumu canlandırmaktadır: "Mütemadiyen 

coşarken melodi İnhinaları haline gelen işte bu nidalar, git gide bir deyiş, bir şarkı halini aldı; hem de 

öyle neşe içinde bir şarkı ki, her yeni sevinçle bir kat daha yükseliyor, fevkalade bir hacim peyda 

ediyordu; coşturduğu herkes sıçrıyor, velveleli seslerine turlu tavırlar katıyorlardı” (Say, 1997: s. 32) 

İlkel müziği ileri uygarlıklardan ayıran temel özellik, yapılan bir müzik parçasında yüksek 

noktalara ulaşmayan sürekli bir tekrar ve törelere (geleneğe) sıkı bağlılıktır. Bu tür müzik, akla, 

hesaplamaya, ya da her hangi bir yönteme dayanmayan bir müziktir. 

Ses malzemesinin düşünsel değerlendirme süzgecinden geçirilmesi olgusu, çağlar boyunca 

süregelen bir tarihi, Müzik Tarihi'ni sergilemektedir. Müzik tarihi, özelliği olan nitelikler taşır: Bu 

tarih, müzik yapma bilincinin, besteleme tekniklerinin, müzik formlarının, akım ya da stillerin, 

çalgıların, müzik yazılarının vb. tarihidir. Doğal olarak Kültür Tarihi’nin bir parçasıdır (Say, 1997; 

s.17) 
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Say, Uçan’dan yaptığı alıntıda ise68; “Müzik iki temel ögeyi içerir: Ses malzemesi ve onun 

insan tarafından değerlendirilmesi. Bu iki öge, müziği hazırlayan "seçme ve yonlendirme11 eylemine 

olanak sağlamıştır. İnsanoğlu böylece sesleri kendi amacına uygun bicimde kullanmayı başarmıştır: 

"Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden 

oluşan estetik bir bütündür” demektedir (Say,1997: s.17). 

Yine Necefzade’ye göre; ”Organoloji bilimi açısından bakıldığında çalgılar, seslendirme 

biçimi açısından; idiofonlu (kendinden sesli), membrafonlu (derili), aerofonlu (nefesli) ve Kordofonlu 

(telli) çalgılar olarak ayrılırlar. İnsanlık tarihinin ilk çalgı olarak yaratıları idiofonlu çalgılardır. Yani 

idiofonlu çalgılar, çalgı aletleri grubunun morfolojik olarak ve seslendirme biçimlerine göre diğer 

grupların en eskisidir. Bu nedenle idiofonlu aletler, çalgı aletlerinin “Alfabesi” olarak 

adlandırılırlar“ (Necefzade, 2010). 

Khomus’un Sınıflandırılması, Tarihi ve Diğer Adları 

“Khomus” ya da “Homus” sözcüğü Orta Asya’da Türkçe konuşan halkların birçoğunda genel 

olarak “çalgı aleti, enstrüman” karşılığı olarak kullanılmaktadır (Gülbeyaz, 2008, 2009). Ancak, bu 

bildiride, elde edilen kaynaklardaki en çok kullanım biçimine göre Orta Asya’da Saha (Yakut) ve 

Tuva bölgelerindeki özel kullanımı olan çalgının adıyla yani “Khomus” adıyla söz edilecektir. Çünkü 

yapılan araştırmalarda söz konusu halkların geleneksel müziklerinin temelinin bu çalgıya 

dayandırıldığı gözlenmiştir. 

Fox bu çalgıyı herhangi bir sınıflamaya tabi tutmazken (Fox, 1988), Hornbostel-Sachs 

Systematiğine göre İdiofonlu çalgılar kategorisinde değerlendirilmiş, ancak daha sonra bu çalgı ile ilgi 

çalışan Frederick Cane ve Ole Kai Ledang ise 17. yüzyıl müzikologlarından Marin Mersenne 

tarafından öne sürülen daha eski bir tanımı olan “aerofon” olarak sınıflandırmayı tercih etmişlerdir. 

Bunun nedeni ise “sadece dilinin arkasına bir parça hava gittiğinde enstrümanın tam olarak 

çalıştığını” vurgulayan bir düşünceydi (Pertout, 2016). 

 Uzak Doğu’dan başlayarak hemen tüm dünyada çeşitli halklar tarafından yerel çalgı olarak 

benimsenmiş olan ve Asya halklarından en yaygın biçimde kullanıldığı adıyla Khomus’un tarihi ile 

ilgili bilgiler çok azdır. Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ve Amerika kıtasına kadar çok yaygın bir biçimde 

kullanıldığı görülmektedir. Yaklaşık 1000 (bin)’in üzerinde farklı adla adlandırılan ve Tunakan’ın 

“Çene Arpı” olarak adlandırdığı Khomus69, örneğin Rusya Federasyonu Mari El Cumhuriyeti’nde 

“Kovıj” (Nikiforov, 1959: 70), Çuvaş Cumhuriyeti’nde Varamtuna (Krivonosov, 1939: 2749)  adını 

alırken, Afganistan’da: chang; Afrika’da: Güney Afrika: trompie, sekebeku, setjoli, isithokotholo; 

Madagaskar: lokanga vava; Nijerya: bambaro, bamboro, babore; Nijer: zagada; Tanzanya: koma; 

Albanis: vegel tringulluese; Almanya: Maultrommel (ağız davulu), mondtrom; Arjantin: torompe (QR 

Code 14); Avusturya:  maultrommel; Bask: rompa, modu-gitarra, muxu-gitarra, mosu-musika; 

Belarus: drymba; Bosna: drombulja; Brezilya: berimboca, harpa de boca, berimbau de boca (QR 

Code 20); Bulgaristan: drumboy; Burma; Lahu: ata; Hmong: rab ncas; Çek Cumhuriyeti: brumle, 

drnkaaka; Çin: kǒu xián (Ağız Teli); Kajkavian: brunda (gürleyen); Danimarka: jødeharpe (Jew harp) 

,mundharpe; Endonezya; Bali: genggong, (QR Code 1); Butonese: ore-ore mbondu veya ore Ngkale; 

Kailinese: yori; Munanese: karinta; Toraja: karombi; Esperanto: buŝharpo (lit. ağız arpı); Estonya: 

parmupill (uçan arı enstrümanı), konnapill (kurbağa enstrümanı), suupill (dudak enstrümanı); 

Filipinler: Maguindanao - kubing; Maranao: kobing; Palawan: aroding; Tagbanua: aru-ding; 

Tingguian: kolibau; Yakan: kulaing; Finlandiya: munniharppu, turpajurra, maristysrauta (titreşen 

demir), huulipeli (dudak-enstrümanı), suupeli (ağız enstrümanı), suuharppu (ağız arpı), morinarauta 

(hırıltılı demir), moristysrauta (hırıldıyan demir), juutalaisharppu, juutalaisen harppu (Yahudi arpı), 

taavetin harppu (Davud’un arpı), pussipeli (çanta enstrüman); Flaman: tromp; Fransa: guimbarde; 

Galler: ysturmant (Kuzey), biwba (Güney), biwbo, giwga, giwgan; Havai: ʻukeke (QR Code 23); 

Hırvatistan: Drombulja; Hindistan’da; Andhra Pradesh: morsing; Assam: gogona; Karnataka: 

morsing; Kerala: mukhar-shanq (ağız kabuğu); Rajasthan: morchang, (QR Code 5); Tamil Nadu: 

mugar-sing; Hollanda: mondharp (ağız harpı) (QR Code 21); İngiltere: gewga, Jew’s harp, Jew’s 

trump, jawharp, jaw’s harp, juice harp; İran: zanboorak; İrlanda: trumpa; tromb (Galce); İskoçya: 

                                                           
68 Uçan, 1996: s.16 (1996). 
69 http://www.antropodium.nl/Duizend%20Namen%20Mhp%20voorw%20ENG.htm (erişim tarihi: 10.08.2016) 
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tromb (Galce); İspanya’da: guimbarda, birimbao veya arpa de boca (QR Code 15); Asturias: trompa: 

Euskal Herria (Bask) - musugitarra (öpücük gitarı); İsveç: mungiga (ağız fideli); İsviçre: bombarde, 

zanforgna, cinforgna, zinforgna; Swiss German: muul trummle; İsrail: nevel pe (ağız arpı); İtalya’da: 

scacciapensieri (düşünce dağıtan), ribeba; Sardunya: trunfa or trumba; Sicilya: marranzanu (QR 

Code 7); İzlanda: gyðingaharpa (kjálkaharpa), munnharpa; Japonya: Nihonjin: koukin (ağız arpı); 

Ainu: mukkuri; Kamboçya: angkuoc; Kanada: jew’s harp Quebec: bombarde, trompe, guimbarde ya 

da ruine-babines; Kazakistan: Şan-kobuz; Kırgızistan: temir-komuz (demir komuz), ooz-komuz (ağız 

komuzu) (QR Code 16); Korsika: riberbula; Laos: Hmong, rab ncas; Letonya: vargāns, dambrelis; 

Macaristan: doromb; Malezya: bungkau, turiding, gurudeng, junggotan, juring rangguin, rangoyd, 

rangun, jyrin, tumran, suup-tumran; Moğolistan: khel khuur, aman khuur, aman tobshuur, khulsan 

khuur, temür khuur, tömör khuur; Nepal: murchunga, binaiyo; kha-wang, machinga, changu, 

machunga, kom-i, gon-kap; Norveç: munnharpe, munnharpa (ağız arpı), munnspill; Okyanusya’da: 

Cook Adaları: pokakakaka; titapu; Guam: belembaupachet; Havai: ni’ au kani; Mangaia: tangi ko’e; 

Marquesas: hiva oa, tita’a kohe; Yeni Britanya Adaları: kaur; Yeni Gine: susap, begnankr, bombom 

pumbune, tungge, songer; Yeni Zelanda: kukau, rooria; Palau Adaları: tumtum ra lild; Pukapuka: 

vivo; Samoa: utete; Laos: hun, toi;  Solomon Adaları: mabu, tankuvani; Tonga: mokena; Özbekistan: 

chankovuz, chang-kobuz; Pakistan: chang, morchang; Polonya: drumla; Portekiz: berimbau; 

Romanya: drâmbă, drîmba, drîmboaie, drîmb, drînd, drînda, drîng; Rusya’da: vargan; Başkir: kubyz, 

kumyz, ağaç-kumyz, ağaç-kubyz, temir-kubyz; Tuva: khomus, homus, komus, xomus, Yakut (Saka 

Cumhuriyeti): khomus, (QR Code 10, 11); Hakas: temir khomus; Hantsi: tumra, tomra;  Sırbistan: 

drombulje, drombulja, drimbolj; Çukçi: vanni-yayar (diş tefi); Çuvaş: varam-tuma (sivrisinek), 

palnay, jupas, varkhan; Koryak: vanni-yayay (dudak tamburası); Nanay: kunkha; Evenk: panar, 

purgip-kavun, kengipkevun, kongipkavun, pangipkavun; Slovakya: drumbľa (QR Code 9); Slovenya: 

dromlja; Şili: trompe; Tacikistan: chang-kobuz, temir-chang, changi zanona; Tataristan- kubyz; 

Tayland - jong nong ya da huen; Tayvan’da: Amis: datok veya tivtiv; Atayal: lubu; Bunun: honghong; 

Tibet: kha-rnga; Türkmenistan: gopuz; Ukrayna: drymba, drumlya, doromba, organ, vargan, vigran; 

Vietnam: đàn môi, çàn môi; nggoec, tong, kong kle, kon hle, rhnui, göch, roding, toung, then, guat, 

pang teu ing; adlarıyla kullanılmaktadır (Tunakan, 2016; Bakx, 2012). 

Tunakan’a göre: “Dünyada “Jew’s Harp” yani Yahudi Arpı olarak bilinen çene arpının 

(Jaw’s harp) Yahudilerle ya da Yahudilikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalara 

göre, Jaw’s Harp yani “çene arpı” anlamına gelen bu iki sözcüğün, zamanla söylenişte değişiklik 

göstererek bu ismi aldığı tahmin edilmektedir” (Tunakan, 2016) 

Halk çalgıları konusunda ülkemizde yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle bu çalgı ile ilgili 

Türkçe kaynak çok azdır. Dünyadaki birçok kültürde Khomus’un yeri olmasına rağmen nedendir 

bilinmez Türkçe halk arasında “Ağız tamburası” biçiminde adı olmasına rağmen Anadolu 

coğrafyasında rastlanmamaktadır. Müzikolog Bakx, Türkiye’de “Khomus” çalgısı geleneği 

bulunmamasına rağmen Ağız Tamburası ve Ağız Muzikası adlarının tespit edildiğini belirtmektedir70. 

Çeşitli kaynaklarda bu çalgının doğduğu ve dünyaya yayıldığı yerin Güneydoğu Asya ve 

Polinezya olduğu kanısı yaygındır. Bazı müzikbilimciler ise Afrika kökenli olduğu düşüncesindedirler. 

Ancak arkeolojik kazılarda bulunan en eski idioglotik (kemik) Khomus örneği Moğolistanda 

bulunmuştur ve M.Ö. 1. yüzyıla aittir. Daha sonraki en erken heteroglotik (metal) buluntu ise Rusya 

Federasyonu, Başkortostan Cumhuriyeti’nde bulunan ve M. S. 8-9. yüzyıllara ait olduğu düşünülen 

Khomus örneğidir. Günümüze kadar sağlam olarak kalmış olan en eski Khomus örnekleri ise ince 

metal işçiliğin ilk gelişmeye başladığı Japonya’da bulunmaktadır ve M. S. 10. yüzyılın başlarına aittir. 

Avrupa’ya ise 13. yüzyılda geldiği düşünülmektedir (Suits, 2007: 14).  

Ammer’in de belirttiği gibi “Çok eski bir çalgı olan Jew’s Harp, Avrupa’ya Asyadan gelmiş, 

Avusturya gibi bazı ülkelerde Armonika’ya dönüşmüştür” (Ammer, 2004: 202). 

En geniş müzikal formları Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti’ndedir. Yakutlarca Khomus’a 

verilen önemin bir göstergesi de başkent Yakutsk’ta, farklı malzemeden üretilmiş 5500 çeşit 

Khomus’un sergilendiği dünyanın ilk Khomus müzesinin bulunmasıdır (QR Code Müze). İkinci bir 

müze de Rusya, St. Petersburg’da bulunmaktadır. St. Petersburg Vargan Merkezi ve Vargan Müzesi 

                                                           
70  Bakx, Phons (2012): http://www.antropodium.nl/Duizend%20Namen%20Mhp%20NOMENCLATUUR.htm (erişim tarihi 11.03.2015) 
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(Санкт-Петербургский варганный центр и музей варганов) adını alan müzede dünyanın çeşitli 

ülkelerinden Khomus (Vargan) ile ilgili yeni ve eski materyallerin yanı sıra satış da yapılmaktadır 71 

(QR Code 17). Bir diğer koleksiyon da Paris Ulusal Müzesinde yer alan Guimbarde bölümüdür72. 

Khomus’un Yapısı, Tipleri ve İcra Biçimleri 

Khomus genel olarak bakıldığında iki temel yapısal özelliğe sahiptir: 

1. İdioglot, yani, tahta, bambu, kemik ya da metal bir parçadan ince bir kısım dil biçiminde 

kesilerek bu parçanın titreşmesi yoluyla ses elde edilenler; 

2. Heteroglot yani, metal bir çembere sıkıştırılan esnek bir metal telin titreşimiyle ses elde edilenler 

(Mourot, 2011). 

   
  Endonezya’da: Genggong (İdioglot)     Nepal’de: Murchunga (Heteroglot) 

             

Viêt Nam’da; Dan Moi (İdioglot)    Estonya’da: Parmupill (Heteroglot) 

 

Khomus’un boyutları kullanıldığı kültürlere göre ve ses yapılarına göre değişmekle birlikte 7 – 35cm. 

uzunluğunda 3 – 8cm genişliğindedir. Elde edilmek istenen ses tonuna göre alto, bariton veya bas sesler için 

çeşitli ebatları bulunmaktadır. Kullanılan metal malzeme de çelik, bakır alaşım, pirinç gibi malzemelerdir. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Khomus yapımı sırasında, elde edilecek ses tonları için mikrometrik ölçümler 

yapılabilmektedir. Genel olarak parçaları aşağıdaki gibidir: 

 
1. Gövde halkası (тиэрбэс). 2. Gövde (сынгаах). 3. Gövde dış yanakları (тас нэдэс). 4. Gövde iç yanakları (ис иэдэс). 

5. Dil (тыл). 6. Dil tetiği (хохуора). 7. Dil ucu (чыычаах). 

Khomus’un parçaları (Türkçe – Yakutça)(Şişigin, 2010) 

                                                           
71  http://vargan.spb.ru, http://axenty.livejournal.com/119491.html 
72  Muséum National d'Histoire Naturelle, Les Guimbardes du Musée de l'Homme, Institut d'Ethnologie, Paris. 
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Khomus’un tipleri ve yayılma bölgeleri 73 

 
İdioglot Khomus tipleri ve yayılma bölgeleri 74 

 

 
Heteroglot Khomus tipleri ve yayılma bölgeleri 75 

                                                           
73 http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol2num2/Harp.htm (erişim tarihi: 10.08.2016) 
74 http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol2num2/Harp.htm (erişim tarihi: 10.08.2016) 
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Khomus görünüş olarak gösterişsiz ve dikkat çekmeyen bir yapıda olmasına rağmen ses yapısı 

itibariyle olağanüstü etkileyicidir. Khomus virtüözlerince çıkarılan sesler sanki doğa ananın yarattığı 

seslerdir. Kendiliğinden ses çıkarması mümkün olmayan bu çalgıyı çalan insan kendi ruhunu ve 

düşüncelerini kattığında ortaya çıkan sesler dinleyicileri derinden etkiler. Khomusun gizemli seslerinin 

nedeni insanın ona verdiği ses ve nefesle çalgının bütünleşmesinden kaynaklıdır. Khomus çalgıcısının 

çalgı ile bütünleşmesi sonucu mucizevi bir ezgi ortaya çıkmaktadır. Dinleyicilerin sevinç, hüzün, aşk, 

nefret gibi duygularını kısa sürede ortaya çıkarır. Bu nedenle mistik ve dini müzik çalgısı olarak da 

şamanlar tarafından sıkça kullanılmıştır (QR Code 18). 

Khomus farklı kültürlerde farklı biçimde çalınmaktadır. Yakut (Saha ) halkının en ünlü 

Khomus virtüözlerinden olan S. Şişigin’e göre Khomus çalarken dikkat edilmesi gereken en önemli 

noktalar şunlardır: 1. Khomus’u doğru tutmak, 2. Khomusun diline parmaklarla vurma tekniğini iyi 

öğrenmek, 3. Doğru nefes alıp vermek, 4. Khomus’un ana sesini duyabilmek ve 5. Ses değiştirmelerini 

öğrenmek. 

1. Khomus’un tutuluşu: Gövde halkası sol elin parmakları ile tutulur. Gövdenin dış 

yanakları dişlerin arasına yerleştirilir. 

2. Khomusun sesi dil kısmına vurmak suretiyle çıkarıldığından dilin sürekli titreşimde 

olmasını sağlamak için başparmak ve işaret parmağı ile dile sürekli vurulur. Vurma teknikleri de 

şunlardır: 

a. Ana vuruş tekniği: Saat yelkovanının tersi yönünde döndürülmek suretiyle yumuşak 

bir bilek hareketiyle işaret parmağı ile dirsek aşağıda tutularak önden geriye doğru ve aynı pozisyonda 

geriden öne doğru vurmak, 

b. İkinci teknikte ise bilek yanak kenarında hareketsiz kalır, dile farklı parmaklarla 

yandan vurularak ses çıkarılır. 

3. Doğru nefes alıp vermek; Nefesin iyi kontrol edilmesi için diyafram nefesi ile 

kontrollü bir nefes uygulanmalıdır. 

4. Çalma sırasında çıkan seslerin iyi bir biçimde duyulması için iyi bir kulağa sahip 

olmak gerekir, 

5. Khomusla yapılan ses değiştirmeleri nefes alıp verme sırasında çıkarılan seslerle ses 

değiştirmeleri sağlanır. En kalın ses “O” sesi ile verilir. En yüksek ses ise “İ” ile verilir. Bu iki ses 

arasındaki seslerin çıkarılması için de ağız boşluğunda dilin ileri-geri hareketleri ve yanakların 

genişletilip daraltılması ile sağlanır (Şişigin, 2010; ss. 4-7). 

Şişigin’e göre Khomus birkaç biçimde icra edilmektedir. İlki geleneksel “orta çalış, yumuşak” 

tekniktir. Bu teknikte Khomus durmaksızın çalınır. Nefes burundan alınarak yanaklar vasıtasıyla 

sürekli verilir, bir an bile sesi durmaz (Anadolu’daki zurna çalma tekniği gibi y.n.). Bu tekniği çalan 

artık pek az kişi kalmıştır. İkinci teknik “orta” tekniktir. Bu teknik ile icracı yalnızca kendisi için 

çalar. Dinleyici için çalınmaz. Bu çalış tekniği ile icracı sanki ruhunu açar ve dinlendirir. Bu çalma 

tekniği ile bazen halk şarkıları da söylenmektedir (Şişigin, 2010; 9).  

 Üçüncü teknik ise “taklit” tekniğidir. Dinleyiciler de icracılar da bu tekniği çok 

sevmektedirler. Bu teknikle doğadaki sesler taklit edilerek dinleyiciler etki altına alınabilir. Dördüncü 

teknik ise “doğaçlama” tekniğidir. Bu teknikte taklit tekniğinden farklı olarak önceden hazırlanmış bir 

konu üzerine doğaçlama çalınır. Bu çalma tekniği virtüözlük isteyen bir tekniktir ve birçok ritm ve ses 

yapısını kullanmayı gerektirir. 

                                                                                                                                                                                     
75 http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol2num2/Harp.htm (erişim tarihi: 10.08.2016) 
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Ünlü Saha (Yakut)’lı Khomus virtüözü Spiridon Şişigin 

Khomus’un çalış teknikleri halklara göre değişmekle birlikte temel olarak (a) bileğin yukarıda 

tutularak işaret parmağı ile dile vurulması, (b) bilek aşağıda, el yanak hizasında tutularak yine işaret 

parmağı ile dile vurulması, (c) dirsek aşağıda tutularak başparmakla dile vurulması ile 

çalınabilmektedir. 

        

Khomus’un dişler arasında tutuluşu Khomus’un çalınış biçimi (a) 

         

Khomus’un çalınış biçimi (b)  Khomus’un çalınış biçimi (c) 

Genel anlamda Khomus çalma metodu enstrümanın diline vurma, çekme ya da itme 

hareketiyle titreşim vermeyi içerir. Heteroglot tiplerde herhangi bir parmakla vurarak çalgıyı tutanın 

aksi elinin işaret parmağıyla çekilerek ya da itilerek çalınır, idioglot tiplerde ise vurma hareketi dilin 

uzantısı ya da çerçevenin ucunda olur. 

Bazı Yeni Gine varyasyonlarında, tüm hareketler tek elle yapılırken dil bileğin iç tarafına 

vurur. Cava adasındaki varyasyonlarda çerçevenin ucuna diğer elin parmağıyla vurulması yöntemi 

tercih edilir. Dilin tabanına ya da çerçevenin kendisine tutturulmuş bir ipi olan İdioglot tiplerde çekiş 

gücü kullanılır. Bu yöntem Endonezya takımadalarında, Hindistan, Nepal, Burma, Tibet, Çin ve 

Japonya gibi ülkelerde bulunmaktadır. 

Batı Avrupa ve Amerika’nın geleneksel yay şekilli metal Jew’s Harplarını doğru çalma 

tekniği, çalgıyı sol elle, başparmak çerçevenin sol orta ucunda, işaret parmağı ve orta parmaklar üst 

kısma gelecek şekilde tutmayı (sağlak bir insan için) gerektirir. Sonra çerçevenin kollarını ön dişlere 

karşı hafifçe açığa ve dudaklar çerçevenin kollarına gelecek biçimde çalgının dilinin oynamasına engel 

olmayacak şekilde yerleştirip, nefes, dile vurma ve ağız açıklığının boyutunu değiştirerek karakteristik 
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sesler çıkartılır. Fox, “Aslolan kullanılan teknik, ıslıkla aynıdır: ağız boşluğu daha büyük olunca daha 

alçak notalar çıkar, daha küçük olunca yüksek notalar” demektedir (Fox, 1988: s.27).  

Her çalgı temel tonu üretmekle beraber, üçüncü, beşinci, yedinci, sekizinci (oktav) dokuzuncu 

ve onuncu armonikleri, daha büyük çalgılar, onikinci ve bazıları onbeşinci ve onyedinci tonları da 

çıkarabilir. Baines’e göre “Hareketin akustiği çok tartışılmıştır. Titreşen metalin kendisi teorik olarak 

sadece armonik olmayan “clamped bar” frekanslarında temelin çok üstünde, en az iki oktav üstünde 

parçalar üretebilir. Konuşma sesleri tınıyı değiştirmek için kullanılabilir, staccato ve titrek sesler 

üretmek için özel dil hareketleri ve tınıyı değiştirmek için güçlü ve zayıf nefesleri içeren daha ileri 

çalma teknikleri dünya çevresinde gelişmiştir” (Baines, 1992) 

Harmann çalgının çalma teknikleri ile ilgili verdiği egzersizlerde Şişigin’e yakın bir yol 

çizmektedir: “Çalarken, harflerin ağızdan çıkarılma biçimleri sizin notalarınız olur. Çalarken seslileri 

ağzınızla çıkarmayı deneyin. Şimdi o şekilleri abartın. İ’leri mümkün olduğu kadar ağzının ön 

tarafında çıkarmayı çalışın. O’ları mümkün olduğu kadar büyük çıkarın. E ile çalın – sert A ile 

yumuşak A arasında gidip gelerek. D, G, K, L ve T üzerinde çalışmak için bazı iyi egzersizler olabilir. 

Diyafram kullanarak farklı basınçlar uygulamak nefes alıp verirken tınıyı değiştirmek için 

kullanılabilir. Start/stop dizgisinde kapalı gırtlak sesi çıkarmak için nefes alıp vermek, vibrato efekti 

vermek için nefes almak ve vermek arasında hızlı geçiş yapmak. Buna ek olarak ağız bir başka ses 

daha çıkarmak için ikinci bir körük gibi kullanılabilir. Dil perde değişimleri için birincil araç olarak 

kullanılırken, alternatif olarak gırtlak da kullanılabilir. Akort için “dilin gerisini damağa kaldırmak” 

gibi özel bir teknik kullanılabilir. Hatta Romanya’da Jew’s Harplar akort sürgüleri ile 

ayarlanabilmektedir. Dünyanın diğer ülkelerinde çalgının temel tonunu değiştirmenin genel yöntemi, 

dilin ucuna yalıtıcı balmumu ya da şellak sürmektir” (Harmann, 2016). 

Khomus (Jew’s Harp / Çene Arpı), Avrupa’da 13. yüzyıldan itibaren halk arasında yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 18. yüzyılda ise Klasik Batı Müziği repertuvarına da girmiş ve 

1750’li yıllarda, Johann Heinrich Hörmann’ın iki flüt, dört keman ve sürekli basın çene arpına eşlik 

ettiği “Partita in C” adlı eseriyle Avrupa’ya tanıtılmıştır. 18. yüzyıl Avrupa’sı çene arpının altın çağı 

olarak açıklanır. İçlerinde Benedict Papazı Bruno Glatzl, Franz Koch ve Dusseldorf’ta, ünlü çene arpı 

virtüözü Heinrich Scheibler’in bulunduğu virtüözler dönemin en iyi icracıları arasında 

sayılmaktadırlar.  

Jew’s Harp, doruk noktasına 1834’te, Karl Eulenstein’ın eseriyle ulaşmıştır. Eulenstein, aynı 

anda iki çene arpını çalarak, 16 enstrümanın ses alanı kadar perde çıkarabilmiştir (Tunakan, 2016). 

Ayrıca Johann Georg Albrechtsberger’in “Konzert für Maultrommel, Mandora und Orchester 

F-Dur ve in E Major” adlı eserleri günümüzde de en çok çalınan eserlerdendir (QR Code 22). 

Bu çalgı ile ilgili Grösel’in yapmış olduğu çalışmada Klasik Müzikte ve çeşitli kültürlerde 

kullanımı, ses teknikleri, notalama ve icra teknikleri ile ilgili geniş bilgiler yer almaktadır. Çalgının 

ağıza ve dişler arasına yerleştirilmesinden başlayarak 12 temel uygulamanın (Oral, Nasal, Nasaliert, 

Zentral, Lateral, Verschluss, Enge, Affrikative, Vibrant, Tap, Flap, Approximant) ayrıntılarıyla ele 

alındığı çalışma bu alanda yapılmış en önemli çalışmalardan birisidir. Grösel çalışmasının bir 

bölümünü bu çalgının insan iletişimindeki rolüne ve zihin sağlığına katkıları konusuna ayırmaktadır 

(Grösel, 2012). 

SONUÇ: 

Son otuz yıldır Khomus birçok kültürde popüler bir çalgı olarak benimsenmiş ve elektronik 

müzik, avangard müzik, pop ve caz müzikleri içerisinde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 1998 yılında 

Avusturya’nın Molln kasabasında düzenlenen 3. Dünya Jew’s Harp Kongresi ve Festivali’nde bir 

araya gelen birçok ülke sanatçısı dünyadaki en orijinal çalgı olduğu konusunda düşünce birliğine 

varmışlardır (Pertout, 2016). 

Khomus dünyadaki birçok halk arasında farklı biçimlerde çalınmasına rağmen Yeşil’in de 

belirttiği gibi: “Folklorun diğer bir işlevi ise değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek 

vermektir. Dini pratikleri uygulamak toplumların korunma, sağaltma gibi ihtiyaçlarını yerine getiren 

din adamlarının şamanların kullandığı bu gizemli tınıları kullanmak istemesi veya ihtiyaç duyması 
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ağız kopuzunu farklı toplumlar tarafından da kullanılmasına imkân vermiştir” (Yeşil, 2015) (QR Code 

18). 

Bu amaçla, bu çalışmada adını Khomus olarak andığımız “çok kültürlü” bu çalgının 

Türkiye’de de tanıtılması ve Anadolu müzik kültürüne kazandırılması, bu konuda denemelerin 

yapılması kanımızca yerinde olacaktır. Khomus’un mistik ses yapısı Anadolu müziğinin geleneksel 

yapısında yer alan uzun hava ve bozlak türlerinin icrası sırasında serbest ritimlerle ya da Orta 

Anadolu, Teke ve Akdeniz ezgilerinin karma özellikli ezgilerinin eşliğinde renk çalgısı olarak 

kullanılmaya çok uygun olduğu düşünülmektedir. 
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“NARTLANI TOY KÜNÜ” 

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN KARAÇAY-BALKAR HALKININ 

GELENEKSEL ŞENLİĞİ, ADETLERİ VE DANSLARI 

“NART’S CELEBRATION DAY” 

THE CELEBRATION DAY OF KARAÇAY-BALKAR SOCIETY 

THEIR TRADITIONAL DANCE PRACTICES. 

M. Tekin KOÇKAR76 & Gürbüz AKTAŞ77 

 
ÖZET 

 Türkiye’de yaşayan Karaçay-Balkar halkı Kafkasya’dan Türkiye’ye göçlerinden itibaren kurdukları yerleşik köy 

yaşamında, beraberlerinde getirdikleri birçok geleneği titizlikle sürdürmeye çalışmışlardır. Ne var ki, kültürel değişimin 

doğal sonucuna bağlı olarak, son 20-30 yılda köyden kente göçün hızlanması, iletişim araçlarının ve teknolojinin büyük bir 

süratle ilerlemesi sonucu, sıkıca sarılmış oldukları, geleneklerinin de yine aynı hızla kaybolduğu gözlenmiştir. Bu sonuca 

bağlı olarak, 1993 yılında Eskişehir’de kurulan Kuzey Kafkas Karaçay-Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 

girişimleriyle toplumsal bağların, akrabalık ilişkileri ve adetlerin sürdürülebilmesi amacıyla büyük bir toplantı 

düzenlenmiştir. Karaçay-Balkar toplumunun yaşam tarzlarını yansıttıkları danslarını, müziklerini, seyirlik oyunlarını (Dırğa 

Tutuş, Kozbörk, Kol Taş atış, Koz Oyun… v.b.) geleneksel el sanatlarını, yemek ve benzeri geleneklerini gelecek kuşaklara 

aktarmak amacıyla, Kafkasya’dan gelerek ilk yerleştikleri köy olan, Eskişehir, Çifteler ilçesi, Yazılıkaya (Tarihi Midas)  

köyünde “Nartlanı Toy Künü” (Nartların Düğün Günü) adı verilen bu toplantı izleyen yılları da kapsayan geleneksel bir 

kutlamaya dönüşmüştür. 

Bu bildiride, 21.’si düzenlenen “Nartlanı Toy Künü” etkinliğinde icra edilen “Gollu”, “Sandırak”, “Abezek - Simd” 

ve “Apsuva” danslarının icra biçimleri, oynanma nedenleri, anlamları ve müzikleriyle ilgili yapılan alan araştırması 

sonucunda elde edilen bulguların paylaşımı hedeflenmiştir. Araştırmada “QR Code” istatistik metodu kullanılmış, elde edilen 

sonuçlar bildiri sonuna eklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nartlar, Destanlar, Karaçay-Balkar, Kuzey Kafkas Dansları. 

ABSTRACT 

Karachai-Balkar society sustained their traditions that they are tied strongly since the time they settled in Turkey 

after the big migration from Caucasia. However, through the time, they have noticed that their traditions, through the nature 

of cultural change, speedly changing. Thus the celebration day “Nart’lanı Toy Künü” was organized by Norther Caucasian, 

Karachai-Balkar Association of Eskişehir in 1993, in Yazılıkaya, Çifteler of  Eskişehir for the first time, fort he remembrance 

of their encesters; the “Narts”, their heroism, sagas, myths and traditions whom thought to be the people lived in Caucasus in 

the antient times, as well as to celebrate and retain Karachai cultural assets: the dances (Dırga hold wrestling, Kozbörk, Kol 

Tash throwing, Koz game…etc.) the songs, folk arts and transform to the next generation as well as to create solidarity 

among the whole society.  

In this presentation, we aim to focus on research findings, evaluated and analized through the “QR Code” methd, 

that have been conducted in the Eskisehir area among Karachai-Balkars; their tarditional dances: “Gollu”, “Sandırak”, 

“Abezek - Simd”, “Apsuva” and the meaning of the dances, traditional importance in the culture and their music that were 

performed at the 21st “Nart’s celebration day”. 

Key Words: Nart Epos, Epos, Karachay-Balkar, North Caucasus Dances. 

GİRİŞ 

1886 ve 1905 yıllarında Kafkasya’da Elbrus dağının eteklerinde Rusya Federasyonu içerisinde yer alan 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’ndeki Karaçay-Balkar bölgelerinden Anadolu 

topraklarına göç eden ve kendilerine Alanlar ya da Dağlılar (Taulula) adını veren Karaçay-Balkarlılar 

beraberlerinde getirdikleri kültürlerini son yıllara kadar koruyabilmişlerdir (Koçkar ve İjaeva Koçkar, 2015: 

398). 

Nart Destanları, diğer Kafkasya halklarında olduğu gibi Karaçay-Balkar halkının da binlerce yıllık 

geçmişinde oluşan, günümüze kadar kaybolmadan gelen sözlü halk hikâyeleridir. Bu hikâyeler dilden dile, 

kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiş, bütün Kafkasya halklarının sosyal yaşamındaki kurallar 

zinciri Adige Khabze (Özden Adet, Adat, Yakh)’nin de temelini oluşturmuştur. 

                                                           
76 Öğr. Gör. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER), mtkockar@gmail.com  
77 Prof. Dr. Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Halkoyunları Bölümü, aktasgurbuz@yahoo.com  
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Nart Destanları savaş sahneleri ve kahramanlık betimlemelerini içeren mükemmel halk hikâyeleri ile 

doludur. Bu hikâyeler, şiir OKUMA ya da koro (jıu, ejıu, dejıu) eşliğinde şarkılar biçiminde anlatılır. Bu anlatım 

o kadar güçlü, coşkulu ve gerçekçi olur ki, dinleyiciler veya okuyucular savaş sahnelerindeki kılıç seslerini, 

kahramanların haykırmalarını hikâyelerin içindeymişçesine hissederler. Nart atlarının kişnemelerini, 

ayaklarından çamurların etrafa sıçrayışını, nal seslerini duyarlar. Nartlar her zaman cesaret ve ün için seferlere 

çıkarlar. Hiçbir zaman başkalarının yerlerine, köylerine, topraklarına göz dikmezler. Toprak işgal etmezler. 

Nartlar her zaman gerçeği, doğruyu ve iyiyi ararlar. Kötülerin pişman olmasını sağlarlar, zalimlerle zalim, 

iyilerle iyi, büyüklerle büyük, küçüklerle küçük olurlar (Koçkar, 2016). 

Türkiye’de yaşayan Karaçay-Balkar halkı Kafkasya’dan Türkiye’ye göçlerinden itibaren kurdukları 

yerleşik köy yaşamında, beraberlerinde getirdikleri birçok geleneği titizlikle sürdürmeye çalışmışlardır. Ne var 

ki, kültürel değişimin doğal sonucuna bağlı olarak, son 20-30 yılda köyden kente göçün hızlanması, iletişim 

araçlarının ve teknolojinin büyük bir süratle ilerlemesi sonucu, sıkıca sarılmış oldukları, geleneklerinin de yine 

aynı hızla kaybolduğu gözlenmiştir. Bu sonuca bağlı olarak, 1993 yılında Eskişehir’de kurulan Kuzey Kafkas 

Karaçay-Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin girişimleriyle toplumsal bağların, akrabalık ilişkileri ve 

adetlerin sürdürülebilmesi amacıyla büyük bir toplantı düzenlenmiştir. Karaçay-Balkar toplumunun yaşam 

tarzlarını yansıttıkları danslarını, müziklerini, seyirlik oyunlarını (Dırğa Tutuş, Kozbörk, Kol Taş atış, Koz 

Oyun… v.b.) geleneksel el sanatlarını, yemek ve benzeri geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, 

Kafkasya’dan gelerek ilk yerleştikleri köy olan, Eskişehir, Çifteler ilçesi, Yazılıkaya (Tarihi Midas)  köyünde 

“Nartlanı Toy Künü” (Nartların Düğün Günü) adı verilen bu toplantı izleyen yıllarda kapsayan geleneksel bir 

kutlamaya dönüşmüştür. “Nartlanı Toy Künü” 2013 yılında Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alınmıştır. 

Nart destanları çok eski dönemlerde insanların eğitimi, yaşama hazırlanması, örnek alınacak kişileri ve 

davranışları gösterme gibi öğretici görevleri yerine getiriyordu. Toplumun yaşlı, bilge kişileri (Tamadalar) 

tarafından kuşaktan kuşağa anlatılarak örnek alınacak kahramanları ve dünya görüşünü aktarıyor, kötü örnekleri 

sunuyor, insanların bu olaylarla kaçınması gereken davranışlar belirtiliyordu. 

Karaçay-Balkarlılarda da 1782 yılında İslam dinin kabul etmelerine kadar bu hikâyeler kuşaktan kuşağa 

anlatılarak toplum eğitimi sağlanmaya çalışılırdı. İslam dininin etkisiyle Nart öğretileri değişmesine rağmen 

hikâyeler günümüze kadar anlatılarak gelmiştir. 

Karaçay-Balkarlılar ve Kuzey Kafkasya’da yaşayan diğer halklar kendilerini efsanede geçen Nart 

halkının devamı olarak görmektedirler. Bu nedenle her yıl belli dönemlerde büyük akraba toplantıları 

yapılmaktadır. Geniş toplantılar “Tukum Cıyılıu” ya da Nart Cıyılıu” adını almakla birlikte daha dar kapsamlı 

sülale toplantıları da yapılır. 

Karaçay-Balkar bölgesinde yaşayan Karaçay-Balkarlılarda sülale veya soy karşılığı olarak “Tukum” 

sözcüğü kullanılır. Her tukum birçok aileden oluşur. Her Kuzey Kafkasyalının ve Karaçay-Balkarlının “Tukum 

At” denilen bir soyadı vardır. Tukuma adını veren genellikle altı ya da yedi kuşak önce yaşamış olan atalardan 

biridir. Geleneklere göre aynı tukumdan olanlar birbirlerini kuşak olarak ne kadar uzak olursa olsunlar kardeş 

sayıldıkları için evlenmezler. Bu nedenle her Karaçaylı en az yedi kuşak önceki atalarını ve bu kuşaklar arası 

kuzenlerini bilmek durumundadır (Tabakçı, 2008). 

Büyük ve geniş kapsamlı “Nart” toplantılarında ve tukum toplantılarında Karaçaylılar tukumlar arası 

ilişkileri kurarlar, akrabalıkları tanırlar. Birbirlerinden haberdar olurlar ve eski gelenekleri, dansları, oyunları 

oynarlar. Geleneksel yemekleri yaparlar ve eğlenirler.  

Türkiye’de Nüfusları yaklaşık olarak 20.000 kadar olan Karaçay-Balkarlılar, Eskişehir ili Sivrihisar 

İlçesi Ertuğrul (Yakapınar) Köyü, Acı yaylası köyü; Eskişehir ili Çifteler ilçesi Belpınar, Yazılıkaya Köyleri; 

Afyon ili Doğlat, Akhisar, Gökçeyayla (Kilise) Köyleri; Konya ili Sarayönü ilçesi Başhüyük Köyü; Kayseri ili 

Pınarbaşı ilçesi Eğrisöğüt Köyü; Sivas ili Arpacıkaraçay Köyü; Yalova ili Çiftlikköy Beldesi’nde ve Eskişehir, 

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. 

Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde 10.000 kadar; Rusya Federasyonu’nda 

Kafkasya’da Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kazakistan ve Özbekistan’da toplam 

300.000 kadar, tüm dünyada ise 350.000 kadar nüfusa sahiptirler. 

Araştırmaya konu olan “Nartlanı Toy Künü”, araştırmacılar tarafından ilki 22 Ağustos 2015, ikincisi ise 

27 Ağustos 2016 tarihlerinde izlendi. Eskişehir il merkezi ve köylerinden, Türkiye’nin dört bir tarafından, 

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Karaçay- Balkarlılar, Kuzey Kafkasya kökenli Oset, Adige, 

Abhaz, Dağıstan ve Çeçen halklarından beş bine yakın insan Eskişehir’de, Şehr-i Derya parkında bir araya 

geldiler. Sunuş programı ve gösteriler burada kurulan bir sahne platform üzerinde yapıldı. Kafkasya’dan gelen 

konuk sanatçı Zurab Özdenov,  Konya’nın Başüyük Kasabası Karaçay-Balkar Derneği “Dombay” Halkdansları 

Topluluğu ve Yalova Çiftlikköy’den gelen “Eliya” Kafkas Halk dansları Topluluğunun yanı sıra, Eskişehir 
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Kuzey Kafkas Karaçay-Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin halk dansları topluluğu, “Mingitau” ile aynı 

derneğin müzik grubunun yer aldığı gösteriler yapıldı. 

Gösterinin açılışı M. Tekin Koçkar’ın okuduğu Alğış duası ile başladı (QR Code 9): 

Kuançlı bolsun Bayramıbız! Kıvançlı olsun bayramımız 

Şoş bolsun keçeleribiz.  Aydınlık olsun gecelerimiz 

Carık bolsun künleribiz.  Parlak olsun günlerimiz 

Bereketli bolsun tepsileribiz. Bereketli olsun sofralarımız 

 

Sauluklu bolsunla ata-anala Sağlıklı olsun babalar anneler 

Nasıblı bolsun Balala!  Nasipli olsun çocuklar 

Palah colla keng bolgandan, Kavisli yolların geniş olmasından 

Amannga teng bolgandan,  Kötüye yandaş olmaktan 

Teyri saklasın. (…)  Tanrı korusun    (…) 

Daha sonra yapılan protokol konuşmalarının ardından sahne alan konuk sanatçıların konser ve 

gösterileri yanı sıra derlemeye söz konusu olan danslar, sahne düzenlemeleri yapılmış biçimde konuk 

Halkdansları toplulukları tarafından icra edildiler. 

Bu derleme çalışmasında “Nartlanı Toy Künü”nde oynanan ve Karaçay-Balkarlıların yılın değişik 

zamanlarında düzenlenen geleneksel töre ve törenlerde icra ettikleri “Gollu”, “Sandırak”, “Abezek” ve “Tüz 

Tepseu” dansları ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

Geleneksel Danslar: 

Gollu: Bu dansın tarihsel geçmişi ile ilgili birkaç yazı incelendiğinde Karaçay-Balkarlıların en eski 

danslarından birisi olduğu görülmektedir. “Gollu” adı verilen bereket tanrısı şerefine yapılan bayramda yapılan 

bu dans ile ilgili A. Z. Holayev: “Karaçay – Balkarlıların en eski tören danslarından birisi de “Gollu” dansıdır. 

Bu dans sırasında hem şarkılar söylerler, dans ve dualar ederlerdi. Gollu Bayramında delikanlı bir kızı 

beğendiğinde başındaki kalpağı çıkararak kızın başına giydirir” biçiminde söz etmektedir (Holayev, 1981: 6-

10). 

Baharı karşılama için de düzenlenen Teyri Toy (Tanrı Toyu), Hardar, Erirey gibi adlar da verilen bu 

törenler, “Totur Ayı” denen78 ayın ortalarında çocuk, genç, erkek ve kadınlar yaşlılar bir araya gelerek, bereketli 

olması dileği ile tarlaların bulunduğu vadilerin kenarında toy düzenlerlerdi. Törenlerde Gollu Teyri’ye yakarır, 

adanan kurbanları büyük kazanlarda pişirir boza, üzüm şırası gibi içkiler içerek eğlenirlerdi. 

Bu törenlerin ana çalgısı sıbızğı (kaval) idi. En usta kaval çalan kişi törenin lideri (tamada) seçilirdi. 

“Töreçi” adı verilen tamada kavalı çalmaya başladığında törende bulunanlar kol-kola girerek daire biçiminde 

dans ederlerdi. Töreçi “Sol ayak” dediğinde sol ayakla, “Sağ ayak” dediğinde sağ ayakla başlayarak “aşağı eğil”, 

“doğrul”, “sağa doğru git”, “sola doğru git” komutlarıyla dansı yönlendirirdi. Dans edenler Töreçi tamadanın 

sözlerini hep bir ağızdan tekrarlayarak duaya katılırlardı:  

Oy, ori oradara! Ori oradara!  Oy ori oradara! Ori oradara 

Analanı Alabay, Ori oradara!  Ana gilin Alabay, Ori oradara! 

Töşden ketgen, tanalay, Ori oradara! Döş yarasından ölen dana gibi, Ori oradara! 

Eki ayagıng, çanalay, Ori oradara! İki ayağın kızak gibi, Ori oradara! 

Urub iydim, bar alay! Ori oradara! Vuruverdim, git öteye, Ori oradara! 

Ong canına barıgız, Ori oradara!  Sağ tarafa gidiniz, Ori oradara! 

Sol canına barıgız, Ori oradara!  Sol tarafa gidiniz, Ori oradara! 

Ayaknı ariu salıgız, Ori oradara!  Ayakları iyi basınız, Ori oradara! 

Kuuanç bla kalıgız, Ori oradara!  Sağlıcakla kalınız, Ori oradara!   

                                                           
78 Karaçay-Balkarlıların geleneksel takviminde Mart’ın sonu, Nisan ayının başı (y.n) 
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Dans edenler yorulunca pişirdikleri kurban etlerini yer, aralarda da “Dırğa tutuş (Güreş)”, “Kol taşı atış 

(Taş atma)”, “Cigit Çaris, Cigitovka (At üzerinde akrobasi)”, “Koz börk (Ceviz şapka)” gibi oyunlar oynarlardı 

(Hacieva, 1996: 41). 

İslamiyet’in kabul edilmesi, göçler, iletişim araçları ve teknolojinin etkilemesi sonucu kaybolmaya yüz 

tutan bu dansın günümüze kadar aktarılabilen adımlarını M. Kudaev, derleyerek sahneye koymuştur (Kudaev, 

1984) (QR Code 1). 

 

 

“Gollu” dansı notaları (Kudaev, 2010) 

Sandırak: Dans, bir halk hikâyesine konu olan  “Sandırak” adlı bir şifacı kızın adı ile anılmaktadır. 

Hikâyeye göre Sandırak, insanların her tür hastalığını dansı ile tedavi etmektedir. Birkaç varyantı olan dans önce 

ağır bir tempo ile başlar ve sonuna doğru oldukça hızlanır. Bu dans birçok amaç için Karaçay-Balkarlılar 

tarafından kullanılmaktaydı. Örneğin ava çıkmadan önce delikanlılar Sandırak’a av tanrısı “Apsatı”ya avın 

bereketli geçmesi için yakarsın diye istekte bulunurlardı. Sandırak da bu dileklerini yerine getirmek için diğer 

kızlarla beraber dans ederdi. Avdan döndükten sonra da Apsatı’ya teşekkür etmek için delikanlılar da bu dansa 

katılır, kızlarla yarış halinde birlikte dans ederlerdi. 

Diğer bir örnekte bu dansın, taklitli, tiyatral bir anlatısı yer alır: Karaçay-Balkarlılar, kışın veya yazın 

yaylaya ya da kışlağa koyunları toplamaya çıktıklarında yine bu dansı yaparlardı.  Bu törenler sırasında ise 

kızlardan birisi öncü keçi rolünü oynar ve çıngırak çalarak öne çıkıp dansa başlar. Yamçı’lı bir delikanlı da 

elinde sopasıyla çoban rolünü üstlenir. Kızla dans etmeye başlar. Ancak diğer kızlar elindeki sopayı ve yamçıyı 

gizlice elinden alırlar. Bunları geri alabilmek için delikanlı bütün kızlarla tek tek dans etmek zorundadır. 

Maskenin kullanıldığı bir diğer tiyatral varyasyonunda, ekin ekme dönemlerinde, bir delikanlı ve birkaç 

kız dans eder. Kızlardan birisi kuş maskesi takar. Ekin biçme işlemi başlarken yalnızca kızlar dans eder, 

tamamlandıktan sonra ise kızlar ve erkekler birlikte dans ederler (Kudayev, 1984: 54) (QR Code 2). 

S. Kuşu, araştırmasında bu dansın Adıge’ler tarafından da “Sandrek” adıyla yapıldığını belirterek 

“yarışmalı-müzikli danslar” kategorisinde değerlendirmektedir (Kuşu, 2013). 

 

 

 

“Sandırak” dansı notaları (Kudaev, 2010) 

Abezek:  

Kuzey Kafkasya’da pagan dönemlerden günümüze kadar gelen en eski danslardan birisidir. Çok tanrılı 

dönemlerde Av ve doğa hayvanlarının tanrısı “Apsatı” adına kadın-erkek kol kola girerek “Tsoppay” adıyla 

oynanan bu dans Osetlerde “Simd”, Adigelerde “Wuig”, Karaçay-Balkarlılarda “Abezek” adıyla ava çıkacak 

olanlara güç vermesi yaptıkları bir danstı. İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra düğünlerin açılış dansı olarak 

oynanmaya başlanmıştır. Apsatı, Karaçay-Balkar Nart destanlarında elinde altın asası, altın renginde uzun 

sakalları ile çok iri ve güçlü birisi olarak tasvir edilmektedir (Akbaev, 2010: s. 60). 

Karaçay-Balkarlılar her köyde mutlaka bulunan ve kutsal sayılan “Canngız terek (yalnız ağaç)” denen 

ağacın etrafında (ya da yanında) bir ateş yakar, ateşin etrafında kol kola girerek bir halka oluşturur, Abezek dansı 

yaparlardı. 
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Ünlü’nün tanımıyla; Türkiye’deki müslüman toplulukların birçoğunda kadın ve erkek temas halinde 

dans edebilmek için akraba olma şartı aranır. Ancak Karaçaylılarda kol kola ya da ellerden tutarak yapılan 

yapılan Abezek dansı için akraba olma koşulu aranmaz. Ayrıca Abezek ya da Adige toplumundaki ismiyle 

Wuig, Kuzey Kafkasya göçmenleri için karşı cinse dokunarak yapılan tek danstır. Bu nedenle bazı yerlerde bu 

dansa “sevap olan dans” anlamına gelen isimler verilmiştir. Kısacası Abezek bir dokunma dansıdır ve özellikle 

gençler çok severler. “Kafkasya’da feodal dönemdeki Karaçaylar arasında yaşayan Abezek’te aristokrasi 

sezilirdi. Kullar bu dansa katılmaz hatta kendi başlarına düğün bile yapamazlardı”79. Bugün dileyen herkes bu 

dansa katılabilmekte ve istediği eş ile dans edebilmektedir (…). Sonuçta Abezek, Karaçay toplumunun 

ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yarı mitolojik yarı güncel olarak yaşıyor (Ünlü, 2004). 

 

 

“Abezek” dansı notaları (Kudaev, 2010) 

Tüz Tepseu:  

Bu dans günümüze kadar da gelmiş olan en eski danslardan birisidir. Hemen her tören, toplantı ve toyda 

icra edilir. Tüz Tepseu’ler ritm ve müzik yapıları birbirlerine benzeyen birçok ezgi ile oynanabilirler. Tüz 

Tepseu’leri bir kız bir erkek oynar. Bazen düğünün kalabalık durumuna göre bu sayı iki, üç veya dört çiftle de 

olabilir.  Ritm yapısı 2/4 veya 8/8’lik olabilmektedir. Dansa önce kızlar başlar. Erkekler adımlarını onlara göre 

ayarlayarak kızlara uyum sağlamaya çalışır. Danstaki dönüşler ve yer değiştirmeler, müzisyen tarafından değişen 

ezgilerle yapılır. Yer değiştirme ve dönüşlere de önce kızlar başlar, ardından erkekler onlara uyum sağlayarak 

dönüş ve yer değiştirmeleri gerçekleştirirler.  

Şöyle ki; öne doğru 8 adım, arkaya doğru 8 adım biçiminde, müziğin ölçü düzenine göre yürümeler 

yapılır. Kızlar öne ve geri yapılan bu adımlamaları üç ya da dört kez tekrarladıktan sonra öne doğru kısa adım 

alarak (4 adım), geriye doğru da 4 adım yürürler. Böylelikle erkeklerle ortada buluşmak üzere 4’er adımlık 

mesafelere geçerler. Bu kısa adımlar da üç ya da dörder kez yüz yüze (karşılıklı) tekrarlandıktan sonra kızlar son 

kez geriye geldiklerinde kendi etraflarında bir tur dönerek diğer tarafa doğru yönelirler ve dansa ters taraftan 

tekrar başlanır (Koçkar ve İjaeva Koçkar, 2015). 

 

 

“Tüz Tepseu” dansı notaları (1) (Kudaev, 2010) 

 

                                                           
79 Nagaytseva, 1986, s.59’dan alıntı. 
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“Tüz Tepseu” dansı notaları (2) (Koçkar ve İjaeva Koçkar, 2015) 
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TÜRK VE ARAP COĞRAFYALARINDA UD TAVIRLARI İLE İCRA TEKNİKLERİ’NİN 

ANALİZİ VE AKORD SİSTEMLERİ 

İN TURKISH AND ARABIC GEOGRAPHY, THE ANALYSIS OF UD STYLES AND 

PERFORMANCE TECHNIQUES, AND TUNING SYSTEMS 

Mehmet BİTMEZ 

ÖZET 

Tarihi geçmişinde birçok özellikleri, kültürel her alanda benzerlikleri ve ses sistem temelinde ortak paydaları olan 

Türk, Arap ve Azerbaycan milli mûsikîleri form (biçim), repertuar, ritm ve makam ses sistemleri bakımından ortak özellikler 

taşımaktadırlar. Çalgıların kullanım ve form benzerlikleri ile birçok ortak paydaları bakımından birbirilerine çok yakındırlar.   

Türk, Arap ve Azerbaycan müziğinde kullanılan Ud icrası, oldukça birbirilerinden farklılıklar göstermektedir. Bu 

farklı Ud icralarının gerek icra tavırları, gerek icra teknikleri analizi ve gerekse akord düzenleri incelendiğinde, bir çok 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu yapılar aynı zamanda icraların farklı kültürlerde zenginliğini ortaya koyması bakımından 

son derece önemlidir. 

Öncelikle, Müzikte kullanılan semboller, müziklerin icra edildiği coğrafyalarda kullanılan formlar, İncelenen Ud 

icracılarının biyografileri, müzik çevreleri, yaşadıkları coğrafyada müziğe olan etkileri, yetiştirmiş oldukları öğrenciler gibi 

konular ele alınmıştır. Türk, Arap ve Azerbaycan icraları gerek taksim geleneği, gerek enstrümantal eserler açısından 

incelenerek ve mukayeseleri yapılmıştır.  

Bireysel icralarda, icracıların benzer  üslup  anlayışından kaynaklanan müzikal, teknik ve çalış biçimleri ve akord 

düzenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yıllar içinde büyük benzerlik gösteren çalgılarda ise; çalgıların küçük nüanslarla form ayrılıklarının dışında icra 

tavrı açısından değişiklik göstermeye başlamıştır. yaklaşık  XIV. yüzyıldan itibaren değişmeye başlayan bu süreç yakın 

tarihlerden itibaren hızlı gelişen iletişim çağının yüksek teknolojileri ile yeniden hızla etkileşim içine girerek yakınlaşmaya 

başlamıştır ve bu yakınlaşmaların da farklılıkları ele alınmıştır. 

Bu çalışmada, ses kayıtları ve kaynaklar taranarak metodik ve uygulamaya dayalı bir yöntem izlenerek incelenmiş 

ve ses kayıtları en hassas notalama ile titizlikle hazırlanmıştır. Türk, Arap ve Azerbaycan Ud icra tavırları ve akord düzenleri 

üzerine yapılan bu çalışma,  farklı ama benzer üç coğrafya’nın ortak ve birbirilerinden farklı noktalarını ortaya çıkarmaya 

çalışarak yeni icracıların gelişmesine büyük katkı sağlayacağı ve müziğe yeni ufuklar açması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk, Arap ve Azerbaycan, Ud, İcra, Teknik Analiz, Akord. 

ABSTRACT 

Turkish, Arabic and Azerbaijan national music with common historical background, culture, similarities in every 

field and common point in the basis of sound system carry common characteristics in form, repertoire, rhythm and style. 

These are so similar to each other in the way instruments are used and form similarities.  

Ud performance used in Turkish, Arab and Azerbaijan music show quite differences from each other. When the 

performance types are concerned in terms of performance technical analysis as well as Tuning work, there appear many 

differences. These structures are also important in the case of different cultures, presenting richness in different atmospheres. 

Primarily, the symbols used in music the forms used in the geography they exist, biographies of the ud performers, musical 

background, their effects on the environment they live in, the students they have trained, and so on, have been taken into 

consideration.  

Turkish, Arabic and Azerbaijan performances have been compared both in terms of improvisation and instrumental 

works are investigated. In personal performances, it was aimed to examine musical, technical playing styles, resulting 

through years. On the other hand, the instruments are shown in form with nuance.  

The process, which has started to change since about the 14th century, has begun to get closer, getting into contact 

with fast developing high tech, and this has been regarded as well. In this study, voice recordings and sources being scanned 

methodically and application have been examined and voice recordings have been prepared with the upper most care.  

This study carried out on Turkish, Arabic and Azerbaijan Ud performances and accord (tuning) structures aims at 

figuring out common and different points of these different, but similar three geographies helping the development of the 

performances and opening new horizons to music. 

Key Words : Turkish, Arabic and Azerbaijan, Ud Performing, Technical analysis, Tuning.   

GİRİŞ 

Yüzyıllar içinde büyük benzerlik gösteren çalgılar, küçük nüanslarla form ayrılıklarının 

dışında icra tavrı açısından değişiklik göstermeye başlamıştır. Yaklaşık  XIV. yüzyıldan itibaren 

değişmeye başlayan bu süreç yakın tarihlerden itibaren hızlı gelişen iletişim çağının yüksek 
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teknolojileri ile yeniden hızla etkileşim içine girerek yakınlaşmaya başlamıştır ve bu yakınlaşmaların 

da farklılıkları otaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türk ve Arap coğrafyaları genelinde (Türkiye, 

Azerbaycan, Irak ve Mısır) Dünya müzik literatüründe, hem geleneksel hem de modern çalışmalarla 

adından söz ettiren ve tanınmış önemli bazı icracıların taksim icraları notalanarak incelemeye alındı. 

Analizleri yapılmak üzere tespit edilen Ud icracıların biyografilerine yer verildi. Her icracının ses 

kayıtları tek tek ve hassas bir şekilde çokça dinlenerek notaya birbir alındı ve onun üzerinden teknik 

ve tavır incelenmesine gidildi. Farklı akord sistemleri şema üzerinde belirtildi. Müzik sisteminde 

mevcut olan sembollere yer verildi. İcracıların yapmış olduğu farklı makamlardaki taksimler 

kompozisyon, makamsal, teknik hakimiyetleri, süslemeler, Ud’da kullandıkları ses sahaları ve elde 

edilen seslerin kalitesi ve daha birçok müziğin elemanları incelenmeye çalışıldı. Her taksimin kendi 

içinde analize uygun farklı  noktalarından kesitler alınarak incelendi. Konu çarpma sesleri olduğunda; 

glissando, triole veya süsleme olduğunda; icracıya ait taksim notasının konuya uygun olan öne çokça 

çıkan söz konusu kısım alınarak incelenmeye çalışılmış ve ortak kültürlerin tüm bu benzer ve 

farklılıklarının zenginlikleri sergilenmeye çalışılmıştır. 

A. Türk ve Arap Coğrafyalarının Bazı Örnek Ud İcracılarının Kısa Biyografileri 

1. Şerif Muhiddin Targan (Arap coğrafyasında “Targan” soyadı “Haydar” olarak bilinir) 

Şerîf Muhiddîn TARGAN (1892-1967)  

Büyük Türk ud virtuozu Şerîf Muhiddîn Targan 1892 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 

Babası son Mekke Emiri Şerîf Ali Haydar Paşa'dır. Bu sebeple kendisi aynı zamanda Hz. Muhammed 

(sav)' in soyundan gelmektedir. 

Tahsilini İstanbul'da Hukuk ve Dar-ül Fünun'un edebiyat  fakültelerinde üstün başarı ile 

tamamlamıştır. 

Ud'da ve Viyolonsel'de virtüözlüğe yükselen Şerîf Muhiddîn TARGAN bestekârlığa başlamıştır. 

Targan, 1924 yılında Amerika'ya gitmiştir. Amerika yolculuğu sırasında gemide Koşan Çocuk isimli son derece 

önemli bir eser bestelemiştir. Bu eser ve diğer eserleri ile Amerika'da sanat camiası tarafından çok beğeni 

kazanmıştır. 

13 Kanunu evvel 1928 yılında,  Amerika’da Town Hall konser salonunda programında 

Bach,Debussy,Ravel ve Popper gibi büyük batılı bestekârların ve kendi bestelediği şaheserlerinde yer aldığı bir 

solo konser vermiştir. 24.Ağustos.1954 yılında The Newyork Herald Tribune gazetesini müzik kısmında 

Amerika'nın iki ünlü müzisyeni ve eleştirmeni olan Godousky ve Kreisler Şerîf Muhiddîn Targan'dan 

bahsederken aynen şu ifadeyi kullanmışlardır ; "Şerîf Muhiddîn Ud'da , Paganini'nin kemanda yaptığı inkılabı 

yapmıştır.." . 1932 yılında Thyroid ameliyatı geçirdi. Doktorları kendisine uzunca bir müddet için konser ve 

çalışmayı yasakladılar. Targan bunun üzerine İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. 1936 yılında Irak hükümetinin 

daveti üzerine Bağdat'da şark ve garp mûsikîsini ihtiva eden konservatuarı kurdu. Bu konservatuvarın 

başkanlığını on dört yıl boyunca yaptı. Hastalığı devam ettiği için tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. 

Burada Şark ve Garp mûsikîsi ilmi kurulu başkanlığında bulundu.  

Büyük sanatçı Üstad Şerîf Muhiddîn TARGAN 13.Eylül.1967 yılında İstanbu'da vefat 

etmiştir. Bestelediği Temrinler, Koşan Çocuk , Çocuk Havası , Etüdler , Nihavend Saz Semaisi , Dügah Saz 

Semaisi , Kanatlarım Olsaydı , Ferahfeza Saz Semaisi , Irak Saz Semaisi gibi eserlerin her biri ayrı ayrı birer 

şaheserdir. Özellikle Koşan Çocuk isimli saz eseri bütün bunların içerisinde ayrı 1920 yılında yazmaya başladığı 

bir Ud metodu bulunmaktadır. 

2. Yorgo Bacanos 

Yorgo Bacanos; (1900 -1977)  tarihinda Silivri'de dünyaya geldi. Lâvtacı Haralambos'un oğludur. 

Birçok üyesi müzisyen olan  bir aile ortamında yetişti. Keman ve kemençe sanatçısı Aleko 

Bacanos erkek kardeşi, kemençeci Anastas ise dayısıdır. Kemençeci Sotiri ve Paraşko Leondaridis ile de kardeş 

çocuklarıdır. Büyük babası Leondi Efendi kemençe, dedesi Ligori Efendi de kanun çalıyordu. Yorgo Bacanos, 

St. Benoit Lisesi'ndeki öğrenimini, musiki hevesiyle yarıda bıraktı. Babasından aldığı ud ve lâvta dersleriyle 

musikiye başladı Önce babasından, sonra Udi Kirkor ve Karnik Garmiyan Efendiler'den nota ve usül, Büyük 

Sinanyan'dan da batı musikisi türünde piyano dersleri aldı. On iki yaşında, Taksim'deki Eftalipos Gazinosu'nda 

uduyla fasıllara katılarak musiki dünyasına girdi. Kısa süre içinde tanınmış bir udi oldu. 1977 yılına kadar elli yıl 

İstanbul Radyosu'nda ud çaldı. Mes'ud Cemil'in yönettiği klasik koro'ya alındı. 1928 yılında, kardeşi Aleko 

Bacanos ve Kanuni Ahmet Yatman ile birlikte, 
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Hafız Kemal ve Sadettin Kaynak'a eşlik etmek üzere Berlin'e gidip plaklar doldurdu. 1929 yılında Sadi 

Işılay'ın karısı Deniz Kızı Eftalya'ya eşlik etmek üzere Paris'e gitti. Plaklara doldurduğu nihavent, hüseyni, rast 

ve hüzzam taksimleri o yılların ürünüdür. Mısır ve Kıbrıs'ta da konserlere katılmış, ünlü muganniye Ümmü 

Gülsüm'ün hayranlığını kazanmıştır. Yorgo Bacanos, 1946 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı İcra 

Heyeti'ne girdi. 

3. Mircavad Ceferov 

Mircavad Ceferov 1965 yılında Azerbaycan’ın Salyan şehrinde doğmuştur. Çocuk yaşlarında müzik 

okuluna gitmiş ve tar eğitimi almıştır. 1982 yılında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar üniversitesi’nde okumuş. 

1988 yılında Azerbaycan’ın ünlü sanatçıları Alim Kasımov, Sekine Ismayılova, Elnare Abdullayeva ve diğer 

başka sanatçılarla çalışmıştır. 

Ud eğitimi almamış, fakat kendi isteği ile bu aleti öğrenmiştir. Bu aletle bu günde Azerbaycan ve 

dışındaki farklı ülkelerde konser programları gerçekleştirmektedir. Bunlardan bazıları, ABD, İngiltere, Hollanda, 

Fransa, Meksika, Kore, Norveç, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde ud ve tar aleti ile Uluslararası Caz ve 

Folklor festivallerine iştirak etmiştir ve etmektedir 

4. Münir Beşir 

Münir Beşir ; (1930-1997) 

Münir Beşir, Iraklı bir müzisyen aileden geliyor. 1930’da Musul’da doğdu. Küçük yaşlardayken 

ağabeyi Cemil sayesinde ud çalmayı öğrendikten sonra Şerif Muhiddin Targan’ın öğrencilerinden biri olarak 

konservatuarda altı yıl süreyle ud, iki yıl süreyle de çello eğitimi aldı. 1945 yılında Ud dalın’dan mezun olup 

hocası TARGAN’ın isteği üzerine konservatuara ud hocası olarak atandı ve onun sayesinde birçok ud sanatçısı 

mezun oldu.1960 yılında Irak Radyo ve Televizyonu’na geçti ve Müsikî bölümü başkanlığı yaptı. Daha sonra 

ise; Güzel Sanatlar Akademisi’ne öğretmen olarak atandı. Münir Beşir’in çok sayıda aldığı Uluslararası önemli 

ödüller; 

UNESCO Uluslararası  Müzik Konseyi’nin Başkan yardımcılığı,  

UNESCO Uluslararası Müzik Eğitimi Heyeti’nde Müdürlük,  

UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi’nin yönetici üyesi, 

Irak Kültür Bakanlığı’nın Musikî Sanatları Bölümü’nde 

UNESCO Uluslararası  Müzik Konseyi’nin Başkan yardımcılığı,  

UNESCO Uluslararası Müzik Eğitimi Heyeti’nde Müdürlük, UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi’nin 

yönetici üyesi,  
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B. Türk ve Arap Coğrafyalarının Ud Enstrümanında Farklı Akord Sistemleri 

Kullanılan Semboller 

 

                                 Türk Ud akord düzeni ve Ud üzerindeki perde isimleri* 

 

          Arap Ud akordu** 

 

        * M TORUN, Ud Metodu “Gelenekten Geleceğe” Çağlar Yayınları 2000, İstanbul  

        ** İ A. KHOURY, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2002  
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      Türk Musıkîsinde Kullanılan Değiştirme İşaretleri* 

 

                                        Arap Musıkîsi’nde Kullanılan Değiştirme İşaretleri**                     

                  * İ HAKKI ÖZKAN, Türk Musıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Neşriyat 1987 İstanbul 

            **İ A.KHOURY,  İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2002 

 

                                          İleri Ud Teknikleri Basılmamış Metodu* 

 

            Türk ve Arap Coğrafyaları Ud İcralarının Tavır ve İcra Tekniklerinin İncelenmesi 

1. Şerif Muhiddin Targan’nın Uşşak Taksimi’nin Analizi 

Targan, sağ ve sol elini olağan üstü bir teknikle en üst seviyede kullanmaktadır öyleki, her 

mızrap net, sağ el çok çabuk ve sesler parlaktır. Uşşak makamı hem kompozisyon açısından, hem de 

cümle istiflemesi yani uzunca cümle yapılarının makamı en iyi şekilde ifade etmesidir. Bu ve benzeri 

makamlardaki kompozisyon, cümle yapısı, çarpma notaları, süslemeler, legato, glissando, vibrato 

vs…gibi birçok hareketler, makamı belirleyici olmasının yanında Türk müziğinin geleneksel yapısıyla 
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icra tavrını da ortaya koymaktadır. Taksim incelendiğinde üst-alt periyodik mızrap hakimiyeti ve 

doğruluğu çabukluk içinde yüksek seviyededir.(Şekil.1)  

 

               Şekil.1 

 

    *M BİTMEZ, Basılmamış İleri Ud Teknikleri metodunda, sağ ve sol el icra teknikleri ile tavır      

        özelliklerini ortaya koyan tüm detayları içermektedir.  

 

Targan’ın Uşşak taksimi’nin sonuna doğru melodik harekette en pest sesten tiz tarafa 

ardışık (sıralı) seslerle hareket ederek adeta makamın da dizisini oluşturan bir seyir yapmış. 

Bu aynı zamanda taksim yapısına ayrı bir estetik kazandırmıştır.(Şekil.2) 

 

 

             Şekil.2 

 

2. Yorgo Bacanos’un Acemkürdi Makamında Taksimi’nin Analizi 

Bacanos’un taksimlerinde her hareket  tam olarak net cümleler yapı olarak ardışık yani  notalar arka 

arkaya sıralanır. Hiçbir cümle ve onu gerektiren hareketler; çarpmalar, süslemeler, soru-cevap cümleleri ve diğer 

aksiyonlar en ufak bir hata oluşturmadan kendini gösterir ve olağanüstü bir kararlılık vardır. Yorgo Bacanos’un 

Acemkürdi taksiminde, makam teoride izah edildiği gibi başlar, birinci, ikinci dereceleri, güçlü perdeleri asma 

kalış notları ve cümle kuruluşları mükemmeldir. Cümlelerin iniş ve çıkışlarında teknik kapasitenin en üst 

seviyede olduğu ilk göze çarpan özelliklerindendir. Parlak ve net ses, güçlü mızrapla volümlü ses hemen öne 

çıkar. Bacanos’un taksimindeki metronom hemen farkedilir. Ajilitesi yani hız sınırı yüksek her notu en kıvrak ve 

seri olarak ifade eder. (Şekl.3)  
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                Şekil.3 

Yorgo Bacanosun aşğıda görülen ve Acemkürdi taksiminin ilerleyen kısmından alınan bir bölümünde, 

ikinci portenin sonundan başlayarak üçüncü portenin sonuna kadar neredeyse aralıksız devam eden re-mi (neva-

hüseyni perdelerinde) ard arda yoğun mızrapsız çarpma notaları sıklıkla görülmektedir. Bu çarpma notları 

kusursuz ve aksamadan gerçekleşmektedir. (Şekil.4) 

 

               Şekil.4 

3. Mircavad Ceferov’un Şur (Uşşak) Taksimi’nin Analizi 

Azerbaycan Ud icracıları aslen Tar icracılarıdırlar fakat eskiden kısmen topluluklarda yer alan önemli 

bazı sanatçılardan bu güne Ud’da icra merakı ve yeteneklerinin hızla yükseldiği görülmektedir. Tarzenlerin 

gerek solo gerek eşliklerinde Azerbaycan müziğinin çok önemli bir yapısı vardır o da; sıklıkla ve yoğun bir 

şekilde kullanılan mızraplı ve mızrapsız çarpmaların öne çıktığıdır. Mugamlarda eşlik çok önemli ve adeta 

taksim formundadır. Solistin ortaya koyduğu performansın hemen aynısı cevap olarak tekrarlanır. Bu yapı Türk 

müziğinde gazelhan’a eşlikte olduğu gibi çok büyük benzerlik içindedir. Müziğin bu coğrafyalardaki yapısı 

formları her ne kadar farklılıklar gösteriyor olsa da, birçok açıdan ortak paydanın ve ortak estetiklerin benzerlik 

içinde  olduğudur. Ud icracısı Mircavad Ceferov bu gün önemli bir Ud icra tekniği ve taksim geleneğine sahiptir. 

Onun gerçekleştirmiş olduğu Şur makamındaki bu icra Türk müziğinde Uşşak karşılığıdır ancak , 

makamın karar perdesi piyanoda –Fa # - Türk müziğinde -Si- denk düşmektedir. Azerbaycan geleneksel 

müziğinde icralarda topluluğun ortak geleneksel icra karakteri gereği özelliklede Garmon eşliği varsa Ud 

icracıları akordu 1.5 ton pestleştirerek diğer bir ifade ile düşürmek suretiyle sesleri yumuşatmak ve icracıyı 

transpozisyon zorluğu nedeniyle de kolaylaştırmaktadırlar Taksim önemli bir bölümünde hemen aynı perde ve 

civarında seyretmektedir.(Şekil.5)  

 

 

                                                                                   Şekil.5 

Melodik yapı belli bir sınırın içinde yer almaktadır ancak makam geçkisi hemen hemen  hiç 

bulunmamaktadır. Türk müziğinde olan aynı makamın içinde yer alan farklı ve yakın makam geçkileri 
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Azerbaycan Ud icracılarında pek rastlanmamaktadır. Şur (Uşşak) taksiminde aynı seslerin ağırlıklı olduğu çok 

sıklıkla yakın seslere tar icrasının da bir kalıbı olan bitişik ve yarım ses aralıklarıyla çarpma ifadeleri yer 

almaktadır. (Şekil.6) 

 

 

                 Şekil.6                                                               

Yine Mircavad Ceferov’un aynı makamdaki bu taksiminin ilerleyen bölümünde glissando ve çarpma 

notlarına ait önemli örnek bir bölüm.(Şekil.7) 

 

                               Şekil.7 

4. Münir Beşir’in Rast Taksimi’nin Analizi 

Münir Beşir, Targan öğrencisi olarak ekolünün en yakınlarından biri görünse de, icra teknik ve tavır 

ısından biraz uzağındadır. Zaman zaman üst-alt periyodik mızrap kullanmaktadır ancak mızraptan çıkardığı ses 

Udun en parlak bölgesinde ve oldukça da kuvvetlidir ve bu yüzden icra daki dinamikleri de çok yüksektir. 

Makam anlayışı Türk tarzına çok yakındır. Makam seyir karakteri kompozisyonu, cümleme kurgulamaları, 

çokça çarpma ve glissando kullanma ve ajilite (Hız) ve ileri tekniği en önemli özelliklerindendir. Bazı 

taksimlerinde zaman zaman  Türk icracısının bir taksimi havasında hissedilir bu da onun geçmiş dönemlerde 

öğrencisi olduğu feyz aldığı hocasından olduğudur. Pest bölgedeki ısrarı önemlidir.(Şekil.8)  

 

 

                Şekil.8     

 

Münir Beşir’in aşağıda görülen Rast taksiminin bir bölümünde icrada olabilecek birçok 

özelliği bir arada göstermiştir. Bir tarafta çarpmalar, süslemeler diğer taraftan glissando, iki nota 

arasında ifade etmiş olduğu tril, vurgu ifadesi, triole(üçleme) gibi sadece üç portede bunları en güzel 

ve anlamlı bir şekilde gerçekleştirmiştir. (Şekil.9)    
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                 Şekil.9 

Sonuç 

Bu çalışmada, ses kayıtları ve kaynaklar taranarak metodik uygulamaya dayalı bir yöntem izlenerek 

incelenmiş ve bu ses kayıtları en hassas bir şekilde titizlikle hazırlanan,  notalama taranarak  birbirinden farklı 

icralar analiz edilerek ayrıntılar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Doğu müzikleri temelinde benzer ses sitemi ile 

müziklerin bir birileri ile olan yakınlık, benzer ve farklı özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Türk ve Arap coğrafyalarından Ud icra tavırları, akord düzenleri ve icra teknikleri özellikleri analiz 

edilerek icradaki ayrıntılar tespit edilmiştir. Her ne kadar dilleri ve coğrafyaları farklı olsa da binlerce yıllık ortak 

aynı medeniyetin kültürlerinin hep iç içe olmaları bu kültürlerin en önemli ortak özellikleri ve ayrılmaz 

unsurlarıdırlar. 

Öyleki geçmiş yıllarda sınırların, akrabalıkların, din kardeşliğinin ve tarihten gelen birlikte yaşama 

kültürü ve olgusu’nun  bu büyük haritanın her zaman ilişkilerinde en öncelikli yerini almasını esas kılmıştır. 

Devletler ülkeler farklı olsa da amaç ve hedefler aynı noktadadır. Binlerce yıl süregelen bu kültürel ve ekonomik 

ilişkiler sanatın merkezinde her zaman buluşmuş, kaynaşmış ve paylaşmıştır. Barış ve huzur, güzellik ve estetik 

hep sanatın merkezinde olmuştur. 

Türkiye, Azerbaycan ve Arap coğrafyalarındaki Ud icralarındaki yapılan bu ayrıntılı çalışma, aynı 

eksende olmasının yanında kültürel zenginliklerinin de bir ifadesi olan benzer ve farklılıkları müziğin ortak 

paydasında buluşturduğu, yeni büyük usta icracıların yetişmesine müziğin evrensel gelişmesine büyük katkı 

sağlayacak ve müziğe yeni ufuklar açacağı şüphesizdir. 

KAYNAKÇA 

M bitmez, Basılmamış İleri Ud Teknikleri metodunda, sağ ve sol el icra teknikleri ile tavır özelliklerini ortaya koyan tüm detayları 

içermektedir.  

İ. Hakkı Özkan, Türk Musıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Neşriyat 1987 İstanbul  

İ. A. Khoury,  İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2002 

M. Torun, Ud Metodu “Gelenekten Geleceğe” Çağlar Yayınları 2000, İstanbul  

  



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

248 

YAZILI VE SÖZLÜ KÜLTÜRÜN DANSLA SAHNEYE AKTARIMI 

THE TRANSFER OF WRITTEN AND ORAL CULTURE TO THE STAGE THROUGH 

DANCE 

Meltem ÖNER 

 

ÖZET 

Bu makale günümüz Türk halk dansları icralarının birer halk bilgisi olarak tespiti, derlenmesi ve sunulması 

aşamalarından başlayarak günümüzde ulaştığı temsil ve sunum boyutundaki gelişmeleri konu almaktadır. Bu açıdan 

günümüz Türk halk dansları gösterileri temsil ve sunum boyutunda yeni bir anlayış ve perspektif yakalayarak, alanda 

derlenen danslar sahne ortamı için sunum aşamasına getirildiğinde, bir edebi metnin ya da sözlü bir halk anlatısının konusunu 

profesyonel anlamda seyircilere izletebilmektedir. Bu açıdan yazılı ya da sözlü halk anlatılarının, dansların temsil ve sunum 

aşamasında beden diliyle sahnede seyircilere anlatılması dansın sahnedeki üçüncü boyutu olmaktadır. Bağlam içerisinde 

2015/2016 yılları içerisinde Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nün 

sergilediği “Dede Korkut’un Dilinden Bir Kuruluş Destanı” ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ekin 

Dans Topluluğu’nun sergilediği “Üç Mehmet’in Dansı” adlı çalışmalar ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Dans, Beden Dili, Sahne, Kültürel Bellek, Üçüncü Boyut. 

ABSTRACT 

This article is about developments in the dimension of representation and presentation of today's Turkish Folk 

Dancing starting with the phases of determination, compilation and presentation of performing of today's Turkish Folk 

Dancing as folklore. In this respect, today's Turkish folk dancing is able to present a literary text or public narrative topic to 

its audience when dances compiled in its field come to the phase of presentation on the stage developing a new understanding 

and perspective in the dimension of representation and presentation. From this point of view, presenting oral or written public 

narratives and dances to the audience via body language at the phase of representation and presentation is third dimension of 

the dance on the stage. In this context, "Dede Korkut'un Dilinden Bir Kurtuluş Destanı (An Independence Epic In The 

Languange of Dada Gorgud)" performed by Gaziantep University Turkish Music State Conservatory Turkish Folk Dancing 

Department and "Üç Mehmet'in Dansı (The Dance of Three Mehmet)" performed by Ekin Dance Group in Ege University 

State Conservatory will be handled. 

Key Words: Dance, Body Lan  guage, Cultural Memory, Third Dimension. 

Giriş 

Dans bir ifade ve iletişim biçimi olarak insanlık tarihi kadar derin köklere sahiptir. Başlangıçta 

sadece ayin ve büyü temelli olarak ya da inanç maksadıyla icra edilmiş olan dans; zamanla coğrafi ve 

iklimsel şartlardan paralelinde günlük yaşam ve duygusal hazlardan etkilenmiş olup kültürel bir sentez 

haline gelmiştir. Geleneksel yapının içinden gelen dans, günümüzde toplumsal değerleri, inanç 

yapısını ya da eğlence şeklini figür, jest, mimik, müzik ve kostüm desteğiyle çeşitlendirilerek görsel, 

işitsel ve sanatsal olarak ifade edilen bir halk bilimi alanıdır. Anrienne L. Kaeppler “Dans” adlı 

makalesinde yer ve zaman içerisinde dansın insan vücudunu kullanarak kültürel bir form 

oluşturduğundan söz etmiş ve dansı icra etmenin de bu kültürel form kadar önemli bir olgu olduğunu 

vurgulamıştır. Ona göre dans, kültürel bir aracı olarak, görsel manifestoları taşıyan anlamlar içeren 

sistemli bir bütünlüğe sahiptir (Kaepler, 2003: 382). Deidre Sklar ise, dansın analizini ortaya koyarken 

dansa dıştan değil içerden bakmak gereğini savunmuş ve şu ifadelerde bulunmuştur: 

“Hareket bilgisi kültürel bir bilgi türüdür. Her türlü hareket kültürel bilginin 

bedenselleşmesidir.   Hareket bilgisi hem kinestetik hem de kavramsal ve duygusaldır. Hareketin 

anlamını kavramak için hareketin ötesine bakılmalıdır.” (Sklar’dan aktaran Kurt, 2015: 1) 

Tarihsel süreç, toplumların duygu, düşünce, inanç, eğlence, yaşam şekli gibi faktörleri dans 

yoluyla ifade etmesine olanak vermiş ve bu konuda dans sistemli bir bütün olarak insan yaşamının 

beden üzerindeki dışa vurumu olmuştur. Böylelikle, toplum içerisinde bireylerin birbirlerine ve 

yaşama dair her şeye bakış açısı danslara da aktarılmış ve toplumlar kendilerine özel dans belleğine 

sahip olmuştur.  

Toplumların sahip olduğu kültürel bellek ve değerleri Avrupa halkbilim çalışmalarıyla 

16.yüzyıldan başlayarak 19.yüzyıl sürecine kadar hız kazanmış neticede halk ve halka ait yaratmalar 
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halkbilimi kavramlarını doğurmuş, ilerleyen süreç içerisindeyse halk dansları halk biliminin bir ürünü 

olarak tespit ve derleme çalışmalarının içerisine katılmıştır. Türkiye’de özellikle 19. ve 20.yüzyıl 

içerisinde yapılan bu çalışmalar halk danslarının korunması amacını taşımış, bu dönemleri kapsayan 

birçok dans ve müzik bilgisi tespit edilerek arşivlenmiştir. “Ulusal kimliği oluşturan, destekleyen 

açıklayan maddi ve manevi bütün unsurlar” (Oğuz, 2002:12) ışığında Türkiye’de dansın yörelere göre 

kültürel şekli, tavrı, hareket bilgisi, jesti, mimiği ve ona eşlik eden çalgı, müzik ve giysileri de tespit, 

derleme ve arşivleme sürecine dâhil olmuştur. Bu bilgilerin sunum aşaması ise günümüz küreselleşme 

sürecinde ayrı bir öneme sahiptir. Metin Ekici, tespit ve derleme çalışmaları hakkında şu bilgileri 

vermektedir: 

"Halk bilim çalışmalarında ilk boyut 'tespit', ikinci boyut 'derleme' ve üçüncü boyut da 'temsil 

ve sunum'dur... Halk bilimciler, aynı zamanda, tespit ettikleri halk bilgisi yaratmalarının 'temsil 

edilmesi', 'sunulması' gerekli görülenlerin 'devamlılığının sağlanması' ve 'yerelden küresele ulaşacak 

bir kültür değeri haline getirilmesi' sorunlarını çözmekle de görevlidir" (Ekici, 2003: 72-73).  

Halk bilimi çalışmalarında ele alınan ilk aşama olan ‘tespit’ aşaması Türk halk danslarının 

önemi ve muhtevası üzerine 1900 yılında Rıza Tevfik Bölükbaşı tarafından kaleme alınmış olan Raks 

adlı makaledir. Bu yazı Türk halk danslarının araştırılmasında bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. 

Bölükbaşı’nın yazısında ifade ettiği üzere “ mehtaba raks edilir, ateşe raks edilir, güneşe raks edilir, 

yağmur için, karanlık için raks edilir, raks edilir... son derece riayet ve itina ile olur” (Bölükbaşı, 

1900:105-106). Makalenin içeriği dansın önemine olan tespittir ve bu sayede Türk halk danslarına 

dikkatler yönelmiş ve diğer çalışmalar için öncü olmuştur. Türk halk danslarının bir folklor ürünü 

olarak kabul edilerek yapılan çalışmalardan biriside Selim Sırrı Tarcan’ın 1924 yılında Türk 

Mecmuası’nda yayımlanan Halk İlmi (Halkıyat) adlı çalışması olmuştur. Türk halk danslarının tespit 

ve derlenmesiyle ilgili birçok araştırmadan söz edilebilir.  1900 lü yıllardan başlayarak hızla gelişen 

tespit, derleme, arşivleme çalışmaları zaman içerisinde filmlere alınmış, katalog haline getirilmiş, 

süreli ve ya süresiz yayınlarda kendine hatırı sayılır bir yer edinerek envanter haline dönüşmüştür. 

1955 yılı bu tespit ve derleme çalışmaları için önemli bir yıl olmaktadır. 1955 yılında Yapı ve Kredi 

Bankası öncülüğünde “Türk Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisi” kurulmuştur. Bu kurum 

sayesinde 1600 oyun tespit edilmiştir. 

Tüm bu süreçler içerisinde halk dansları festivallerde, şenliklerde, yarışmalarda ve son olarak 

da akademik olarak üniversiteler içerisinde konservatuar bünyelerinde akademik olarak devam 

ettirilip, geliştirilmiştir. Bu süreçle birlikte, alandan sahneye aktarılan tüm bilgiler dansın sahnede 

daha etkili hale getirilebilmesi için görsel ve işitsel olarak desteklenmiştir. Zaman içinde dansın 

sahnelenmesi disiplinler arası bilgilerinde kullanımını da gerektirmiş ve neticede sahne estetiği, sahne 

düzeni, koreografi, dekor, aydınlatma alanları, ışıklandırma tekniği, sahne makyajı, ses ve müzik 

sistemleriyle alandan sahneye dansın sunumu görsel bir şölene dönüşmüştür. Tüm bu gelişmelere ek 

olarak, dansın doğasında var olan taklit ve öyküleme gücü sahne ortamında halk danslarının sunumunu 

daha etkili hale getirmiştir. Bu güç dansın kendi içinde konuları bakımından işlenmesine de dayalıdır 

ki konu hakkında Metin And; danslardaki en önemli kümelenmeyi soyut ve taklidi danslar olarak 

belirterek şu bilgileri kaydetmiştir: 

“…taklidi danslar dramatik özellikli danslardır... Bunlar; 1) Hayvan benzetmeceli danslar 2) 

Doğa olgusunu taklit eden danslar 3) Günlük yaşamı, işleri, uğraşları taklit eden danslar 4) Silahlı ve 

silahsız vuruşma dansları 5) Kadın- erkek ilişkisini taklit eden danslar. (And, 2002:173)  

Ayrıca konu hakkında Gürbüz Aktaş, geleneksel halk danslarının soyut ve somut konulardan 

oluşmasının yanı sıra dansların sahip olduğu biçimsel ve öznel olan tiyatral ve dramatik motiflere de 

sahip olarak incelenmesi gerektiğini belirterek konuyu şöyle ifade etmektedir: 

“…tiyatral halk dansları bir anlatımın sözsüz olarak, kurgu, hareket ve mimiklerle 

canlandırılarak anlatıldığı danslardır. Yani bu danslarla bir konunun anlatımı yapılmakta, bu anlatım 

da kurguyla, anlam yüklü mimikler ve hareket aracılığıyla, görsel ve işitsel öğeler uygulanarak 

sağlanmaktadır.” (Aktaş,2011:39) 

Günümüz halk dansları performanslarının sahnelenmesinde teknolojik ve disiplinlerarası 

imkânları kullanmasının yanında, dansların sahne üzerinde seyirciye aktarımı, seçilen bir ‘tema’ 

vasıtasıyla da olabilmektedir ki bu izlenen yoldaki sunum dansların sergilenmesindeki üçüncü 
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boyutunu oluşturmaktadır. Bu yaklaşım ile dansın beden dilini kullanan iletişim gücü, sahne ortamında 

dansın yapısı içerisinde bir kurgunun doğmasına olanak tanımaktadır. Makalenin konusu olan “Dede 

Korkutun Dilinden Bir Kuruluş Destanı ve Üç Mehmet’in dansı adlı gösteriler tam da bu perspektifte 

ele alınarak sahneye kurgulanmış dans gösterileri olmaktadır. Sahnelenen bu gösterilerin diğer 

ayrıcalıklı bir özelliği ise dansın sadece eğlence işlevinin olmadığını ortaya koyarak, hayatın bütün 

önemli dönemlerinde insana eşlik eden dansın, kültürel kodlarıyla birlikte edebi metinleri kullanarak 

sahneye taşınmış olmasıdır. Çoğu kez mitlerde veya efsanelerde geçen; bir doğumu kutlamak 

sebebiyle, erginlenmeyi anlatmak için, bir düğün vesilesiyle ya da av dönüşü bir şöleni kutlamak için 

sözlü metinlerde anlatılan dans olgusu bu kez rol değiştirmiş, bir edebi metin ya da bir kahramanın 

yaşam öyküsü sahne kurgusu içerisinde dansla ifade edilmiştir. Dans anlatımıyla ele alınan her iki 

örnekte halkın sözel belleğinde ve yazılı kaynaklarında mevcuttur. Kurgular içerinde söz, mizansellik 

ve öykülü dans anlatımları kullanılmıştır. 

Dede Korkut’un Dilinden Bir Kuruluş Destanı 

Türk destan tarihi içerisinde kuşkusuz ki Dede Korkut kitabı ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. 

Eser, hem tarihe kaynaklık etmesi hem de destan dönemiyle hikâye dönemi arasında yazılmış olması 

bakımından Türk destan kültürüne ışık tutmaktadır. Türk destan şiiri olarak da söylenen Dede Korkut 

kitabı 15. asrın sonu 16. asrın başında kaleme alınmış, içerisinde Türk boylarının yaşayış biçimini ve 

yaşadığı önemli olayları belli bir gelenek içerisinde anlatan önemli bir kültür ve sanat ürünüdür. Bu 

büyük eser, bir yandan Türk milletine ait kahramanlıkları, aile yapısını, yaşam biçimini, Alp tipini, 

göçer yaşam kültürünü, kadına verilen önemi konu alırken diğer yandan Türklere ait ad koyma 

geleneğini, toy etme, düğün, kız isteme, sövüş etme, düş yorma gibi geleneksel yaşam biçimini 

işlemiştir. Eser de devlete, Alplere, halka öğütler verilmiş birliğin devamı istenmiştir. Dede Korkut’un 

Dilinden Bir Kuruluş Destanı adlı gösteri, destanda geçen Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikâyesini 

sayfalar arasından sahneye taşıyarak, yazılı bir metnin dans ve müzik sunumuyla seyircilere yeniden 

anlatılmasıyla gerçekleştirilen bir kurgu olmuştur.  

Dede Korkut’un Dilinden Bir Kuruluş Destanı adlı dans kurgusu 16 Aralık 2015 tarihinde 

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümü ile 

gerçekleştirilmiştir. Kurguya konusunu veren anlatı Dede Korkut kitabında geçen Dirse Han Oğlu 

Boğaç Han hikâyesi anlatmasıdır. Kurgunun senaryosu Gaziantep Üniversitesi TMDK THO bölüm 

başkanı Yrd. Doç. Dr Neslihan Ertural’a aittir. Bir Seyirlik Oyun Olarak Dede Korkut” adlı 

makalesinde Neslihan Ertural, bu gösterinin bir yandan Boğaç adlı kahramanın doğumu, ad alması 

etrafında dönerken diğer yandan da toplum içinde kahraman yetiştiren kadınlar etrafında 

kurgulandığını belirtmiştir (Ertural, 2015:1). Seksen dansçının yer aldığı bu önemli anlatının 

sahnedeki bölümleri şöyledir; 1- Bayındır Han’ın Verdiği Toy, 2- Dirse Han’ın Kırk Yiğit ve Kırk İnce 

Belli Kız ile Toya Girişi, 3- Alp Tipi Kadınlar, 4- Yaşlucuk Hanım ve Dirse Han’ın Diyaloğu, 5- Dede 

Korkut Destanında Yer Alan İdeal Anne, Eş, Sevgiliye Ait Sözlü Performanslar ile Kurtuluş 

Savaşı’nda Kadın, 6- Dirse Han ve Yaşlucuk Hanım’ın Çocuksuzluk Üzerine Düzenlediği Toy 7- Dirse 

Han ve Yaşlucuk Hanım’ın Duası ile Çocuğun Doğumu, 8- Dirse Hanı’ın Oğlunun Arkadaşlarıyla 

Oynadığı Seyirlik Oyunlar 9- Kahramanın Boğa İle Savaşı, 10- Dede Korkut’un Duası ve Kahramana 

Ad Vermesi. 

Bu kurgunun her bir sahnesi için farklı yörelerden danslar kullanılmıştır. Bölümlerde icra 

edilen dansların ortaya konulan kurguyu en iyi şeklide ifade edebilmesi için seçilen yöre ve onun adım 

karakteri ile jest ve mimikleri önem taşımıştır. Örneğin Bayındır Han’ın verdiği toy sahnesi için; Dirse 

Han ve Kırk Yiğidi rolündeki dansçılar sahneye Erzurum Başbar adımlarıyla girmiştir. Alp tipi 

kadınları kurgulayan bölüm için Yaşlucuk Hanım sahnede ok ve yay kullanmıştır. Onu sahnede Kırk 

Alp kızı takip eder ve bu amaçla dansçılar sahnede dönüşlü, çöküşlü, ok atma, vurma gibi hareket 

dizisine bağlı bir koreografi düzeni sergiler. Bu bölümde amaçlanan, destanda yer alan alp tipi kadın 

karakterinin belirtilmesidir ki destanlara da konu olan Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırları, zorlu doğa 

şartları, sürekli var olan bir savaş hali ve konar göçerlik gibi unsurlar mevcut ortamda kadınların 

erkeklerle birlikte hareket ettiğini bunun neticesinde de yiğit ve cesur sıfatlarını temsil eden iyi avcı, 

akıncı, savaşçı, gözü kara, güçlü alp kadın tiplerinin çıkmasına olanak sağlamıştır. 
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Yaşlucuk Hanım ve Dirse Han diyaloğları için zeybek bölgesinden çeşitli dans adımları 

seçilmiştir. Yaşlucuk Hanım ve Dirse Han’ın toyu için Kütahya yöresi Keklik Sesi, Dirse han ve Kırk 

Yiğidi için Karaşar Zeybeği, Yaşlucuk Hanım’ın duası ve çocuğun doğumu için Adıyaman yöresi 

Galuç ve Galuç’un dua teması kullanılmıştır. Dirse Hanı’ın oğlunun arkadaşlarıyla geçirdiği vakit için 

şaşırtmacalı, mizahlı, söz ve hareket komiğine dayalı seyirlik oyunlar kullanılmasının yanında kurguya 

bağlı olarak Bolu yöresi Ziller, Gaziantep yöresi Serçe dansı sergilenmiştir. Kurgunun son bölümü 

boğanın sahneye girerek kahramana saldırmasını ve ikilinin kavgasını konu edinmiştir. Bu sahnenin 

canlandırılması esnasında Gaziantep yöresine ait Sinsin adımları kullanılmıştır.  Bu bölümde 

kahraman boğayı yenmiş ve boğa kaçarak sahneyi terk etmiştir. Şaman rolündeki bir dansçının 

sahneye girmesi ve diğer dansçılarla sahnede farklı bir performans paylaşmasıyla bu bölüm sonlanır. 

Final sahnesi Dede Korkut’un duası ve ad vermesiyle gerçekleşir, Dede Korkut’u canlandıran dansçı 

sahneye elinde kopuzuyla gelir rol karakterine uygun jest, mimik ve hareketlerle kutlu sözlerini söyler, 

duasını yapar ve kahramana Boğaç adını verir.  

Kurguda yer alan sözlü icralar Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Dede Korkut adlı kitabından 

sadeleştirilmiş olarak dış ses sunumuyla seyircilere aktarılmıştır. Ayrıca sunum içerisinde 

seyircilerinde kurgunun içerisine katıldığı bölümler bulunmaktadır. Bunlardan biri Dirse Han’ın 

çocuksuzluk üzerine toy düzenlediği bölüm sahnesinin kurgusudur. Bu mizansel de toya davet üzerine 

gelen misafirlere ikramlarda bulunulur, misafirler yemek yiyip dans eder, bu sırada sahnenin ortasında 

nazar için mangalda bir ateş yakılır. Bu ateşe halk arasında nazara karşı koruması olduğu düşünülen 

üzerlik tohumları atılır. Daha sonra bu tohumların dumanları eş zamanlı olarak sahne kurgusundaki 

dansçılara ve ardından bir dansçı aracılığıyla seyircilere götürülür. Elinde mangalla seyircilerin arasına 

giren dansçı üzerliğin dumanını seyircilerin üzerine dağıtır. Gözlenildiği kadarıyla bu sahne için 

seyircilerin katılımı gayet yoğun olmuştur ki burada amaçlanan kurgu içerisinde canlandırılan toyu 

seyreden izleyicilerin kendisini izleyici gibi değil toya davet edilen bir davetli gibi hissetmesini 

sağlamak olmuştur.  

Toplamda bir saat otuz dakika süren bu destan kurgusu için Cengizname ve Talas yazıtları 

incelenerek bazı sembol ve kültürel unsurlara ait tamga ve baskılar dansçıların makyajlarında özel 

olarak kullanılmıştır. Ayrıca dansçıların ve başrol karakterlerinin giyim kuşamı destanın anlatıldığı 

döneme uygun olarak tasarlanmıştır.  

Bu açıdan dans olgusu, kurgu içinde uygulamalı bir halkbilimi alanına dönüşerek “yaşatmak 

için yaymak” (Oğuz, 2002:8) düşüncesiyle uygulanmış ve edebi bir metin geleneksel formundan 

sahneye taşınarak dansın bedensel söylemlerini kullanarak “geleneğin içinde yenilemeye, 

güncellemeye ve böylece geleneği sürekli kılmaya izin veren bir öz” (Ekici, 2008:38) haline 

dönüştürülmüştür.  

Üç Mehmet’in Dansı 

Tarihsel süreç içerisinde yiğitlik, kahramanlık, başkaldırı vb. gibi çeşitli sebeplerle halkın 

içinden çıkan ve topluma mal olan şahsiyetler ve onlara yakılan türküler ve bu türkülerin kendilerine 

özgü bir dans olarak toplum tarafından icrası, kültürel bir miras olarak dansların günümüze kadar 

taşınmasına vesile olmuştur. Bu açıdan tarih ve dans ilişkisi şöyle değerlendirilebilir: 

“Tarih geçen her saniyede gözden kaybolan bir şey değildir. Kendini şimdiki zamanda; 

kuvvetli bir yokluk, bir dizi referans, işaret ve güç çizgisi olarak ortaya koyar. Tüm bunlar, sahne 

üstündeki bedene de yansımakta ve dansın (ve hepimizin) durduğu zemini tanımlamaktadır.” 

(Lepecki’den aktaran Kurt, 2010: 133)  

Zeybekler yöresi ve adımları bu kavramları karşılar niteliktedir. Gerek sözlü gerekse de yazılı 

edebiyatta yerini alan üç tarihsel kişilik olan Atçalı Kel Mehmet Efe, Çakırcalı Mehmet Efe (Çakıcı 

Efe), Demirci Mehmet Efe ve onların yaşam hikâyeleri zaman içerisinde toplum içinde nam salmış ve 

ilerleyen süreç içerisinde film, tiyatro gibi sanat çalışmalarının yanında, birçok romanın biyografisini 

oluşturmuştur.  Bu makalenin diğer bir ayağı olan “Üç Mehmet’in Dansı” bir sanat kurgusu olarak bu 

efelerin yaşamlarını sahneye taşınmıştır.  

Gösteri ilk olarak İLKSEV tarafından düzenlenen 29. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 

11 Haziran 2015 tarihinde Ege Üniversitesi AKM’de seyircilerle buluşmuştur. Ege Üniversitesi Devlet 
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Türk Musiki Konservatuarı Ekin Dans Topluluğu öğrencileri tarafından sergilenen bu kurgu 2016 

yılında 5 tanesi İzmir’de 1 tanesi Ankara’da olmak üzere toplamda 6 etkinlik gerçekleştirmiştir. Atçalı 

Kel Mehmet Efe, Çakırcalı Mehmet Efe (Çakıcı Efe), Demirci Mehmet Efe ve onların yaşam 

hikâyelerinin belli kesitleri üzerine kurgulanmış olan bu gösterinin yönetmenliği Öğr. Gör. 

Abdurrahim Karademir ve Öğr. Gör. Şahin Ünal’a, librettosu Prof. Dr. Murat Tuncay’a aittir. Seksen 

dansçının yer aldığı bu gösteri 95 dakika, iki perde ve üç bölümden oluşmuştur.    

Zeybekler ve dansları üzerine ciddi birikimleri olan Öğr. Gör. Abdurrahim Karademir bu üç 

efenin yaşamları hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“1780/1830 yılları arasında yaşamış olan Atçalı Kel Mehmet Aydın’ın Atça kasabasında 

dünyaya gelerek tarihte Aydın İhtilali olarak geçen ayaklanmanın önderidir. Atça ve Aydın civarında 

korumasız insanları ezen sömüren kimselere karşı adaleti sağlamaya çalışması, zenginden alıp fakire 

vermesi, binlerce insanı peşinden sürüklemesi ve yaşadığı aşk onu ölümsüzleştirir. Çakırcalı Mehmet 

Efe namı diğer Çakıcı Efe 1872/1911 yılları arasında yaşamış Aydın valisi hacı Haşit Paşa’nın 

öldürttüğü zeybeklerden Çakıcı Ahmet’in oğludur. Babası öldüğünde 11 yaşında olan Çakıcı, efe 

olarak yetiştirildi. Osmanlı ile anlaşan ilk efe özelliği taşıyan bu zeybek Batılılarca Türklerin Robin 

Hood’u ve dağların kralı olarak biliniyordu. Kendilerine hasım olan pek çok çeteyi ortadan 

kaldırmıştır. Yaşadığı döneme damgasını vuran Çakırcalı adına yakılan İzmir’in Kavakları adlı 

türküyle ölümsüzleşir. Demirci Mehmet Efe (Demirci Efe) Kurtuluş Savaşı ve sonrasında öne çıkan 

efelerdendir. Savaş sonrasında Mustafa Kemal Atatürk, Demirci Mehmet Efe çetesini ve dörtyüz 

zeybeğini Ankara’ya davet etmiş, milli mücadelede gösterdiği hizmet ve başarıdan dolayı kendisine 

Paşa rütbesi vermiştir.” (Karademir’den aktaran Erol, 2016:34) 

Gösterinin birinci bölümü Atçalı Kel Mehmet üzerine kurgulanmıştır. Bölüm; “Konakta 

Eğlence, Kel Mehmet, O Artık Efe, Atçalı’nın Düşü, Mendereste Bir Bağ Evi, Kara Efe Çetesine 

Baskın, Vali –i Vilayet Hademe-i Devlet ve Düğün” konularını işlemektedir ve kurgu içinde Denizli, 

Burdur, Isparta, Bilecik, Eskişehir, Midilli Adası zeybek dansları sergilenmiştir. İkinci bölüm 

Çakırcalı Mehmet Efe’ye ayrılmıştır. Bölüm; “Efelere Ağıt, Dağların Kartalı Çakıcı, Arnavutlara 

Baskın, Çakıcı’nın Eşleri, Bağarası’nda Rum Zenginleri, Muğla Postası Soygunu, Dağda Oturak 

Alemi, Çakıcı’nın Ölümü” sahnelerini kapsamaktadır. Bu sahnelerin canlandırılmasında ise, İzmir, 

Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik çevresi ve Balkan dansları kullanılmıştır. Son 

bölümde ise Demirci Mehmet Efe’ye yer verilmiş olup “Aydın ve Havalisi Umum Kuva-i Milliye 

Kumandanı Demirci Efe, Yaşasın Cumhuriyet, Konya İsyanını Bastıran Demirci İbradı’da” adlı 

temalar Aydın, İzmir, Antalya-İbradı yöreleriyle kurgulanmıştır.  

Abdurrahim Karademir’in aktardığına göre tüm bölümler “zaman ve mekân boyutunda zeybek 

ve zeybeklikle ilgili olan Yörüklerin, Türkmenlerin, kent soyluların ve Rum ahalisinin yaşayışına 

danslar yoluyla göndermeler” yapılarak canlandırılmıştır. Tarihin dans ile anlatımı sanatsal kurgu 

yöntemiyle ‘üçüncü boyutuyla’ sahneye taşınmış olup “dağları kendine yurt edinen ferman dinlemez, 

yüreğine silahına güvenen, aşklarını, korkusuzluklarını, kültürel miras olarak bırakmış oldukları 

dansları ve müzikleri” (Karademir’den aktaran Erol, 2016:32) dansla bir temsil sürecine 

dönüştürülmüştür.  

Tüm bölümlerin olay örgüsü ve olaylar içerisindeki duyguların aktarımı dans ve müzikle 

kurgulanmış olup sahneye taşınmıştır. Bu açıdan sahnede kullanılan yöre ve müziklerin kullanımı 

büyük bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Kurguda dansların sahnelenmesi kadar dansçıların giysileri de 

önemli bir alandır. Konu hakkında A. Karademir, giysiler için yabancı gezginlerin gravürleri, dönem 

fotoğraflar ve kendi arşivini kullandığını belirtmiştir. (Karademir’den aktaran Erol, 2016:33) 

Ekin dans topluluğunun yapmış olduğu bu kurguyla, yöreye hatta kitaplara konu olmuş bu üç 

tarihsel kişiliğin yaşamı, hayata bakışı ve olaylar karşısında sergilediği tutumları tek tek ele alınarak 

söz, müzik ve dans aktarımıyla sahneye taşınmıştır. Bu durum tüm halk bilgisi ürünlerinin 

“yaşatılarak korunması” (Ekici, 2013:49) kapsamında da önemli bir adım olmaktadır.  
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Sonuç 

Her iki kurgunun ortak noktası aynı olmaktadır. Bu açıdan ilk değerlendirilmesi gereken 

öncelikle dansın bedensel söylemidir. Dansın kökenini tam olarak tespit etmek mümkün olmasa da 

dans, içinden doğduğu toplum tarihinin bir parçasıdır. Bu açıdan dansın bedensel söylemi sadece 

hareket algısına bağlı değildir. Toplum tarafından icra edilen her dans kendi tarihsel sürecini yeniden 

ve tekrar olarak yaratmakta ve kültürel bir bellek olarak varlığını korumaktadır. Bu açıdan dansın 

bedensel söylemi, dansı uygulayan ve yaşatan bir toplumun hem tarihine hem de edebi belleğine 

ortaktır. Tarihsel kişilere atfedilen danslar ile destan, efsane, hikâye gibi edebi metinlerde geçen dans 

anlatmaları buna örnektir. Kurgunun her ikisinde de dans,  kendi anlatımıyla hem edebi metinleri hem 

de tarihte yaşamlarıyla topluma mal olmuş kahramanları sahneye taşıyarak disiplinler arası bir boyutta 

varlığını sürdürmüştür. Böylelikle, hem edebi metinler hem de tarihsel kahramanlar 21.yüzyılda 

seyircilerle dans vasıtasıyla sahnede yeniden buluşarak kültürel belleği sürdürülebilir ve tanınabilir bir 

boyuta taşımıştır.  

Dansın beden dilini kullanan iletişim gücü, günümüz dans performansları içerisinde kendisine 

bir ‘tema’ seçerek dansın yapısı içerisinde sahne üzerinde yeniden kurgulanmaktadır. Dansın ve edebi 

metinlerin kültürel belleği birlikte hareket ederek, geleneksel halk danslarının sözlü ya da yazılı bir 

metni anlatma yöntemi dansın iletişimsel gücüyle sağlanmış böylelikle halk anlatıları tiyatral bir 

anlatımla desteklenmiştir. 

Unutulmaması gereken önemli ölçüt ise, edebi bir metinden veya halk arasındaki sözel bir 

anlatıdan yola çıkarak kurgulanacak olan bir gösterinin, dans seçimleri uygun karaktere ve kurguya 

doğru danslar seçilmesidir. Bunun için yöre seçimleri ve yöreye hâkimiyet özel bir uzmanlık alanı 

gerektirmektedir.   

Ayrıca Türk halk danslarının küreselleşen dünya üzerinde varlığını sürdürmesi için hem 

geçmiş temellerine sadık kalması hem de sahne disiplini üzerinde daha sanatsal yorumlarla gelecek 

kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında, değerlendirmeye alınan her iki gösteride 

söz, metin, kostüm ve müzik unsurlarıyla birleşerek ve sahnede yeniden yorumlanarak dansın 

sahnelenmesindeki üçüncü boyutunu oluşturmuştur.  
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ÖZET 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin Türk halk oyunlarına karşı ilgi düzeylerini incelemek amacı ile yapılmıştır. 

Çalışmaya Gaziosmanpaşa Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören 1849 öğrencisi katılmıştır. 

Çalışmada üniversite öğrencilerinin halk oyunlarına ilgi düzeyini ölçmeye yönelik hazırlanan anket uygulanmıştır. 

Anket maddelerinin 6’si demografik olmak üzere toplam 15 maddeden oluşturulmuştur. Anketlerin çözümleme aşamasında 

SPSS programından yararlanılmıştır. 

Çalışmaya katılan öğrenciler Türk halk oyunları faaliyetlerine katılım düzeylerinin düşük olduğu belirtmişlerdir. 

Ayrıca halk oyunları faaliyetlerine katılanların daha çok ilk, orta ve lise eğitimleri sırasında, kısa süreli olarak bu faaliyetleri 

sürdürdüğü tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin Türk halk oyunlarına karşı ilgi düzeylerinin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Bu durumun en önemli nedeninin yönlendirme eksikliği ve okullarda halk oyunları faaliyetlerin yetersiz olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, İlgi düzeyi,  Halk Oyunları. 

ABSTRACT 

This study was aimed to examine the interest level of the university students to Turkish folk dances. 1849 students 

who studied in different departments in Gaziosmanpasa University participated the study. 

 In this study a questionnaire was applied to evaluate the interest level of students to Turkish folk dances. The 

questionnaire consists of totally 15 substances: 6 of them are demographic. When analysing of the study , SPPS was used. 

Particiption of the study was determined as inadequate. In addition, most of the participants who joined the folk 

dances activities, took part in these kind of activities in primary , secondary and high school for a short time.  

As a result, according to questionnaire it can be said that the level of interest of the students is inadequate. As the 

most important reason is thought to be the lack of guidance and lack of activity of folk dances in the schools.  

Key Words: University Student , Interest Level , Folk Dance. 

GİRİŞ  

Türk folklorunun çok zengin bir dalı olan halk oyunları ulusumuzun ortak duygu, düşünce ve 

yaşantısını yansıtan sanat değeri üstün bir anlatım aracıdır (Aydın, 1979: 10; Alkaya v.d.,2016: 208). 

İnsanların ve toplumların yaşantıları sonucu ortaya çıkan halk oyunları, doğumdan ölüme kadar geçen 

sürede maddi ve manevi öğelerden kaynaklanarak şekillenir. İnsanın kendisiyle, insanın tabiatla ve 

inançlarıyla olan ilişkileri halk oyunlarında belirgin bir şekilde görülmektedir (Kaya, 2009: 16). Halk 

dansları kültürel ve sanatsal özellikleri ile ön plana çıkmış, genellikle de serbest aman aktivitesi olarak 

benimsenmiştir. Halk oyunlarının fiziksel özelliklere olumlu katkı sağlamasının yanı sıra psikososyal 

açıdan da olumlu katkıları bulunmaktadır. Dans, hem öğretmen hem de öğrenci için bir sosyalleşme 

sanatı olup işbirlikçi bir çabadır (Demirel, 2012:3). Dansın, öğrencilerin yaratıcı hareket tepkilerini 

geliştirirken, kendi öz benlikleriyle iletişime izin veren bir şekilde, duygularını ve düşüncelerini 

cezbeden bir sürece dâhil ettiği şeklinde bir görüş vardır (Gard, 2003: 211). Halk oyunları, çağdaş 

dünyamızda yarışma, performans kazanma, eğlenme ve toplumsal bağları güçlendirme amacı ile 

yapılmaktadır (Baykurt, 1996: 49). 

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini 

taşıyan, fertlerin müşterek duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, 

ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir. Halk 

oyunları içinde barındırdığı melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde 

önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel değerlerin korunması, doğru aktarılması, 
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oyunlarımızın sanatsal boyutunun ön plana çıkartılması ve eğitim sürecin de boş zamanların sportif, 

sanatsal ve kültürel bir yapı arz eden halk oyunlarıyla değerlendirmesi öğrencilere önemli katkılar 

sağlayabilir (Gerek, 2007: 10). Halk oyunlarının hem fiziksel hem de sosyal boyutları düşünüldüğünde 

eğitim sistemi içerisinde daha fazla yer almasını gerektirir. Fakat ülkemizde halk oyunları derslerine 

yeteri kadar yer verilmediği görülmektedir. Halk oyunları eğitimi almak isteyen öğrenciler sadece 

okulların ders dışı egzersiz programlarına, Halk Eğitim Merkezlerinin programlarına ve özel 

kuruluşların halk oyunları programlarına katılmaktadırlar. 

Son yıllarda ülkemizde yapılan halk oyunları faaliyetlerine katılım oranının düştüğü ile ilgili 

bir kanaat ortaya çıkmıştır. Özellikle halkoyunları yarışmalarına katılan ekip sayılarının her yıl düşüş 

göstermesi, antrenörlerin bu branş için oyuncu bulmakta zorlanmaları,  bu durumun en önemli 

göstergelerinden bir tanesidir. Bu ilginin giderek düşmesi kültürel öğelerimizin en önemli kollarından 

olan halk oyunlarının bir sonraki nesle aktarılması açısından son derece sakıncalı bir durum 

oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji ile kitle iletişim araçlarının yaşamımızın içerisinde yoğun olarak 

yer alması, öğrencilerin yoğun bir sınav programına tabi tutulduğu eğitim sistemi, yine eğitim 

programlarında halk oyunlarının yeteri kadar yer almaması genç nesillerin halk oyunları ile 

tanışamamasına buna bağlı olarak da ilgi düzeyinin azalmasındaki önemli sebeplerden bazıları olabilir.  

Eğitimin son basamağı olan yüksek öğrenimde öğrencilerin halk oyunlarına olan ilgi 

düzeylerinin belirlenmesi, konu ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve çözüm yolları bulunmasına 

önemli katkılar sağlayabilir. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin halk oyunlarına olan tutumlarının 

incelenmesi son derece önemlidir. Literatür incelendiğinde konu ile ilgili sınırlı sayıda araştırma 

olmasından dolayı, böyle bir çalışmanın yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Bu bağlamda çalışma 

alana açıklık getirecek ve katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Türk Halk Oyunlarına olan ilgi düzeylerinin 

incelenmesidir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören 

öğrenciler katılmıştır. Araştırma için halk oyunlarına özgü ilgi düzeyini ölçebilecek anket soruları 

hazırlanmıştır,  anketin sorularının oluşturulmasında farklı konularda yapılan benzer anketlerden ve 

nitel verilerden yararlanılmıştır.  

Anket maddelerinin 6’si demografik olmak üzere toplam 15 maddeden oluşturulmuştur. Bu 

sorulardan birinci bölümdeki öğretmenlerin yaş, cinsiyet, doğum yeri, aylık ortalama gelir durumu ve 

mezun olduğu okul türünü içeren demografik sorular 6 maddeden oluşurken, ikinci bölümde ise 

üniversite öğrencilerinin halk oyunlarına karşı tutumlarını değerlendirmeye yönelik sorulan 9 

maddeden oluşmaktadır.  

Ölçeklerin uygulaması aşamasında araştırmacı, öğrencilerle ile birebir görüşme yaparak, 

anketin tam olarak okunması ve doğru cevap verilmesi konusunda bilgi verilmiştir. Hazırlanan bu 

anketin uygulanabilmesi için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden gerekli yasal izinler 

alınmıştır. Araştırmaya 814‘ü kadın 1035’i erkek olmak üzere toplam 1849 gönüllü öğrenci 

katılmıştır. 

İstatistiksel Analiz 

Veri sayı ve yüzde kullanılarak sunulmaktadır. Nitel değişkenler arasındaki ilişki olup 

olmadığı Ki-Kare testi ile incelendi.  p değerleri 0.05’den küçük olarak hesaplandığında istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. Hesaplamalar hazır istatistik yazılımı ile yapıldı (IBM SPSS Statistics 19, 

SPSS inc., an IBM Co., Somers, NY). 

BULGULAR 

Tablo 1.  Gönüllülerin demografik özelliklerinin dağılımları.  

Yaş Aralığı  

Kadın Erkek Toplam 

f % f % f % 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

256 

18-20 415 51,0 487 47,1 902 48,8 

21-23 310 38,1 370 35,7 680 36,8 

24-26 72 8,8 143 13,8 215 11,6 

27 ve üzeri 17 2,1 35 3,4 52 2,8 

Cinsiyet  814 44,1 1033 55,9 1849 100 

Öğrenim Görülen 

Fakülte 

Fen Edebiyat Fakültesi 207 25,4 199 19,2 406 22,0 

Eğitim Fakültesi 106 13,0 122 11,8 228 12,3 

İktisat Fakültesi  188 23,1 244 23,6 432 23,4 

Besyo 68 8,4 164 15,8 232 12,5 

Meslek Yüksekokulu 46 5,7 110 10,6 156 8,4 

Mühendislik Fakültesi 26 3,2 70 6,8 96 5,2 

İlahiyat Fakültesi 52 6,4 42 4,1 94 5,1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 96 11,8 37 3,6 133 7,2 

Ziraat Fakültesi 25 3,1 47 4,5 72 3,9 

Yasadığı Yerleşim 

Yeri 

Büyük Şehir 232 28,5 282 27,2 514 27,8 

Şehir Merkezi 283 34,8 372 35,9 655 35,6 

İlçe 222 27,3 243 23,5 465 25,1 

Köy 76 9,3 130 12,6 206 11,1 

Mezra 1 0,1 8 0,8 1 0,4 

Ailenizin 

Ortalama Aylık 

Geliriniz 

0-950 108 13,3 187 18,1 108 13,3 

951-1350 216 26,5 271 26,2 216 26,5 

1351-2500 291 35,7 320 30,9 291 35,7 

2501-4500 153 18,8 189 18,3 153 18,8 

4500 ve üzeri 46 5,7 68 6,6 46 5,7 

Mezun Oldunuz 

Okul Türü 

Genel Lise 343 42,1 477 46,1 820 44,34 

Anadolu Lisesi 241 29,6 272 26,3 513 27,74 

Anadolu Öğretmen Lisesi 31 3,8 44 4,3 75 4,06 

Fen Lisesi 11 1,4 17 1,6 28 1,51 

İmam Hatip 58 7,1 51 4,9 109 5,89 

Diğer 130 16,0 174 16,8 304 16,44 
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Tablo 2.Gönüllülerin ailelerinin aylık gelir durumuna göre halk oyunlarına katılma durumları.  

Ailenin ortalama aylık geliri 

Kadın  Erkek  

p 

f % f % 

0-950 98 16,5% 197 15,7% 

 

 

,874 

 

951-1350 151 25,4% 335 26,7% 

1351-2500 197 33,1% 414 33,0% 

2501-4500 108 18,2% 234 18,7% 

4500 ve üzeri 41 6,9% 73 5,8% 

  p< 0.05 

Araştırmaya katılan gönüllülerin aylık gelir durumları ile halk oyunlarına katılma düzeyleri 

arasında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur.  

Tablo 3. Gönüllülerin cinsiyetlere göre halk oyunları çalışmalarına katılma oranları 

Halk Oyunlarına Katılım Durumu 

Evet  Hayır 

p 

f % f % 

Kadın 305 37,5 509 62,5 

 

,000 
Erkek  290 28.0 745 72,0 

Toplam  595 32,2 1254 67,8 

  p< 0.05 

Araştırmaya katılan gönüllülerin daha önceden halk oyunları faaliyetlerine katılma 

düzeylerinde cinsiyetler açısından anlamlı fark olduğu, frekans değerleri göre ise farklılığın kadınlar 

lehine olduğu bulunmuştur.  

Tablo 4. Gönüllülerin cinsiyetlere göre halk oyunları çalışmalarına katıldıkları kurumlar 

Halk Oyunlarına Katılım 

Kurumlar 

Kadın  Erkek  Toplam 

p 

f % f % f % 

İlkokulda 88 28,3 79 26,5 167 9,0 

 

,000 

Ortaokulda 124 39,9 77 26,0 201 11,0 

Lisede 68 21,9 88 29,5 156 8,3 

Üniversitede 21 6,8 25 8,4 46 2,5 

Dernek-Kulüpler 10 3,2 12 4,0 22 1,2 

Diğer 0 0,0 10 5,0 15 0,7 

p< 0.05 

Araştırmaya katılan gönüllülerin halk oyunlarına katıldığı kurumlar açısından cinsiyetler 

arasında fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca frekans ortalamalarına göre gönüllülerin daha çok ilkokul 

ve ortaokul dönemlerinde halk oyunları çalışmalarına katıldıkları bulunmuştur.    
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Tablo 5.  Gönüllülerin halk oyunları çalışmalarına katılma süreleri 

Halk Oyunlarına Katılıma Süresi 

Kadın  Erkek  Toplam 

p 

f % f % f % 

1 Yıl 155 50,3 149 51,6 304 51,2 

 

,014 

2 Yıl 69 22,4 42 14,5 111 18,5 

3 Yıl 30 9,7 28 9,7 58 9,6 

4 Yıl 17 5,5 16 5,5 33 5,5 

5 Yıl 12 3,9 7 2,4 19 3,1 

Diğer  25 8,1 47 16,3 70 11,6 

p< 0.05 

Araştırmaya katılan gönüllülerin halk oyunlarına katılım sürelerinde cinsiyetler arasında fark 

olmadığı, katılım sürelerinde ise yıllara göre düşme olduğu bulunmuştur.   

Tablo 6.  Gönüllülerin ailelerinin halk oyunları çalışmalarına katılma durumları.  

Ailelerin Halk Oyunlarına 

Katılıma Durumu 

Kadın  Erkek  Toplam 

p 

f % f % f % 

Annem Katılmış 38 4,8 23 2,3 61 3,3 

 

,638 

Babam Katılmış 25 3,2 55 5,4 80 4,3 

Kardeşim Katılmış 164 20,7 173 17,0 337 18,2 

Hiç Kimse Katılmamış 539 68,1 745 73,1 1323 71,5 

Diğer 26 3,3 23 2,3 48 2,6 

p< 0.05 

Araştırmaya katılan gönüllülerin ailelerinde halk oyunlarına katılma düzeylerinde anlamlı fark 

olmadığı bulunmuştur.   

Tablo 7. Halk oyunlarına çalışmalarına hiç katılmayan gönüllülerin katılmama sebepleri. 

Halk Oyunlarına Katılmama 

Sebebi 

Kadın  Erkek  Toplam 

p 

f % f % f % 

İlgi Duymadığımdan 243 43,2 357 43,9 590 31,4 

 

,066 

Bos Zaman Olmadığından 60 10,7 87 10,7 134 8,0 

Ders Yoğunluğu 76 13,5 71 8,7 130 8,0 

Yönlendirecek Olmadı 117 20,8 206 25,3 310 16,5 

Okulda Faaliyet Olmadı 42 7,5 55 6,8 90 4,2 

p< 0.05 
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Gönüllülerin halk oyunlarına katılmama sebepleri açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark 

olmadığı bulunmuştur.  Frekans ortalamalarına göre gönüllülerin halk oyunlarına katılmama sebebinin 

ise ilgi duymadığından kaynaklandığı bulunmuştur.  

Tablo 8. Gönüllülerin şu anki halk oyunları çalışmalarına katılma istekleri. 

Şu anda Halk Oyunlarına 

Katılma İstekleri  

Kadın  Erkek  Toplam 

p 

f % f % f % 

Evet İsterim 271 33,5 304 29,5 575 31,1 

 

,066 
Hayır İstemem 320 39,5 465 44,3 785 42,5 

Kararsızım 219 27,0 271 26,3 489 26,4 

p< 0.05 

Gönüllülerin bundan sonraki süreçte halk oyunlarına katılma isteklerinde cinsiyetler arasında 

fark bulunmamıştır. Halk oyunlarına katılma isteklerinin ise düşük olduğu bulunmuştur.  

Tablo 9.  Gönüllülerin şu anki halk oyunları çalışmalarına katılmak istememe sebepleri 

Şuan ki Halk Oyunlarına Katılma 

Nedenleri  

Kadın  Erkek  Toplam 

p 

f % f % f % 

Yeteneğim Olmadığından 88 23,6 120 24,5 208 26,4 

 

,692 

Katılma Cesareti Olmadığından 32 8,6 32 6,5 64 8,1 

İlgi Duymamamdan 170 45,6 238 48,7 408 51,8 

Zaman Bulamadığımdan 54 14,5 71 14,5 125 15,2 

Derslerimi Olumsuz Etkiler 15 4,0 15 3,1 30 4,0 

Diğer 14 3,8 13 2,7 27 3,5 

p< 0.05 

Gönüllülerin bundan sonraki süreçte halk oyunlarına katılmak istememe nedenleri açısından 

cinsiyetler arasında fark bulunmamıştır. Frekans değerlerine göre ise ilgi duymama oranının yüksek 

olduğu görülmektir.   

Tablo 10. Gönüllülerin farklı dans etkinliklerine katılma tercihleri. 

Farklı Dans Etkinleri Tercihleri 

Kadın  Erkek  Toplam 

p 

f % f % f % 

Klasik Dans 262 32,3 176 17,0 438 23,7 

,000* 

Modern Dans 109 13,4 119 11,5 228 12,3 

Türk Halk Oyunları 242 29,8 389 37,6 631 34,1 

Hiç Biri 199 24,5 350 33,8 546 29,5 

p< 0.05 

Gönüllülerin farklı dans etkinliklerine katılmadaki tercihlerinde cinsiyetler arasında anlamlı 

fark olduğu bulunmuştur.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Halk oyunları; insanların var olduğu günden bugüne, karakterini, duygularını, düşüncelerini ve 

manevi değerlerini, yansıtmak, günlük yaşamda karşılaştığı ve kitle olarak etkisinde kaldığı olayları 

tasvir etmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak sağlıklı bir yaşam biçimi sergilemek için yaptığı ritmik 

hareketler bütünüdür (Altuğ,1991). Halk oyunlarına sosyal ve kültürel özelliklerinin dışında hareket 

özelliği açısından bakıldığında, çok zengin bir hareket yapısına sahip olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda halk oyunlarının günümüzde sanatsal ve sportif açıdan önem kazandığı görülmektedir 

(Özkan-Bozkuş vd., 2013:24). Halk oyunlarının bu kadar önemli özelliklerinin olması, üniversite 

öğrencilerinin birçok yönden gelişimine faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca milli kültürümüzün 

en önemli unsurlarından olan Türk halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi 

için üniversitelerde yapılan çalışmalar son derece önemlidir.  

Halk oyunlarına yönelik üniversite öğrencilerinin ilgi düzeyleri ile ilgili yapılan araştırmaların 

yeterli düzeyde olmaması nedeni ile somut verilere ulaşmak oldukça zordur. Yapılan literatür 

taramasında, seçmiş olduğumuz “Üniversite Öğrencilerinin Türk Halk Oyunlarına Olan İlgi 

Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı konu ile ilgili, benzer nitelik taşıyan çok sınırlı sayıda araştırmanın 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmamız tamamen özgün bir çalışma olup bundan sonra 

yapılacak araştırmalara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Konu ile ilgili bilimsel 

çalışmaların çok sınırlı olması nedeni ile karşılaştırmalar benzer nitelikteki araştırmalarla yapılmak 

durumunda kalınmıştır.  

Çalışmada geçmiş dönemlerde halk oyunları çalışmalarına katılan gönüllülerin daha çok 

ilkokul ve ortaokul dönelerinde halk oyunlarına katıldığı görülürken lise ve üniversite dönemlerinde 

katılımın düştüğü görülmüştür. Özellikle lise dönemlerinde üniversite giriş sınavlarına hazırlıklar ve 

bundan kaynaklı yoğun ders programlarının olması öğrencilerin bu tür faaliyetlere atılmalarına engel 

olarak görülmektedir. Bu durumun halk oyunlarına ilgi düzeyini düşürmüş olabileceği 

düşünülmektedir.   

Gönüllülerin halk oyunlarına katılma sürelerinin daha çok 1 ila 2 yıl olduğu 3 yıl ve üzeri 

katılımın ise çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Genel bir kanı olarak, Türk halk oyunlarının tam ve 

kalıcı bir şekilde öğrenilebilmesi için 1-2 yıllık çalışma süresi yetersiz bir zaman olarak 

değerlendirilir. Ancak yapılacak olan daha uzun süreli çalışmalarla yörelerin oyun, müzik, sahneleme 

ve tavır ile ilgili unsurlarında iyi bir öğrenim sağlanabilir. Bu bağlamda halk oyunları ile 3 yıl ve üzeri 

ilgilenen gönüllü sayısının son derece az olması, bundan sonraki süreçte halk oyunlarının gelecek 

nesillere tam olarak aktarılması açısından olumsuzluk yaratabileceği kanaatini ortaya koymaktadır.   

Araştırmaya katılan gönüllülerin anne, baba, kardeş ve diğer aile fertlerinin halk oyunları 

faaliyetlerine katılma düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere 

katılımda aile faktörü çok önemli bir unsurdur. Ailenin teşvik etmesi ile çocuk, bu tür faaliyetlere 

katılmaya yönlendiği gibi cesareti de artar. Çalışmaya katılan gönüllülerin aile fertleri arasında halk 

oyunları faaliyetlerine katılımın düşük olması gönüllülerin halk oyunlarına teşvik edilmesi ve 

yönlendirilmesine olumsuz yönde edebileceği düşünülmektedir.  

Gönüllülerin halk oyunlarına şimdiye kadar katılmama sebepleri içerisinde en çok ilgi 

duymadıkları yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte yönlendirme eksikliği ve 

ders yoğunluğu gibi etkenlerin frekans değerlerine göre, bu etkenlerin halk oyunları faaliyetlerine olan 

ilgi düzeyini düşürmüş olabileceği düşünülmektedir. 

Gönüllülerin bundan sonraki süreçte halk oyunları faaliyetlerine katılma istekleri ile ilgili 

sonuçlar, geçmiş dönemlerde halk oyunlarına katılma düzeyi sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Bu 

bağlamda halk oyunları çalışmalarına önceden katılan gönüllülerin bundan sonraki dönemlerde de 

ilgili oldukları düşünülmektedir.  

Gönüllülerin farklı dans aktivitelerine katılma tercihleri incelendiğinde klasik ve modern dans 

seçeneklerini tercih edenlerin oranının Türk halk oyunlarını tercih edenlerden daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda gönüllülerin, modern ve klasik dans aktivitelerine katılma istekleri ile bu 

danslara olan ilgilerinin yüksek olduğu, Türk halk oyunları çalışmalarına  olan ilgi ve isteklerinin ise 

daha az olduğu düşünülmektedir. 
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Sonuç olarak, Türk kültürünün en önemli öğelerinden olan halk oyunlarına karşı üniversite 

öğrencilerinin ilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, bu durumun en önemli sebeplerinin ise, halk 

oyunlarının okul faaliyetleri içerisinde yeteri kadar yer almaması, öğrencilerin farklı dans 

aktivitelerine yönelmeleri, ailelerin yetersiz teşviki ve halk oyunlarının yeteri kadar tanıtılmamasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Öneriler 

Türk halk oyunlarına ilgi düzeyini artırabilmek için okullarda çeşitli tanıtımlar yöntemleri 

kullanılmalıdır. 

Üniversitelerde Türk halk oyunları ile ilgili kurs sayıları artırılarak daha fazla öğrencinin 

iştiraki sağlanmalıdır. Bunu için ise her üniversitelerde halk oyunları uzmanı ya da halk oyunları 

eğitmenleri istihdam edilmelidir.   

Üniversitelerin ortak dersler bölümlerinde Türk Halk Oyunları dersleri müfredat 

programlarına eklenmelidir.  

Konu ile ilgili daha geniş düzeyde ve farklı üniversitelerde araştırmalar yapılmalıdır.   

Yapılan araştırmalarda farklı istatistiksel analizler kullanılmalı ve üniversite öğrencilerinin 

halk oyunlarına ilgi düzeylerinin yeterliliği ile ilgili daha somut verilere ulaşılmalıdır.  
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜRYANİ MÜZİĞİNDE MAKAM GELENEĞİ 

TRADİTİON OF MODE IN SYRİIAC MUSIC FORM PAST TO PRESENT 

Müslüm YILDIRIM 

ÖZET 

Yaklaşık 5000-5500 yıldır Mezopotamya topraklarında putperest bir topluluk iken daha sonra Hristiyanlığı kabul 

eden ilk topluluk olarak tarihe adını yazdıran Süryaniler, müzik ile yakından ilgilenmişlerdir. Dini müzik olarak ortaya çıkan 

Süryani müziği tamamen izole edilmiş bir şekilde kilise müziği olarak gelişim göstermiştir. 

O dönemde ki sözü geçen din adamları Suruçlu Mor Yakup, Urfalı Mor Yakup, Urfalı  Bardayson ve müziği 

sistematik bir ayin düzenine  koyan Mor Efrem, kilise müziğini ilk radikal girişim olarak bilinen kadın ve erkeklerden oluşan 

korolar kurarak zirveye ulaştırmıştır. Süryaniler dini ritüellerinde bir yılı 8 eşit zamana bölüp, yılın her bir bölümünde 

makam diye adlandırdığımız sekiz makamla ilahilerini söylemektedirler. Bunun nedeni onlara göre makamların farklı etkileri 

ve tabiatı vardı ve melodi olmadan makamsız yapılan duaların insanları düşünce olarak farklı duruma saptırdığından dolayı 

ve makamları terennüm ederek Allaha daha yakın olduklarını düşünmeleridir. Süryanilerin o zamandan bu zamana 

kullandıkları makamlar halen Türk musîkisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Süryanilerin birden sekize kadar sıraladıkları 

makamlar ile Türk musikisinde ki makamlar, bazı farklılıklar olsa da bire bir örtüşmektedir. 

Anahtar  Kelimeler: Süryanî, Müzik, Makam. 

ABSTRACT 

The Assyrians lived as a pagan community in Mesopotamia about 5000-5500 years, they printed their name in 

history as the first community which turned to Christianity. They were very interested in music. Emerging as a sort of 

religious music, the Assyrian music developed as church music in a completely isolated way. 

At that time, the leading clerics including Yakup of Suruç, Mor Yakup of Urfa, Bardayson of Urfa, and Mor Efrem, 

who put music into a systematic ritual order, carried the church music to the summit by establishing choirs composed of men 

and women known as the first radical attempt. The Assyrians divided a year into 8 equal parts during religious rituals and 

sing their traditional hymes in 8 modes during the eight parts of the year. They thought that modes had different effects and 

natures. They believed that prayers without melodies mislead peoples’ thoughts and they felt closer to God by singing in 

modes. The modes used by the Assyrians since those times are still used effectively in Turkish music. In fact, the modes 

sorted by the Assyrians from one to eight overlap with the modes in the Turkish music despite some differences. 

Key Words: Assyrians, Music, Mode. 

I.BÖLÜM 

1.1.Süryanilerin Tarihi 

Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan Mezopotamya’nın kaybolan rengi olarak tanıtılan  

Süryanîler, asırlardır Anadolu’ya ve Anadolu’da ki birçok kavime, ırk’a, dine ev sahipliği 

yapmışlardır. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Süryanîler Sami, Kenan ve Akad gibi Mezopotamya 

halklarının bir potada erimesiyle ortaya çıkan halk topluluğudur. Daha önceleri tarihleri ile anılan 

Süryanîler, son zamanlarda dini bir kimliğe bürünerek dini yaşamlarıyla anılmaya başlamışlardır. 

Hıristiyanlığı kabul eden ilk topluluk olarak bilinen Süryaniler, Güneydoğuda doğup, dünyanın her 

yerine dağılmışlardır. Bazı görüşlere göre Süryanîlerin kökü, Arami ve Asurlara dayanmaktadır. 

Hz. İsa İncil ile müjdelendikten sonra 72 öğrencilerinden olan Aday Aziz ve kardeşi Toma’yı 

Mezopotamya bölgesine Hıristiyanlığı yaymak için gönderir. Mezopotamya’ya gelen iki kardeş o 

zamanlar site devletleri halinde olan Urfa “Osrhuane” krallığı ile “Abgar Krallığını Hıristiyanlığı 

yaymak için seçtiler. Hıristiyanlığı ilk başta “Kral Abgar” kabul eder ve daha sonra kademeli olarak 

Süryanî halkına kabul ettirirler. “Kral Abgar” o dönemlerde çok hasta bir haldedir ve Hz.İsa’nın 

kerametlerini duyunca ona hem şifa bulması için hem de dinini kendi yayması için bir mektup yazar 

ve elçilerle gönderir. Elçilere, eğer Hz.İsa gelmezse onun resmini bir ahşaba çizip getirin, der. Hz. İsa’ 

da cevap olarak, yüzünü yıkayıp sildiği bir mendile simasının resmi çıkar ve yazdığı mektupla birlikte 

“Kral Abgar’a” gönderir. (Kürkçüoğlu, 2000: 35-36) 

1.2.Süryanilerin Yaşadıkları Coğrafya 

Süryanî toplumu, yüzyıllardan beri coğrafi olarak Mezopotamya adı verilen Fırat ve Dicle 

nehirlerinin arasında yaşamışlardır. Mezopotamya tarihi, M.Ö. 3000’lerde Akadlar ile başlar. 

Mezopotamya bölgesinde bağımsız site devleti kurarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Aynı zamanda 

                                                           
Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi, muslum_yildirim@hotmail.com  

mailto:muslum_yildirim@hotmail.com


2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

263 

Asur halkının da temelini oluşturan Süryanîler Mezopotamya’ya yerleşen Sami ırkındandırlar82. Sami 

ırkından olan bütün halklar, tarih boyunca birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bunun temel nedeni, aynı 

coğrafya üzerinde yaşamış ve hükümranlık sürmüş olmalarıdır. Yapılan arkeolojik kazıların dayandığı 

temel esas bölge tarihinin Asurlulara kadar dayanması ve Asurluların siyası egemenlik sürmeleridir. 

Turabdin 83  bölgesindeki bulgular ise, yine Asurluların XV. yy’ dan sonra genişlemesine 

dayanmaktadır. Asurluların Mezopotamya gibi geniş, verimli topraklara yayılma nedenleri M.Ö. 

yıllarda ticaretle sürekli içli dışlı olmaları ve Mezopotamya’nın geçiş noktası olmasıdır. Bunun en 

güzel örneği Mezopotamya’da çıkarılan gümüş ve bakırdır. 

1.3.Süryanilerde Kültür ve Sanat 

Süryanîler, Hıristiyanlık tarihinde kültür, bilim, sanat ve buna benzeri alanlarda ilk reformları 

gerçekleştiren topluluktur. Müziği ibadete koymaları, kadınların terennüm etmeleri, ilimle 

uğraşmaları, İncili tercüme etmeleri bunların hepsi başlı başına büyük bir reformdur. Süryanîlerin II. 

yy’ dan, IV. yy.’ a kadar Mezopotamya bölgesinde 50’ ye yakın Süryanî okulu, şu anki telaffuzuyla 

“Üniversite” açmaları ve yunan medeniyetiyle, Süryanî medeniyetinin yarışmaları birer kültür 

örneğidir. Süryanî bir dil olan “Aramice” dili o zamanlar ulusal bir dil olarak kullanılmaktaydı, şimdi 

ki İngilizcenin kullanıldığı gibi. XV. yy’ a kadar Avrupa’daki Hıristiyanlar, İncili tercüme 

edemiyorlardı, ilim yasaktı, ilim ile uğraşanları cezalandırıyorlardı. Kadınların ilahi terennüm 

etmesine izin verilmiyordu. Ama Mezopotamya’da kadınlar III. yy’ dan itibaren Mor Efrem’ in 

girişimiyle kiliselerde terennüm etmeye başladılar, ama Avrupa’da kadınlar XVII. yy’dan sonra 

terennüm etmeye başladılar ki bu durumda Mezopotamya uygarlığının Avrupa’dan ne kadar ilerde 

olduğunun bir göstergesidir 

1.4.Süryanilerde Müzik 

Süryanîler, müziğin ibadetteki yerini Musa Peygamber dönemine dayandırırlar. Hz. Musa 

Allah’tan aldığı vahiyle İbadetleri, bayram ve dini törenleri daha anlamlı hale getirmek ve ilahilerin 

kulağa hoş gelmesini sağlamak için borular (borazan) kullanmıştır. Daha sonra Hz. Davut bu müzik 

düzenini genişletmiş ve mezmurlar84 yazarak kurduğu korolara okutmuştur. 

Daha sonraki dönemlerde Urfalı filozof Bardayson, kilise için ilahiler yazdı. Bardayson 

heretik bir inanca düştü ve yazdığı bu ilahiler halkı kiliseden soğuttu ve kilisenin skolâstik 

düşüncesine ters düştü. Mor Efrem ise Bardayson ile sanatsal bir savaş içine girdi ve Bardayson’a 

karşı savaştı yeni ilahiler besteledi. Bu ilahileri erkek ve kadınlardan oluşan koro kurarak okuttu ve bu 

koroları gittiği her yere götürerek küçük konserler ve mini dinletiler verdi. Bu durumdan sonra halk 

tekrar kiliseyi benimseyerek kiliseye gelmeye başladı. Mor Efrem’in, kadınları da kilise korolarına 

dâhil etmesi radikal bir girişim niteliği taşır. 

II. Bölüm 

2.1 Süryanilerde Makam Geleneği 

Süryanî kiliselerinde, müziğin sistematize edilip ibadetteki yerini alması Hıristiyanlığın ilk 

yıllarına rastlar. Ayin düzeni içinde müzik, II. yy’ dan itibaren din adamları tarafından özgünleşmiş, 

VII. yy’ dan itibaren doruk noktasına ulaşmıştır. Bu müzik geleneği günümüzde etkisini 

sürdürmektedir. Bir yılı sekize bölerek, böldükleri yılın her bir döneminde bir makam kullanırlar. 

Süryanî kiliselerinde kullanılan bu makamların, sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık ve 

hüzünlendirici gibi etkilerinin olmasıyla birlikte Arap ve Türk müziğiyle benzerlik gösteren kısımları 

vardır. 

 

 

 

                                                           
82 Sami Irkı: Hz. Nuh’un oğlu Sam’ın soyundan gelme demektir.   
83 Turabdin: Süryanîce Allah’ın kölelerinin dağı anlamına gelmesiyle birlikte bu bölge coğrafik olarak Doğuda Cizre, Kuzey’de Batman, 

Güney’de Şanlıurfa ve Güney’de Antep Şanlıurfa sınırına kadar olan yerlerdir. 
84Mezmur: Yahudilerden, Hıristiyanlara geçen, terennümle okunan ve Hz. Davut peygamber’e inen Zebur’un her bir süresidir   
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2.1.1.Birinci Makam (Kadmoyo)  

Beyâtî (Uşşak) Makamı 

                                       Yerinde Uşak dörtlüsü            Neva da Buselik beşlisi  

 

 

Durak perdesi: Dügâh perdesidir.  

Seyri: İnici- Çıkıcı  

Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne, Neva perdesi üzerinde buselik beşlisinin eklenmesiyle 

oluşur. Süryaniler ilahilerinde bu makamı kullanırken beyati makamını da kullanmışlardır. Beyâti 

makamının uşak makamında farkı acem perdesinin çokça vurgulanmasıdır,bu yüzden beyati makamı 

ayrı bir başlık altında incelenmemiştir. 

Güçlüsü: Uşşak dörtlüsü ile Buselik beşlisinin ek yerinde ki Neva perdesidir.  

Donanımı: Donanıma “Si” için koma bemolü yazılır.  

Yedeni: Rast perdesidir. (Özkan, 2011: 143-149) 

2.1.2.İkinci Makam ( Trayono) 

Hüseyni Makamı 

 

                                                        Yerinde hüseyni beşlisi            Hüseyni de uşşak dörtlüsü  

 

Durağı: Dügâh perdesidir.  

Seyri: İnici- çıkıcı  

Dizisi: Yerinde hüseyni beşlisine, hüseyni perdesi üzerinde uşşak dörtlüsünün eklenmesinden 

oluşur.  

Güçlüsü: Hüseyni perdesidir.  

Donanım: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.  

Yedeni: Rast perdesidir. (Özkan, 2011: 179-184) 

2.1.3. Üçüncü Makam 

Not: Süryaniler Üçüncü makamı nihavent, kürdi ve segâh olmak üzere üç makam olarak 

kullanmışlardır. 
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2.1.3.1Üçüncü Makam (Tlithoyo)  

Nihavent Makamı 

                                                Yerinde buselik beşlisi               Neva’da kürdi dörtlüsü  

 

Durağı: Rast perdesidir  

Seyri: İnici-çıkıcıdır. Bazen çıkıcı, bazen de inici olsa da hemen çıkıcı inici hale gelir.  

Dizisi: Buselik makamı dizisinin rast perdesinde ki şeddidir. O halde rast perdesi üzerinde 

buselik beşlisine, neva perdesi üzerinde kürdi dörtlüsüne eklenmesinden oluşur. Bazen de hicaz 

dörtlüsünün eklenmesinden oluşur.  

Güçlüsü: Neva perdesidir.  

Donanımı: Si ve Mi için küçük mücennep bemolü donanıma yazılır.  

Yedeni: “Fa” ırak perdesidir. (Özkan, 2011: 233-238) 

2.1.3.2.Üçüncü Makam (Şuhlofo Da Tlithoyo)  

Kürdi Makamı 

                                                       Yerinde kürdi dörtlüsü         Neva’da buselik beşlisi  

 

Durağı: Dügâh perdesidir.  

Seyir: Çıkıcı olup bazen de çıkıcı-inici olarak kullanılmaktadır.  

Dizisi: Yerinde kürdi dörtlüsüne neva perdesi üzerinde buselik beşlisinin eklenmesinden 

oluşur.  

Güçlüsü: Kürdi dörtlüsüyle buselik beşlisinin ek yerinde ki neva perdesidir.  

Donanım: “Si” için küçük mücennep bemolü donanıma yazılır.  

Yeden: Rast perdesidir. (Özkan, 2011: 133-136) 

2.1.3.3.Üçüncü Makam (Tlithoyo)  

Segâh Makamı 

                        Yerinde tam segâh beşlisi              Eviçte hicaz dörtlüsü  

 

Durağı: Segâh perdesidir.  

Seyri: Çıkıcıdır.  

Dizisi: Yerinde segâh beşlisine eviç perdesinde bir hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle 

oluşmuştur. Bu diziye zaman zaman yerinde eksik segâh beşlisinin de katıldığı ve bu sebeple neva 
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perdesi üzerinde bir uşşak, beyâtî dizisi meydana geldiği ve bununda gerdaniye perdesinde bir 

beşlisinin doğmasına yol açtığı belirtilmiştir. Segâh perdesinde karar verilirken karar duygusunu 

güçlendirmek için bakiye diyezli “la” kürdi perdesi yeden olarak kullanılmalıdır.  

Güçlüsü: dizinin üçüncü perdesi olan Neva perdesidir.  

Donanım: Si ve Mi için koma bemolü, Fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.  

Yedeni: Bakiye diyezli olan “La” kürdi perdesidir. (Özkan, 2011: 297-304), 

2.1.4.Dördüncü Makam (Rbihoyo)  

Rast Makamı 

                            Yerinde Rast beşlisi                 Nevada Rast dörtlüsü  

 

Durağı: Rast perdesidir.  

Seyri: Çıkıcıdır.  

Dizisi: Yerinde bir Rast beşlisine, Neva perdesi üzerinde Rast dörtlüsünün eklenmesiyle 

oluşur.  

Güçlüsü: Neva perdesidir.  

Donanım: Si için koma bemolü, Fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.  

Yedeni: Bakiye diyezli “Fa” ırak perdesidir. (Özkan, 2011: 137-142) 

2.1.5.Beşinci Makam (Hmişoyo)  

Hüzzam Makamı 

                        Yerinde Hüzzam beşlisi              Eviçte Hicaz dörtlüsü  

 

Durağı: Segâh perdesidir.  

Seyri: İnici-Çıkıcıdır.  

Dizisi: Yerinde hüzzam beşlisine, eviç de hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur. Segâh da 

yani yerinde hüzzam beşlisine, üçüncü derece neva perdesinde hûmayûn, hicaz, uzzâl, dizisinin; 

beşinci derecede eviçte ki hicaz ve segâh dörtlüsünün; dördüncü derece dik hisarda nikriz beşlisinin, 

üçüncü derece neva perdesinde uşşak dörtlüsünün, segâh perdesinde tam ve eksik segâh beşlisinin yine 

segâh perdesinde bazen tam ve eksik ferahnak beşlisinin birbirine eklenmesinden ve karışık olarak 

kullanılmasından meydana gelmiştir.  

Güçlüsü: Neva perdesidir.  

Yedeni: Bakiye diyezli “La” kürdi perdesidir. (Özkan, 2011: 311-318) 
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2.1.6.Altıncı Makam(Ştithoyo)  

Mahur Makamı 

                       Nevada çargah dörtlüsü          Rastta Çargah beşlisi  

 

Durağı: Rast perdesidir.  

Seyri: inicidir.  

Dizisi: Çargâh makamı dizisinin, Rast perdesindeki inici şeddidir. Yani rast perdesinde ki 

Çargâh beşliye, neva Perdesi üzerindeki Çargâh dörtlünün eklenmesiyle oluşur.  

Güçlüsü: Birinci mertebe güçlüsü, inici bir makam olduğu için tiz durak Gerdaniye 

perdesidir. İkinci güçlü neva perdesidir. Neva perdesinde ki kalışı kuvvet vermek için küçük 

mücennep diyezli “Do” Hisar perdesi yeden olarak bile kullanılabilir.  

Donanım: “Fa” için küçük mücennep diyezi donanıma yazılır.  

Yedeni: Küçük mücennep diyezi “Fa” Geveşt perdesidir. (Özkan, 2011: 215-220) 

2.1.7.Yedinci Makam(Şbihoyo)  

Saba Makamı 

            Çargâh da Hicaz beşlisi                       Gerdaniye de Uşşak dörtlüsü  

 

Durağı: Dügâh perdesidir.  

Seyri: Çıkıcı veya çıkıcı-inici olarak kullanılmıştır.  

Dizisi: Çargâh perdesindeki Zirgüleli Hicaz dizisine yerinde Saba dörtlüsünün eklenmesinden 

meydana gelmiştir.  

Güçlüsü: Saba dörtlüsünün üçüncü derecesi olan, çargâh perdesidir. Bu makam için çok 

önemli bir perdedir. Bütün seyir esnasında eksen, çargâh perdesidir.  

Donanımı: Si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır.  

Yedeni: Rast perdesidir. (Özkan, 2011: 164-168) 

2.1.8.Sekizinci Makam(Tminoyo)  

Hicaz Makamı 

                         Yerinde Hicaz dörtlüsü                  Neva da Rast beşlisi  

 

Durağı: Dügâh perdesidir.  
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Seyri: İnici-çıkıcıdır, bazen de çıkıcı olarak kullanılmıştır.  

Dizisi: Yerinde hicaz dörtlüsüne, neva perdesi üzerinde rast beşlinin eklenmesiyle oluşur.  

Güçlüsü: Neva perdesidir.  

Donanım: Si için bakiye bemolü, Do ve Fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.  

Yedeni: Rast perdesidir. (Özkan, 2011: 164-168) 

2.2. Süryani Müziğinde Makamların Tabiatı ve Etkileri 

2.2.1.Süryanî Müziğinde Makamların Tabiatı ve Etkileri  

Makamları keşfedenler Sümerler ve Akadlardır. Kilise müzisyenleri de her makamı kendine 

özgü özellikler vererek kullanmışlardır. Süryanî müziğinde her makamın kendine özgü etkisi vardır. 

Bu yüzden kilise müzisyenleri makamların amacını keşfedip buna göre ayin programları düzenlediler. 

Bu programları, yılın bütün pazar ve bayram günlerine göre güzel bir şekilde yaydılar.  

Bu sekiz makamın tabiatı ve etkileri şöyledir.  

Birinci Makam: Sevindirici ve yumuşatıcı bir niteliğe sahiptir. Müjdeleyici ve sevindirici 

haberlerin makamıdır. Bundan dolayı; Doğuş bayramının, Diriliş bayramının, Hz. Meryem’in övgü 

bayramının ve kilisenin yenilenme pazarının ayinleri, bu makama göre düzenlenmiştir. Bunun dışında 

birinci makam, düğün ve nişan törenlerinde’ de kullanılmaktadır.  

İkinci Makam: Mütevazı ve insanın gururunu kıran bir soğukluğa sahiptir. Mesih’in sünnet 

bayramında söylenir. Ayrıca “Vaftizci Yuhanna” dan vaftiz olan Hz. İsa’nın bayramında da söylenir. 

Bununla beraber, müminlerin vaftizinde, tövbe günlerinde, ölülerin cenaze törenlerinde yine bu 

makam kullanılmaktadır.  

Üçüncü Makam: Çok acı ve sert bir özelliğe sahiptir. Yahudilerin şeriatı gereğince yeni 

doğan çocuğun, sekizinci gününde sünnet ettirilmesi ve kırkıncı gününde tapınağa çıkarılması 

gerekirdi. Hz. İsa da kırk günlük iken Hz. Meryem ve Yusuf tarafından tapınağa çıkarıldı. Onu uzun 

zamandan beri ve büyük bir sabırsızlıkla bekleyen “Şemun Sobo (Şeyh), ilerlemiş yaşına rağmen Hz. 

İsa’yı görür görmez, kutsal ruhtan güç alıp onu taşımaya başlamıştı. Şemun Sobo, Hz. İsa’nın birçok 

kişinin kalkıp düşmesine ve kalkmasına sebep olacağına dair peygamberlik etti. Hz. Meryem de açık 

sözlülükle “kılıç yüreğini delip geçecek” dedi ve bunun, için Hz. İsa ‘nın tapınağa giriş bayramı ilan 

edildi.  

Dördüncü Makam: Heyecan ve ibadetle ilgili olup, soğuk bir özelliğe sahiptir. Hz. 

Meryem’in Müjde Bayramına mahsus edildi. Çünkü Hz. Meryem, Melek Cebrail tarafından 

müjdelendiği zaman, Hz. Meryem, Havva annemiz gibi aldatılmasından korkarak, meleği sorguya 

çekerek kesin yargıya vardıktan sonra, Allah’ın emrine riayet etmiştir. Bu makam Vaftizci 

Yuhanna’nın Doğuş Bayramına da mahsus edilmiştir.  

Beşinci Makam: Güçlü ve yakıcı bir sıcak özelliğe sahiptir. Hz. İsa’nın havarileri, Hz. İsa’nın 

onlardan ayrıldığını ve göğe yükselişini izlerken, onun sevgi ateşiyle alevlendiler. Bedenin 

güçsüzlüğünden olmasaydı, onlarda kendisiyle göğe yükseleceklerdi. Bu yüzden Hz. İsa’nın göğe 

yükseliş bayramlarında bu makam kullanılır.  

Altıncı Makam: Yumuşatıcı ve ağlatıcı bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı Hz. İsa’nın elem 

günlerinde ve cenaze törenlerinde bu makam kullanılır.  

Yedinci Makam: Olağan üstü bir sıcaklık özelliğine sahiptir. Pantikusti Bayramı’nın ayin 

törenine göre düzenlenmiştir. Ayrıca Baş Rahiplerin karşılanma törenlerinde, evliliklerin 

kutsanmasında ve ruhani kişilerin vefatında bu makam kullanılır.  

Sekizinci Makam: Çok sert bir özelliğe sahiptir. Hz. İsa’nın ismi üzerine şehit edilen kişiler, 

Hz. İsa’yı çok sevdiklerinden dolayı, işkencelerde göstermiş oldukları cesaret, yiğitlik ve ölümü göze 

aldıkları için, ayinleri bu makama göre düzenlemişlerdir. Haç bayramının töreninde bu makam 

kullanılır. (Denno, 1998: 14-16) 
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Süryaniler putperestlikten Hristiyanlığa geçerken kendilerinden sonra ki neslin bu tuzağa 

düşmemesi için putperestlikten kalma bütün eserleri yakmışlardır. Bu kararı M.S. 325 yılında yapılan 

1. Hristiyanlık kongresinde verilmişlerdir. Daha sonra Süryanilerin “Kutsal Ruhun Gitarı” adını 

verdikleri Nusaybinli Mor Efrem yeni ilahiler yazdı ve bunları makamsal olarak düzenleyerek II. yy. 

’dan itibaren resmen kiliseye soktu. Mor Efrem’in bunu yapmasının sebebi ibadet ederken ve dini 

törenlerde Allah’a daha yakın olmak ve ibadet sırasında gelen sıkıntıları bertaraf etmekti. Çünkü 

evrenin yaratılışından beri müzik hayatın her evresinde vardır. Rüzgârın esmesi, kalbin bir ritimde 

çalışması, çocukların ninniyle uyuması bunlara birer örnektir. Bu durumdan dolayı yıllar öncesinden 

makamsal olarak daha uygun olduğu saptanmış olup ve ilahiler makamsal olarak bestelenmiştir. 

Süryani Müziği makamları; Kadmoyo, Trayono, Tlithoyo, Rbihoyo, Hmişiyo, Şitithoyo, Şibihoyo, 

Tminoyo olarak bilinmektedir. Kilisemtakvimine göre bir yıl sekize bölünür ve her dönemde  bir 

makam kullanılır bu örnek olarak aşağıda ki çizelge gösterilebilir. 

1. Pazar Kilise kutlama günü - Kadmoyo (Uşak) 

2. Pazar Yenilenme günü - Trayono (Hüseyni) 

3. Pazar Zekeriya’nın müjde pazarı- Tlithoyo (Nihavent-Kürdi-Segah) 

4. Pazar Meryem ananın müjde pazarı - Rbihoyo ( Rast) 

5. Pazar Meryem Ananın Elizabeth’i ziyareti- Hmişoyo (Hüzzam) 

6. Pazar Vaftizci Yahya’nın doğuşu- Şitithoyo (Mahur) 

7. Pazar Yusuf’un Vahiy Pazarı- Şibihoyo (Saba) 

8. Pazar Doğum bayramından önceki Pazar- Tminoyo (Hicaz) 

SONUÇ 

Süryaniler 5000- 5500 yıl önce Mezopotamya’ya serpilmiş bir tohum olup sanatsal, kültürel 

ve felsefi alanda çok ileri bir safhada yer almışlardır. Bazı kaynaklara göre tarih sahnesinde Hz. 

Nuh’un oğlu “Sam” ırkıyla anılmışlardır. Hristiyanlığı kabul eden ilk topluluk olarak bilinen 

Süryaniler tarih içinde birçok ilkleri de gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan bazıları incili tercüme 

etmeleri, kadınların Avrupa’dan önce kilise korolarında terennüm etmeleri, felsefi çeviriler 

yapmalarıdır. Yüzyıllar öncesinden makamları ilk keşfeden topluluk akadiler olup bunu makam 

geleneği olarak kiliselerde ki dini ritüellerinde kullanan topluluk ise Süryanilerdir. Şu an Türk 

müziğinde kullandığımız makamların temelini atan Süryaniler, makamları hiçbir değişikliğe 

uğratmadan günümüze kadar getirmişlerdir. Kilise takvimine göre bir yılı sekiz eşit zamana bölerek 

yılın her döneminde bir makamla terennüm etmişlerdir. Yaptığım alan çalışmasında Süryanilerin 

makam anlayışı, Türk müziğiyle birebir örtüşmektedir. Süryanî müziğinin Türk müziğiyle 

benzerlikleri vardır. Süryanîlerin şu an kullandıkları makamlar ve usûller Türk müziğinde halen 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum aynı coğrafyada yaşamış olmamızdan dolayı kültürel 

etkileşimin olduğunun kanıtıdır. Bu ve yapılacak benzeri çalışmalar “Süryani Müziği”nin bütün 

özellikleriyle tespit edilmesi, arşivlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından büyük önem 

arz etmektedir. Bizim de bu çalışmamızın bundan sonra yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil 

etmesi en büyük dileğimizdir. 
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BİZANS SONRASI MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN TÜRK MUSİKİSİNDEKİ 

YANSIMALARI: RUM KURAMCILARIN NAZARİYAT YAZMALARI 

REFLECTIONS OF POST-BYZANTINE MUSIC CULTURE ON TURKISH MUSIC: 

TREATISES OF GREEK THEORETICIANS 

Nevin ŞAHİN85 & Cenk GÜRAY** 

 

ÖZET 

Osmanlı dönemi, farklı etnik ve dini temelli kültürlerin etkileşim içinde olduğu ve her kültürel ögenin müzik 

üretimine katkı sağladığı çok kültürlü bir dönemdir. Bu dönemde Bizans müzik geleneği Patrikhane vasıtasıyla korunurken 

ilgili müzik geleneğinden yetişen besteci ve kuramcıların Türk müziği üzerine de çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Bu 

bildiride 18. yüzyılda Türk müziği üzerine çalışmalar yürütmüş olan ve Bizans müzik kültürü ile Türk müzik kültürünü 

karşılaştıran öncü yapıtları kaleme almış olan Panagiotis Halaçoğlu ve Kyrillos Marmarinos’un yazmaları 

değerlendirilecektir. Yakın tarihlerde yaşamış olan Türk nazariyatçıların çalışmalarıya ilgili Rum nazariyatçılarının 

çalışmaları karşılaştırılarak dönemin Türk müziği nazariyatıyla ilgili kültürel benzerlik ve farklılıklar irdelenecektir. Rum ve 

Türk nazariyatçıların 18. yüzyılda kaleme aldıkları yazmalarla ilgili bulgular üzerinden Bizans sonrası müzik kültürünün 

Türk musikisindeki yansımaları tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Bizans Müzik Kültürü, Nazariyat. 

ABSTRACT 

The Ottoman period is a multicultural period when people of different religious and ethnic backgrounds interacted 

and each cultural element contributed to music production. During that period, the Byzantine music tradition was preserved 

by the Ecumenical Patriarchate. It is also observed that the composers and theoreticians educated within this music tradition 

worked on Turkish music besides Byzantine music. In this paper, the works of 18th century theoreticians Panagiotis 

Chalatzoglou and Kyrillos Marmarinos, who worked on Turkish music and who wrote the pioneering treatises on the 

comparison between Byzantine music and Turkish music. The works of these theoreticians will be compared with the works 

of their Turkish contemporaries and the cultural similarities and differences related to Turkish music during that century will 

be analyzed. Upon the findings related to the treatises of Greek and Turkish music theoreticians in 18th century, the 

reflections of post-Byzantine music culture on Turkish music will be resolved. 

Key Words: Turkish Music, Byzantine Music Culture, Music Theory. 

GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğu, dini ve etnik temelli pek çok farklı kültürün iç içe yaşadığı ve kültürel 

etkileşimlerin sanatsal üretime birebir yansımalarının gözlenebildiği bir döneme işaret eder. Uzun 

yıllar Bizans İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu’nun 

başkenti haline gelmesi, kentin kültürel cazibe merkezi olma özelliğini perçinlemiştir. Müslüman ve 

Hıristiyan müzisyenler, Türk ve Rum nazariyatçılar İstanbul’da iç içe yaşamış, etkileşim içinde 

makam müziğine dair gerek besteler ve icralar gerekse kuramsal çalışmalar ortaya koyarak makam 

müziği kültürüne katkı sağlamışlardır. Bu çalışma, Rum nazariyatçılarının makam müziğini nasıl ele 

aldıklarını incelemek amacıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal anlamda çöküşe geçerken sanatsal 

anlamda zirveye ulaştığı ve makam müziği kuramında “taksonomik model”den “transformatif 

model”e geçilen (Popescu-Judetz, 2010: 7-8) 18. Yüzyıla odaklanmaktadır.  

ON SEKİZİNCİ YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU VE MÜZİK 

Osmanlı İmparatorluğu 16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren önce duraklama sonra da 

gerileme dönemine girmiştir. Ülke sınırlarının gitgide daraldığı, art arda savaşlarda yenilgiler 

yaşandığı, saray entrikalarının ve politik yozlaşmanın gölgesinde siyasi çöküşe doğru gelişen süreçte 

18. Yüzyıl, kötü gidişatın unutulmaya çalışıldığı ve sanata ağırlık verilen günleri beraberinde 

getirmiştir. Buhurizade Mustafa Itri, Hammamizade İsmail Dede Efendi gibi çok önemli bestekârların 

ve 3. Selim gibi sanata verdiği değerin yanında kendi sanatsal yapıtlarını da ortaya koyan padişahların 

çabalarıyla makam müziğinin en parlak günleri de 18. Yüzyılda yaşanmıştır denilebilir. Çöküş-karşıtı 

yaklaşım da 18. Yüzyılın sadece imparatorluğun siyasi gerilemesine değil, devlet modernleşmesinden 

çok daha önce gündelik hayatta cereyan eden modern dönüşüme ve sosyo-kültürel canlılığa şahit 

olduğunu iddia eder (Sajdi, 2007: 6-25).  
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18. yüzyıl İstanbul’unda makam müziği sadece Enderun, Mehterhane ve Mevlevihane gibi 

merkezlerde değil Ekümenik Patrikhanede de öğretilen, tartışılan ve bilimsel olarak incelenen bir 

müzik geleneği olmuştur (Aydın & Güray, 2011). Ayrıca varlıklı azınlıkların dindışı müziğe verdiği 

değer Patrikhane mensuplarının makam müziği üzerine yoğunlaşmalarını teşvik etmiştir (Popescu-

Judetz & Sirli, 2000: 10). 

Bilhassa Lale Devri’nin etkisiyle 18. Yüzyıl İstanbul’unun renkli bir gündelik hayat yaşadığı 

söylenebilir. Kentin farklı noktalarının müzikal anlamda önem kazanması gündelik hayatla yakından 

ilişkilidir. Örneğin Rum azınlığın yaşadığı Fener bölgesinde, zenginliğin ve kültürel elitizmin müziğe 

yansımaları daha net gözlemlenmiştir. Çoğu müzik tutkunu olan bu varlıklı insanların müzik hakkında 

okumayı sevmeleri özellikle 19. Yüzyılda pek çok müzik yazmasının kaleme alınmasında etkili olmuş, 

ayrıca söz konusu elitlerin kendi müziklerini besteleme konusundaki çabaları Fener Şarkılarının ayrı 

bir tür olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır (Kalaitzidis, 2012: 158-159).  Gerek Türk, gerekse Rum, 

Ermeni ve Yahudi bestecilerin makam müziği çalışmaları, 18. Yüzyılda İstanbul temalı pek çok sözlü 

eserin bestelenmesinde etkili olmuştur. Lale bahçelerinde, konaklarda, kahvehanelerde ve mesire 

yerlerinde renklenen gündelik hayatın mekânla ilişkisi güftelerde kendine yer bulmaya başlamıştır 

(Sancar, 2003: 279-286). Besteler ve icraların yanı sıra kendileri de icracı ve bestekâr olan 

padişahların teşvikiyle makam müziği nazariyatında önemli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin 3. 

Selim’in talebiyle Nasır Abdülbaki Dede bir nazariyat eseri kaleme almakla kalmamış, yeni bir nota 

sistemi de geliştirmiştir (Tura, 2006: 13). 

HALAÇOĞLU VE MARMARİNOS 

Özetlenen manzara ışığında kuramsal çalışmalarıyla dönemin müzik anlayışına ışık tutan 18. 

Yüzyıl Rum nazariyatçılarına odaklanılmaktadır. Ekümenik Patrikhanenin başmugannisi olan 

Panagiotis Halaçoğlu, makam müziğiyle Bizans kilise müziğini karşılaştıran ilk Rum kuramcı olarak 

tarihe geçmiştir. Babası Trabzon’dan İstanbul’a göç etmiş bir hallaç olan Panagiotis Halaçoğlu, 

Aynorozlu bir keşişten ilk müzik derslerini almıştır. Athos Dağı’ndaki Vatopedi Manastırında 

eğitimine devam eden Halaçoğlu, 18. Yüzyılın başında İstanbul’da tanınan bir isim olmuştur. 

Patrikhanede başmuganniliğe kadar yükselip 1730ların ortalarına kadar bu görevde kalmıştır. Ayrıca 

Fener’de kurulan Patrikhane müzik okulunun ilk hocalarından olmuştur. 1748’de vefat eden 

Halaçoğlu’nun Bizans kilise müziğini anlattığı ve Türk müziği makamlarıyla Bizans modlarını 

karşılaştırdığı yazması Aynoroz’daki İviron Manastırında bulunmaktadır. İsimsiz olan bu yazmanın 10 

sayfalık bir bölümü karşılaştırmaya ayrılmıştır (Popescu-Judetz & Sirli, 2000: 12-15). 

Marmara adasında dünyaya gelen Kyrillos Marmarinos, kilise müziği üzerine eğitim almış ve 

Halaçoğlu’nun öğrencisi olmuştur. Atina’nın güneyindeki bir ada olan Tinos’un Başpsikoposu olan 

Marmarinos, aynı zamanda tanınmış bir bestekârdır. Kilise müziği formlarında pek çok beste 

vermesinin yanında semai gibi Türk müziği formlarında da eserler vermiş ve Patrikhanede 

başmuganniye çok defa eşlik etmiştir. Halaçoğlu’nun yazmasından yaklaşık 20 yıl sonra Eisagogi 

Mousikis adındaki yazmasını kaleme almıştır. 1749 tarihli yazmanın 3. Bölümü “Arabopers makam 

müziği”nin Bizans müziğiyle karşılaştırılmasını içermektedir. İlgili yazma Atina Tarih ve Etnoloji 

Kurumunun arşivlerinde saklanmaktadır (Popescu-Judetz & Sirli, 2000: 16-18).  

KARŞILAŞTIRMALAR 

Bu iki önemli kuramcının çalışmalarının en önemli özelliği Bizans kilise müziği modlarıyla 

Türk müziği makamlarının karşılaştırıldığı öncü çalışmalar olmasıdır. Halaçoğlu 8 Bizans modundan 

(okto echoi) bahsetmiş ve bunları ana makamlarla (kyria mekamia) eşleştirmiştir. Ana makamlar bu 

çalışmada tanburdaki 12 tam perdeye karşılık gelen makamlar olarak ele alınmıştır. Yegâh’tan 

Nevâ’ya kadar olan perdelerin makamları 8 modla eşleştirilmiş, tiz taraftaki perdelerin makamları 8 

modun oktavları olarak ele alınmıştır. Marmarinos da hocası gibi tanburdaki perdelere karşılık gelen 

makamları ana makamlar olarak almış ve Bizans modlarıyla eşleştirmiştir. Ancak Halaçoğlu Nevâ’dan 

sonrasını modun oktavları olarak görürken Marmarinos farklı bir kategorizasyon kullanmıştır (bkz. 

Tablo 1).  
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Perdeler Halaçoğlu’ndaki Karşılıkları Marmarinos’taki Karşılıkları 

Yegâh Aneones Plagal I heptaphonos 

Aşîran Neeanes Plagal II 

Irak Barys aanes Barys 

Rast Neagie Plagal IV 

Dügâh Ana(nea)nes Authentic I 

Segâh Neanes Authentic II legetos 

Çargâh Nara Authentic III 

Nevâ Hagia Authentic IV 

Hüseynî Plagal I Authentic I tetraphonos 

Eviç  Plagal II Authentic II 

Gerdaniye Plagal barys Authentic III 

Muhayyer Plagal IV Authentic IV 

Tablo 1. Halaçoğlu ve Marmarinos’ta perdelere göre ana makamların tasnifi 

Marmarinos sadece kuramsal olarak değil icraya yönelik olarak da Türk müziğini ele almıştır. 

Makam anlatımları seyir üzerinden verilmekle birlikte icracılara kolaylık olması açısından örnek 

seyirlere de bu yazmada yer verilmiştir. Seyirler dışında makam dizilerinin farklı perdelere göre 

transpozisyonları da aynı yazmada sağlanarak saz icracıların farklı ahenklerdeki icralara uyum 

sağlamaları kolaylaştırılmıştır (Popescu-Judetz & Sirli, 2000: 18-19). 

İki kuramcının da Moldova prensi, besteci ve kuramcı Dimitri Kantemir’den yoğun şekilde 

etkilendiğini belirtmek gerekir. 18. Yüzyılın hemen başında “Kitab-ı İlmü’l-musiki ala vechi’l-

hurufat” isimli yazmasıyla Kantemir, edvar geleneğini kökünden dönüştürecek yeni bir kuramsal 

çerçeve ortaya koymuştur (Tura, 2001: XXIII-XXIV). Kozmolojik bağlantılardan arındırılmış, edvar 

temelli değil perde temelli bu kuramsal çerçeve günümüz çalışmalarında “transformatif model” olarak 

incelenmektedir (Popescu-Judetz, 2010: 26). Eski kuramla yeni kuram arasındaki (kavl-i atik ve kavl-i 

cedid) farkın öne çıkarıldığı bu yazma Halaçoğlu’nun makam müziğiyle ilgili söylediklerinin temelini 

oluşturmaktadır, bu nedenle Halaçoğlu yazmasının ilgili bölümünün hemen başında “Dimitrasku 

Kantemyri”nin adını anmaktadır (Popescu-Judetz & Sirli, 2000: 37). Marmarinos, Kantemir’le 

başlayıp 18. Yüzyılın ikinci yarısında daha da baskın hale gelen eski-yeni karşılaştırmasına 

çalışmasına yer vermiştir. Bu şekilde “taksonomik model”in yıldızlar ve gezegenlerle ilişkilerine de, 

hocasından farklı olarak, göndermeler yapmıştır. Örneğin 12 ana makamın eskilerde 7 gezegene 

karşılık gelecek şekilde 7 ana makam olduğunu belirtmiştir (a.g.e. 88-89).  

Marmarinos’un eski-yeni karşılaştırmasına yer vermesinde makam müziğini icra etmeyi 

öğrendiği üstadların da etkisi olmuştur. Marmarinos ladini musiki üstadlarının ciddi bir kafa karışıklığı 

yaşadığını belirterek Türk müziğiyle ilgili bölüme başlar, üstadların çelişkili anlatımlarından kendine 

göre en doğru bilgileri seçip kuramsal çerçevesini buna göre oluşturduğunu açıklar (a.g.e. 87).  

Rum kuramcıların Türk dönemdaşlarının çalışmalarına bakıldığında Kantemir etkisinin 

onlarda da baskın olduğu görülmektedir. Bilhassa 17. Yüzyıla kadar yaygın şekilde kullanılan 

“taksonomik model” yerini “transformatif model”e bırakmaktadır. Kozmolojik yaklaşım terk edilirken 

makamlar edvarlar üzerinden değil seyirler üzerinden açıklanır hale gelmiştir. Örneğin Nasır 

Abdülbaki Dede’de makamlar seyir tasviri şeklinde açıklanmış ve kozmolojik referanslara yer 

verilmemiştir. 
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Söz konusu dönüşüm Türk kuramcılarda da Marmarinos’un yaptığı gibi eski-yeni 

karşılaştırması yapılmasında etkili olmuştur. Yine Nasır Abdülbaki Dede’de kudema ve müteahirin 

karşılaştırmasına sık sık değinilmektedir (Tura, 2006: 30). Bu nedenle bazı makamlar için iki ayrı 

seyir tanımlanmıştır. Ancak iki farklı dini grubun müzik geleneklerinin Halaçoğlu ve Marmarinos’taki 

gibi bir karşılaştırmasına Türk kuramcıların çalışmalarında rastlanmamaktadır. Nayi Osman Dede yine 

aynı dine mensup olduğu Acemler ve Araplara değinerek karşılaştırmalar yapar, örneğin 

Marmarinos’un değindiği 7-12 ikiliğini Araplarda 12 ana makam Acemlerde ise 7 ana makam olduğu 

şeklinde açıklığa kavuşturur. Bu karşılaştırmaları etnik grupların müzik geleneklerinin 

karşılaştırmalarından ziyade eski-yeni karşılaştırması olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Nayi Osman Dede eskilerde Nühüft olarak adlandırılan makamın yeniler tarafından Neva-yı Aşiran 

olarak adlandırılması gibi örnekler sıralayarak bilgisizlikten ve cehaletten dem vurur (Erguner, YH: 

38).  

Farklı dini cemaatlerin mensupları olsalar da hem Türk nazariyatçılarda hem de Rum 

nazariyatçılarda dini duyguların baskın olduğu gözlemlenmektedir. Halaçoğlu ve Nayi Osman 

Dedenin yaklaşık olarak aynı tarihlerde kaleme aldıkları yazmalar dualarla başlar ve dualarla biter. 

Ancak etnik farklılıklar Türk ve Rum nazariyatçıların sarayla farklı düzeyde ilişkililer kurmalarına 

neden olmuştur. Örneğin 3. Selim’in teveccüh gösterdiği Yenikapı Mevlevihanesi neyzenbaşı ve şeyhi 

Nasır Abdülbaki Dede, padişahın talimatıyla Tedkik ü Tahkik isimli nazariyat yazmasını kaleme 

almakla kalmamış, 3. Selim’in terkibi olan Suzidilara makamını bu yazmada ana makamlar arasında 

sıralamıştır (Tura, 2006: 38; Şahin & Güray, 2016). Ne Halaçoğlu’nun ne de Marmarinos’un 

yazmalarında sultana bu şekilde hürmet gösterme ihtiyacı duyulmamıştır.  

Daha ileriki dönemlere bakıldığında 18. Yüzyılın hem Türk hem de Rum nazariyatçılarının 

ortaya çıkan yeni nazariyat çalışmalarına etki ettikleri görülmektedir. 18. Yüzyıl sonu 19. Yüzyıl 

başında Marmarinos’un yazmasından etkilenen Hızır Ağa’nın çalışmasıyla Hafid Efendi’yi etkilemesi, 

19. Yüzyıl Rum nazariyatçılarından Kiltzanidis’in de Kantemir’e dayandırdığı nazariyat çalışmasında 

Hafid Efendi’den etkilenmesi Bizans sonrası Ortodoks kilisesinin modal müziğiyle Türk müziğinin 

makamsal geleneğini birbirinden ayrı düşünmenin imkânsız olduğunu gözler önüne sermektedir 

(Güray, 2012: 108).  

SONUÇ 

Sonuç olarak Bizans sonrası müzik kültürünün, makam müziği kuramına karşılaştırmalı 

yaklaşımla yenilikler getirilmesinde etkili olduğu söylenebilir. Tabi bu etkinin ortaya çıkmasında 

Kantemir’in devrim niteliğindeki kuramının etkisi göz ardı edilemez. “Taksonomik model”den 

“transformatif model”e geçilmesi Antik Yunan, Bizans ve Mezopotamya’ya kadar dayandırılabilen 

makam nazariyatı geleneğinin yakın tarihte köklerinden kopuk bir şekilde ele alınmasına sebep olan 

yıkıcı bir dönüşümün de parçası olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Rum nazariyatçıların yazmaları 

hem olumlu hem de olumsuz yansımaları itibarıyla 18. Yüzyıl nazariyat çalışmaları arasında önemli 

bir yer tutmaktadır.  
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ÇINARKÖY TAHTACILARININ KINA TÖRENLERİNDEKİ MÜZİKLİ 

UYGULAMALARIN İNCELENMESİ 

A RESEARCH ON THE MUSICAL PRACTICES OF HENNA NIGHT IN ÇINARKÖY 

TAHTACI CULTURE  

Senem ERSİN GENÇ* 

ÖZET 

Çınarköy, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir Tahtacı köyüdür. 1960’lı yıllardan önce bir Tahtacı yerleşim 

bölgesi değilken, Nif Dağı’nın eteklerinde yer alması ve bu bölgenin ormancılık mesleği için uygun bir coğrafyaya sahip 

olması sebebiyle, Çınarköy geçimini bu meslekten sağlayan Tahtacılar tarafından ilgi görmüş ve 1960’lı yıllardan itibaren 

giderek bir Tahtacı köyü haline gelmiştir. Günümüzde orman işçiliğini kısmen bırakmış olsalar da, Çınarköylüler Tahtacı 

inanç pratiklerini ve geleneklerini büyük ölçüde sürdürmeye ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam etmektedirler. 

Literatür tarama, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniklerine dayanan bu çalışmada, Çınarköy 

Tahtacılarının kına gecelerinde icra edilen müzikli uygulamalar incelenip özellikle“mengi” ve “kına ağıdı” kavramları 

üzerinde durulmuştur ve alan araştırmasında derlenen örnekler sunulmuştur. Bu çalışma ile haklarında çok fazla araştırma 

bulunmayan Çınarköy Tahtacılarının kına gecesi törenleri ile ilgili birtakım pratikleri ve gelenekleri açığa çıkarmak 

hedeflenmektedir ve gelecekte bu kültürle ilgili başka çalışmaların da yapılması umut edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çınarköy, Tahtacı, Mengi, Kına Gecesi, Ağıt. 

ABSTRACT 

Çınarköy is a village in the district of Kemalpaşa, Izmir. The village was not a Tahtacı location before 1960s. 

Because it is located on the foot of Mount Nif and has an appropriate geography for forestry, the village has drawn the 

interest of Tahtacı population and it has gradually become a Tahtacı village since 1960s. Altough they have partly quitted 

forestry, they still keep Tahtacı beliefs and traditions alive and go on passing them to next generations. 

 The techniques of literature survey, observation and semi-structured interview have been aplied in this paper. We 

have researched the musical practices of henna night in Çınarköy Tahtacı culture in this paper and we have especially put 

emphasis on the terms of  “mengi” and “henna night elegy” and have given examples from our fieldworks. In this paper, it is 

aimed to reveal some practices and traditions about henna nights of Tahtacı people in Çınarköy about whom there aren’t 

many studies and it is hoped that more studies can be carried out about this culture in the future.  

Key Words: Çınarköy, Tahtacı, Mengi, Henna Night, Elegy. 

GİRİŞ 

Tahtacılar, Anadolu’nun özellikle batı ve güney kıyı şeridinde ve biraz daha içerilerde, Çanakkale, 

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin ve Adana gibi şehirlerde yaşayan, 

Alevi ve Türkmen bir topluluktur. Tahtacılar, yüksek ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürdükleri için yüzyıllar 

boyunca orman işçiliğini meslek edinmişlerdir. Geçmişte konargöçer bir yaşam tarzına sahip olmalarına rağmen, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren yerleşik hayata geçmeye ve orman işçiliği dışında meslekler de edinmeye 

başlamışlardır. 

“Tahtacılar, 19. yüzyıldan itibaren giderek artan bir şekilde yerli-yabancı pek çok derlemeci, bilim 

insanı, araştırmacı ve gezginin dikkatini çekmiş; raporlarda, seyahatnamelerde, bilimsel araştırmalarda ve 

derlemelerde yer almıştır” (Engin, 2009: 123). Tahtacılar hakkında yapılan araştırmalarda ve derlemelerde, 

Tahtacıların kimlikleri ve kökenleri ile ilgili birçok görüşün ortaya atıldığı görülmektedir. Carl Humann, 

Theodore Bent gibi yabancı araştırmacılar, Tahtacılarla ilgili yaptıkları çalışmalarda, onların sonradan 

Müslüman olduklarını ileri sürüp, Hristiyan kökenli olabileceklerini ifade etmişlerdir (Engin, 2009: 134). Bu 

bilgiler, günümüzde gerçekten uzak olarak görülüp geçerliliğini yitirmiştir.  

20. yüzyıldan itibaren, Tahtacılarla ilgili yapılan çalışmalar çoğaldıkça, daha gerçekçi veriler ortaya 

konmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Tahtacıların dinî kimlik olarak Alevi, etnik kimlik olarak ise 

Türkmen oldukları konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Ancak, bu defa hangi Türk boyundan geldikleri 

konusuyla ilgili olarak çeşitli fikirler ileri sürülmeye başlanmıştır. 

Bugün birçok yazar ve araştırmacı, Tahtacıların Orta Asya’dan gelmiş bir oymak olan Ağaçerilerin 

devamı olduğu görüşündedir. Nilgün Çıblak’a göre, Tahtacılar ile Ağaçerilerin Oğuz boyundan olmaları, 

ormanlık alanlarda yaşayıp ağaç işçiliğiyle uğraşmaları ve Tahtacı kelimesinin zikredilmeye başlanmasından 

itibaren kaynaklarda artık Ağaçerilerden bahsedilmemesi bu iki topluluğun aynı kökenden geldiği görüşünü 
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güçlendirmiştir (Çıblak, 2005: 35). İsmail Engin, Tahtacı ifadesine ilk kez 16. yüzyıldaki Osmanlı tahrir 

belgelerinde “Cemaat-ı Tahtacıyan” olarak rastlanıldığını, 16. yüzyıldan önce Anadolu’da Ağaçeri kavramının 

bulunduğunu ve 16. yüzyıldan itibaren ise Ağaçerilere Tahtacı denildiğini ifade etmiştir (Engin, 2009: 130).  

Tahtacıların Ağaçerilerin torunları olduğu görüşüne Ziya Gökalp, Faruk Sümer, Zeki Teoman, Murat 

Küçük ve Veli Asan gibi birçok bilim insanı, yazar ve araştırmacı katılsa da, bu konuda farklı görüşler öne 

sürmüş olanlar da vardır. Yusuf Ziya Yörükan’a göre, Tahtacıların zihniyet ve yaşam tarzı bakımından 

Ağaçerilerle hiçbir ilişkileri olamaz. Tahtacılar, isim benzerliğinden çok, örf ve âdet bakımından, Bayatlarla 

birlikte Anadolu’ya gelmiş olan “Tahtahlar”ın bir devamı olabilir. Tahtacı tabiri ise, bu oymaklara daha çok bir 

meslek unvanı olarak, sonradan verilmiştir (Yörükan, 2002: 149). Baha Said, Tahtacıların Anadolu’ya Balkanlar 

üzerinden gelen ve bugün Hazar Denizi civarında yaşayan Aktav Türkmenlerinin torunları olabileceğini ileri 

sürmüştür (Engin, 2009: 128). Ali Aksüt ise Tahtacıların tek bir Türk boyunun mensubu olmadığını belirtmiştir. 

Aksüt’e göre, Tahtacılar; Çepni, Avşar, Beğdilli, Bayat, Eymür, Kınık, Yıva, Yüreğir, Peçenek, Kaçar, Halaç, 

Varsak ve Savran gibi pek çok etnik topluluğun ve boyun birlikteliğinden oluşmuştur (Aksüt, 2010: 27).  

Araştırmacılar, Tahtacıların hangi Türk boyundan geldikleri konusunda farklı görüşler sunsalar da, 

Alevi ve Türkmen oldukları konusunda hemfikirdirler. Hâlihazırda Tahtacılar da kendilerini Alevi ve Türkmen 

olarak ifade etmektedirler. Yaptığımız alan araştırmalarında da bu yönde görüş belirtmişlerdir.  

Tahtacılar, iki tane dinî merkeze yani dede ocağına sahiptir. Bu ocaklar, birbirlerinden farklı yerlerde 

yaşayan Tahtacılar arasında iletişim, birlik ve beraberlik sağlamaktadır. Tahtacı ocaklarından biri, merkezi İzmir 

Narlıdere’de bulunan Yanyatır Ocağı, diğeri ise merkezi Aydın Kızılcapınar (eski adıyla Reşadiye) köyünde 

bulunan Hacı Emirli Ocağı’dır. Yanyatır Ocağı’nın piri Durhasan Dede, Hacı Emirli Ocağı’nın piri ise İbrahim-i 

Sânî’dir. Durhasan Dede’nin mezarı Adana Ceyhan’daki Durhasan Dede köyünde, İbrahim-i Sânî’nin mezarı ise 

Gaziantep İslahiye’deki Çerçili köyündedir. İki pirin mezarı da sonradan türbeye dönüştürülmüştür ve 

günümüzde Tahtacılar tarafından ziyaret edilmektedir.  

Tahtacıların Anadolu’ya dağılışı Çukurova yöresinden başlamıştır. İki büyük ocak da pirlerini bu 

topraklarda bırakıp Toros yamaçlarından Akdeniz boyunca batıya ilerlemiştir (Küçük, 1995: 26). Batıdaki 

Tahtacı köyleri genellikle geç bir dönemde, 1800’lü yıllarda kurulmuştur. Buna kanıt olarak, Batı Anadolu ile 

ilgili belgelerde Tahtacı ibaresinin ancak 1800’lü yıllardan itibaren geçmesi gösterilebilir (Yörükan, 2002: 152). 

Tahtacı ocakları kendi aralarında oymaklara, yani aşiretlere ayrılmıştır. Yanyatır Ocağı’na bağlı 

oymaklar Çobanlı, Çaylak, Sivri Külahlı, Cingöz, Üsküdarlı, Enseli, Ala Abalı, Çiçili, Mazıcı, Kâhyalı, Gökçeli 

ve Nacarlı; Hacı Emirli Ocağı’na bağlı oymaklar ise Şehepli, Kabakçı ve Aydınlı oymaklarıdır. 

ÇINARKÖY 

Çınarköy, İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesinde bulunmaktadır. Kemalpaşa merkeze 1 km uzaklıkta ve Nif 

Dağı’nın eteklerinde yer almaktadır. Yaklaşık olarak 300 haneye ve 1000 civarı nüfusa sahiptir ve bu nüfusun 

yarısından fazlası Tahtacıdır.  

Çınarköy’ün yaklaşık 600-650 senelik geçmişe sahip bir yerleşim yeri olduğu tahmin edilmektedir. 

Tahtacıların köye yerleşmesi ise 1960’lı yıllardan itibaren gerçekleşmiştir. Köyde Sünniler de yaşamaktadır. 

Çınarköy’de tarihi bir cami bulunmaktadır ve bu caminin avlusunda Türk şair ve mutasavvıf Eşref Rumi’nin (ö. 

1469) türbesi vardır.                         

Çınarköy’e ilk olarak gelip yerleşen Tahtacılar, Şıh Halil olarak bilinen Tahtacı dedesi Halil Erol’un 

obasıdır. Aslen Antalya’nın Alanya ilçesinin Sapadere köyündendirler. Ancak nerede bir orman işi varsa, 

geçimlerini sağlamak için oraya göçmüşlerdir. 1930’lardan itibaren Sapadere’den Mersin Gülnar’a, Mut’a, 

Karaman Ermenek’e, Muğla’ya, Balıkesir Dursunbey’e, Burhaniye’ye ve İzmir Bulgurca’ya göç etmişlerdir. 

Obanın bir bölümü bu yolculuklarda diğerlerinden ayrılmıştır. Göçebeliğin ve dağlarda orman işçiliğiyle 

geçinmenin giderek zorlaştığını gören Şıh Halil, bir yerlere konma vaktinin geldiğine inanmıştır ve obadan 

geriye kalan otuz civarında aile nihayet 1965 yılında Çınarköy’e yerleşmiştir. Sonraki yıllarda, Kemalpaşa’dan 

Bayındır’a dek geniş bir alanı kavuran yangın sonrası Silifke, Mersin ve Adana Kozan yörelerinden iki yüz 

civarı Tahtacı ailesi temizleme işi için gelmiş ve bir bölümü Çınarköy’e yerleşmiştir. (Küçük, 1995: 37) 

Günümüzde Çınarköy’de orman işçiliğiyle geçinen fazla insan yoktur. Köy halkının büyük bir bölümü 

Kemalpaşa’da sanayide çalışmaktadır. Az sayıda insan ise tarımla uğraşmaktadır. Köyde okul yoktur. Öğrenciler 

Kemalpaşa merkezdeki okullarda öğrenim görmektedirler. Günümüzde Çınarköylü 20 civarında genç 

üniversitede okumaktadır. Köyün muhtarı, Şıh Halil’in torunlarından olan Cafer Erol’dur. Çınarköy’de bir adet 

dernek vardır: Çınarköy Tahtacı Derneği. Bu dernek, merkezi İzmir’de olan Tahtacı Kültür Eğitim 

Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği’nin bir şubesidir.  

Çınarköylü Tahtacılar, Hacıemirli Ocağı’nın Aydınlı oymağına mensupturlar. Köyde Şıh Halil’den 

sonra dedelik görevini oğlu Mirza Erol üstlenmiştir. Çınarköylü Tahtacılar köye ilk yerleştikleri yıllarda 
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Perşembe akşamları evlerde toplanıp cem törenleri düzenlemişlerdir. Bu cem törenlerinde ikrar verilip, 

düşkünlük ilan edilip, deyişler ve nefesler söylenmiş ve semah dönülmüştür. Çınarköy’de musahiplik töreni hiç 

düzenlenmemiştir. Bu yüzden köyde musahipli olarak sadece köye yerleşmeden önce musahip tutmuş olan 

birkaç yaşlı vardır. 1970’li yıllardan sonra ise köyde cem töreni düzenlenmemiştir. Düğünlerde, cenazelerde ve 

çeşitli törenlerde hayırlı (dua) okuyarak ve dede nikahı kıyarak dedelik görevini sürdüren Mirza Dede, son iki üç 

yıldır yaşlılıktan ötürü bu görevini de fazla yerine getirememektedir. Mirza dededen sonraki kuşakta dede 

sülalesinden hiç kimse dedelik görevine talip olmadıysa da, günümüzde genç kuşaktan olan Evren Erol, bu 

konuda gönüllü olmuştur ve artık törenlerde duaları Evren Erol okumaktadır.  

Kemalpaşa’da Çınarköy dışında, Soğukpınar, Aşağı Kızılca ve Yukarı Kızılca köyleri, Tahtacıların 

yaşadığı köylerdir. Bu köylerde yaşayan Tahtacılar, Çınarköylülerin aksine, Kemalpaşa’nın yerlisidir.  

ÇINARKÖY TAHTACILARININ KINA TÖRENLERİNDEKİ MÜZİKLİ UYGULAMALAR 

Geçiş dönemleri, toplumların ve bireylerin yaşamındaki en önemli evrelerdir. Çınarköylü Tahtacılar, 

doğum, evlenme ve ölümden ibaret olan yaşamın temel geçiş dönemleri ile ilgili olarak birçok törene sahiptirler. 

Dolayısıyla bu törenler etrafında kümelenmiş olan çeşitli gelenekler mevcuttur. Geçmişten günümüze, modern 

hayatla ve teknolojiyle etkileşim sonucunda artık bazı gelenekler unutulmuş ya da uygulanmıyor olsa da, genel 

itibariyle Çınarköy Tahtacılarının geleneklerinin çoğunu sürdürmeye çalıştıklarını söylemek mümkündür. Kına 

gecesi de birçok geleneği barındıran bir törendir. Bu kapsamda, Çınarköy’deki kına törenlerinde gelenekler 

çerçevesinde yer alan müzikli uygulamaları inceleyeceğiz.  

Günümüzde Çınarköy’de düğünler genellikle yaz döneminde gerçekleştirilmekte olup, Cuma akşamı 

başlayıp Pazar günü sona ermektedir. Cuma akşamı dışarıdan gelen misafirlere kız ve oğlan evinde yemek 

verilmektedir. Kına gecesi ise Cumartesi akşamı köy meydanında yapılmaktadır. Ancak Cumartesi sabahından 

itibaren pek çok gelenek uygulanmaktadır. Sabah saatlerinde erkek tarafının ve sağdıcın evlerinin önünde hayırlı 

duası eşliğinde bayrak dikme töreninin gerçekleştirilmesi, kurban kesilmesi ve kız ve oğlan evinin bahçesinde 

kazanlarla yemek yapılıp gelenlere ikram edilmesi, Çınarköy Tahtacılarının en önemli düğün geleneklerindendir.  

Kına gecesi sabahından itibaren hem kız, hem oğlan evinin önünde davul-zurna çalınmaktadır. Bu, 

düğünlerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Köyün yerlisi olan davul-zurnacı bulunmadığından, yakın çevrelerden 

müzisyen tutulmaktadır. Bu müzisyenler, sürekli Çınarköy’e düğünlere geldikleri için, köylülerin müzik zevkine 

hakimdirler. Davul-zurnacılar, gün boyunca Ege Bölgesi ve diğer yörelere ait hem ağır hem de hareketli ezgiler 

çalmaktadırlar. Çınarköylü Tahtacılar, özellikle zeybek ve mengi ezgilerini çok severler ve bu ezgilere 

oynayarak eşlik ederler. Davul-zurnacılar sabahtan akşama kadar belli aralıklarla çalmaya devam ederler. 

Öğleden sonra kız ve oğlan evi birbirlerine karşılıklı olarak gelin ve damadın giyeceği giysilerin bulunduğu 

tepsiler gönderirler. Tepsilerin davul-zurna eşliğinde gitmesi de âdettendir.       

Akşam köy meydanında kına gecesi için kadınlı-erkekli toplanılmaktadır. Eskiden kına geceleri davul-

zurna ile gerçekleştirilirken, günümüzde genellikle solist, org ve asma davuldan oluşan bir orkestra vardır. Yine 

köy dışından tutulan bu orkestralar, genellikle popüler müzikler icra etmektedirler. Bu yönüyle Çınarköylülerin 

kına geceleri, Tahtacı olmayan yerleşim birimlerindeki günümüz kına gecelerine benzemektedir. Çınarköy’ün 

kına gecelerini diğerlerinden ayıran ise, Tahtacıların kendilerine özgü olan mengi oyunları ve kına ağıtlarıdır. 

Hem bir halk oyununun hem de o oyuna eşlik eden müziğin ortak adı olan mengi, Çınarköylülerin 

düğünlerinde ve eğlencelerinde sıkça icra edilmektedir. Köyün en yaşlısı olan Mirza Erol Dede, mengiyi Antalya 

ve Mersin yörelerinde yaşarken öğrenip bu zamanlara kadar getirdiklerini ifade etmiştir. Kadın ve erkek, genç ve 

yaşlı herkesin katılabileceği mengi, çiftli olarak ve en az dört kişiyle daire oluşturularak oynanmaktadır. Daire 

dönerken oyuncular bir yandan arkaya ve öne doğru figürler yaparlar. Her dönüşte birbirleriyle yüz yüze 

gelmeleri gerekmektedir. Oyuncu sayısının çift sayıda olmasının sebebi de budur. Eğer oynayan kişi sayısı fazla 

değilse, meydanda büyük bir daire oluşturulmaktadır. Oynayan kişi sayısı fazlaysa, küçük daireler oluşturularak 

meydan tamamen doldurulmaktadır.  

Mengiler zaman zaman semahlarla karıştırılmaktadır. Ancak bunlar birbirlerinden farklı kavramlardır. 

Hem semahlarda hem de mengilerde kullanılan dil Türkçedir. Ancak, semah ibadet niteliği taşıyan ve sözleri dinî 

içerikli bir danstır; mengi ise sözleri dinî içerik barındırmayan, eğlence amaçlı bir danstır. Semahların icra ortamı 

cem törenleridir, mengilerin icra ortamı ise düğünler ve eğlencelerdir. Tahtacı semahları, genellikle Ağırlama ve 

Yeldirme olmak üzere iki bölümden oluşurken, mengiler tek bölümlüdür. Semahlar da mengiler de 9/8’lik 

ritimdedir. Ancak semahlar ağır bir tempoda başlayıp sonra hızlanırken, mengiler baştan sonra hızlı bir tempoda 

icra edilir.  

Aslında semahların cem töreni dışında icra edilmesi uygun değildir. Ancak yaptığımız alan 

araştırmalarında Çınarköylülerin kına gecelerinde ve düğünlerde Tahtacı semahlarını icra ettiklerini gözlemledik. 

Bu törenlerde her ne kadar semah müzikleri kullanılsa da, oynanılan figürler semah figürleri değil, mengi 

figürleridir. Çınarköylüler, semahların Ağırlama bölümleri çalınırken mengi oynamaktadırlar. Bu şekilde birkaç 
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semahın sadece Ağırlama bölümü art arda birbirine bağlanarak mengi oyunu icra edilir. Semahlar daha ağır 

olduğu için semah ezgilerinde daha yavaş, mengi ezgilerinde ise daha tempolu şekilde mengi oynanmaktadır.86 

Düğünlerde ve eğlencelerde aslında inançsal bir sembol olan semahlarda dans edilmesinin sebebini, köyde uzun 

zamandan beri cem törenlerinin düzenlenmemesine bağlamaktayız. Semahların icra edileceği başka bir ritüel 

bulunmadığı için, semah kavramının Tahtacı toplumunda unutulmaması adına düğünlere ve eğlencelere entegre 

edilmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Ancak köyde bu uygulamanın ne zamandan beri yapıldığı hakkında kesin 

bir bilgi mevcut değildir.   

Kına törenlerinde ve düğünlerde semahları ve mengileri bazen Evren Erol bağlamasıyla canlı olarak icra 

ederken, bazen de cd’den hazır semah ve mengi müzikleri kullanılmaktadır. En çok Mersinli sanatçılar Musa 

Eroğlu ve Hasan Şahin’in ses kayıtları kullanılmaktadır. Çınarköylüler, “Söylenir Gezersin Yaban Ellerde” ve 

“Bülbül Ne Yatarsın” isimli Çınarköy semahlarının, bunların yanında “Armut Ağacı”, “Bademler Semahı”, 

“Kırtıl Semahı”, “Alamut Semahı”, “Yine Katarlanmış Aşkın Kervanı” gibi başka yörelere ait semahların 

Ağırlama bölümlerinde ve “Şu Dağların Yükseğine Erseler”, “Şu Yüce Dağların Karı Eridi”, “Nedendir Kömür 

Gözlüm Nedendir”, “Giyinmiş Kuşanmış Yayladan Gelir” vb. mengi türkülerinde mengi oynarlar. 

Çınarköylülerin kına törenlerindeki bir diğer önemli müzikli uygulama da kına ağıtlarıdır. Gelinin baba 

evinden ayrılışının hüznünü yansıtan bu ağıtlar, bazen gelinin kendi ağzından bazen ise gelinin ailesinin 

ağzından yakılmaktadır. Daha çok Adana ve Mersin Tahtacılarında rastlanılan kına ağıtları, aslında Ege Bölgesi 

Tahtacılarında yaygın değildir. Kaynak kişilerle yaptığımız görüşmelerde aşiretleri Çınarköy’e yerleşmeden 

seneler önce bir müddet Mersin’de yaşadığı için, bu ağıtların da orada öğrenilip benimsendiğini ve sonraki 

kuşaklara aktarıldığını ifade etmişlerdir.  

Kına yakılacağı zaman gelin, annesiyle birlikte meydanın ortasına gelip sandalyeye oturur ve başına 

kırmızı bir yazma örtülür. Etraflarına ise kadınlar toplanır. Kına ortaya getirilir ve karılmaya başlanır. Bu esnada 

ağıt yakmayı bilen kadınlar sırayla, çıplak sesle, enstrüman eşliği olmadan ağıt yakarlar. Kına karıldıktan sonra 

gelinin ellerine, sağ kulağının arkasına ve sağ ayağına sürülür. Bu işlem sona erene kadar ağıtlar söylenmeye 

devam edilir. Günümüzde kına ağıtlarını köyde her kadın bilse de, bunları en iyi icra eden köy sakinleri, Server 

Özden ve Gülseren Yağmur’dur. Gerek gelin ve annesinin, gerekse orada bulunan misafirlerin ağıtlar eşliğinde 

ağlaması kına törenlerinde sıkça rastlanılan bir durumdur. Çınarköy’de okunan kına ağıtlarının ezgileri birbirine 

çok benzemektedir. Yani kına ağıtlarında kalıplaşmış bir ezgi söz konusudur denilebilir. Ağıtları birbirinden 

ayırmaya yarayan unsur ise sözdür. Her ağıt ilk dizesindeki sözlerle adlandırılmaktadır. Derlemiş olduğumuz 

kına ağıtları bir ya da iki kıtadan oluşmaktadır ve arka arkaya birkaç tane birbirine bağlanarak okunmaktadır. Bu 

ağıtları incelediğimizde koşma biçiminde, 8’li hece ölçüsüyle ve kavuştaklı olarak yazılmış olduklarını 

görebiliriz. Çınarköy’de en çok okunan kına ağıtlarının sözleri şöyledir:  

BABAN PAZARA VARMASIN 

Baban pazara varmasın 

İbrişini çok almasın 

Evde kızım var demesin 

Yavrum kınan kutlu olsun 

Atladı geçti eşiği 

Sofrada kaldı kaşığı 

Büyük evin yakışığı  

Yavrum kınan kutlu olsun 

KIZ ANASI 

Kız anası kız anası 

Hani bunun öz anası 

Çağırın gelin gardaşını 

Yaksın kızın kınasını 

Çattılar ocak taşını 

Kurdular düğün aşını 

                                                           
86 Bu konuyla ilgili görsel ve işitsel kayıtlar kongrede sunulmuştur. 
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Çağırın gelin gardaşını 

Yaksın kızın kınasını 

EVLERİNİN ÖNÜ İĞDE 

Evlerinin önü iğde  

İğdenin dalları yerde 

Ak tavanlı yüksek evde  

Gelin m’oldun bacım sen de 

ELİMİ YUDUĞUM ARKLAR  

Elimi yuduğum arklar 

Belimi verdiğim dutlar 

Silip süpürdüğüm yurtlar 

İşte geldim gidiyom ben 

GÜL AĞACI BOĞUM BOĞUM 

Gül ağacı boğum boğum 

Yaprağını dökmüş bugün 

Ağlaşalım gelin bacım 

Ayrılığın günü bugün 

GÜL AĞACINI BUDAMIŞLAR 

Gül ağacını budamışlar 

Gülü taze bitsin diye 

Kızı anadan ayırmışlar 

Ayrı yuva kursun diye 

KARŞIDAN ARKLAR AKIYOR 

Karşıdan arklar akıyor 

Haydin biz de akalım mı 

Kız kınası yakılıyor 

Haydin biz de yakalım mı 

BOZAMIKLAR ÇİÇEK AÇAR 

Bozamıklar çiçek açar 

Çiçeğini yere saçar 

Yad ellere kız vericez 

Kız anadan vaz mı geçer 

Nilgün Çıblak’ın Türk Halk Kültürü İçerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri başlıklı makalesinde 

Çınarköy’de okunan kına ağıtlarının Mersin varyasyonlarına rastlanmaktadır (Çıblak, 2005: 223-225) :  

Atladı gitti eşiği 

Sofrada kaldı kaşığı 

Koca evin yakışığı 

Kızım kınan kutlu olsun 

Kız anası kız anası 

Yok mu bunun öz anası 
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Kız kınayı getirmiyor 

Hani bunun öz anası 

Çattılar ocak taşını 

Kurdular düğün aşını 

Çağırın gelsin oğlan kardeşini 

Yaksın elinin kınasını 

Evlerinin önü iğde 

İğdenin dalları yerde 

Al tavanlı yüksek yerde 

Gelin kız kınan kutlu olsun  

Elimi yuduğum arklar 

Sırtımı verdiğim dudlar 

 İşde bindim gidiyorum 

Silip süpürdüğüm yurtlar 

Gül ağacı boğum boğum 

Yaprağını döktü bugün 

Gel sarılalım gelin bacım 

Bize ayrılık vakti bugün 

Gül ağacını budamışlar 

Taze fidan olsun diyi 

Gızı yuvadan ayırmışlar 

Ayrı yuva dutsun diyi  

SONUÇ 

Çınarköy’de yaşayan Tahtacıların kına gecelerindeki müzikli uygulamalar üzerine yaptığımız alan 

araştırmalarında ve görüşmelerde edindiğimiz izlenimler ve vardığımız sonuçlar şöyledir: Davul-zurna icrası 

geçmişten günümüze değin Çınarköy Tahtacılarının kına törenlerinde ve düğünlerinde önemini korumuştur. 

Köyün yerlisi olan davul-zurnacı bulunmamasına rağmen, mutlaka köy dışından müzisyen getirilmektedir. 

Davul-zurna eşliğinde zeybek oynanması ise kına törenlerinin ve düğünlerinin vazgeçilmez unsurlarındandır. 

Tahtacılara özgü bir halk oyunu ve müziği olan mengi, Çınarköy Tahtacılarının kına gecelerinde, düğünlerinde 

ve eğlencelerinde önemli yer tutmaktadır ve yediden yetmişe herkes tarafından icra edilmektedir. Kına 

törenlerinde ve düğünlerde semah ezgilerinde de mengi oyunu icra edilmektedir ki, bunun semah kavramının 

köy halkı tarafından unutulmaması amacıyla uygulandığı düşünülmektedir. Tahtacıların kına törenlerinde bir 

diğer dikkat çeken unsur ise kına ağıtlarıdır. Çınarköylülerin kına ağıtları hep aynı kalıp ezgiyle 

seslendirilmektedir. Ağıtları birbirinden ayırt etmemizi sağlayan unsur ise sözdür. Her ağıt ilk dizesiyle 

adlandırılmaktadır.  

Çınarköylü Tahtacılar, doğum, evlenme ve ölümden ibaret olan hayatın geçiş dönemleriyle ilgili pek 

çok törene ve geleneğe sahiptirler. Modern hayatla ve teknolojiyle etkileşim sonucunda bazı geleneklerini artık 

uygulamasalar da, kültürel kimliklerini büyük ölçüde koruyarak örf ve âdetlerini gelecek nesillere aktarmaya 

devam etmektedirler. Çınarköylülerin geleneklerinde uzun süre yaşamış oldukları Antalya ve Mersin yörelerinin 

etkilerinin hakim olması dikkate değer bir noktadır. Bu yönleriyle Kemalpaşa’nın yerlisi olan Tahtacılardan 

farklılık arz ederler.  
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VAN İLİNDE AĞIT YAKAN KADINLAR VE AĞITLARIN 

SOSYAL/PSİKOLOJİK YÖNLERİ 

WOMEN CHANTING ELEGIES IN THE PROVINCE OF VAN AND 

SOCIAL/PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ELEGIES 

Songül Çakmak87 

ÖZET 

İnsanoğlu var olduğundan bu yana, ortak değerlerini ve ölüm karşısındaki çaresizliğini, dile getirdiği şiirlerle ve 

türkülerle ifade etmiş, kendini ve çevresinde bulunanları teskin etmeye çalışmıştır. Yaşadığımız topraklarda ağıt geleneği 

oldukça uzun bir geçmişe dayanıyor. Özellikle kadınlar tarafından, Anadolu’nun farklı bölgelerinde söylenen çok sayıda ağıt 

olduğunu biliyoruz. Genellikle bir kaybın ya da katlanılması güç bir acının ardından söylenen ağıtlarımız, acıların birlikte 

dindirilmesinde en tesirli ilaçtır. Çalışma bölgesinde ağıt yakan kadınların nitelikleri ve ağıtların açık ve kapalı işlevleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Ağıtlar, icra çerçevesi ve bağlamında yapılmış olup, kayıt altına alınan ve daha sonra metne 

aktarılan şiirlerin, hikayesiyle birlikte, sosyolojik ve psikolojik alt yapısı irdelenerek açıklanmıştır. Ağıtların, sosyo/psikolojik 

işlevleri, söylem analizi yöntemiyle örnek ağıtlar üzerinden değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Van, ağıt yakan kadınlar, ağıt, sosyal psikolojik işlev, söylem analizi. 

ABSTRACT 

Human beings, since their genesis, have articulated their common values and desperation in the face of death 

through poems and ballads they have sounded, and have tried to soothe the pain of themselves and other people surrounding 

them. In the lands ve live in, tradition of elegies is based on a long history. We know that there are many elegies chanted, 

especially by women, in various regions of Anatolia. Our elegies, which are chanted especially after a loss or an unbearable 

pain, are the most effective remedies to relieve pain together. Qualities of women chanting elegies in the field of study and 

explicit and implicit functions of elegies have been tried to be determined. Elegies are explained by examining sociological 

and psychological structure, along with stories of poems that are made in the framework and context of performance, 

recorded and translated into text later on. Socio-psychological functions of elegies are assessed by the method of discourse 

analysis through exemplary elegies. 

Key Words: Van, women chanting elegies, elegy, social psychological function, discourse analysis. 

GİRİŞ 

Ağıt’ın kelime karşılığı “ağlama” olarak ifade edilmektedir. Türk toplumunda ağlamanın tek 

meşru sayıldığı zaman olağanüstü felaketlerin, ayrılıkların, en önemlisi de ölümlerin olduğu 

zamanlardır. Ve ağlamanın tek yakıştırıldığı varlık da kadındır. Hatta toplumumuzda ‘erkek çocuk’ 

bile ağlağında “kadın gibi ağlama”denir. Kadın, analık vasfı taşıdığından daha duygusal ve merhameti 

daha güçlü bir kişi olmasına karşın, olağanüstü durumlar yaşadığında duygu durumu, fiziksel ve 

psikolojik yapısını çok değiştirebilmektedir. Kadın, herhangi bir olağanüstü olay karşısında 

ölüm/ayrılık/yoksulluk gibi, içinde biriktirdiği tüm acıyı ve öfkeyi ağıtların arasına sıkıştırıp, sesini 

adeta yırtarcasına isyanını duyurmayı her yüzyılda başarabilmiştir. 

Yaşar Kemal, ağıtlarda duyguları yumuşak bir biçimde ifade edip boyun eğen,  

başkaldırmayan, oluruna bırakan, rıza gösteren, “başa gelen çekilir” gibi duyguları belirten ağıtların az 

olduğunu, ağıtların çoğunlukla şiddet, öfke, isyan ve biraz da yakınma, sonsuz acı içerdiğini 

belirtmektedir. 

Kadın, çevresinde yadırganmadan ağlayıp haykırdığı ağıt törenlerinde (hatta ne kadar çok 

feryat/figan ederse o kadar sosyal kabul gördüğü), inanç ve tutumları sayesinde psikolojik olarak 

inanılmaz bir rahatlama yaşadığını belirtmektedir. İnançsız bir insanın psikolojik varlığı düşünülemez, 

zira bu insan devamlılığı olmayan bir varlık demektir (Krech 1980: 181). Bu yüzden ağıt törenleri, 

fiziksel ve psikolojik olarak rahatlamanın sosyal alanları olarak değerlendirilirken, İnanç ve tutumlar 

ile birlikte kültürel coğrafyanın yapısı da söz konusu ağıtı şekillendirmektedir. İnsanların oluşturduğu 

kültür, toplumsal etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Halk kültüründeki ağıt, bu 

kültür oluşumunun en başından beri insanlıkla birlikte geliştiği bir türüdür. İçinde bulunduğu 

toplumun kültüründen ve inanç yapısından etkilenerek şekillenen ağıtlar; gelişmesine imkân sağlayan 

sosyal zemin aracılığıyla kimi zaman sözlü ve doğrudan iletişimden daha etkili bir sağaltım 

sağlamıştır. Sosyal psikolojinin ağıtları nasıl değerlendirdiği, icra çerçevesindeki performansın, sosyal 

algı üzerindeki etkisi incelenerek belirlenebilir. Bu hareket ve söylemlerin sosyal algı üzerindeki tesiri, 
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ağıt yakıcılar tarafından psiko/sosyal farklı aktarımını, beden hareketlerindeki devinimde farketmek 

mümkündür. Bireyin toplumsal beklentileri karşılamasının benlik için yetkin ve bütünleşmiş bir 

deneyim olduğunu; bu tip davranışların zorlama olarak algılanmaktansa güdüsel olarak tatmin edici 

olduğunu gösterir (Kağıtçıbaşı 2010: 134).  

Bu hareketlerin çevresel koşullardaki müzik-dışı etkenleri, ağıdı algılamızda ve ondan 

etkilenme düzeylerinde değişiklikler ortaya çıkarabilmektedir (Günay 2011: 86).  

Sosyal algı dediğimiz bu değişkenler, ağıt/ağıtçı üzerinden değerlendirileceğinden, söz konusu 

kavramları belirlemek gerekmektedir. 

Sosyal algı konusu birbiriyle ilişkili üç süreç olarak ele alınabilir: a) İnsanların kendi ve 

başkalarının davranışlarını gözlemleyerek davranış nedenlerini düşünüp yorumlamaları b) bu yorumlar 

sonucu davranışta bulunan kişilerin, kişilik özelliklerine ilişkin kararlar vermeleri, c) bu özelliklerin 

tümü üzerinden kişilere ilişkin genel izlenimler edinmeleri, olarak belirlenebilir. Bu süreçler ortamdan, 

algılayanın kişiliğinden ve algılayan-algılanan ilişkisinden etkilenir (Hortaçsu, 2012: 107). Kültürel 

dışavurumların baskın olduğu yerlerde, insanlar, eylemleri, duygulanımları ve ilişkileri, kuşaktan 

kuşağa iletilmekte olan kültürel modellerce saptanan sosyal gruplar vasıtasıyla yaşarlar (Güleç 2002: 

17).  

Sözlü kültür ortamları, hayata dair tecrübeleri, belleği pekiştirecek şekilde akla yerleştirir. 

İnsanoğlunun başından geçen olaylar, olayların belleğimizde tuttuğu yer, belirli bir düşünce içinde 

somutlaşır. 

 Düşünce içinde her kelime ve her kelimeye yüklenen anlam, deneyimlerden kaynaklanan 

verileri işlemenin değişmez bir yolu olarak karşımıza çıkar. Bu durum ise deneyim ve irdelemenin 

zihinsel anlamda düzenlenişini belirler. Ağızdan çıkan her kelime, sadece sözel bağlam içinde var 

olmakla kalmaz.  Söylenen  söz,  her  zaman  insan  gövdesini  harekete  geçirmede  ve  insanın  var  

oluş durumunu  değiştirmede  bir  etkiye  sahiptir.  Sırf  seslendirmenin  ötesinde  beden  hareketleri,  

kaza eseri ya da sözlü iletişim  anında uydurulan bir hareket değil, doğal ve hatta kaçınılmaz unsurlar 

olarak  durur. Özellikle  sözlü  anlatımda,  halk önünde yapılan konuşmalarda mum gibi durmanın bile 

başlı başına etkili bir hareket  olduğunu  vurgulamak  gerekir  (Ong 2003: 51-86).  

Sözlü Kültür Ortamında Ağıt’ın Nitelikleri  

Ağıtlarların ilk örnekleri İslamiyet öncesi dönemdeki sagulardır. İslamiyet öncesi dönemdeki 

sagu ve koşukların, Ozan, Baksı, Şaman ve Kam adı verilen ve günümüzde Âşık olarak adlandırılan 

profesyonel sagucular tarafından söylendiği bilinmektedir. Bu sagucular, cenaze törenlerine gelerek 

ücret veya hediye karşılığında ölenlerin arkasına sagular dizdikleri bilinmektedir 

(bkz.Eski Türklerde Yaşam: Göçebelik, İnanç, Ölüm Gelenekleri, Töre, Budun). Sagucular, ölenlerin 

hayattayken yaptıkları kahramanlıkları, başarıları, iyilikleri, cömertlikleri dile getiren manzumeler 

oluşturuyorlar; ölenlerin arkasından duydukları üzüntüleri aktaran manzumeler söylüyorlardı. Bu 

sözcük, islami dönemde değişime uğrayarak, sagu yerine ağıt şeklini almıştır. Türkiye’de ve Türkiye 

dışındaki Türk topluluklarında ağıt sözcüğünün eş anlamlısı olarak çeşitli ifadeler kullanılmaktadır. 

Anadolu’da en yaygın olarak kullanılan ifade“ağıt”tır. Bunu yanısıra Anadolu’da ağıt için “ağat, ağut, 

ağı, avut, deme, deyiş, deyişet, lâvik, şîn, şîvan, mersiye vb.”, ağıtçı için ise; “ağcı, ağlayıcı, âşıkbacı, 

bayatıcı, sağıcı, sağucu, sazlıyan” gibi adlar kullanılmaktadır (Görkem 2001: 16-18). 

İslamiyet öncesi görülen ritüel, Van’ın Muradiye ilçesinin Karahan köyünde de benzer 

biçimde görülmektedir. Bu köyde bir ay yas tutulur. Ölenin erkek yakınları bir ay boyunca traş 

olmazlar ve kadınlar, giysilerinin tümünü ters giyer, yüzlerini tırnaklarıyla çizerler, başlarına da kara 

yazma bağlarlar; hatta yüzlerine is süren kadınlar da vardır (Parmaksız 2010: 52). İlkel dönem ritlerine 

benzer ağıt törenleri, Türkiye’nin kırsal bazı bölgelerinde hala görülebilmektedir. Sosyal 

dayanışmanın ve paylaşımın daha etkin olduğu bu ortamlarda söyleyiciler, aktaracaklarını özenle 

seçip, ortamın enerjisini olumlu yönde değiştirmeye çabalarlar. 

Ağıtların İcra Biçimi  

İcrada ilk göze çarpan nitelik, anlatıda kesinliğin, kararlılığın ve mantık düzeninin 

olmamasıdır. Ağıt metninin en kusursuz örneklerinde dahi, anlatılan olayla ilgili bir bilgi 
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edinilmelidir. Bilgi edinebilmek için, ağıtı söyleyen kişinin ağıtın hikayesini anlatması gerekir. Ancak 

bu şekilde ağıtta geçen olayları bir zaman ve yere oturtmak mümkündür. Bentler, bir kişili, iki kişili 

veya çok kişili bir konuşmanın bölümleridir. Ağıt metnini tek bir ağıtçının söylediği durumlarda bile 

sözler, sırasıyla ve özelliğine göre, kendisi orada bulunamayan erkek/kadın, kadınların ağzından 

söylenir. Her konuşturulan kişiye bir veya daha fazla bent ayrılmıştır. Ağıt yakan kişi, temsil ettiği 

kişileri o bentlerde konuşturur. Söyleyiş, geçmişi bugüne getirerek onu anlatmada özel bir yöntem 

kullanabilir ve o zaman ağıtçı anlatımı etkili kılmak amacıyla ölünün ağzından konuşur. Ağıtın icra 

şekli de zaman dışı bir anlatımdır. Çünkü ağıtta, geçmiş ve bugün içiçe girmiştir. Bu durum, 

yaşayanların ölüyü tüm tören boyunca kendi aralarında gibi düşünmelerinin bir sonucudur. Ölen kişi, 

toplumdan henüz tamamen kopup, ayrılmamış sayılır. Ölümün her insan için bir gerçek oluşu, 

sevilenlerin zaman içerisinde kaybedilmesi ve bir daha geriye dönmeyecekleri düşüncesi, geride 

kalanlara ölüm sonrasında ağıt söyleten önemli faktörlerdendir (Parmaksız 2010:14). 

İnsanları derinden etkileyen hadiseler neticesinde ortaya çıkan ağıt türü, Türk halk 

edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Saadettin Nüzhet Ergun; Divan edebiyatının tesirinde kalmamış 

ağıtçı kadınlar ve türkü yakan kadın ve erkekler, hepsi ümmi olan bu kişileri asıl halk şairi olarak 

kabul etmiştir (Günay, 2008: 18). Acılar, kadın erkek herkesi etkilese de, ağıtlar, toplumsal hayatta 

genellikle kadınlar  tarafından yakılır, söylenir. Ağıtlar, sözlü kültür ürünüdür. Ölüm olayında sosyal 

bir yarayı ortaya koyan bir yön bulunursa, ağıtlar daha uzun süreli yaşar. Ölen kişinin toplumdaki 

statüsü, halk tarafından sevilme derecesi ağıtların toplumsal bellekte saklanmasında etkili olur. Ölüm 

anında yakılan ağıtları kaydetmek kimsenin aklından geçmez, toplumun hafızası, bir ölü için yakılan 

ağıtların en güzel kısımlarını birleştirir, saklar (Başgöz 1986, 245-246). Bellek ve sözlü kültür 

birbirine bağlıdır. Sözlü kültür ürününün kuşaktan kuşağa aktarılmasında ezberleme ve hatırlama iki 

önemli noktadır. Söz konusu ezberleme ve hatırlama bizi ilk dönemlerdeki saguculara götürmektedir. 

Ağıtların Yapıları, Türleri ve Temaları 

Ağıt bir nazım biçimi değil, bir şiir türüdür. Koşma biçimiyle söylendiği gibi, türkü biçimiyle 

de söylenir (Kudret 1980: 265). Ayrıca ağıtlarda sözlü gelenekte yaşayan diğer şiir türlerinde olduğu 

gibi, anlatım belirli kalıplaşmış sözlerin/dizelerin yardımıyla gerçekleşir (Mirzaoğlu 2015: 280). Bu 

durum, bağlantılı ve bağlantısız bentlere sahip bulunan ağıtlarda bent ve bağlantılardaki dize sayısı 

olarak da değişebilmektedir. Boratav’ın “şiirlik motifler” diye nitelendirdiği bu kalıp sözler bazı 

yörelerde “ölü deşetleri ve sazlamağ” gibi adlarla okunmuştur. Ağıtlar edebi yapı ve ezgileriyle bir 

bütünlük arz ederler. Ağıtların ezgileri ağıt söyleyenin hafızasının eskiden kalan bir tür “melodi” 

kalıplarıdır. Ağıt yakma deyimi yas töreni sırasında ağıt yakanın belleğinde yer etmiş bulunan yerel 

melodi kalıplarının söz döşemesi olarak tanımlanabilir (Şemel 1988: 973).  

Şükrü Elçin, ağıtlarımız için şöyle bir açıklama getirmiştir: “Ağıtlar, insanların ölüme verdiği 

duygusal tepkilerdir. Türk kültüründe ölüm karşısında ağlama, sızlama ve ölen kişinin iyi vasıflarını 

öne çıkarma gibi bir tavır gelişmiştir. Böyle olunca kültürümüzde çok sayıda ölüm temalı veya ölüm 

olayı etrafında söylenmiş şiir ortaya çıkmıştır”. Şeklinde açıklayarak, ağıtı şöyle tanımlamıştır: 

İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme üzüntü, telaş, korku ve heyecan 

anındaki feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini, şikayetlerini düzenli-düzensiz söz ve ezgilerle ifade 

eden türküler şeklinde söylenmiştir (Elçin 1990: 1). Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi, ağıtlar; ölüm, 

facia, üzüntü vb. temalı türkülerdir. Ağıtlar bir türkü türü olmakla beraber yapısal olarak diğer 

“Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri” gibi muntazam özellikler taşımayabilir. Hece ölçüsü, nazım birimi, 

durak ve kafiye örgüleri bakımından düzensiz bir şekilde söylenmiş olabileceği düşünülmektedir.  

Ağıtlar, söz ve ezgiyle birleştirilerek irticalen üretilen manzumelerdir. Bu bakımdan ağıtların 

ortaya çıkışıyla ilgili yaşanmış öyküler bulunur.  

Ağıtlar, gerçekte yaşanmış çok üzüntü veren olayların ardında oluşan ezgili türküler oldukları 

için, ağıtların temalarında bu olayların yarattığı üzüntüler ve derin keder dile gelir. Ağıtlar, dayanağı 

olan üzücü bir hadiseyi dile getiren temalara dayanırlar.  Ağıtların temasına bakarak, ağıtın 

hikayesinin yer aldığı olayların neler olduğu ve nasıl meydana geldiği ile ilgili bilgi edinmek 

mümkündür. Bazı ağıtlar metnin içinde bir olayı anlatırken, pek çoğu metin dışında oluşan, halk 

arasında yaşayan hikayeleri barındırır.   
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Ağıt Destan 

Halk arasında ağıt ile destan arasında bir irtibat kurulmuştur. Halk arasında ağıtlar genellikle 

destan olarak adlandırılır. Bunun nedeni, destanların ve ağıtların bir vaka üzerine inşa edilmiş küçük 

hikayecikler olmalarından kaynaklanmaktadır.  

Dolayısıyla eski saguların da destanla ilişkisini hatırladığımızda ağıt ve destan arasındaki 

irtibat daha da artacaktır. Ayrıca, çok sayıda nazım bölümlerinden oluşan uzun ağıtlar, destan olarak 

adlandırılmıştır.  

Çok yakın zamanlara kadar ağıt yakmayı ve destan dizmeyi meslek haline getiren ozanların, 

toplumsal felaketleri dile getiren uzun ağıtlar oluşturdukları ve bu ürünlerine destan adı verdiklerini 

kaynaklardan öğrenmek mümkündür. Çalışmamız farklı kültürel bir kimlik üzerinden 

değerlendirildiğinden, görüşme yapılan kadınların ağıtları çok uzun olduğu görülmüş, dolayısıyla ağıt 

destan kategorisine girdiği tespit edilmiştir. 

Söz konusu ağıt yakan kadınlar ele alınırken öncelikle “kültür” ve “kültürel çevre” kavramları 

üzerinde durmak, kültürel rolü oluşturan temel dinamiklerden söz etmek gerekir. 

Kültür ve Kültürel Çevre 

Kültür kavramının sayısız tanımlarının pek çoğu sosyal miras ve gelenekler  birliği, yaşam 

biçimi, değer ve davranışlar, çevreye uyum, toplumsal öğrenme anlamında eğitim, bireysel  psikoloji, 

sosyoloji, düşünüş biçimi gibi temellerin bir veya daha fazlasına dayanmakta; bu tanımların her biri, 

kendi kullanım bağlamlarına göre araştırmacı için  işlevsel olabilmektedir. 

Ancak, Tylor tarafından yapılan  tanımın,  hem  kapsayıcı  hem  de  işlevsel  olması açısından 

19. yüzyılının sonlarından beri kültüre dair bilgi alanları içinde en çok kabul gören tanım olduğu 

söylenebilir.  

Tylor’a göre: “Kültür, ya da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği 

(kazandığı)  bilgi,  sanat,  gelenek-görenek ve  benzeri  yetenek,  beceri  ve alışkanlıkları içine alan 

karmaşık bir bütündür” (Aktaran: Güvenç 1999: 101). Aslında bu karmaşık bütünü, insanın  doğaya 

eklediği, onun  doğada kendileştirmiş olduğu her şey olarak ele almak da mümkündür. Bu 

kendileştirmenin içinde müzik, birleştirici, bütünleştirici yapısıyla her toplumda ve toplulukta sosyal 

normları yerine getirmede birleştirici olmuştur. Müziğin o toplumda konuşulan dilden türemesi belki, 

konuşma eyleminin dışında, belli anlamlı veya anlamsız heceleri, kelimeleri, çevresindekileri 

etkileyebilmek için söylenmiş olabileceği ile açıklanabilir. İnsan, içinde yaşadığı toplumda 

kültürlenirken kazandığı tutumlar davranışlarına yansır. Yansıma toplumun normlarına göre 

düzenlenmiş olur. Normlar ise dayanaklarını, ya bireyin sahip olduğu statülerden, ya da o toplumdaki 

geleneklerden/göreneklerden alır (Günay 2011: 170).  

Ağıtların Toplumsal Açık İşlevleri 

Bir dizi birbiriyle ilişkili davranış örüntüsü bir toplumsal işlev çevresinde kümelendiğinde 

ortaya çıkan bileşim toplumsal rol olarak adlandırılır (Fischer 1979: 94). Toplumsal bir konum işgal 

eden ağıtçının, tavır ve eylemlerini rol oynama olarak kabul edebiliriz. Burada rol, artistik bir hareket 

ve duruma uygun tavır-davranış sergilemedir.  

Acı olayı bizzat yaşayıp dillendiren kadın ile bu işi meslek edinmiş ağıtçı kadınlar arasında da 

çok ciddi bir anlatım farkı ve beden hareketlerinde ciddi ayrımlar söz konusudur. Bu ayrım toplumsal 

normların belirlediği ölçüdedir. Ağıtçı kadın, üstü çarşafla örtülü ortada yatan ölünün bir çamaşırını 

eline alarak ağıt yakar. Ağıt yakan kişinin ve ölünün yakınlarının bedensel duruşlarının da bir anlamı 

vardır. Toplumsal olarak kendisinden beklenilen davranışları sergileyen ağıtçı, yakını ölen kişiden 

acıyı yaşadığını sözlerine ve yüzüne yansıtması beklenir. Yani belirli bir biçimde bir davranm 

sergilemekle bir nevi görevini yerine getirmiş olur. Hatta ailesinden ya da çevresinden birini kaybeden 

kişinin ağlaması, toplumsal sorumluluk olarak görülür. Ağıtta, ölenin ardından geriye kalanlar, derin 

bir acıyla ağlamak ve aynı zamanda metin olmak gibi birkaç ruh halini bir arada ve iç içe 

yaşayabilirler.  
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Genellikle kadınlar tarafından söylenen ağıtlarda, ölen kişilerin yaptığı işler, iyi yönleri, güzel 

tarafları anlatılır. Ağıtta hiçbir zaman ölen kişiyi küçük düşürecek veya onu yerecek sözler 

kullanılmamıştır. Bu durum da sosyal bütünlüğün böyle acı bir olay karşısında birleştirici olması 

gerekliliğnden kaynaklanmaktadır. Bazı ağıtlarda ise, kişi ölmemiş gibi düşünülerek yaptığı işlerden, 

giyinişinden, atından vd. bahsedilir (Şimşek,1993:1).  

Ölen kişinin veya kaybedilen kişinin hemen unutulmayacağı açık açık ağıtların dilinden 

aktarılır. Ağıtlarda toplumsal dayanışmayı pekiştirecek söylem ve hareketler, toplumsal kabul görecek 

türdendir. Toplumsal kabul gören bir ağıtın söylenebilmesi için aşağıdaki şartların bir arada ve bir 

bütün olarak bulunması gerekir (Öztürk,1986: 373).  

1- Ölümün trajik bir olay içerisinde meydana gelmesi, 

2- Ölen kişinin (kadın veya erkek) mutlaka bazı niteliklere (vasıflara) sahip olması, 

3- Çevrenin ve akranlarının sevgi ve takdirini kazanmış olması, 

4- Seçkin bir kişiliğe sahip olması,  

gibi nitelikler ağıt yakılmasında ve ölen kişinin unutulmamasında belirleyici etkenlerdir. 

Ağıtların Sosyolojik Kapalı İşlevleri 

Köprülü’ye göre, müzik, şiir, dans gibi sanat dalları başlangıçta bir bütün hâlindedir ve 

zamanla birbirlerinden ayrışmışlardır. Sanat ve mesleklerdeki ayrışmanın toplumsal iş bölümlerinin 

oluşması ile gerçekleştiği görüşündedir. Bu ayrışma, edebiyatın diğer sanatlardan ayrılmasına da 

yansımıştır. Köprülü, bütün bu külliyetlerin üstünde edebiyat ve toplum arasında da bir birliktelik 

olduğu fikrindedir. Edebiyat ve sosyoloji arasında bağlar kurar. Böylelikle de edebiyatımıza sosyolojik 

yaklaşımı getirir.  

Çeşitli coğrafyalardaki kültürlerin genel olarak hangi topluluğa hitap ettiği,  sosyolojik 

yaklaşım gereği kültürel  üründe  ve üretimde ortaya çıkar. Bu ürün ve üretimler, çeşitli semboller, 

referanslar, düşünce dizgeleri hâlinde, biçimsel ve soyut veriler şeklinde kendini gösterir. Soyut 

değerler ve onları ifade eden sembollerle, geçmiş ve gelecekle ilişkisi bulunan kültürün, insan 

tarafından  var  edilmesi  sırasında ortaya çıkan  maddi ürünlerin yanı sıra, sosyalizasyon süreci ile 

edinilen ortak davranış ve etkileşim kalıplarıyla ve bu kalıpları belirlemede de etkin olan bilişsel 

inşalarla oluşması önemlidir. Bir kültür grubunun üyelerini kendi içinde bir birlik olarak tanımlayan ve 

onları diğer kültür gruplarının üyelerinden ayıran da bu paylaşılan örüntülerdir. Toplumsal  bir varlık 

olarak  insanın  diğer  insanlarla  bağını  kuran  kültür olgusu,  o  insanın  içinde  yer  aldığı grubun 

kültürel kimliği hakkında da bilgi verir. Toplumsal veya kültürel kimlik, bir grubun kendisine yönelik 

algısıdır ve bir  yandan  bireysel kimlik ve psikoloji  üzerinde  belirleyici  olurken,  diğer  yandan  

grubun bütünlüğüne ilişkin bilgileri açığa çıkarır. Geniş çapta paylaşım, beğeni ve seçim süreçleri 

içerme, toplumun bilişsel süreçlerinin soyut yapısında uzun süre değişmeden taşıma nitelikleri ile ağıt, 

kültürü ve kültürel kimliği anlamamız için özellikle geniş olanaklar  sunan  bir  araç  olarak  ortaya  

çıkar. Çünkü ağıt, toplumun temel  tutumlarının, kabullerinin ve değerlerinin esaslarını içinde  

barındırır. Bunun yanı  sıra  çeşitli  yönleriyle ağıt, semboliktir ve toplumun örgütlenmesini yansıtır. 

Bu özelliğinden ötürü, kültürün diğer tüm alanlarıyla kesişmesinde etkin rol oynar: Müzik, din, drama, 

dans, sosyal organizasyon, siyasal yapı gibi diğer kültürel unsurlarla yakından ilişkilidir. Dünyada bu 

konuda yapılan önemli araştırmalar incelendiğinde, özellikle geleneksel müzikler kategorisinde yer 

alan ağıtlar üzerinde yapılacak ayrıntılı bilimsel çalışmaların, Türkiye’nin genel olarak kültürel müzik 

kimliği sorununun çözümlenmesinde önemli rol oynayacak bilgiler ortaya koyabileceği görülmektedir. 

Ağıt ve türkü, bir toplumda mitolojik, dinsel, askeri, sağlık ve  eğlence  içerikli  bir  görünüme sahip 

olmakla birlikte toplumsal bütünleşme ve ayrışma gibi sosyal mesajların da ifadesi olabilmektedir.  

Müzikal her bir eser, ortama, zamana göre değişebilir nitelikte; kendine  özgü dili, yapısı ve 

anlatım öğeleri ile birlikte birey ve toplumun duygu ve düşüncelerini etkileyebilmektedir (Günay 

2011: 82). Ağıt/türkü, bir kültürün sembolik anlatımı veya bir grubun yaşam biçimi olması nedeniyle 

fonksiyonel olarak bireyi grup içinde uyumlu, katılımcı ve düzenli davranış oluşturmada yönlendirici 

de olabilmektedir. 
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Ağıtların Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri 

Yaşadığımız topraklarda ağıt geleneği oldukça uzun bir geçmişe dayanıyor. Anadolu’nun 

farklı bölgelerinde söylenen çok sayıda ağıt olduğunu biliyoruz. Genellikle bir kaybın ya da 

katlanılması güç bir acının ardından söylenen ağıtlarımız, acıların birlikte dindirilmesinde en tesirli 

ilaçtır. Ağıt’ın ilk ortaya çıkışı konusunda net bir bilgimiz olmasa da, insanoğlunun olağanüstü bir acı 

karşısında, olağan konuşmalarının ve aktarımlarının birbirilerini etkilemede yeterli gelmediğini ve bu 

yüzden seslerini yükselterek o duyguyu daha anlaşılır kılmaya zorladığını söyleyebiliriz. Bu etkiyi 

artırmak için ise, büyüleyici olması istenilen çığırgılarını toplumda kendisinden beklenilen şekilde, 

kendi iç dinanizminin elverdiği ölçüde ifade etmiştir.  

Ağıtlar, hüzünlü ve yanık bir ezgiyle okunur. Söyleniş tarzı (özellikle hançere) ezgiyle birlikte 

ve uyumlu olduğunda icra ortamında insanları derinden etkiler, böylece ağıdın kalıcığı artar ve 

aktarımı sağlanmış olur. Türkülerin bir kısmı konu itibariyle ağıttır. Bu durum ağıtların zamanla türkü 

haline dönüştüğünü göstermektedir. Kıtaların arasında bazı âşıkların şiirlerinden, türkülerinden 

parçalar bulunan ağıt örnekleri de vardır.  

İnsan toplumsal bir varlık olmakla birlikte kendine özgülüğü, biricikliği olan özgür bir 

varlıktır. O hem toplumsallaşmıştır, hem de bireyselleşmiştir. Kendine özgü duyguları, düşünceleri, 

acıları vardır. Fakat bazı değer yargıları ve davranışları toplumun öngördüğü gibidir (Günay 2011: 

81). Ağıtçı, kendine özgü davranış kalıplarını, toplumun da kabul göreceği ölçüde geliştirip, hatta 

kendi davranış kalıplarını, toplumun kabul edeceği ölçüde dengeleyerek o kültürün değişmesine de 

öncülük etmiştir.   

Söylem Analizine Göre Ağıtların Değerlendirilmesi  

K.1: Babasının 12 yaşında kendisini zorla yaşlı bir adamla evlendirmesinden sonra ağıt 

yakmaya başladığını ve aşık olduğu adamla evlenemediği için dertbêj (dert söyleyicisi), olduğunu 

aktarmıştır. Ayrıca kaynak kişimiz Diyarbakır/Sur için yapmış olduğu bir ağıtı olduğunu eklemiştir. 

Aşk acısı üstüne söylediği Kürtçe ağıtın Türkçesi şöyledir: 

Ben çocuktum birini gördüm sevdalandım 

Keşke o da bana yanmış olsaydı 

Onun yüzünden saçlarıma ak düştü 

Aman amaan amaaan aman... 

Keşke bir gün misafirim olsa 

Babamın kapısından geçti 

Ben de aşığım dedi 

Aman aman aman aman, delikanlı 

Babamın evinin önünde gün doğdu 

Güller kıpkırmızı oldu... 

Dostlarım ayıplamayın 

Gönül yarasıdır bu çeken bilir 

Aman aman aman aman 

Hikayesi: Evlenmeden önce yaşamını sürdüğü mahallede, kendi yaşıtı birine aşık olan kaynak 

kişimiz, evlendikten sonra babasının evine geldiğini ve sevdiği gencin kapının önünden geçtiğinde çok 

heyecanlandığını belirterek, evli olduğu için, onun “aşk halini” farkeden kişilere açıklamalar yaptığını, 

aşk acısının, sevdanın ayıp/günah sayılmaması gerektiğini söylemiştir. 

K.2: Ağıtın ninni gibi kadın işi olduğunu, kadınların İslamiyet ile birlikte sesinin erkek 

tarafından duyulmasının ayıp/günah sayılmasından ötürü, bir çok türkünün ve ağıtın sahibi olan 
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kadının ikircikli duruma düşerek, erkek tarafından kendi ürünleri sahiplenmiştir. Ağıt’ın, rüzgarın 

sesinden, suyun sesinden, kuşların sesinden gelen bir çığlık olduğunu belirtmiştir.  

“Gülizar’ın Kara Düğünü” adlı Kürtçe ağıtı şöyle seslendirmiştir: 

Ah ben kurşunum (2) 

Ben kurşun yarasıyım 

Kurşun bize hasret 

Biz aşiretiz 

Ah ben kurşunum 

Ben sana layık değilim 

Düzlükte eşşek gibi ağlarım 

Sen bir müslümansın (nakarat) 

Hikayesi: Müslüman olan erkek, aynı zamanda aşiret ağasının oğludur. Kadın Ermeni 

kimliğine mensuptur. Birbirlerine aşık olurlar. Köydeki aşiret ağası da Gülizar’a (Gûle) aşıktır. Fakat 

evli ve çocuklu olduğu için ailesinden isteyememektedir. Gülizar’a defalarca evlenme teklif etmiş 

fakat Gülizar onun oğluna aşık olduğunu kendisine söyleyememiş. Çünkü çok gaddar bir ağaymış, 

oğlunu, yani sevdiğini öldürmesinden korkmuştur. Ağa bir gün Gülizar’ı kaçırmış, bayağı hırpalamış. 

Gülizar bu durumu ailesine ve sevdiğine açıklayamamış, kendisi de sindirememiş. İntihar etmiştir. 

Neden intihar ettiğini sevdiği çocuk hiç öğrenememiş, arkasından bu ağıtı yakmıştır. 

K.3: Kaynak kişimiz, çok kısa bir zaman önce yakın bir akrabasını kaybetmiş ve oğlu 

Serhan’a bu ağıtı yakmıştır. Serhan’ın babasının talihsizliği ve yetim kalan çocuklarına üzüntüsünü 

böyle aktardığını belirterek, yaktığı “Serhan”’ım adlı Kürtçe ağıtla acısını şöyle dile getirmiştir: 

  Söyle serhanım bingöl yanıyor 

  Aman aman benim içim yarayla dolu 

  Elazığın doktorları  

  Serhanımın babasının hastalığına bir çare bulamadılar 

  Serhanımın babası daha evinde rahat oturmamıştı  

  Hep hastanelerde geçirdi günlerini 

  Recebim, babasının kolundan tuttu 

  Babasını kendine getirmeye çalıştı 

  Aman aman babası hasta, yürek yaralı 

Hikayesi: Şiirden de anlaşılacağı üzere kaynak kişi, ölen bir yakınından ve çocuklarının boynu 

bükük, çaresiz duruşlarından çok etkilenip bu ağıtı yakmıştır.  

K.4: Derlemecimiz 8 yıl önce yaşadıkları yerde meydana gelen bir karmaşa/kaos esnasında, 

kaza sonucu vurulan oğlunu ve kızını kaybetmiştir. Acısını bir türlü dindiremediğini sözlerine 

ekleyerek, daha önce de ağıt söylediğini ama bu felaketin başına gelmesinden sonra sadece 

çocuklarına ağıt yaktığını belirtmiştir. Kürtçe seslendirdiği ağıtın Türkçe’si şöyledir: 

Doktorsuz kaldın kurban olduğum 

Doktor sana derman yapsın, saçlarını tarasın 

Süleyman’ım sen bu ciğerin içine ateş attın, ciğerimi yaktın 

Ey ciğeri yanmış Süleyman’ım o damda, ciğeri yanmış anası bu damda 

Derdim üstüne bin dert ekledin 

Bu genç yaşta seni benden aldın 
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Felek, sen nasıl bu gencin vücudunu yere serdin 

Ciğerimi yaktı sarı gülüm benim 

Yavrum, kimsesiz yavrularım 

Benim iki izinsiz, teskeresiz askerim 

Ah yavrum, ah yavrum 

K.5: 9 yıl önce genç yaşında kuzenini trafik kazasında yitiren derlemecimiz, acısını şu Kürtçe 

ağıtla dile getirmiştir: 

Anan kurban olsun sana 

Gitme gitme Aziz  

Kurban olduğum oyyyy 

Ben dedim o yola gitme 

Genç yaşta bu dünyadan hiç bir hayır görmedin 

Bütün arkadaşların evlendi 

Oy Aziz, sen niye böyle yaptın 

Oy kardeşim kurban olurum sana 

Gençliğine kurban 

Genç yaşta gittin, muradına ermedin 

Oy öleyim sana kardeşim, öleyim oyyy 

Hikayesi: Ağıt hikayesini de içinde barındırmaktadır. Kuzeninin acısına ileriki yıllarda, 

arkadaşları evlenip çoluk çocuğa karışınca hiç tahammül edemeyen derlemecimiz, kendisine söylediği 

yukarıdaki ağıtla kendini avuttuğunu belirtmiştir. 

K.6: Derlemecimiz 5 yıl önce amcası oğlu olan eşini kaybetmiştir. Yaktığı ağıt, eşine değil 

kuzenine yazılmış gibi, sanırım toplumda çocuklarını kalabalık içinde sevmenin ayıp sayılması gibi, 

eşine ağıt yakmak da ayıp görüldüğü için kocası gibi değil de kuzenine yakmış gibi görülmesini 

istemiştir. Kocası olan kuzenine şu ağıtı yakmıştır: 

Nereye gidiyorsun amcam oğlu, nereye 

Sen evinin yolunu kaybettin 

Kalp krizine yenik düştün 

Ben vermem, vermem dedim ama aldılar seni 

Babamın yiğidini vermem toprağa, veremem 

Nereye gidiyorsun amca oğlu kurban nereye  

Daha çocukların bekar, Zevcan’ın genç 

Nereye gidiyorsun kurban olduğum nereye oyyyy  

Hikayesi: Ağıt yakmaya çok küçük yaşta başlayan derlemecimiz, eşine aşık olarak evlendiğini 

ve mesleğinin de olmamasından kaynaklı çocuklarını babasız nasıl büyüteceğini bilmediğini 

yukarıdaki ağıtta dillendirmiştir. 

K.7: Derlemecimiz Van/Çaldıran depreminde ailesinden bir çok kişiyi kaybettiğini, çok acı 

çektiğini fakat hiç bir acının evlat acısı kadar ağır gelmediğini ağlayarak aktarmıştır 

Hayın felek aman, zalim felek aman 

Oğlumu rüyamda bile göstermiyor 
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Hasretimi kat kat artırıyorsun 

İçimi dertle, kederle doldurdun 

Aman felek, yaman felek, ne ettin felek 

Saçlarımı bembeyaz ettin bu acıyla 

Yaman felek, hayin felek 

Oğlumu rüyama bile getirmedin 

Hasret bıraktın hayin felek 

Çok ağır yükledin sırtıma, içime dert keder koydun 

Bu dünyanın derdinden eriyip bittim  

Ruhum adeta çekildi canımdan 

Ağlamaktan göz pınarlarım kurudu 

Yaman felek, hayin felek, bahtsız felek... 

Not: Çok uzun olan bu ağıtın bir kısmı alınmıştır. Ağıt destana örnek teşkil edecek bir türdür. 

Hikayesi: Kızı 1997 yılında dağa çıkmış olan derlemecimiz, 3 yıl sonra, yani 2000 yılında 

oğlunun dağa çıktığını ve 2010 yılında şehit olduğunu belirtmiştir. Oğlunun mezarını bile bilmeyen 

acılı kadın, çocuğunun hala yaşadığına kendini inandırmış, ölümünü kabul etmeyerek “felek ve kader” 

e yüklenmiştir. Oğlunun bir gün geleceğini, gülerek kendisine bu ağıtları yaktığını söyleyeceğini, 

sarılarak “bir daha asla seni bırakmayacağım, gözümün nuru” diyeceğini belirterek, o umutla 

yaşadığını sözlerine eklemiştir. 

Sosyal psikolojide kullanılan söylem analizi, bir yöntemden veya bir araştırmada takip edilen 

işlem dizilerinden daha fazlasına işaret eder (Arkonaç 2001: 81). Söylem konusunda çalışan 

psikologlar, dilin önemini belirleyen temel varsayımları paylaşırlar. Çobanoğlu’nun “Halkbilimi 

Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş” kitabında belirtilen “Kızgın değilim, fakat öküzün 

kuyruğu daha kısadır” söylemi tek başına bir anlam ifade etmediği, icra çerçevesinde ve bağlamında 

bir manası olduğunu ve söylenmeyenlerin söylenenden daha önemli olduğunu belirtmiştir. 

 Sosyal fenomenler “kafanın içinde olup bitenler” değildir. Çalışma alanımız olan ağıt 

yakıcıların sosyal fenomen olarak ağıtta dili nasıl kullandıkları belirlenerek, konuşma eylemini icra 

ederken ne yaptığını tespit ederek, söylemsel bağlamın içine davranış kalıplarını ve kültürel 

bağlantılarını yerleştirerek söz konusu tespit yapılmıştır.  Çalışmanın, şiirsel derleme söylem analizi 

olması, dolayısıyla şiirlerin Kürtçe’den Türkçe’ye aktarılarak yapılmış olması, çözümlemeyi bağlam 

icra çerçevesi tadında duyulan duyguyla metne aktaramamıştır. Çünkü şiir bulunduğu dilde anlamlıdır, 

yaşadığı dilde bir anlam ifade eder. 

SONUÇ 

Bir toplum içinde birlikte yaşayan insanlar duyum/duyumsama organları vasıtasıyla veya el kol 

hareketleriyle sayısız yolla iletişim kurarlar, insanlar arasındaki bu iletişim onları sosyal kılar. Sosyal 

zeminde söz sahibi olabilmek ve itibar kazanabilmek için ise kendilerinde var olan yeteneği çoğu zaman 

içgüdüsel olarak geliştirirler.  

Söz konusu zeminde ağıtlar, halk kültürünün ilk yapı taşları olma niteliğinde olmakla birlikte 

çoğunlukla kadınlarımız tarafından ve yakınma yoluyla aktarılmıştır. Ağıtlar, ninniler, boğaz çalmak, 

kadın oyun ezgileri gibi gelenek göreneklerimiz kadınlar tarafından yaşatılmaktadır. Van ilinde ağıt 

(gerandın) geleneği ve söyleyicisine baktığımızda aynı yakınma ve öfke söz konusu olmakla birlikte, 

bu yakınma, sebep olan kişilere değil de “felek”, ve kader inancı üzerinden yürütülmüştür. 

Bu geleneğin yaşatılması için, kadın elamanlardan oluşan derleme heyeti vasıtasıyla halk 

kültürünün gizli kalmış yönlerinin açığa çıkması gerekli/önemlidir.  
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Kültür bir toplumun aynasıdır. Halk kültürü içerisinde önemli yeri olan kadınlarımız ve 

kültürel değerlerimiz, kadınlarımız vasıtasıyla geleceğe daha duygu yüklü taşınabilir (Yücel 

Paşmakçı). Sözün yazıya geçirilmesi ile "malzemesi dile dayanan sanat eserleri"nin, şifahî aktarım 

dışında yazılı aktarımla da nesilden nesile intikal ettiği ve tarihî süreç içinde Türk yazılı kültürü ve sözlü 

kültürü arasında etkileşmeler meydana geldiği bilinmektedir. Geleneği sürdüren ağıtçı kadınların sözlü 

aktarımdan beslenmeleri yanında yazılı unsurlardan da istifade ederek, bireysel bilgi birikimlerini 

oluşturdukları görülmektedir. 

Farklı coğrafyalardaki kadın aktarıcılarımız, kendi kültüründe ve dilinde anlam taşıyan ağıtları 

seslendirirken metne aynı anlam ve duygu yoğunluğunu aktarmanın güç olduğu (hatta çoğu ağıtta 

imkansız olduğu) tespit edilmiştir. Aktarımın metin/ses/video kaydı ile birlikte değerlendirilmesi, icra 

çerçevesindeki ürünü değerlendirmede daha etkili olacağı kanaatindeyiz. 

Kaynak Kişiler  

Derleme sırasında kendilerinden bilgi alınan kişiler, söz konusu ağıtların başında K.1 (Kaynak 

Kişi 1), K.2 (Kaynak Kişi 2)..vs kısaltmaları kullanılarak verilmiştir. Bu kişilerle ilgili bilgiler ise şu 

sıralamada gösterilmiştir: Adı-soyadı, doğum yılı veya yeri, öğrenim durumu, mesleği şeklinde 

sıralanmıştır.  

K.1: Mukaddes Altın, 55 yaşında, Bitlis/Hizan-Gür Köyü, okur-yazar, ev hanımı. 

K.2: Raziye Kızıl, 57 yaşında, Tatvan-Reşadiye Köyü, okur-yazar, değil, ev hanımı. 

K.3: Serayi Kırdemir, 56 yaşında, Bingöl-Karlıova/Takolan Köyü, okur-yazar değil, ev 

hanımı. 

K.4: Rabia Güngör, 70 yaşında, Mardin/Nusaybin, okur-yazar, ev hanımı. 

K.5: Fatoş Beke, 40 Yaşında, Adıyaman, okur-yazar, temizlikçi. 

K.6: Zeylan Tanrıverdi, 56 yaşında, Adıyaman/Urguc köyü, okur-yazar, ev hanımı. 

K.7: Nurhayat Atabay, 60 yaşında, Van/Gevaş, okuma var, yazma yok, ev hanımı. 

K.8: Raziye Kızıl, 62 yaşında, Tatvan/Yassıca köyü, okur-yazar, Van Kadın Dengbêjler 

Derneği Yönetici. 
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DANS KOREOGRAFİSİ VE KOMPOZİSYON ELEMANLARININ MÜZİK KOMPOZİSYON 

YAPILARI İLE RASTLANTISAL İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DANS PERFORMANSI: 

“DİYALOG #3”  

“DIALOG #3”: A DANCE PERFORMANCE ON THE RANDOM RELATIONSHIP 

BETWEEN DANCE CHOREOGRAPHY AND ELEMENTS OF COMPOSITION AND 

STRUCTURES OF MUSICAL COMPOSITION 

Tan TEMEL & Sernaz DEMİREL TEMEL & Halil İMİK 

 

ÖZET 

1950 sonrası Amerika’da müzik alanında gerçekleştirilen yenilikler, çağdaş dans alanını doğrudan etkilemiştir. 

Merce Cunningham’ın birçok koreografisinin temelini oluşturan rastlantısallık ve şans unsurları, birlikte çalıştığı besteci John 

Cage’in de müzik kompozisyonlarında kullandığı kavramlardır. Dans ve müziği birbirinden bağımsız unsurlar olarak ele alan 

Cunningham ve Cage, koreografi ve müzik ilişkisine yeni bir bakış açısı getirmişlerdir. “Diyalog #3” adlı koreografide 

dansçılar, herhangi bir duyguya yoğunlaşmadan, bedensel kapasitelerini kullanarak, farklı doğaçlama konseptleriyle hareket 

modüllerini oluştururlar. Doğaçlamalar sırasında rastlantısal olarak gelişen eş zamanlı hareket etme, ikili dans ve birbirinden 

bağımsız hareket dinamikleriyle, solo dans hareket cümleleri belirlenmiştir. Koreografi düet formunda kurgulanmıştır. 

Dansın müzikal altyapısının, koreografide kullanılan prensiplere göre tasarlanması planlanmıştır. Belirlenmiş armonik bir 

yapının icrasından ziyade, müzisyenlerin herhangi bir enstrüman kısıtlaması olmadan kullandıkları her türlü objeden 

yararlanarak ortaya çıkarttıkları seslerin anlık tercihler ile işlenmesiyle, ses enstalasyonu üretilmiştir.  Koreografi, tasarlanan 

hareket ve ses modüllerinin bir araya gelmesinden oluşur. Hareket ve sesin birlikteliği ile diyalog başlar. Seyirci kendi 

görsel/işitsel algısı sınırlarında bu diyaloğu anlamlandırır. “Rastlantı” kavramı üzerine oturtulan bu kurgu, aynı zamanda her 

performansta bir “belirsizlik” durumu yaratmaktadır. “Diyalog #3”, dansçı – müzisyen – seyirci arasında ilişki ve ilişkisizlik 

kavramlarıyla şekillenmeye açık bir alan yaratmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dans, Koreografi, Ses Tasarımı, Müzik, Rastlantı. 

ABSTRACT 

The novelties adopted in music in America after 1950, had direct impact on contemporary dance. Elements of 

randomness and chance constituting the basis of many choreographies of Merce Cunningham, were at the same time notions 

implemented in compositions by his longtime collaborator, the composer John Cage. Cunningham and Cage approaching 

dance and music as independent factors, introduced a brand new perspective to the relationship between choreography and 

music. In the choreography “Dialog #3”, the dancers, just by making use of their physical capacity, create movement 

modules with diverse improvisation concepts without concentrating on any specific emotions. The solo dance movement 

statements are determined in view of simultaneous moving, pas de deux and independent movement dynamics that emerge by 

chance during the improvisations. The choreography is designed in the form of a duet. The musical infrastructure of the 

dance was planned to be set up according to the principles used in the choreography. Instead of performing a predetermined 

harmonic structure, a sound installation -processing with immediate choices the sounds produced by musicians who have 

made use of various objects without the restriction of any kind of instruments- has been preferred. The choreography, 

consists of an assembly of the designed movement and sound modules. Once movement and sound are coupled, the dialogue 

begins. And within the limits of his own auditory/visual perception, the viewer attributes meaning to this dialogue. This 

fiction mounted on the notion of “Chance”, at the same time creates a state of “uncertainty” in each performance. “Dialogue 

#3”, opens up a space ready to be shaped by the interrelation or non-relation between the dancer, the musician and the 

viewer.  

Key Words: Dance, Choreography, Sound Design, Music, Randomness. 

1. GİRİŞ 

Dans literatürüne getirdiği yeniliklerle önemli bir yere sahip olan koreograf Merce 

Cunningham’ın müzisyen John Cage ile birlikteliği 1943’lü yıllara dayanır. Cunningham ve Cage’in, 

özellikle 1950’li yıllarda dans ve müzik alanında geliştirdikleri yeni yaklaşımların modern dans 

tarihindeki önemi büyüktür. Bu yıllardan itibaren ortaya çıkardıkları eserleriyle, dans ve müzik 

alanında devrim niteliğinde olduğu söylenebilecek çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Cunningham ve Cage, var olan geleneksel anlayışın dışına çıkarak, müzik ve dansın ilişkisini 

sorgular. Onlara göre “müziğin yaptığını dansın, ya da dansın yaptığını müziğin yinelemesi, bir 

gereksizliktir” (Fırıncıoğlu, 2011:40). 1951 yılında sahneledikleri “Sixteen Dances” adlı eserleriyle, 
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ilk kez rastlantısallık ve şans faktörünü kullanarak, sanatta temel olan estetik kaygılardan uzaklaşır, 

yeni bir dil ve anlayış geliştirirler. Bu anlayış, koreografide kullanılan müziğin varlığını, geleneksel 

anlamın dışında bir noktaya taşımıştır. Dans ve müzik, birbirinden tamamen bağımsız iki unsur olarak 

ele alınabilir ve koreografın ihtiyacına uygun kurallar çerçevesinde dans ile birleştirilebilir.  

“Diyalog #3” adlı çalışmada, hareket modüllerine karşılık gelecek olan ses modülleri 

tasarlanmıştır. Ses modülleri birbirinden farklı dinamiklerde olup, sayısal ve analog ses örnekleri 

kullanılarak hazırlanmıştır. Uygulamada önemli olan, bu modüllerin, performansın yapısının ve 

sahnenin genel durumunun, müzisyen ve dansçılar tarafından çok iyi gözlemlenmesi ve uygun olan ses 

ve hareket modüllerinin, belirli kurallar çerçevesinde perform edilmesidir.  

“Diyalog #3”, koreografların “Diyalog” projesinin bir diğer ürünüdür. “Diyalog”, bir yolculuk 

hikayesidir. Sanatçıların yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları her şey, bu içsel ve fiziksel 

yolculukta onlara rehberlik etmekte ve yeniden yorumlanarak dans yoluyla sahnede kendini 

anlamlandırmaktadır. “Diyalog #3”, Cunningham ve Cage’in geliştirdiği yöntemlerden ilham alarak, 

“Diyalog” projesinin konsepti dahilinde, yeni bir ilişki biçimi araştırır. Performansı gerçekleştiren 

kişiler, algıladıkları ve farkında oldukları duygusal dünyalarının karşıtı olarak, duygusal bilinçten 

arınmış bir şekilde, sadece hareket ve ses yoluyla, bir diyalog geliştirme çabasındadır. “Diyalog #3”, 

ses/sessizlik, hareket/hareketsizlik, ilişki/ilişkisizlik kavramları üzerinden, koreograflar tarafından 

belirlenen bazı kurallarla, duygunun dışa vurulmadığı, harekete fiziksel bir dünyadan bakmayı tercih 

eden bir koreografi denemesidir. Bu aşamada, koreografinin temel yapısını oluşturan kurallar ve 

uygulamalar denenmiştir. Proje çalışma-gelişme aşamasındadır. 

2. MERCE CUNNINGHAM VE JOHN CAGE BİRLİKTELİĞİ, DANS VE MÜZİKTE 

YENİ YAKLAŞIMLAR 

Cunningham’ın geliştirdiği koreografi ekolünde, dans bir anlatım ya da ifade aracı değildir. 

Dansçılar herhangi bir duyguyu ifade etmezler. Teatral ifadelerin yerini soyut bir anlatım alır.  

İzleyiciyi koreografın hazırladığı bir dünyanın içine dahil etmek yerine, “ucu açık ve beklenmedik 

biçimde değişen günlük yaşantı dünyası ile” karşılaştırır (Fırıncıoğlu, 2011:143). Seyirci koreografiyi 

izlerken, gördüğünü ve duyduğunu kendi algısına göre anlamlandırabilir. “Cunningham, 

başlangıcından beri, dansın danstan başka bir şey hakkında olamayacağını, anlatı, neden-sonuç 

ilişkileri, gerilim gibi kaygılara yer olmadığını savunur” (Fırıncıoğlu, 2011:40-41). 

Cunningham, dans ve koreografi ile ilgili düşüncelerini şu şekilde aktarır: “Dansın var olan 

geleneksel yapılardan uzaklaşarak, yeni ihtimalleri denemesi ve yeni yönlere gitmesi gerektiğini 

düşünürüm. Gerçek hayatta bazen aniden, çok sabit olduğunu düşündüğümüz şeyler bir anda değişirler 

ve artık bu şekilde düşünmenin hiçbir fonksiyonu kalmaz. Dans da benim için böyle bir şey: kendini 

nasıl bilmediğin bir durumun içine konumlandırır ve bundan çıkmak için yol ararsın? Sadece gerekli 

bir çözümü değil, mantıklı olanı bulmak gerekir. Tabii ki bu geleneksel olmayan bir prosedürü 

uygulamakla olur” (Lesschaeve, 1985:130). Var olan prosedürlerin ve uygulamaların karşısında 

kendisine yeni bir yol arayan Cunningham, bu yaklaşımıyla, sadece koreograf ve müzisyen ilişkisine 

yeni bir boyut getirmemiş, aynı zamanda koreografilerinde seyirci ile kurduğu ilişkide  büyük bir risk 

almıştır.  

John Cage’in müzik alanındaki yenilikçi fikirleri, Cunningham’in fikirleri ile örtüşür. Cage, 

müziğin en temel ögesinin ses olduğunu söyler. Bu fikirden yola çıkarak, ona göre her türlü ses, müzik 

yaratımında kullanılabilir. Cage, “her türlü müzik, öncelikle sestir” görüşünün doğal uzantısı olarak, 

“her türlü ses, müzikte kullanılabilmelidir” görüşüyle “müzikal olan ve olmayan ses ayrımını ve 

‘gürültü’ kavramını bütünüyle reddeder” (Fırıncıoğlu, 2011:14). Cage, müzik yaratımında enstrümanı 

farklı şekillerde kullanır. Syvilla Fort’un dans performansı için hazırladığı bir eserde olduğu gibi 

piyano tellerinin arasına kağıt, keçe gibi malzemeleri sıkıştırarak, farklı sesler elde eder. Daha sonraki 

çalışmalarında ses elde etmek için müzik enstrümanlarının dışında elektrikli aletler, teneke kutular gibi 

günlük hayatta kullanabileceğimiz her türlü malzeme, yeni ses elde edebilmesi için bir araç olmuştur.  

“Cage’in, Cunningham ile birlikte her bir dansçı için farklı bir hareket dizisiyle, şans 

metodunu ilk olarak kullandığı “Sixteen Dances” adlı koreografide, bir piyano ve küçük bir 

orkestrayla, ilk dans için 64 adet farklı ses ve her dans ikilisi için de sekiz ses daha üretilmiş, 
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böylelikle sonunda tamamen yeni bir ses dizini elde edilmiştir” (Merce Cunningham Trust, Erişim 

tarihi: 2016, 30 Ağustos).  

Cage’e göre evrendeki her şey, birbirinden bağımsız, ancak bütünün bir parçası olarak devinir. 

Cage’in düşüncesinde “eğer evrende bir amaç varsa, bu ancak amaçsızlık olabilir, eğer bir düzen 

varsa, o düzende rastlantılarla biçimlenen kaostur” (Fırıncıoğlu, 2011:24). Cage’e göre tahmin 

edilemezlik, beklenmedik olanın ortaya çıkmasına sebep olur. Müziği yaratırken rastlantısallıktan yola 

çıkmak, ilginç olanı beraberinde getirir.  

“Dans malzemesinin kompozisyonunda, her ne yöntem kullanılırsa, aynısı müzik 

malzemesinin düzenlenmesinde de kullanılabilir. Müzik ve dans kompozisyonunun biçimi, kullanılan 

malzemenin bütününün birlikte işleyişinin sonucu olmalıdır. Böylece müzik, eşlik etmekle sınırlı 

kalmayacak, dansın entegre bir parçası olacaktır” (Fırıncıoğlu: 2011:99). Cunningham ve Cage için 

koreografide dans ve müzik, bağımsız iki unsurdur. Onlar için bu anlayış, beklenmedik olanı 

yakalamanın bir yoludur. Koreograf müziği duymadan, besteci ise koreografiyi görmeden, ortak 

olarak belirledikleri süre dahilinde üretimlerini yaparlar. Dansçılar ve müzisyenler ise, birlikte prova 

yapmadan, koreografinin sahneleneceği prömiyer günü bir araya gelirler. Dansçılar müzisyenlerle, 

müzisyenler ise dansçılarla herhangi bir ilişki olmaksızın, hatta birbirlerini görmeden, 

performanslarını gerçekleştirirler. Koreografide dans ve müzik ile ilgili bütün unsurlar, sahnede o anda 

bir araya gelecek ve seyirci kendi algısına göre oluşan bütünü anlamlandıracaktır. 

Günümüzde Cage’in yaklaşımlarına paralel olarak, analog objelerin yanında dijital ses kartları 

ve bilgisayar yazılımları sıkça kullanılmakta olup yeni ses dalgaları üretilebilmektedir. Dijital ses 

üretiminde kullanılan programlara kod tabanlı ve gerçek zamanlı kontrol edilebilen Max/MSP, Pure 

Data, Ableton, Csound, Extempore gibi yazılımları örnek olarak verebiliriz. Sayısal ses üreten bu 

programlar kullanılarak, farklı ses kümeleri oluşturulabilmektedir.  

3. “DİYALOG #3” - KOREOGRAFİNİN TEMEL YAPISI 

Bu proje, dans koreografisi ve kompozisyon elemanlarının, sayısal ve analog ortamda üretilen 

ses modülleri ile rastlantısal birlikteliği üzerine kurgulanmıştır. Gelişim süreci devam eden bu tasarım, 

belirlenen kurallar ve yapının, dansçı ve müzisyen sayısı çoğaltılarak yeniden uygulanabilmesine 

imkan verir.  

“Diyalog #3”, iki dansçı ve bir müzisyenin, performans sırasında anlık seçimler ile kurduğu 

diyaloğun, belirli kurallar çerçevesinde uygulanması temeline dayanmaktadır. Belirlenen hareket ve 

ses modülleri ile oluşan anlık ve rastlantısal birliktelikten ortaya çıkan yapının, kendi içinde soyut bir 

anlamı vardır. Performansa seyircinin teatral bir anlam yüklememesi için dansçılar, salt hareketten 

yola çıkarak, zaman, mekan, beden odaklı hareket ederler. Tasarlanan bu ortam, her bir seyirciye, 

kendi okumasını yapma imkanı verir. Bir duyguyu dışa vurmak ve anlatmak amacını taşımaz.  

Dansçılar ve müzisyen, ellerindeki hareket ve ses modüllerini kendi istedikleri sıra ile 

uygulayabilirler. Modül seçimi, dansçıların ve müzisyenin mekanla, zamanla ve seyirciyle kurdukları 

ilişki sayesinde yapılır. Mekanda oluşan dinamiğe kontrast yaratacak veya destekleyecek modülü 

belirlemek, dansçı ve müzisyenin kararına bırakılmıştır. Bu noktada önemli olan, devam eden ses ve 

devinimin seyirci tarafından net bir şekilde okunmasını sağlamaktır.  

Dansçılar, modülleri aniden veya yavaş bir geçiş ile değiştirebilirler. Aynı kuralı, müzisyen de 

sesler için uygulayabilir.   

3.1 Hareket ve Ses Modüllerinin Belirlenmesinde Kullanılan Metotlar 

Dansçılar, hareket modüllerinin tasarım sürecinde, doğaçlama dans tekniğinden 

yararlanmışlardır. Bedensel kapasitelerini kullanarak farklı hareket formları deneyimlemişlerdir.  

Hareket formları, farklı hız, dinamik ve seviyeleri kendi içinde barındırmaktadır. Bütünü 

oluşturacak modüller seçilirken, koreografların prova sürecinde deneyimledikleri formlardan yola 

çıkılarak, farklı uzunluklarda hareket modülleri belirlenmiştir. Modüller toplamda yedi olmak üzere, 

beş solo ve iki düet modül olarak sınıflandırılmıştır.  
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Ses modülleri, Pure Data, Ableton Live ve Soundflower programlarının birlikte kullanımı ile 

oluşturulmaktadır. Pure Data, ses, video ve grafik işleme amaçlı, gerçek zamanlı bir programlama 

ortamıdır. Bağlantı temelli (patcher) bir programlama dili olan PD, Max/MSP’nin de yaratıcısı olan 

Miller S. Puckette tarafından IRCAM ile birlikte geliştirilmiştir. Açık kaynak kodlu ücretsiz bir 

yazılımdır. Pure Data ile birden çok sinüs osilatörünü birbirine eklemeli sentezleme modeli ile 

bağlayarak, her osilatöürün frekans ve genlik değerleri üzerinde sınırlandırılmış sayı jeneratörleri ile 

rastlantısal değişiklik uygulanmakta ve çıkışlarında kullanılan farklı zarflarla, genel çevresel ses 

demeti oluşturulmaktadır. Pure Data ile üretilen sesler, ayrıca efekt ve genlik kontrolü için Ableton 

Live’a yönlendirilmektedir. Bu yönlendirmede sanal ses kartı görevi gören “Soundflower” programı 

kullanılmaktadır. Bu program yardımıyla üretilen ses, Ableton Live’da bir ses kanalına giriş yapılarak, 

Ableton Live yazılımının harici kontrol arabirimleri ile kontrol edilebilecek hale gelmektedir. Üretilen 

bu ses demetinin yanına, Ableton Live ile, ekstra efekt ve sample dosyaları eklenerek, dans ve müzik 

için gerekli olan ses topluluğu oluşturulmaktadır. Bu ses dosyaları launchpad ve launchcontrol harici 

kontrol arabirimleri ile canlı olarak mikslenmekte ve her canlı dans performansında farklı bir miks 

yapılarak genel olarak rastlantısal müzik üretilmektedir.  

Dansçılar, mekan kullanımında “bedenin mekanı” prensibinden yola çıkmışlardır. Bu kavramı, 

Jose Gil Paradoxical Body (Corpo Paradoxal) adlı makalesinde şöyle tanımlamaktadır; “Deriyi, bir 

şeyleri içine koyduğumuz zarf gibi düşünelim. Bedenin mekanı, kendini mekanın içine doğru 

genişleten bir deridir; deri mekanın kendisi olur. Sonuçta şeyler ve beden, aşırı derecede birbirine 

yakınlaşır” (Lepecki, Joy, 2008:85-86).  Performans sırasında, etkileşim yoluyla, o anda seçilen 

modüller ve varyasyonları, mekanda sürekli devinim halinde olan yeni formlar oluşturur. Sesler ve 

dansçıların etkileşimi ile, süreklilik içinde değişen ve dönüşen yeni mekanlar yaratılır. Dansçılar ve 

müzisyenler arasındaki ilişkiye seyircinin katılımı, gözlem, algı ve anlamlandırma yoluyla olur. Her 

bir seyirci,  hiç bir performansta aynı olmayacak yeni beden/mekan tanımlarını, kendine göre 

anlamlandırarak, oluşan üretime katkıda bulunur. Koreografi, dansçılar ve müzisyenlerin sahnedeki 

etkileşimi yoluyla, sürekli dönüşür.   

3.1.1. Modüllerin Uygulanmasında Kullanılan Genel Kurallar 

 Dansçılar ve müzisyen, sahne alanında birlikte yer alırlar. Performans boyunca 

birbirlerini gözlemleyebilirler. 

 Dansçıların müzik devam ederken sahnede yürüyerek yer değiştirmesi yasaktır.  

 Dansçılardan biri, sahnenin sol arka köşesinde (upstage sağ) durduğu anda, müzisyen 

sessizliğe geçer.  Diğer dansçı, solo olarak yaptığı modüle devam etmek zorundadır. 

 Dansçılardan birinin sahnenin sol arka köşesine ikinci kez gitmesi, performansın son 

bölümüne geçildiğinin işareti niteliğindedir. 

 Dansçılar “loop” (tekrar eden) ses modülünü duyduklarında o sırada yaptıkları hareket 

modülünü değiştirmeden, ses modülü süresince hareketlerini tekrar etmek zorundadırlar. 

 Müzisyenler, dansçıların yaptıkları modülleri, belirlenen kurallarla oynayarak, 

sonlandırma ve/veya değiştirme yetkisine sahiptir. Aynı şekilde dansçılar da, müzisyenleri 

yönlendirebilir. 

 Aynı anda iki farklı hareket modülü yapılabilir. Herhangi bir dansçı, modül 

değiştirmeye karar verdiğinde, diğer dansçı, değişikliğe karar veren dansçının yaptığı son hareket 

modülüne geçer.  

 Müzisyen, daha önceden belirlenen “çello” ses modülünü kullandığında, dansçılar 

düet dansa geçmek zorundadır. Müzisyen bu kuralı, performansın akış dinamiğine göre, istediği kadar, 

istediği uzunlukta tekrarlayabilir. Dansçılar düet formuna geçtiklerinde, bedenleriyle mutlaka en az bir 

noktadan diğer dansçıya temas ederek hareket etmek zorundadır.  

 Dansçıların yer hareketlerini yapmak zorunda oldukları bir diğer ses modülü daha 

belirlenmiştir. Müzisyen tarafından bu ses modülü verildiğinde, dansçılar solo olarak yer hareketlerine 

geçmek zorundadır. 
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3.2. Koreografide Uygulanan Hareket Modülleri 

Dansçılar, dans kompozisyonu temel elemanlarından yararlanarak, hareket modüllerini ortaya 

çıkarmışlardır. Hareket modüllerinde hızlı/yavaş, kesik/akışkan, sert/yumuşak, yüksek/alçak, 

düz/yuvarlak dinamikler kullanılmıştır. Mekan, kare bir form olarak belirlenmiştir.  

Modül #1: Merkez Dışı 

Bir bacak sabit pozisyonda olacak şekilde, bir merkez noktası belirlenir. Diğer bacak, aktif bir 

şekilde beden ağırlığını merkez dışına taşır.  

Üst beden, tepki olarak, ağırlık noktasına doğru gidebilir veya kontrast oluşturacak şekilde 

hareket edebilir.  

 

 
Şekil 1. Merkez Dışı 

Modül #2: Birlikte   

Dansçılar, aynı hareket dizinini, eş zamanlı olarak yaparlar. Hareketlerin hepsi, yerde dans 

edilecek şekilde tasarlanmıştır.  

 

 
Şekil 2. Birlikte 
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Modül #3: Omurga 

Hareketlerin çıkış noktası, omurgadır. Baş veya kuyruk hareketi başlatabilir.  

Hareket, yuvarlak formdadır.  

Mekanda, sadece diyagonal (çapraz form) çizgi üzerinde ilerlenebilir.  

 

 
Şekil 3. Omurga 

Modül #4: Tekrar 

Hareketler, tekrara dayalı, kısa ve dinamik cümlelerdir.  

Hareketin başlangıcına, müzisyen karar verir. 

Dansçılar, mekanda birbirine yakın ve/veya tam karşıt noktada yer alabilirler.  

Modül #5: Düet 

Müzisyen, “çello” modülünü çaldığında, dansçılar düet forma geçmek zorundadır. 

 
Şekil 4. Düet 
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Modül #6: Zıplama 

Dansçılar, ilgili ses modülünü duyduklarında, içerisinde zıplama hareketi olan modüle geçmek 

zorundadır.  

 

 
Şekil 5. Zıplama ve Merkez Dışı 

 

Modül #7: Durma 

Dansçılar, ilgili ses modülünü duyduklarında, durmak zorundadır. 

3.3. Koreografide Uygulanan Ses Modülleri  

Hareket modüllerine karşılık gelen ses modülleri, canlı performans anında Ableton Live ile bir 

araya getirilerek mikslenmektedir. Kullanılan ses örnekleri, sayısal ve analog ses örnekleri ile bir 

arada kullanılmaktadır. Örneğin, Pure Data’da üretilen rastlantısal algoritma ile oluşturulan sayı 

kümeleri, sekiz farklı sinus osilatörünün frekans ve genlik değerlerini değiştirerek, düşük frekanslı bir 

pad ses oluşturmaktadır. Bu pad sesin üzerine, Nasa tarafından hazırlanan, dünyanın uzaydan 

manyetik alan izlerinin kaydedilerek ses dalgalarına çevrilen ses dosyasından örnekler, white-pink 

noise, FM bant radyo sesi, bazı müziklerden telif sorunu yaratmayan örnekler ve çeşitli efekt ve 

filtreler kullanılmaktadır.  

 

 
Şekil 6. Pure Data Uygulama Ekranı 
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Şekil 7. Ableton Live Uygulama Ekranı 

 

4. SONUÇ 

“Diyalog #3” performansının kurgulanmasında, geleneksel dans koreografisi prensiplerinden 

yararlanılmıştır. Mekan, zaman ve beden birlikteliğinin, ses modülleri ile bir araya gelmesinden, soyut 

bir anlatım elde edilmiştir. Ses ve hareket modülleri, bağımsız olarak tasarlanarak, belirlenen kurallar 

çerçevesinde bir araya getirilmiştir. Her uygulamada, birbirinden farklı koreografi ve ses düzeni 

oluşmaktadır. Seyirci açısından, rastlantısal olanın görülmesi ve belirsizlik durumunun algılanması 

için, performansın en az iki defa izlenmesi önerilir.   

Tasarlanan 18 hareket modülü, provalar sırasında uygulanmıştır. Ancak yedi modülün, 

performans esnasında kullanılmasına karar verilmiştir. Koreografinin yapısına en uygun olan ses ve 

hareket modülleri seçilmiştir. Hareket modülleri seçilirken, koreografinin bütününü etkileyecek, 

karmaşık hareket cümlelerinden kaçılmıştır.  

Performansın tamamlanmış versiyonu için, dansçı ve müzisyen sayısının artırılması 

planlanmaktadır. Dansçı ve müzisyen sayısının artışı, performans içerisinde ortaya çıkan, anlık 

hareket/ses denklemlerinin ve uygulama olasılıklarının da aynı şekilde artmasına sebep olacaktır. Bu 

durumun, konseptin seyirci tarafından okunmasında olumlu bir etken olacağı düşünülmektedir. 
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “PİYANO DERSİ”NE İLİŞKİN TUTUMLARININ 

METAFORİK ANALİZİ 

METAPHORICAL ANALYSIS OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS’ ATTITUDES 

TOWARDS “THE PIANO LESSON” 

Tarkan YAZICI & Gülcan BOYRAZ 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin sahip oldukları tutumlarının metaforik 

anlamda belirlenmesidir. Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 

öğrenim görmekte olan 55 “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı” öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma metodolojisine 

uygun araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilen çalışmada veri toplamak amacı ile  

“Piyano dersi ……………… gibidir; çünkü ……………”  ifadesinin yer aldığı “Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano 

Dersine İlişkin Tutumlarını Belirleme Formu” kullanılmıştır. Bu form aracılığı ile müzik öğretmeni adaylarının piyano 

dersine ilişkin olarak oluşturdukları metaforik tanımlamalar ve bu metaforik tanımlamaların ortak özellikleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiştir. Kategoriler, 

olumlu tutum, olumsuz tutum ve hem olumlu hem olumsuz ifadelerin yer aldığı ambivalans başlığı altında 3 kategoride 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin tutumlarını içeren metaforik 

tanımlamalardan 31’i olumlu, 12’si olumsuz, 10’u ise hem olumlu hem olumsuz görüş bildiren ambivalans tutum 

kategorisinde yer alacak biçimde veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ışığında, müzik öğretmeni adaylarının piyano 

dersine ilişkin metaforik tanımlamalarına göre tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, müzik öğretmeni, piyano, piyano dersi. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine metaphorically the attitudes of prospective music teachers towards 

“Piano Lesson". The study was carried out with 55 students studying in the Department of Music Education in the Faculty of 

Education at Gaziosmanpaşa University in the 2015-2016 academic year. Phenomenological design, one of qualitative study 

methods, was used in the study. The data were collected through “the Form of Determining the Attitudes of Prospective 

Music Teachers towards Piano Lesson” in which there was the expression “The piano lesson is as …………….; because 

……………..”. With this form it was aimed to determine the metaphorical definitions which the prospective music teachers 

made related to the Piano Lesson and the common features of these metaphorical definitions. The data were categorized 

using the content analysis and frequency analysis technique. The categories were evaluated under 3 categories which were 

named "positive attitude", "negative attitude" and "ambivalence" which was involving both positive and negative statements. 

The results of the study indicated that 33 of the metaphorical definitions, which showed the attitudes of the prospective music 

teachers towards the Piano Lesson, fell into the positive category while 12 of them fell into the negative category. In addition 

10 of the metaphorical definitions were found to be ambivalent. In light of the obtained data, it can be concluded that the 

majority of the prospective music teachers’ attitudes towards the Piano Lesson were positive according to the metaphorical 

definitions they made. 

Key Words: Music, music teacher, piano, piano lesson. 

1. Giriş 

Bireylerinin bir kavram/olgu hakkında ne bildiklerini/düşündüklerini belirlemek için sıkça 

kullandıkları metaforlar özellikle soyut kavramların farklı benzetmeler aracılığı ile açıklanması; bir 

objenin/eylemin sözcük/sözcükler yardımıyla herhangi bir duruma benzetilerek ifade edilmesi;  bir 

şeyin başka bir şeye göre anlamlanması ve tecrübe edilmesidir (Palmer ve Lundberg, 1995; Cerit, 

2008; Lakoff ve Johnson 2010). Bireyler, bilmedikleri/yetersiz bilgiye sahip oldukları bir olguya 

yönelik kavramları anlamak ve açıklamak için metaforları araç olarak kullanırlar (Morgan, 1998). Bu 

nedenle metaforlar; soyut kavramların, olguların-olayların açıklanmasında-kavranmasında kolaylık 

sağlaması nedeniyle ve yeni bilgilerin öğretilmesi için iyi bir teknik olmakla kalmayıp bilgilerin akılda 

tutulması ve kalıcılığında geçerliliği kanıtlanmış araçlar olması nedeniyle eğitimde öğretimi 

destekleyen bir unsur olarak kullanılmaktadır (Derman, 2014). Çeşitli problem çözme durumlarında 

anahtar rol oynamaları nedeniyle metaforlar, bir öğretim aracı olarak çok eskiden beri öğretim 

uygulamalarında bazen bilinçsiz olarak da olsa çoğu zaman fikirlerin, kavramların ve soyut şeylerin 

açıklanması için kullanılmaktadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006). Girmen’e göre (2007) metaforlarla 

gelişen bilişsel süreç, bireyde duyuşsal etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler, bireyin kendi duygu-

düşüncelerini/diğer bireylerin duygu-düşüncelerini tanımlarken metaforlardan yararlanmasına yol 

açmaktadır (Aktaran: Mertol vd., 2013).  
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Metaforlar, özellikle öğretmen adaylarının gelecekteki öğretim uygulamalarını başarılı biçimde 

gerçekleştirebilmeleri için eğitimini aldıkları ders/derslere yönelik neler bildikleri, bu ders/dersleri 

nasıl algıladıkları, öğretimlerinin niteliği bakımından önem taşımakla birlikte tüm bunların 

belirlenebilmesinde kullanılabilecek en güçlü zihinsel araçlar/modellerden biridir (Özdemir, 2011). Bu 

nedenle müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi kavramına ilişkin algıları; eğitim programını neye 

benzettikleri, zihinlerinde eğitim programına ilişkin oluşan imgelerin ne olduğunun belirlenmesi ve 

yaşayabilecekleri mesleksel problemlerin, ihtiyaç duyacakları eğitsel gereksinimlerin de bir göstergesi 

olabilmesi bakımından önem kazanmaktadır; çünkü müziği çalma-dinleme-okuma becerilerini 

kazanma-anlama, müzik bilgisi oluşturma ve diğer müzik çalışmalarına temel oluşturma bakımından, 

en evrensel ve en temel çalgı olarak kabul edilmekte olan piyano aracılığı ile sağlanan müziksel 

iletişim, bireyde istenilen davranışların/davranış değişikliklerinin oluşturulmasını önemli ölçüde 

etkilemektedir (Yazıcı, 2016; Buchanan 1964 ve Vernezza 1967’den aktaran Tecimer Kasap, 2004; 

Uçan 1988’den aktaran MEB, 2006).  

Diğer yandan metaforlar bir öğretmen adayının eğitimini almakta olduğu bir derse yönelik 

tutumunun belirlenmesinde de önemli bir etkiye sahiptir; çünkü müzik öğretmeni adaylarının piyano 

dersine ilişkin tutumları gerçekleştirecekleri piyano öğretimi uygulamaları bakımından önem 

taşımaktadır. Zaten günümüzde kültürel farklılıklara rağmen, dünyanın her yerinde piyano öğrenimi 

gören öğrenciler, müzikal duyarlılığa karşın sınırlı teknik beceriye sahip olma, teknik sorunları aşmış 

olmasına karşın müzikaliteden yoksun olma, ayrıntılarla uğraşma nedeniyle yavaş ilerleme ve önsezi-

müzikaliteye sahip olmakla birlikte ayrıntıları gözden kaçırma gibi dört farklı sorunlu öğrenme 

modellerinden birini sergileyebilmektedirler (Ercan, 2008). Unutulmamalıdır ki; sosyal algıları ve 

davranışları etkilemesi nedeniyle sosyal psikolojinin ana konularından birini oluşturan tutum; bilgi, 

beceri, strateji, inanç ve davranışların edinimi ve değiştirilmesini kapsayan öğrenme-öğretme 

sürecinde önemli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla öğretim sürecinde olumlu tutumlara sahip olan bir 

eğitimci, dersi eğlenceli hale getirmeye çalışacak, her zaman geribildirim verecek, öğrencilerin kişilik 

gelişimini besleyecek, her öğrenciyi öğrenme sürecine dâhil edecek ve dersi yöntem zenginliği içinde 

işleyecektir (Tolan, 1983; Schunk, 2009; Yılmaz, 2008). Bu bağlamda araştırmada müzik öğretmeni 

adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının da bir göstergesi olabileceği bakımından, müzik 

öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin sahip oldukları tutumlarının metaforik anlamda 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. Yöntem  

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma gurubu, araştırmada kullanılan veri 

toplama aracı ve veri analizleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

2. 1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim (fenomoloji) deseni 

kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa 

sahip olmadığımız; yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve 

durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilen olgulara odaklanmaktadır. Günlük yaşantımızda 

farklı biçimlerde karşılaştığımız, bize tümüyle yabancı olmayan ancak tam olarak da 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için, olgubilim uygun bir araştırma 

zemini oluşturmaktadır. Olgubilim araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin-

genellenebilir sonuçlar ortaya koyamayabilse de; bir olgunun daha iyi tanınmasına, anlaşılmasına 

yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar, yaşantılar ortaya koyabilmekte; öznel 

bilginin önemine inanmakta ve temel olduğunu kabul etmektedir   (Yıldırım ve Şimşek, 2011; Balcı, 

2011).  

2. 2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminin tercih 

edilmesinin nedeni, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi kavramına ilişkin metaforik algılarının 

belirlenmesidir. Patton’a göre (1987) bu örnekleme yöntemi, evrene geçerli genellemeler yapma 

konusunda yararlar sağlar ve amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların 

derinlemesine çalışılmasına olanak verir. Dolayısıyla pek çok durumda, olgu ve olayların 

keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olmaktadır (Aktaran: Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma, 
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2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte 

olan 55 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların % 60’ı kadın 

(n=33), % 40’u erkektir (n=22).  

2. 3. Veri Toplama Aracı 

Metafor; bir kavram veya bir terimin belirli bir benzerliği ifade etmek için farklı bir içeriğe 

uygulandığı bir dil formu olmakla birlikte olguları bir alandan diğer bir alana taşır, gerçeği süzer ve 

basit bir biçimde tanımlar (Sackmann, 1989; Sterman, 1985; Aktaran: Yıldırım ve Şimşek). 

Metaforların sosyal, kültürel ve kişisel deneyimlere dayalı olarak oluşmasından dolayı, sadece bireyin 

düşünce sürecini değil aynı zamanda eylemlerini de oluşturmaktadır (Lakoff ve Johnson, 2005). Bu 

nedenle araştırmanın veri toplama aracı olarak metaforlar seçilmiş, verilerin toplanması için 

araştırmacılar tarafından hazırlanan müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin tutumlarını 

belirleme formu kullanılmıştır. Uygulama sırasında çalışmanın güvenirliğinin bozulmaması için 

içerikle ilgili hiçbir yorum yapılmamıştır. Çalışma grubunun  piyano dersi  kavramına yönelik sahip 

oldukları algıların ortaya çıkarılması için “piyano dersi …… gibidir, çünkü …………” şeklinde 

oluşturulan cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Bu amaca yönelik olarak katılımcılara bu cümlenin 

yazılı olduğu formların verilmesi, cümleyi kavramla ilgili düşünceleri doğrultusunda, tek bir metafor 

oluşturarak tamamlamalarının istenmesi ile araştırma verileri toplanmıştır. Metafor çalışmalarında 

genellikle uygulanan bu yöntemde, cümlede yer alan “gibi” ifadesi ile bir benzetmenin ortaya çıkması, 

“çünkü” ifadesi ile de bu benzetmenin mantıklı bir sebebe dayandırılması amaçlanmıştır. 

2. 4. Verilerinin Analizi 

Elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş,  güvenirliği %0.94 oranında 

bulunmuştur. İçerik analizinde temel amaç elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşabilmektir. Bu nedenle elde edilen veriler önce kavramsallaştırılmalı, daha sonra da ortaya çıkan 

kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmeli ve buna göre veriyi açıklayan temalar 

saptanmalıdır. Dolayısıyla içerik analizi aracılığıyla elde edilen veriler tanımlanmaya ve verilerde 

bulunabilecek gerçekler saptanmaya çalışılır. Birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirmek ve anlaşılacak bir biçimde düzenleyerek yorumlamak içerik analizinin 

temelidir. Elde edilen nitel veriler; çalışmanın geçerlik-güvenirliğin artması, yanlılığın azaltılması, 

verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan tema/kategoriler arasında karşılaştırma yapılabilmesi ve 

sonuçların daha sonra anket gibi araçlarla daha geniş bir örnekleme ulaşılarak tekrar sınanabilmesi 

için, içerik analizi türlerinden frekans analizi ile sayısallaştırılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

3. Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi kavramına yönelik geliştirdikleri 

metaforlarla ilgili olarak elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilerek araştırma sorularına göre alt 

başlıklar halinde analiz edilerek yorumlanmıştır. 

3. 1. Piyano Dersine Yönelik Olumlu Tutumlar 

OLUMLU TUTUMLAR (TOPLAM 31) 

 Kadın Erkek 

1.Sınıf 

1. Piyano dersi deniz gibidir; çünkü insan kaybolup, huzur 

buluyor. 

2. Piyano dersi harikalar diyarı gibidir; çünkü sığınıp, 

rahatlıyorum. 

3. Piyano dersi telefon gibidir; çünkü olmazsa olmaz. 

4. Piyano dersi rüzgâr gibidir; çünkü sıkıntılarımı savurur. 

5. Piyano dersi mutluluk gibidir; çünkü hep sıkıntılarımdan 

uzaklaştırır. 

6. Piyano dersi ilaç gibidir; çünkü iyileştiriyor. 

1. Piyano dersi hayat gibidir; çünkü öğrendikçe 

kolaylaşıyor. 

2. Piyano dersi tepsi gibidir; çünkü ne koysan 

taşır. 
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2.Sınıf 1. Piyano dersi uçak gibidir; çünkü güç ve hız barındırır. 

 

3.Sınıf 

1. Piyano dersi okyanus gibidir; çünkü uçsuz bucaksızdır, 

geliştirdikçe devamı gelir. 

2. Piyano dersi gökyüzü gibidir; çünkü uçsuz bucaksızdır, 

geliştirdikçe devamı gelir. 

3. Piyano dersi başarı gibidir; çünkü işitmem gelişiyor. 

4. Piyano dersi psikolog gibidir; çünkü yol gösterir. 

5. Piyano dersi ilaç gibidir; çünkü beni iyileştiriyor. 

6. Piyano dersi sevgi gibidir; çünkü sevdikçe karşılık alırsın. 

7. Piyano dersi heyecan gibidir; çünkü ne alacağın bilinmez. 

8. Piyano dersi kumbara gibidir; çünkü içini ne kadar 

doldurursan seni o kadar sevindirir. 

9. Piyano dersi hayat gibidir; çünkü nefes vermezsen ölür. 

10. Piyano dersi aşk gibidir; çünkü huzur veriyor. 

1. Piyano dersi sevinç gibidir; çünkü beni 

rahatlatıyor. 

 

4.Sınıf 

1. Piyano dersi terapi gibidir; çünkü ruhum huzura eriyor. 

2. Piyano dersi çocukluk gibidir; çünkü eğlendiricidir. 

3. Piyano dersi ilaç gibidir; çünkü zor günlerimde ona 

başvururum. 

4. Piyano dersi kuş gibidir; çünkü özgür ve yırtıcıdır. 

5. Piyano dersi mutluluk gibidir; çünkü seviyorum. 

6. Piyano dersi kitap gibidir; çünkü okudukça bırakılmaz. 

7. Piyano dersi romantizm gibidir; çünkü hep zevk verir. 

1. Piyano dersi zevk gibidir; çünkü haz 

duyuyorum. 

2. Piyano dersi hayal gibidir; çünkü hayatın 

dertlerinden uzaklaştırıyor. 

3. Piyano dersi sex gibidir; çünkü duyguların 

doruğuna ulaştırır. 

4. Piyano dersi kadın gibidir; çünkü sevmesini 

bilirsen kazanırsın. 

 

Tablo 1’e göre piyano dersine yönelik en fazla olumlu tutuma 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 

kadın katılımcıların sahip oldukları; 2. sınıfta öğrenim görmekte olan erkek katılımcıların ise olumlu 

tutuma sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

3. 2. Piyano Dersine Yönelik Olumsuz Tutumlar 

OLUMSUZ TUTUMLAR  (TOPLAM 12 ) 

 Kadın Erkek 

1.Sınıf  1. Piyano dersi acı gibidir; çünkü zorlaşır ve ağlatır. 

2.Sınıf 

1. Piyano dersi zulüm gibidir; çünkü çok zor. 

2. Piyano dersi dünya gibidir; çünkü sonunda beni 

öldürür. 

3. Piyano dersi kalem gibidir; çünkü sınavları 

zorlayabiliyor. 

1. Piyano dersi azap gibidir; çünkü piyanoyu 

sevmiyorum. 

2. Piyano dersi sevgili gibidir; çünkü 2 gün çalıp, 1 gün 

çalmazsan küser. 

3. Piyano dersi maraton gibidir; çünkü koşturur, yorar 

ve boğar. 

3.Sınıf 

1. Piyano dersi elektrikli sandalye gibidir; çünkü insanı 

kendinden geçirir. 

 

1. Piyano dersi bulmaca gibidir; çünkü çaldıkça 

zorlaşır. 

2. Piyano dersi limon gibidir; çünkü çalışmadan 

çalarsan seni ekşitir. 

3. Piyano dersi karşılıksız çek gibidir; çünkü isteklerimi 

karşılamıyor. 

4.Sınıf  
1. Piyano dersi motor gibidir; çünkü yağı-suyu eksik 

olursa kitlenir. 
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Tablo 2’de 1. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan kadın katılımcıların piyano dersine yönelik 

olumsuz tutuma sahip olmadıkları; 2. ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan erkek katılımcıların ise en 

fazla olumsuz tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Tablo 1’de elde edilen 2. sınıfta öğrenim görmekte 

olan erkek katılımcıların olumlu tutuma sahip olmadıkları bulgusu Tablo 2’deki bulguyu 

desteklemektedir. 

3. 3. Piyano Dersine Yönelik Ambivalans Tutumlar 

AMBİVALANS /OLUMLU-OLUMSUZ TUTUMLARIN AYNI İFADE YER ALDIĞI GÖRÜŞLER (TOPLAM 10 ) 

 Kadın Erkek 

1.Sınıf  
1. Piyano dersi matematik gibidir; çünkü aynı anda çok şey 

düşünmen gerek. 

2.Sınıf 
1. Piyano dersi hayat gibidir; çünkü acı ve sevinci 

barındırır. 
 

3.Sınıf 
1. Piyano dersi hayat gibidir; çünkü acı ve sevinci 

barındırır. 
 

4.Sınıf  

1. Piyano dersi iş gibidir; çünkü ya aç kalırsın ya doyarsın. 

2. Piyano dersi canavar gibidir; çünkü ömrümü yedi. 

3. Piyano dersi elma gibidir; çünkü her an kurt çıkabilir. 

4. Piyano dersi sevgili gibidir; çünkü her an yarı yolda 

bırakabilir. 

Tablo 3’e göre piyano dersine yönelik en fazla Ambivalans tutuma 3. sınıfta öğrenim görmekte 

olan erkek katılımcıların sahip oldukları; 1. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan kadın katılımcılar ile 

2. ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan erkek katılımcıların ise Ambivalans tutuma sahip olmadıkları 

ortaya çıkmıştır. Tablo 2’de elde edilen 1. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan kadın katılımcıların 

olumsuz tutuma sahip olmadıkları bulgusu Tablo 3’deki bulguları desteklemektedir. 

Sonuçlar, Tartışma ve Öneriler 

Piyano dersi kavramının bir bütün olarak açıklanabilmesi için pek çok metafora ihtiyaç 

bulunmaktadır. Yob’a göre (2003) “temelde metafor, söz ettiği olgunun kendisi değildir, onun sadece 

bir sembolüdür. Eğer bu olgunun kendisi olsaydı, metafora gereksinim olmazdı. Bu nedenle metafor 

söz ettiği olgudan farklıdır ve bu olguya ilişkin çok güçlü bir perspektif sunsa da çoğu zaman ondan 

daha azdır. Bu durumu telafi etmek içinde birçok metaforun işe koşulması gerekir” (Aktaran: 

Kalyoncu, 2012).  

Bu araştırmada çalışma grubu piyano dersi kavramına yönelik 55 farklı metafor üretmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin tutumlarını içeren 

metaforik tanımlamalardan 31’i olumlu, 12’si olumsuz, 10’u ise hem olumlu hem olumsuz görüş 

bildiren ambivalans tutum kategorisinde yer alacak biçimde veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu 

veriler ışığında, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin metaforik tanımlamalarına göre 

tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, öğretimin deneyim ve dünya ile 

etkileşim sonucu oluşan performans/performans potansiyelindeki sürekli değişimin gerçekleştiği 

karışık bir süreç olmasından dolayı eğitimcilik ile tutum arasında sıkı bir bağ bulunması yönünde 

olumlu bir sonuçtur (Driscoll, 2012). 

Diğer yandan 2. ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan erkek katılımcıların en fazla olumsuz 

tutuma sahip olmaları, bu katılımcıların mesleki yaşamlarında gerçekleştirecekleri piyano dersi 

uygulamaları açısından olumsuzluk içermektedir. Çünkü gerçek öğretimi, öğretmenin dersliğine girip 

kapısını kapattıktan sonra sınıfta yaptığı ve öğrencilere uyguladığı etkinlikler oluşturduğu için öğretim 

uygulamaları öğrencilerin kazanımlar elde edebilme/edememe yönünde oldukça belirleyici bir etken 

olarak öğretimin sınırlarını çizmektedir (Fidan, 2012; Bandura, 1995). Bu bağlamda olumsuz 
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tutumlara sahip bir eğitimcinin öğretimi hızla ve derinden hasara uğratabilme olasılığından dolayı 

tutum kavramı, öğretmenin düşünce ve davranışlarını etkilemesi, değiştirmesi, öğretim 

uygulamalarının niteliğini belirlemesi yönünde büyük önem taşımaktadır (Mullins 1984’den aktaran 

Özmenteş ve Özmenteş, 2009; Yazıcı ve Kılıç, 2015). Dolayısıyla olumsuz tutumların sebepleri, 

öğrenci (mülakat-anket), öğretmen (mülakat-anket) ve öğretmen-öğrenci toplantıları biçiminde, 

derinlemesine incelenmelidir (Dinç Altun, 2014). 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi ve 

öğretiminin önemi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmelerinin sağlanması, özellikle 2. ve 3. 

sınıfta öğrenim görmekte olan erkek müzik öğretmeni adaylarının neden piyano dersine yönelik 

olumsuz tutumlara sahip olduklarının araştırılarak, bu olumsuz tutumların olumlu tutumlara 

dönüştürülmesinin sağlanması, araştırma konusu ile ilgili daha büyük örneklem gruplarını kapsayan 

farklı nicel çalışmaların, nitel çalışmalar ile desteklenerek yapılması önem kazanmaktadır. 
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MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÇİFTDİLLİLİK: ALATURKA VE ALAFRANGA 

 

ILINGUALISM IN MUSIC EDUCATION: ALLA TURCA AND À LA FRANÇAISE 

Togay ŞENALP 

                                                                             ÖZET 

            Osmanlı’dan günümüze gelen “Alaturka” ve “Alafranga” sözcükleri ile kültürümüzdeki iki kutup ifade edilir; biri 

geleneksel ve doğulu olana diğeri ise batılı olana işaret eder. Bu çift kutuplu durum hem toplumda, hem müzisyenlerde, hem 

de müzik eğitim ve öğretiminde kendini hissettirmeye devam etmiş ve çoğu zaman derin bir çatışmaya sebep olmuştur. 

Kişiler bir tarafı seçerek eğitim-öğretim kurumlarını dahi bir tarafta olmaya itmiş ve bunun doğal sonucu olarak müzik 

öğretimi tek dilde yapılagelmiştir. Müzik öğreniminin başında öğrencinin geleneksel müzik ve batı müziği arasında tercih 

yapması beklenmektedir. Halbuki iki ayrı müzik dili olarak kabul edilebilecek Türk ve Batı Müziklerini eşzamanlı olarak 

öğretmek mümkündür ve bu yol,  hem geleneksel hem de çağdaş eserler üretebilme hedefiyle daha uyumludur. Çalışmada, 

dil öğretimindeki çiftdillilik anlayışına ve kültürel çalışmalardaki kültürleşme ve melez kültür terimlerine göndermeler 

yaparak müzik öğretiminde çiftdilli bir eğitim sistemine geçilmesinin avantajları ve dezavantajları tartışılacaktır. Müzik 

öğretiminde çiftdillilik yaklaşımı, müzikal terimlerle ifade edilecek ve somut, uygulanabilir bir öğretim metodunun genel 

ilkeleri önerilecektir. 

            Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Batı Müziği, Çiftdillilik, Kültürleşme. 

ABSTRACT 

            “AllaTurca” and “à la Française” are two terms used for expressing two poles of Turkish Culture since the Ottomans; 

one refers to the traditional and oriental and the other to the occidental. This bipolar situation is still felt in society, within 

musicians and in music schools and faculties and this has been and still is the reason of deep conflicts. The people often 

choose one side or the other and push the institutions in that way and naturally music education is done in one language. A 

music student should choose one way or the other at the beginning of his education. Whereas it is possible to teach the two 

musical languages which are Turkish Music and Western Music at the same time and this way is more suitable for reaching 

the goal of making both traditional and contemporary compositions. At this study we will discuss the advantages and 

disadvantages of musical bilingualism in music education by referring to the terms like bilingualism from language education 

and to the acculturation and hybrid culture from cultural studies.   Bilingual Music Education approach, will be defined with 

musical terms and general principles of a concrete and practical method will be proposed. 

            Key Words: Turkish Music, Western Music, Bilingualism, Acculturation. 

GİRİŞ 

Türk Müziği ve Batı Müziği arasındaki etkileşim müzik tarihimizin son iki yüzyılını 

ilgilendiren en temel konu olagelmiştir. Konuya kavramsal bir çerçeve çizip müzik öğretiminde 

benimsenebilecek bir yaklaşım önerirken kültürleşme ve çiftdillilik kavramları üzerinden ilerlemek ve 

bu kavramlara geçmeden önce “alaturka” ve “alafranga” sözcüklerinin neden kültürümüz açısından 

önemli olduğunu tartışmak yerinde olacaktır. Osmanlı’dan günümüze kalan kültür dünyasının iki 

kutbu bulunmaktadır. Bu iki kutup, Osmanlı’dan beri kullanılan iki kavramla ifade edilebilir; alaturka 

ve alafranga. Bu iki sözcükten birincisi geleneksel olanı ifade etmekte kullanılmaya devam etmektedir. 

Alaturka sözcüğünün Batı dillerinde de kullanıldığı görülmektedir. Sözcük, İtalyanca Türk tarzında 

anlamına gelen “Alla Turca” ifadesinden Türkçeye ve diğer dillere geçmiştir. Bu durumun müzik 

literatüründeki en önemli örneklerinden birincisi Wolfgang Amadeus Mozart’a (1756-1791) aittir. 18. 

Yüzyılın ikinci yarısında bestelediği 11 no’lu La Majör piyano sonatına “Rondo Alla Turca” ismini 

vermeyi tercih etmiştir. Sözcük, bir caz bestecisi olan Dave Brubeck (1920-2012)  tarafından “Blues” 

ve “Blue Note” kavramlarına gönderme yaparak, orijinal halinden biraz farklı bir şekilde Fransızca ve 

İngilizce karışımı bir şekilde kullanılmıştır. 

Yaklaşık iki yüzyıl sonra bestelenen bu 9/8’lik caz bestesinin adı “Blue Rondo A La Turk”dür. 

Sözcük İtalyancanın dışına taşmış ve “Türk stilinde” anlamında bir terim olarak farklı milletlerden 

insanlar tarafından kullanılagelmiştir. Hatta terimden “alaturkacı” sözcüğü türetilmiştir. “Alaturkacı” 

sözcüğünün anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “1. Alaturka yanlısı kimse 2. Alaturka müziği seven 

kimse 3.Alaturka müziği seslendiren ve çalan kimse” olarak geçmektedir. Avner Wishnitzer 

(Wishnitzer, 2015; 7) Osmanlı’nın son yıllarındaki toplumsal hayatı incelediği çalışmasının adında 

“alla turca” sözcüğüne yer vermiş, çalışmasının içinde ise Türkçe yazıldığı haliyle “alaturka” 

sözcüğünü kullanmış ve bu sözcükle alaturka ve alafranga olamak üzere iki türlü zaman algısına ve 
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kültürdeki çift kutupluluğa gönderme yapmıştır.  Görüldüğü üzere sözcük, kültür alanında da geniş bir 

kullanıma sahiptir. Alaturka’nın karşısında olan ve modern, batılı olanı temsil eden alafranga sözcüğü 

ise batı dillerinde kullanılmamaktadır. Telaffuz ederken iki sözcükte de İtalyancadan daha çok 

Fransızca etkisi öne çıkmaktadır. Alafranga sözcüğü, İtalyanca “Alla Francia” sözcüğüne gönderme 

yaparak anlaşılabileceği gibi Fransızca “-li, “-lı” anlamı veren “ a la” ön eki ile Osmanlı döneminde 

Fransız ve Batı Avrupalı anlamında kullanılan “Frenk”  sözcüklerinin bileşimi ile de anlaşılabilir. 

Wishnitzer alafranga sözcüğünü “Avrupalı” anlamında İngilizceye çevirerek açıklamıştır. İşte bu iki 

sözcük, Osmanlı’nın son yıllarında belirginleşip günümüze dek devam etmiş olan kültür hayatımızdaki 

iki kutbu tanımlamaktadır; alaturka ve alafranga. Bu sözcükler ve bu çift kutuplu durum özellikle 

müzik kültürümüzde kendini daha çok hissettirmektedir. Bu farklılığı birçok terimle karşılamak 

mümkündür; Türk Müziği ve Batı Müziği, Teksesli müzik ve Çoksesli müzik, Makamsal müzik ve 

Tampere-Tonal Müzik. 

1800’lerde hızlanan Batılılaşma kültürel bir değişim sürecini beraberinde getirmiştir. Bu 

süreçte baskın olan kültür Avrupa kültürü ve uyumlanma ihtiyacı duyan kültür ise Osmanlı ve 

Cumhuriyet kültürüdür. Kültürleşme kavramı iki kültürün birbirini karşılıklı etkilediği durumları ifade 

etmekte kullanılır, bu süreci kültürleşme terimi ile tanımlamak mümkün değildir çünkü süreç, 

karşılıklı etkileşimden daha çok bir kültürün diğer kültürü etkilemesi yönünde gelişmiştir. Bu süreci 

müzikal terimlerle ifade edecek olursak; Osmanlı’dan Cumhuriyete devrolunan müzik dili teksesli ve 

makamsal yapıdadır. Oysa Avrupa’dan gelen müzik dili ise tampere-tonal ve çokseslidir. Bu iki 

yüzyıllık süreçte baskın olan Avrupa kültürünün müzik dili yaygınlaşmaya başlamış ve makamsal 

müzik dili ise toplumdaki yerini ve bilinirliğini gitgide kaybetmeye başlamıştır. Bu süreç iki kutup, iki 

kültür, iki dil arasındaki denge değişimi açısından ele alınarak müzik öğretimindeki durum 

değerlendirilecek ve ardından çözüm önerisi olarak “çiftdilli eğitim” kavramı tartışılacaktır. 

Muzika-i Humayun ve Dönüşüm 

1828’te Guiseppe Donizetti’nin göreve başlaması, bu iki kutup arasındaki dengenin değişimini 

tarihlemek açısından önemlidir. Bilindiği üzere Mehterhane’de uygulanıp öğretilen müzik dili 

geleneksel makamsal müzik dili iken Mehterhane’nin kapatılmasıyla değişim net olarak başlamış ve 

Avrupa sanatında başta gelen ülkelerden olan İtalya’dan gelen müzisyen ve eğitimcilerle tampere-

tonal batı müziği öğretilip uygulanmaya başlanmıştır. Öte yandan makamsal müzik dili de fasıl heyeti 

ile icra edilmeye devam edilmiştir. Kurum içinde hem tampere-tonal batı müziği dili hem de 

makamsal dil bir süre kullanılmıştır. Zamanla tampere-tonal müzik dilinin baskın olduğu bir yapıyla 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına dönüşmüştür.  Öncelikle kurumun dönüşüm sürecini 

incelemek faydalı olacaktır. Kurum, tarihçesini şu şekilde özetlemektedir: 

“1826'da Osmanlı padişahı II. Mahmut devrinde İstanbul’da batılı bir bando oluşturmak 

düşüncesiyle Mızıka-ı Hümayun adı ile kurulan topluluk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 

temelini oluşturur. Mızıka’ı Humayun 1924’te Atatürk’ün isteği ile Ankara’ya taşındı ve 1932’de 

Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası adını alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 

hizmetlerine devam etti. 1957 yılında Orkestranın Özel Kuruluş Yasası çıktı ve Riyaset-i Cumhur 

Senfoni Orkestrası adını aldı. Orkestra, günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

bağlıdır.”(Kurumsal İnternet Sayfası) 

Çalışmanın odak noktası olan kültürel çift kutupluluk ve çiftdillilik ile ilgili olarak tarihçede 

altını çizmek gereken husus ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: 

“11 Mart 1924’te Ankara’ya taşınarak orkestra, bando ve fasıl topluluğu olarak üç bölümden 

oluşturulan Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti’ne dönüştürülmüştür.” (Kaya, 2012: 103) 

Görüldüğü üzere Cumhuriyet’in ilk yıllarında makamsal müzik, kurumda tampere-tonal 

müzikle eş zamanlı olarak öğretilmekte ve icra edilmektedir. Grubun serhanendesi (fasılı yürüten 

baş/lider ses sanatçısı) Binbaşı Hafız Yaşar Okur anılarında topluluktan “Riyaset-i Cumhur İnce Saz 

Heyeti” olarak bahsetmiştir ve dönemin gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye gazetesindeki 1928 tarihli 

ilanlarda fasıl topluluğunun o dönemde aktif olduğu görülmekte fakat Atatürk’ün ölümünden sonra 

kapandığı dikkat çekmektedir. (Sarı, 2016)  
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Söz konusu gazete ilanlarında bulunan ilginç bir ayrıntı da konserlerin makamsal bütünlük 

gözetilerek tasarlanmış olmasıdır. Bir besteci ya da eserden önce makam adlarıyla konser ilan 

edildiğine göre bu müzik geleneğini “makamsal” olarak nitelemek ve tampere-tonal müzikten ayrılan 

bir müzikal dil olarak konumlandırmak yerinde olmaz mı? İşte bu bakış açısıyla süreç özetlendiğinde 

Muzıka-i Humayun/ Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti önceleri iki dilin “konuşulduğu” çiftdilli bir 

kurum iken zamanla “makamsal” dilin “konuşulmadığı” ve sadece “tampere-tonal” müzik dilinin 

“konuşulduğu” tekdilli bir kuruma dönüşmüştür. 

Dar’ül Elhan ve Dönüşüm 

Yaklaşık 100 yıl sonra kurulmuş olan ve müzik tarihimizde yine çok önemli bir yeri olan ve 

yine kökleri Osmanlı döneminde atılıp Cumhuriyet’te devam edip günümüze uzanan Darülelhan’da da 

benzer bir dönüşüm yaşanmıştır. Kurumun ilk yıllarında aynı zamanda iki müzik dili de 

öğretilmektedir. 

“… okulun ilk amaçlarından biri Klasik Türk Müziği repertuarını notaya almak ve gerekli 

tashihatları yapmaktır. Ayrıca Batı Musikisi ve Türk Halk musikisi sahasında da araştırma ve 

uygulamalı eğitim öngörülmüştür. Bir nevi konservatuar eğitim modelinin benimsendiği bu okulda 

dönemin Batı konservatuarlarından ayrı olarak üç musiki türünde müfredat uygulandığını 

görmekteyiz.” (Erhan, 2013: 19) 

1917 yılında açılan kurumda zamanla Garp Musiki Şubesi’nin açıldığı ve ardından Şark 

Musiki Şubesi’nin kapandığı (Sahin&Duman, 2008: 266), adının ise İstanbul Konservatuarına 

dönüştüğü görülmektedir.  

“1926’da Türk Müziği eğitimi yasaklanmış, yönetim ve öğretim programı tamamıyla 

değiştirilmiştir. İstanbul Konservatuarı 1927’den itibaren teorik ve uygulamalı olarak çeşitli 

derecelerde Batı Müziği eğitimi veren bir kurum olmuştur. Solfej ve musiki nazariyatı, armoni, 

kontrpuan, füg, komposizyon, enstrümantasyon-orkestrasyon, koro, şan, genel musiki tarihi ve 

enstrüman dersleri (piyano, arp, yaylı, nefesli ve vurmalı sazlar) başlıca verilen derslerdir.” (Resmi 

internet sayfası)  

1944’te İstanbul Belediye Konservatuarı adını alan kurum 1986’da İstanbul Üniversitesi’ne 

bağlanmış ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı adını almıştır. Müzik bölümünün müfredatı 

halen yaklaşık aynı yapıda olup sadece batı müziği eğitimi vermektedir. Yaylı Çalgılar Anasanat 

Dalında Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalında Flüt, 

Obua, Klarnet, Fagot, Saksafon, Trompet, Korno, Trombon, Tuba, Vurmalı Çalgılar, Piyano Ana 

Sanat Dalında Piyano, Arp, Gitar, Kompoziyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında Teori, Oda 

Müziği, Kompoziyon ve Orkestra Şefliği sanat dalları bulunmaktadır. Görüldüğü üzere herhangi bir 

Türk Müziği çalgısı listede yer almamaktadır. 1917’de Darülelhan olarak açıldığında öncelikli olarak 

makamsal müzik geleneğini korumak ve öğretmek amacında olan ve batı müziğini de kapsayan 

kurumda kısa bir süre içinde makamsal müzik dili kullanılmayıp sadece tampere-tonal müzik dili 

kullanılır olmuştur. Tanrıkorur bu dönüşümü şu şekilde ifade etmektedir: 

“1908 Meşrutiyeti’nden sonra beliren devlet konservatuarı ihtiyacı, 1914’ün Maarif 

Nezareti’ne Darü-l Elhan (Nağmeler Sarayı) adlı ilk tiyatro ve müzik okulunu kurdurdu. Müzik 

bölümünün başına getirilen Berlin Kraliyet Akademisi Mezunu, bestekâr Musa Süreyya Bey de, 

1926’da bakanlık makamına Zeki Üngör’le birlikte verdiği raporda “bugünkü kültürümüz için 

gereksiz olan Şark musikisinin bu kurumdan çıkarılarak adının İstanbul Konservatuarı’na 

çevrilmesi”ni talep ederek, başında bulunduğu bir devlet müessesesinden kendi musikisinin öğretimini 

kendi raporuyla kaldırttı.” (Tanrıkorur, 2003: 31) 

Muzıka-i Humayun ve Darülelhan Osmanlı’dan Cumhuriyete devrolunan iki önemli 

kurumdur. Kimlikli bir şekilde çağa uyumlanmanın yolunu yapmak üzere kurulmuş olan bu iki 

kurumda da başlangıçta makamsal ve tampere-tonal müziğin birlikte öğretilip icra edildiği fakat 

zamanla makamsal müziğin dışlandığı sadece tampere-tonal müziğin kaldığı yani çiftdilli eğitim veren 

bir kurumdan tekdilde eğitim veren bir kuruma dönüşüldüğü görülmektedir.  
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Musiki Muallim Mektebi ve Batı Müziği Eğitiminin yaygınlaşması 

Kökleri bu kez Osmanlı’da olmayan öte yandan yine de Türk müzik tarihinde çok önemli bir 

yere sahip olan köklü bir kurum da Musiki Muallim Mektebi’dir. 1924’de kurulan okulun amacı 

adından anlaşılacağı üzere müzik öğretmeni yetiştirmektir. Diğer iki örnekten ikinci bir farklılık olarak 

Musiki Muallim Mektebi kuruluşundan itibaren tek dilde yani tampere-tonal dilde eğitim veren bir 

kurum olarak tasarlanmıştır ve bazı idari dönüşümler ve isim değişiklikleri geçirse de aynı müzik 

dilinde eğitim vermeye devam etmiştir. Kurulduğu yıllarda okul müdürünün dahi “Batı musikisine 

vakıf olması” şartı aranmıştır. (Yayla, 2006: 59)  Önce Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Şubesi ardından 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’ne dönüşen Musiki Muallim Mektebi günümüzde hem Gazi 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim dalı hem de 

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarının kökeni olarak kabul görmektedir. (Resmi İnternet 

Sayfaları). Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzik bölümleri piyano, yaylı çalgılar, 

üflemeli ve vurmalı çalgılar ile kompozisyon ve orkestra şefliği anasanat dallarından oluşmaktadır. Bu 

yapısıyla Darüelhan’dan günümüze uzanmış ve yine sadece tampere-tonal müzik dilinde eğitim veren 

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ile benzerlik göstermektedir. Hacettepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından farklı olarak caz anasanat dalı 

bulunmaktadır. Caz, klasik batı müziğinden ne kadar farklı olursa olsun müzikal dil ve çiftdillilik 

bağlamında bakıldığında temelde yine tampere-tonal müzik dilini öncelikli olarak kullandığından 

tercihini makamsal değil tampere-tonal’den yana yapmış tek dilde eğitim veren bir kurum olma 

özelliği devam etmektedir. Her iki kurumda da son yıllarda açılmış olan müzikoloji/müzikbilimleri 

bölümü bu açıdan karşılaştırmalı ve kültürlerarası iletişim kuracak çalışmalara daha açık olacak gibi 

görünmekteyse de temelde bu kurumları ağırlıklı olarak batı müziği eğitimi veren kurumlar olarak 

sınıflandırmak yerinde olacaktır. Makamsal müzik dilinin konservatuarda öğretilip uygulanması ise 

ancak 1975 itibari ile İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarının kurulması ile başlamıştır 

fakat öte yandan yine tekdilde eğitim verilmesi yoluna gidilmiştir. 

Konservatuarların Sınıflandırılması 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında sanatçı yetiştirmek üzere hizmet veren konservatuarlar bu 

bakış açısı ile sınıflandırıldığında iki grup ortaya çıkmaktadır;  çiftdilde eğitim veren kurumlar ve tek 

dilde eğitim veren kurumlar. Tekdilde eğitim veren kurumlar ise Batı Müziği ve Geleneksel Türk 

Müziği eğitimi veren konservatuarlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 Tekdilde eğitim veren kurumlar: 

- Batı Müziği eğitimi veren diğer bir deyişle Tampere-Tonal dilde müzik eğitimi veren 

kurumlar: 

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Ankara 

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Ankara 

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı – İstanbul 

Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Antakya 

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Bursa 

Bilkent Üniversitesi Müzik ve SahneSanatları Fakültesi – Ankara 

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Sakarya 

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı – İstanbul 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Eskişehir 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Adana 

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı – İzmir 

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Diyarbakır 

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Mersin 
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Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Edirne 

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Zonguldak 

Kafkasya Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Kars 

Başkent Üniversitesi Konservatuarı – Ankara 

Mardin Artuklu Üniversitesi Konservatuarı –  Mardin 

Adnan Menderes Üniversitesi Konservatuarı – Aydın 

- Geleneksel Türk Müziği eğitimi veren diğer bir deyişle makamsal dilde ve halk müziği 

geleneğine göre müzik eğitimi veren kurumlar: 

Gaziantep Türk Müziği Konservatuarı – Gaziantep 

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – İstanbul 

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı - İzmir  

Fırat Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı – Ankara 

Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölmü – Tokat 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Ankara 

Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı - Erzurum 

 Çiftdilde eğitim veren kurumlar 

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Konya 

Afyon Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Afyon 

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Antalya 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Samsun 

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi – Ordu 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – Çanakkale 

Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Giresun 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Konservatuvarı (Müzikoloji Bölümü) – Trabzon 

Haliç Üniversitesi Konservatuarı – İstanbul 

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Kocaeli 

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı – Adıyaman 

İnönü Üniversitesi Konservatuarı – Malatya 

Batı Müziği eğitimi veren 19, Geleneksel Türk Müziği eğitimi veren sadece 8, iki müzikte 

birden eğitim veren 12 kurum olmak üzere toplam 39 adet kurum bulunmaktadır. Öncelikle 

Osmanlı’dan Cumhuiyet’e uzanan kurumsal tarihçeler ve dönüşüm öykülerine bakıldığında görüldüğü 

üzere batı müziği eğitimi en çok ağırlık verilmiş olan eğitim konusu olarak öne çıkmaktadır. Dil 

benzetmesi üzerinden durum dile getirildiğinde Türkiye’de ağırlıklı olarak tampere-tonal müzik dilinin 

öğretildiği ve bir yandan da iki dilden sadece birinin seçilebildiği bir eğitim-öğretim sisteminin 

işlediği söylenebilir. Bu kurumlardan çiftdilde eğitim verenlerde dahi müzik öğrencisi iki yönden 

birini seçmek durumunda kalmakta, bir başka deyişle çiftdilde eğitim veren bir kurumda dahi 

bulunulsa çiftdilli birey yetiştirme yolunda olunmadığı gözlemlenmektedir.  
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SONUÇ 

Fransızca “conserver” yani korumak, muhafaza etmek fiilinden türeyen “konservatuar” 

(Fransızca yazılışı ile “conservatoire”)  sözcüğü müzik alanında bir kültür değerinin ve birikiminin 

eski haliyle korunduğu ve geleceğe aktarıldığı bir kuruma işaret etmektedir. Bu anlamda Bach 

müziğinin korunması ve geleceğe aktarılması için Almanya’nın, Vivaldi için İtalya’nın, Debussy için 

Fransa’nın Türkiye Konservatuarlarına ihtiyacı olduğu elbette düşünülemez. Öyleyse Osmanlı ve 

Cumhuriyet aydınları batı müziğine yönelirken batı müziğini muhafaza etmek değil batı müziğini en 

iyi şekilde öğrenmek ve kültürleşmenin sonucu olan batılılaşma dönüşümünü güçlendirmek amacıyla 

batı müziği eğitimi veren uzmanlaşılabilecek sanat eğitimi veren kurum anlamında “konservatuarlar” 

kurmuş olmalılar. Öte yandan sözcüğün anlamına sadık bir şekilde “konservatuar” kuruluyorsa 

araştırılıp, korunması gereken bu coğrafyada yaşayan toplumların müzik kültürüdür, batı müziği 

değildir fakat ne o zaman ne de şimdi batı müziğinin tampere-tonal dilini dışlamak mümkün değildir. 

Bu açıdan bakıldığında Darülelhan’ın kuruluşundaki Türk Müziğini önceleyen ama Batı müziğini de 

kapsayan yapısının ne kadar önemli ve dengeli olduğu, ne kadar iyi bir konservatuar modeli 

oluşturduğu görülmektedir. Ne ilginçtir ki doğru anlamda konservatuar işlevi gören Darülelhan, 

konservatuar kelimesini kullanmazken Türkiye’de Batı Müziği eğitimi veren kurumlar “konservatuar” 

sözcüğünü kullanmıştır.  

1975 itibari ile kurulan Türk Müziği Konservatuarları, sözcüğün anlamına uygun bir durumda 

olsa da Batı Müziğini dışarda tutarak eğitim vermenin de günümüzde getireceği sorunlar görmezden 

gelinemez.   Aslında Cumhuriyetin kuruluş aşamasında hedeflenen değişim, kültürlerarası açıdan 

dengeli bir değişimdir. Hem kimlikli hem de yeni olan bir müzik üretimi düşünülmektedir ve milli 

maarif kongrelerinde bu düşünce dile getirilmektedir fakat uygulama dengeli bir şekilde 

gerçekleşememiştir. Hüseyin Saadettin Arel’in geleceğin müzisyeninden “hem garp hem şark 

musikisinde beste yapabilecek düzeyde” (Arel, 2006) olmasını istemesi bu dengeli değişim 

düşüncenin bir ifadesidir. İşte bu açıdan yaklaşıldığında, süregiden müzik öğretim yolu Osmanlı’nın 

son yılları ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ifade edilen gelecek hayali ile örtüşmemektedir. Bu değişimi 

yeniden yakalamak ve bu dönüşümü güçlendirmek önemseniyorsa eğitimde “çiftdilli eğitim” 

yaklaşımına geçilmesi önerilmektedir. Çiftdilli eğitim yaklaşımı; çoksesli Türk müziği eğitimi verilsin 

demek değildir, müfredat üçe bölünsün Batı Müziği, Türk sanat ve Halk müzikleri eşit olarak verilsin 

hepsinde ileri seviyede olunsun anlamı da kastedilmemektedir. Müziği bilenler böylesi bir amacın 

gerçekçi olmadığını hemen farkedeceklerdir. Bir yandan da öngörülebileceği üzere sınırlı bir müfredat 

oluşturulur herkese bu uygulanılmaya çalışılırsa uzmanlıkta ileri gidilmesinin önü kesilmiş olur. 

Halbuki konservatuarların sözcük anlamı bir kenara bırakıldığında en önemli özelliği “uzmanlaşma 

yapılan kurum”  olmasıdır. Dolayısıyla böylesi sınırlayıcı ve baskıcı bir çözüm de önerilmemektedir. 

Nasıl ki bir birey kendini iki dilde ifade edebiliyor ama birini daha iyi birini daha az iyi 

bildiğinde de o kişi çiftdilli bir birey olarak tanımlanıyorsa müzik öğretiminde de bu yaklaşımla yola 

çıkılabilir. Bu yüzden çiftdillilik kavramının önemli bir “kavramsal çerçeve” çizeceği 

düşünülmektedir. Söz konusu iki dil; tampere-tonal dil ve makamsal dildir.  Halk müziği icra edenlerin 

kimileri bu öneriye şüphe ile yaklaşabilir çünkü birinci terimle 1700-1900 yılları arasında Avrupa’da 

olgunlaşmış ve bugün bütün dünyada geçerli olan bir müzik dilinden bahsedildiği şüphesizdir oysa 

makam sözcüğü Türk Sanat Müziği geleneğini kapsasa da Halk Müziğini tam anlamıyla 

kapsayamayacaktır. Öte yandan bütünleyici olmaktan çok yerel kaldıkça rengini ve zenginliğini 

koruyan geniş halk müziği daha birçok farklı sözcükle ifade edilebilir, öte yandan makamlar ile tarif 

edilen birçok türkü de bulunmaktadır. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin ortak alanında 

bulunabilecek en kapsayıcı teknik sözcük “makam”dır. Bu sebeple tampere-tonal ve makamsal olmak 

üzere iki temel dilin eşzamanlı olarak iletişim kuracak düzeyde öğretilmesi, iki dil arasındaki 

“çevirilerin” karşılaştırmalı çalışmalarla güçlenmesi ve bu ortak müfredatın yanında her sanatçı 

adayının kendi uzmanlığında ilerlemesi önerilmektedir. Nasıl ki bugün Türkiye’de ortalama bir 

üniversite mezunu kendini Türkçe dilinde hem sözlü hem yazılı olarak ifade edebilirken o oranda 

olmasa da en azından iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce biliyorsa müzik öğretiminde de benzer bir 

şekilde çiftdilli sanatçılar yetiştirilebilir. Hangi dilde uzmanlaşacağına her zaman olması gerektiği gibi 

öğrenci karar verebilir ve böylece kendini uluslararası ölçekte ifade eden kimlikli bir müzik 

kültürünün Türkiye’de daha hızlı büyümesine önemli bir katkıda bulunulabilir. 
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TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN DANS SANATINA ETKİSİ-NEVİDANS SAHNE 

SANATLARI TOPLULUĞU ‘AŞK’ ÖRNEĞİ 

THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS ON THE ART OF DANCE – 

PERFORMING ARTS SOCIETY OF NEVIDANS, THE “LOVE” EXAMPLE 

Umut ERDOĞAN88 

ÖZET 

            Günümüzde özellikle teknolojik gelişmeler, çeşitli sanat alanları üzerinde değişimlere yol açmaktadır. Bu değişimler 

ise yeni akımlar doğurmakta, ve sanat alanlarında görece olumlu ya da olumsuz bir çok etki bırakmaktadır. Benzer 

değişimleri dans alanında da gözlemlemek mümkündür. Teknolojik gelişmeler özellikle görsel sanatlar alanında, izleyiciyi 

etkilemek ya da anlatımı tamamlamak üzere çok çeşitli imkanlar sunmaktadır. Bugün bir çok yönetmen ve koreograf maddi 

imkanları ve hayal güçleri doğrultusunda eserlerinde video mapping, lazer uygulamaları, video dekor ve çeşitli aydınlatma 

tekniklerini kullanmaktadır. Bu bildiride Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu'nun sergilemiş olduğu "Aşk" adlı gösteri 

üzerinden dans sanatında video dekor kullanımı senarist, yönetmen ve koreograf gözünden anlatılmaya çalışılmıştır. 

            Anahtar Kelimeler: Dance, Technology, Nevidans. 

 

ABSTRACT 

            Nowadays, technological developments in particular lead to changes on various artistic fields. These changes give rise 

to new trends, leaving a number of relatively positive or negative impressions on art forms. It is possible to observe identical 

changes in the field of dance, too. Technological developments offer a wide range of opportunities in order to impress the 

audience or complement the discourse especially in the field of visual arts. Today, many directors and choreographers 

employ video mapping, laser applications, video setting and various lighting techniques as much as they can afford and 

imagine. This statement is intended to depict the use of video setting in the art of dance, from the point of scenarist 

(screenplay writer), director and choreographer, through the show called “Love” performed by the Performing Arts Society 

of Nevidans.     

             Key Words: Dance, technology, Nevidans. 

 

                GİRİŞ 

             Son 50 yılda teknolojik alandaki büyük gelişmeler hayatımızın pek çok alanı etkilemiştir. 

Özellikle bilgisayar ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler günlük hayatı ve iş hayatını oldukça 

kolaylaştırmıştır. Günümüzde bilgiye ulaşma, kaydetme ve depolama gibi pek çok işlev elektronik 

cihazlar vasıtasıyla oldukça pratik olarak yapılabilmektedir.  

Pek çok sanatçı gibi dans sanatı ile ilgilenen dansçı, koreograf ve araştırmacılar da bu 

teknolojik gelişmelerden etkilenmiştir. Bu vesile ile dans ve yeni teknolojileri birleştiren yeni 

uygulama ve akımlar ortaya çıkmıştır. “Özellikle 80’lerde koreograflar, topluluklar, araştırmacılar ve 

öğrenciler var olan koreografilerin belgelenip teşviki gibi önemli bir amaçla videoyu kullanmaya 

başlamışlardı. Üstelik bazı bilim adamları ve yazılımcılar (Labanwriter, Lifrforms gibi) dans gösterimi 

ve arşivi alanında da ilgi çeken araçlar ve programlar ürettiler; bazı koreograflar da (örneğin Merce 

Cunningham) bilgisayarı yeni hareket olanaklarının icadı ve canlandırılması için kullanmak istediler” 

(BRINGER, Yay. Haz. AKSAN vd. 2011:231).   

Koreografilerin ve ya geleneksel dansların belgelenmesi fikriyle video teknolojisinin dans 

alanına girmesinden sonra bilgisayar teknolojisi, kaydedilmiş bu hareketlere yeni anlamlar yüklemeye 

ve koreografların zihinlerinde yeni fikirler doğmasına yol açtı. Bununla birlikte zamanla; kamera, 

projeksiyon makinesi, özel ses-ışık sistemleri, hareket sensörleri, özel bilgisayar programları ve 

yazılımlar gibi pek çok yenilik dansla buluşarak dansın multidisipliner bir anlayışla ele alınması 

hususunda yeni pencereler açtı.     

 Video kaydının ana malzemesi en genel mana ile dünya üzerindeki somut varlıklardır. Dansın 

ana malzemesi, somut bir yapı olan bedendir. Video ve dans farklı yaklaşımlarla birbirlerinin 

malzemesi olabilirler. Dans video için kaydedilebilir somut bir varlık olarak algılanabileceği gibi 

video da dans koreografisi ve ya anlatıma yardımcı bir unsur olarak algılanabilir. Bringer’a (Yay. Haz. 

AKSAN vd. 2011:234) göre video teknolojisi dansı iki şekilde etkilemiştir. Birincisi hareketli imajlar 

için yeni bir mekân açarak, ikincisi lineer olmayan kurguya dair yeni fikirleri, kompozisyon ve 

etkileşimli tasarım uygulamasını getirerek. 

 Dansın videoyu kullanmasıyla özellikle klasik sahne ve dekor uygulamalarının ötesinde dans, 

daha farklı bir mekânsallığa kavuştu. Bu uygulamanın ilk örneklerinden biri Riverbed Tasarım 
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Topluluğu’nun Merce Cunningham ile ortaya koyduğu “Biped” adlı eserdir. İlk olarak 1999 yılında 

sahnelenen bu performansta “Cunningham, dansçılarının ekrana yansıtılan animasyonlarla hareket 

etmelerine karar verdi” (BRINGER, Yay. Haz. AKSAN vd. 2011:236). 

  
            Koreograf Bill T. Jones ise Cunningham’dan farklı olarak sensörler, bilgisayarlar ve yazılımlar 

yardımıyla kaydedilmiş dans eden bedeni; cinsiyet, ırk ve benzeri bütün sınıflandırıcı özelliklerden ve 

dansçının jest ve mimiklerinden ayırarak salt hareketleri ve bunların izdüşümleriyle ortaya çıkan farklı 

bir ahengi yakalamaya çalışmıştır. Bill T. Jones’un “Ghostcatching” adını verdiği bu performans 

Jones’un bedeninin bilgisayar ortamında çizgilerle temsil edilmesi ve Jones’un beden hareketlerin 

izleri ve akışkanlığı ile ön plana çıkarıyordu.   

 
 Son 10 yılda ise projeksiyon teknolojisinin de gelişimiyle “mapping” adı verilen yeni bir 

teknoloji ön plana çıkmaya başladı. İngilizce “mapping” olarak adlandırılan bu teknolojinin 

Türkçe’deki karşılığı “haritalama”dır. Mapping teknolojisi kurgulanmış bir senaryonun görselleştirilip 

video haline getirilmesi; bu videonun özel yazılımlar ve çoklu projeksiyon cihazları ile bir zemine 

yansıtılmasıdır. Bu teknoloji bir bina, bir araba gibi her hangi bir objenin üzerine yansıtılabilceği gibi 

dans sanatında sahneye yeniden farklı boyutlar kazandırmak üzere de kullanılabilir. Günümüzde 

pazarlamadan görsel veya performatif sanatlara kadar birçok alanda mapping teknolojisinden 

faydalanılmaktadır. Örneğin, artık defileler bile bu teknolojiyle gerçekleşebilmektedir. Buna örnek 

olarak 2010 yılında 4D olarak gerçekleşen Polo defilesini örnek gösterebiliriz. 

 
Mapping teknolojisinin dans sanatında kullanımına “dance mapping” adı verilmektedir. 

Özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak bu alandaki en ünlü gruplar Uzak Doğu’da 

bulunmaktadır. Bu tarz topluluklara örnek olarak 2010 yılında Taiwan’da kurulan Anarchy Dance 

Theatre gösterilebilir. Bu alanda yaptıkları pek çok gösteriden birisi “Seventh Sense” adını verdikleri 

gösteridir. 

 
 

               Bu alanda faaliyet gösteren bir diğer Uzakdoğu’lu grup ise 2012 yılında Japonya’da kurulan 

Enra adlı topluluktur.  Tokyo merkezli topluluğun 2020 olimpiyatlarının Tokyo’da yapılacak 

olmasının şerefine hazırladıkları Fuma Kai adlı gösteri en ünlü gösterilerindendir. 
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Bu toplulukların gösterilerinde dance mapping teknolojisini merkeze koyarak dansın 

görselliğinin yanına yeni boyutlar ekleyerek izleyicilere bambaşka perspektifler ve görsel bir show 

sunmaktadırlar.   

            Son zamanlarda teknolojik gelişmeler öyle hızla sanatı etkiliyor ki bunu takip edebilmek bile 

oldukça güç bir hal aldı. Kimi çevreler teknolojinin dans sanatında kullanılmasıyla yeni dans akımları 

çıktığını savunmaktadır. Ancak bunlar yeni dans türlerinden çok dansda kullanılan yeni araçlar 

niteliğindedir. Bu araçlar kimi zaman R&B, Hip Hop kimi zaman ise modern dans koreografilerine 

eşlik eden unsurlardır. Dolayısıyla bunları yeni birer dans türü olarak nitelendirmek yanlış olacaktır. 

Ancak isimlendirme olarak tıpkı Türk halk  danslarında “kaşıklı oyunlar” ve ya “kılıç kalkan” 

örneklerinde olduğu gibi dansta kullanılan araçlarla isimlendirilebilseler de bu yeni bir dans türüne 

işaret etmez. 

            Teknolojinin dansa bir araç olarak eşlik ettiği danslara ilk örnek olarak “Drone Dance” adı 

verilen türü gösterebiliriz.  Drone dans; çok amaçlı olarak kullanılan ve son zamanlarda sıkça 

duyduğumuz “drone” adı verilen uzaktan kumandalı uçan araçlarla yapılan bir danstır. Bu dans bir 

koreografi dahilinde drone ve dansçının grift hareketlerinden oluşmaktadır. Buna örnek olarak yine 

Japonya’da faaliyet gösteren Elevenplay adlı grubun performansları gösterilebilir. 

 
            Bu alanda örnek olarak verilebilecek bir başka dans ise “Tron Dance”dır. Tron dans ise 

dansçıların bir bilgisayar sistemine bağlı olan led kostümlerle yaptığı danstır. Genellikle Hip Hop, 

R&B gibi türlerin kullanıldığı bu koreografilerde koreograf, tamamen karanlık olan sahnede 

kostümlerdeki ışıklar ile izleyiciye ne göstermek isterse izleyici onu görür. Tron dansta kimi zaman 

toplu koreografiler, kimi zaman anlamlı pozlardan oluşan bir bütün koreografi şeklindeki 

koreografilere rastlamak mümkündür. 

 
 Fikrimce; gelişen teknolojiye kayıtsız kalmak ya da yok saymak bireye bir şey kazandırmaz. 

Teknolojiyi takip etmek, bilmek gerekir fakat uygulayıp uygulamamak, kullanıp kullanmamak 

kişilerin imkânları ve ya istekleri ile doğru orantılıdır. Biz de Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu 

bünyesinde yaptığımız çalışmalarda, imkânlarımız ve hayal gücümüz doğrultusunda teknolojiden 

faydalanmaya özen gösteriyoruz. Vizyon ve misyon olarak buradaki amacımız, sanatçının hayal 

gücüyle yoğrularak ortaya çıkan seyirciye anlatılmak istenen hikayeyi en doğru, en anlaşılabilir ve en 

etkileyici şekilde anlatabilmektir.  

Buradan hareketle elimizdeki imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızda en çok video ve video 

projeksiyon uygulamalarını kullanmaktayız. Video kullanımı hem dekor olarak hem de sahne 

dramaturjisini filmik uzayın kapsamına alması bağlamında da kullanılmaktadır. Yani video dekorun 

bir projeksiyon yardımı ile sahnenin sonunda yer alan perdeye yansıtılmasıyla önündeki performansı 

vurgulayıcı bir biçim kazanmasının yanı sıra, alımlayıcının görme eylemi perspektifinden olay 

örgüsünün aktarımında anlatısal mekan çerçevesi de çizilmektedir. Bu bağlam anlatımın filmik 

materyal ve performans sanatı arasında kurulan gösterilen ortaklığında inşa ettiğimiz birçok 

projemizde disiplinler arası perspektifimizi oluşturmaktadır. Aşk projesindeki 'mezarlık' sahnesinde bu 
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durum açıkça görülmektedir. Bu sahnede ölüm olgusu performans sanatçısının sahneden ayrılarak 

video dekordaki filmik alana geçmesiyle aktarılmaktadır. Sahne üzerindeki bu eksiltileme görme 

eyleminin filmik malzemede devam etmesi göstergeler arasılığın sonucudur. Sahneden offstage bir 

filmik alana geçen anlatım figürü hareket ve anlatım birliği sayesinde canlı performansın 

devamlılığına dair bir ilüzyon oluşturmaktadır. Böylece anlatım bir gestalt oluşturarak kişi, mekan ve 

zaman olay ve olay örgüsü birliği kurulmaktadır. 

 
            KAYNAKÇA 
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TÜRK BEŞLERİ’NİN TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME ÇALIŞMALARINA KATKILARI 

CONTRIBUTİONS OF THE TURKISH FIVE TO TURKISH FOLK MUSIC COMPILATION 

WORKS 

Ünsal DENİZ & Uğur GÖKTAŞ 

ÖZET 

Türkiye’de cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce başlayan “Millî Türk Müziği” oluşturma düşüncesi, 

cumhuriyetin ilanından sonra da somut adımlar ve resmî çalışmalarla hız kazanmıştır. Bu çalışmalarda Anadolu insanının 

özünü yansıtan türkülerin toplanması (derlenmesi), incelenmesi, kayıt altına alınması ve arşivlenerek sonraki kuşaklara 

aktarılması düşünülmüştür.  Ayrıca, derlenen Türk halk melodilerinin çoksesli çağdaş Türk müziği bestecileri için bir 

kompozisyon malzemesi olarak kullanılabileceği, bu sayede Türk halk ezgilerinin yerellikten ulusallığa ve çoksesli çağdaş 

Türk müziği bestecilerinin, Türk kimliğinin dokusunu taşıyan kompozisyonları sayesinde uluslararası alana taşınması 

hedeflenmiştir. 

 Bu araştırma Türk müzik tarihi literatürüne “Türk Beşleri” olarak geçen Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, 

Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferid Alnar ve Necil Kâzım Akses’in, Türk halk müziği derleme, inceleme ve kayıt altına alma 

çalışmalarındaki katkılarına odaklanmaktadır. Araştırma konusunun odak noktasından hareketle, Cumhuriyet öncesi folklor 

bilimine atıfta bulunan bilimsel yazılar, Cumhuriyet döneminde yapılan Türk halk müziği derleme faaliyetleri, bu faaliyetlere 

katkıda bulunan kişi ve kurumlar, derleme faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılan bilimsel yayınlar ve Türk Beşleri’nin bu 

faaliyetlere katkıları araştırılmıştır.  

Bu araştırma neticesinde; 1926’da Dârü’l-Elhân tarafından yapılan derleme seyahatinde kullanılan kayıt cihazının 

Cemal Reşit Rey’in aracılığı ile ülkemize getirildiği, Dârü’l-Elhân tarafından yayınlanan halk şarkıları defterlerinden 3. ve 4. 

defterlerin mukaddimelerinin Rey tarafından yazıldığı, 1936’da Türkiye’de derleme çalışmaları yapan Macar müzikolog Béla 

Bartók’a Ahmet Adnan Saygun, Necil Kâzım Akses ve Ulvi Cemal Erkin’in refakat ettiği, 1937’de Ankara Devlet 

Konservatuvarı bünyesinde yapılan birinci halk müziği derleme seyahatinde Ferid Alnar, Necil Kâzım Akses ve Ulvi Cemal 

Erkin’in bulunduğu, ikinci derleme seyahatinin ise Alnar ve Erkin’in başkanlıklarında iki gurup halinde yapıldığı ve İstanbul 

Konsrvatuvarı’nın 15. ve son derleme defterinin Saygun tarafından yazıldığı ulaşılan sonuçlardan bazılarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türk halk müziği, Türk Beşleri, derleme, Dârü’l-Elhân. 

ABSTRACT 

The idea of establishing “National Turkish Music” came up shortly before the proclamation of the republic in 

Turkey and it gained speed with concrete steps and official studies. These studies aimed to collect (compile) the folk songs 

reflecting the core character of the Anatolian people and to record these songs in archive for passing down to future 

generations. It was also considered that; the compiled Turkish folk melodies could be used as a composition material for the 

contemporary polyphonic Turkish music composers and thus it was aimed to carry the Turkish folk melodies from local 

context to the national context and to bring the contemporary polyphonic Turkish music composers into the international 

arena with the help of their compositions, which possess Turkish identity.  

This paper focuses on the contributions of the ‘Turkish Five’ of the Turkish music history, namely as Cemal Reşit 

Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferid Alnar and Necil Kâzım Akses to the compilation, investigation 

and recording studies concerning the Turkish folk music. In parallel with this focus, scientific articles referring to the 

folkloric science, compilations belonging to the Republican period Turkish folk music, the persons and institutions that 

contributed to the compilation works, the scientific articles that were published at the end of these works and contributions of 

the Turkish Five to these works, were investigated. 

Some of the conclusions reached at the end of the study are the following: the recorder used in the compilation 

journey made by Dârü’l-Elhân (Conservatory) in 1926 was brought to our country by Cemal Reşit Rey for the first time; the 

exordia of the 3rd and 4th books of the folk songs books published by Dârü’l-Elhân were written by Rey; the Hungarian 

musicologist, Béla Bartók, who carried out compilation works in Turkey in 1936 was accompanied by Ahmet Adnan Saygun, 

Necil Kâzım Akses and Ulvi Cemal Erkin; the first folk music compilation journey was made within the body of Ankara 

Municipal Conservatory in 1937 under the leadership of Ferid Alnar, Necil Kâzım Akses and Ulvi Cemal Erkin and the 

second compilation journey was made under the leadership of Alnar and Erkin; the 15 and last compilation book of Istanbul 

Conservatory was written by Saygun.  

Key Words: Turkish folk music, Turkish Five, compilation, Dârü’l-Elhân. 

Giriş 

Folklor biliminin bir çalışma alanı olan Türk halk müziği derleme faaliyetlerinin, bilimsel ve 

sistematik bir şekilde yapılmaya başlanması, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde mümkün olmuştur. 

Bunun sebebi Osmanlı döneminde, folklorun bir bilim dalı olarak görülmesinin ve bu konuda 

araştırmalar yapılmasının gerekliliği, 1900’lü yılların başlarında gündeme gelmesidir.  Fakat 
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“Dünya’da, “Halk Müziği” çalışmalarının ilmi bir şuur ve sistem içinde gelişmesi, özellikle, Folklor 

ve Müzikoloji’nin 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlaması ile mümkün olabilmiş; 

önceleri bu iki bilim dalının ayrı ayrı parçaları halinde görülen halk-müziği, zamanla insan ve toplum 

bilimlerinin kapsamı içinde de kendine yer edinmeye başlamıştır” (Şenel, 1999: 100).  Türk aydınları 

arasında ise folklor bilimine atıfta bulunan ilk yazıların yazılması Cumhuriyet’in ilan edilmesinden 

kısa bir süre önce Türk milliyetçiliği kapsamında Osmanlı döneminde başlamıştır. 

Folklor bilimine ilk atıf 1913 yılında Ziya Gökalp tarafından Halka Doğru dergisinde “Halk 

Medeniyeti I Başlangıç” başlıklı makalede kaleme alınmıştır.  Yazısında folklor terimini Türkçeye  

“halkiyat” olarak çeviren Gökalp, “yazısında kentli, okuryazar ve iktidar gücünü elinde bulunduranları 

“yüksek zümre”, bunun dışındakileri “halk” olarak sınıflandırarak “resmî medeniyet” ve “halk 

medeniyeti” şeklinde iki medeniyetin varlığını kabul eder ve folkloru da buna göre tanımlar” (Oğuz, 

2013: 10). Gökalp, yazısında şunları belirtmiştir; “Her kavmin iki medeniyeti var: Resmî medeniyet, 

halk medeniyeti. O halde kavimlerin medeniyetlerinden bahseden bir ilim olan “içtimaiyat”ın halk 

medeniyetini tetkik eden bir şubesi de olmak gerek. İşte kaideleri yazılı olmayan ve ancak ağızdan 

ağza geçmek suretiyle bir soyda uzayıp giden bu ananevî medeniyeti mütalâa eden ilme “halkiyat” adı 

verilir.” (Gökalp, 1329 (M.1913): 107). 

 

Şekil 8: Gökalp, (1329/M.1913), "Halk Medeniyeti I Başlangıç", Halka Doğru Dergisi, sayı:14, sf. 107. 

Oğuz (2013: 11), Gökalp’in bu yazısından bir yıl sonra Fuat Köprülü’nün, İkdam gazetesinde 

kaleme aldığı “Yeni Bir İlim: Halkiyat Folk-lore” başlıklı bir yazı yazdığını, 1914 yılında, 

Köprülü’den bir ay sonra Peyam gazetesinin edebî ilavesinde, Rıza Tevfik’in folklor terimi yerine 

‘Hikmet-i avam’ tabirini kullandığını ve folklor biliminden bahsettiğini belirtmektedir. Bu yazılar, 

dönemin siyasi ideolojisi göz önüne alındığında daha çok milliyetçilik ve Türkçülük fikirleri 

bağlamında halk kültürünün önemini ön plana çıkartmaya yönelik bir misyon üstlenmiştir. Ayrıca 

dönemin resmî kurumlarında da millî Türk kimliğini yansıtacak olan halk kültürü ürünlerinin 

araştırılmasına önem verilmiştir. Bu kapsamda Anadolu halk melodileri Türk kimliğini yansıtan halk 

kültürü ögelerinin en önemlilerinden biri olarak görülmüş ve millî bir Türk müziği tanzimi için 

çalışmalar başlatılmıştır.  

“Millî Türk müziği fikrinin Osmanlı’nın son dönemindeki yansımasını 10 Ağustos 1332 tarihli 

(23 Ağustos 1916) Muallim Dergisi’ndeki Maarif Şuûnu başlığı altındaki yazıdan öğreniyoruz. Bu 

yazıda, müziğin de bir fen olduğundan, eğitimdeki etkisinden ve insan üzerindeki tesirlerinden 

bahsedildikten sonra bu konuda çalışmalar yapmak için bir heyetin kurulduğu söylenmektedir” (Deniz, 

2016a: 1175). Eski Washington Sefiri Yusuf Ziya Paşa başkanlığında kurulan heyetin azaları da şu 

şekilde verilmiştir; “Memleketimizin mûsikî üstadlarından İsmail Hakkı, Kâzım, Zeki, Zâti Beylerle, 

Ali Rıfat, Zekâizâde Ahmet, Abdulkadir, Andon, Leon ve Gomidas Efendiler bu komisyonun 

azalarıdırlar” (Muallim, 1916; 58). Bu heyetin görevi ise aynı yazıda şu şekilde verilmiştir; 
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“Mekâtibde mûsikînin hüsn-ü tâlimi ve âsâr-ı eslâfın ihyâ ve muhafazası ve Anadolu millî 

terennümâtına göre millî bir mûsikî tanzimi ve mûsikîde mütehassıs muallimler yetiştirilmesi” 

(Muallim, 1916; 58). Bu yazıya göre Türk halk müziği derleme çalışmalarının resmi kurumlarda ilk 

kez 1916 yılında dile getirildiği sonucuna varılabilir. Zira bundan 1 yıl sonra 1917’de ilk resmi Türk 

Konservatuvarı olarak anılan Dârü’l-Elhân kurulmuştur. “Bu kurumda müzik öğretmeni yetiştirmenin 

yanı sıra müzikle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, sanatsal değeri haiz müzik eserlerini notaya alarak 

tespit edip yayınlamak ve folklor araştırmaları yapmak gibi hedefler de gözetiliyordu” (Kolukırık, 

2014; 24). Fakat bu kurum, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu savaş koşulları ve İstanbul’un işgal 

altında olması gibi olumsuz etkenler nedeniyle 1918’de kapatılmıştır. Bu yüzden Türk halk müziği 

derleme faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde yapılması Cumhuriyet döneminde mümkün olabilmiştir.  

Cumhuriyet Dönemi Halk Müziği Derleme Çalışmaları 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile birlikte her alanda olduğu gibi müzik politikalarında da 

yüzünü Batı’ya dönen bir siyaset izlenmiştir. Dönemin müzik politikaları Cumhuriyetin ilk yıllarından 

başlayarak, Anadolu halk şarkılarının Batı müziği tekniğine göre yeniden düzenlenmesi ve çoksesli 

hale getirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda başta Atatürk olmak üzere dönemin siyasetçileri ve 

aydınları, Osmanlı’dan miras kalan makamsal müziğin Türk’e ait olmadığı, millî Türk kültürünü 

yansıtmadığı ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil edemeyeceği görüşünü benimsemişlerdir. Bu 

görüşlerini Gökalp’in millî Türk müziği formülüne dayandırmışlardır.   

Gökalp (2010: 62), Osmanlı müziğinin Türk’e ait olmadığı kanaatindedir. Bir düm-tek müziği 

olarak küçümsediği Osmanlı müziğinin, kökeninde Farabi tarafından Bizans’tan alınıp Arapçaya 

aktarıldığını ve yalnız seçkinler sınıfına özgü olduğunu, halk tabakasında kabul görmediğini söyler. 

Gökalp (2010: 130-140) millî müziğimizin ise Anadolu’dan toplanan halk ezgilerinin, Batı müziği 

yöntemleriyle armonize edilerek ortaya çıkartılabileceği görüşündedir.  “Gökalp’e göre, halk ezgileri 

ulusal müziğin hammaddesi olacaktır. Ancak bu yolla Türk kültürüne dayalı millî bir Türk müziğine 

kavuşulabilirdi” (Deniz, 2016b: 61). Fakat 1920’li yılların başlarında yeni kurulmuş olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin şartları göz önüne alındığında, teoride kolay gibi görünen bu formülü uygulamak için 

önemli iki eksik bulunmaktadır. Birincisi, o dönem mevcut bulunan halk ezgileri dağarının yok 

denecek kadar az olması, ikincisi ise halk ezgilerini Batı tekniğine göre armonize edecek Türk 

bestecilerin bulunmaması. İşte bu iki önemli eksiklik, millî Türk müziği oluşturma çalışmalarının 

önündeki en büyük engel olarak görülmüştür. Bu kapsamda Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından 

sonraki millî Türk müziği oluşturma çalışmaları; Türk halk müziği derleme faaliyetlerine ve Batı 

müziği eğitimi almış Türk besteciler yetiştirilmesine odaklanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde ilk Türk halk müziği derleme faaliyeti teşebbüsü, 1918’de kapatılan 

Dârü’l-Elhân’ın 1923’te yeniden açılmasıyla gündeme gelmiştir. Gazimihal (2006: 143), 1922 

senesinde Dârü’l-Elhân müdür muavini Ziya Bey’in (Yusuf Ziya Demirci) Dârü’l-Elhân müdürü Musa 

Süreyya Bey’e önerisi ile 14 soruluk bir anket fişi hazırlandığını ve bu yolla halk türkülerinin 

toplanması amaçlandığını belirtmektedir. Anket yoluyla toplanan türkülerin notaları ise daha sonra 

1926’da mukaddimelerini Rauf Yekta Bey’in yazdığı “Dârü’l-Elhân Külliyatı Halk Şarkıları” ismi ile 

iki defter halinde yayınlanmıştır. Rauf Yekta Bey (1926: 6) Birinci Defter’in mukaddimesinde anket 

fişleri yoluyla 100 kadar nota toplandığını belirtmektedir. Aynı yazıda anket fişi ile toplanan halk 

şarkılarının ancak ikinci bir defteri dolduracak kadar olduğunu ifade etmiştir89. Toplanan notalardan 

yayınlanmaya değer görülenlerinin Birinci Defter’de 47, İkinci Defter’de ise 38 olmak üzere 85 tanesi 

Dârü’l-Elhân Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 1. Defter ve Dârü’l-Elhân Külliyatı Anadolu Halk 

Şarkıları 2. Defter isimleriyle yayınlanmıştır90.  

Dârü’l-Elhân’ın anket fişleri toplamaya başladığı sıralarda halk ezgilerinin toplanmasına 

yönelik ilk resmi faaliyet, Maarif Vekâleti Hars Müdüriyeti’nin isteği üzerine, Seyfettin ve Sezai Asaf 

kardeşlerin 1925 yılında Batı Anadolu’ya gönderilmesiyle başlamıştır. “Bu derlemelerin ardından 

düzenlenen raporlar öncelikle 1925 (1341) tarihinde, Muallimler Birliği Dergisi’nin beşinci sayısında 

yayımlanmıştır” (Altınay, 2008: 14). Asaf kardeşler daha sonra bu gezideki tetkik raporlarını ve 

                                                           
89 Rauf Yekta Bey. (1926). Dârü’l-Elhân Külliyatı Halk Şarkıları 1. Defter, s.7, Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul. 
90 Dârülelhân Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 1. Defter (1926), Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul.  

   Dârülelhân Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 2. Defter (1926), Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul. 
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derledikleri halk şarkılarının notalarını içeren kitaplarını “Yurdumuzun Nağmeleri” ismiyle 1926 

yılında yayınlamışlardır 91 . Asaf kardeşlerin yaptığı bu çalışma çok kıymetli olmasına rağmen, 

müzikolog Mahmut R. Gazimihâl (1928: 167) tarafından derleme sırasında ses kayıt cihazı 

kullanmamış olmaları, seyahatin kısa sürmesi, şark musikisi tonalitesine vâkıf olmamaları ve 

türkülerin inceliklerini ifade edecek şekilde notaya alınmadıkları gibi çeşitli eleştirilere sebep 

olmuştur.  

Türk Beşleri’nin Halk Müziği Derleme Çalışmalarına Katkıları 

Dârü’l-Elhân’ın anket fişleriyle derleme yapma fikri istenilen sonuca ulaşamayınca, Türk halk 

müziği derleme çalışmaları sırasında ses kayıt cihazı kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. “O 

sıralar Paris’te bulunan Cemal Reşit Rey aracılığı ile derleme çalışmalarında kullanılmak üzere 

fonograf getirtildi” (Kolukırık, 2014: 64). Gazimihâl (2006: 144)  ses kayıt cihazının 3 Temmuz 

1926’da İstanbul’a geldiğini ve 13 Temmuz Salı günü de, Ekrem Bey, Rauf Yekta Bey ve Dürri 

Beylerden oluşan heyetin Haydar Paşa’dan hareket ederek seyahate çıktıklarını belirtmektedir. Türk 

Beşleri üyelerinin derleme faaliyetlerine ilk ciddi katkıları ses kayıt cihazının ülkemize getirilişi ile 

başlamıştır. Daha sonra 1927 yılında neşredilen Dârü’l-Elhân  Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 3. ve 

4.  Defterlerinin mukaddimelerini de Cemal Reşit Rey kaleme almıştır. Rey, Dârü’l-Elhân  Külliyatı 

Anadolu Halk Şarkıları 3. Defter’deki mukaddimesinde bir kompozitör gözüyle türkülerin Türk 

müziği için öneminden, köylünün hislerini türkülere nasıl yansıttığından,  bestecilerin halk kültürünü 

özümsemesi gerektiğinden ve Türk bestecilerin halk şarkılarını nasıl değerlendirmesi gerektiğinden 

bahsetmiştir. Rey’e göre (1927a: 7), halk türküleri ya armonize edilmeli ya da besteci tarafından bir 

tema olarak kullanılmalıdır. Ayrıca türkülerdeki melodi motiflerinin bestecinin kendi müzik 

fikirleriyle karıştırılarak da kullanılabileceğini söyleyerek halk türkülerinin besteci için bir hazine 

olduğunu vurgulamıştır. Rey, Anadolu Halk Şarkıları 4. Defter’deki mukaddimesinde ise defterde 

bulunan türkülerin melodik yürüyüşlerini, icra özelliklerini, insan üzerinde bıraktığı etkileri ve 

türkülerin yakıldıkları bölgenin iklim özelliklerini nasıl yansıttığından bahseder 92 .  Rey’in 

mukaddimesinde ele aldığı konular ve incelemeler, Asaf Kardeşler ve Rauf Yekta Bey’den sonra 

yapılan türkü analizleri olarak önemini korumaktadır.  

Dârü’l-Elhân, başlattığı bu derleme çalışmaları ve yayınlarını kurumun “20 Ocak 1927’de 

“İstanbul Belediye Konservatuvarı” 93  ismini almasıyla birlikte devam ettirdi. Derledikleri türkü 

notalarını 1929 yılında yayınlanan 8. Defter’den itibaren “İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı” adıyla94 

yayınlamaya başladı. Kurum derleme faaliyetlerinde topladığı halk şarkılarını 1931 yılına kadar 14 

defter olarak yayınladı.  

1930’lu yıllar her alanda olduğu gibi müzik alanında da Batılılaşma faaliyetlerinin hız 

kazandığı ve bu kapsamda Türk Mûsikî İnkılâbı’nın da açık bir şekilde devlet desteği gördüğü bir 

dönemdir. Bu kapsamda 1934 yılında millî mûsikî çalışmalarına yön vermek için devlet eliyle bir 

komisyon bile kurulmuştur. Mûsikî İnkılâbı çerçevesinde müzik alanında yapılacak işleri ve yol 

haritasını belirlemek amacıyla, Atatürk'ün direktifi ile oluşturulan bu komisyonda Türk Beşleri de 

görev almıştır. Dönemin Maarif Bakanı Abidin Bey başkanlığında toplanan komisyona  ``Adnan, 

Ulvi, Cemal Reşit, Mahmut Ragıp, Refik, Necil Kâzım, Ruhi, Necdet, Ulvi Cemal, Halil Bedi, Hasan 

Ferid Beylerle, Nimet Vahit Hanım davet edilmişlerdir'' (Hâkimiyeti Milliye, 25 Kasım 1934). Bu 

kapsamda millî Türk müziği oluşturma çalışmalarında yabancı uzmanların görüşlerinden de 

yararlanılmıştır. Halk şarkılarını derleme konusundaki tecrübelerinden dolayı Macar müzikolog ve 

besteci Béla Bartók Türkiye’ye davet edilmiştir. “Bartók 2 Kasım 1936’da İstanbul’a geldi; besteci 

Ahmet Adnan Saygun ile birlikte Ankara’ya gitmeden önce, bir gün oturup konservatuvar müfredatını 

inceledi. Üç konferans, birkaç konser verdikten sonra derleme çalışmalarına başladı. 18 Kasım akşamı 

Rásonyi’nin tavsiyesi üzerine ülkenin güneyine, yani Adana yakınlarındaki Osmaniye kasabasına 

bağlı, konargöçer aşiretlerin kışın oturdukları bir sahil köyüne doğru yola koyuldular. En verimli 

çalışmalarını 19-20 Kasım günlerinde Adana’da, türkü söyleyen köylülerle gerçekleştirdiler” (Sipos, 

2009:18). Bartòk’un ülkemize gelerek yaptığı bu derleme çalışmalarında kendisine eşlik etmek üzere 

                                                           
91 Altınay, F.R. (2008), Yurdumuzun Nağmeleri, Yayına Hazırlayan: F. Reyhan Altınay, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.  
92 Rey, C.R. (1927b). Dârü’l-Elhân Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 4. Defter, Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul. 
93 Kolukırık, 2014: 60. 
94 Halk Türküleri (1929), İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı Defter 8, Evkaf Matbaası, İstanbul. 
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Ankara Halkevi tarafından Ahmet Adnan Saygun görevlendirilmiştir. “Aslında çok dile getirilmese de 

Bartòk, Ankara'da 15-16 Kasım 1936 tarihlerinde Ankaralı kadın ve erkeklerden bazı türküler 

derlemiş ve 18 Kasım 1936 gecesi Bèla Bartòk Adana'ya yola çıkmıştır. Yanında türkü söyleyenlere 

soru sormak ve türkülerin sözlerini kayıt etmek amacıyla Halkevleri'nin görevlendirdiği Ahmet Adnan 

Saygun, yerel ezgilerin nasıl derlendiğini görmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği 

Konservatuvar öğretmenlerinden Necil Kâzım Akses ve Ulvi Cemal Erkin bulunmaktadır” (Ayan, 

2011: 3-4). Bartòk’un ülkemize gelerek yaptığı bu çalışmanın ülkemizdeki Türk halk müziği derleme 

faaliyetlerine bir ivme kazandırdığını söylemek mümkündür. Zira bu seyahatte Saygun, Akses ve 

Erkin bilimsel metotlarla halk müziği derlemelerinin nasıl yapıldığını yerinde görerek tecrübe 

kazanmışlar ve deneyimlerini 1937 yılından itibaren başlayan Türk halk müziği derleme 

seyahatlerinde başka derlemecilere de aktarmışlardır.  

“İstanbul Konservatuvarı'nın müzik folkloruna ait çalışma ve araştırmalarından sonra arada 

beş altı yıllık bir duraklama devresi olmuştur. Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşu müzik 

folkloruna dair çalışmaları yeni baştan canlandırmış ve 1937 yılından itibaren de halk müziğinin bölge 

bölge derlenmesi için eskisi gibi araştırma gezileri düzenlenmiştir. Bu işe Millî Eğitim Bakanlığı 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün idaresi altında başlanmış derlemeler yurdun değerli müzikçileri 

tarafından yapılmıştır. Devlet ödeneği ile başlayan ve her türlü donanımla devam eden bir çalışma 

çerçevesi içinde 1937-1952 yılları arasında yapılan bu folklor gezileri ilk derlemelere nazaran çok 

daha zengin olmuş ve zengin bir malzeme toplanmıştır” (Altınay, 2004: 120).  

Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından yapılan derleme seyahatlerinin ilk ikisine, Türk 

Beşleri üyeleri de katılmış, Bartòk ile yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri deneyimleri uygulama ve 

başkalarına aktarma fırsatı bulmuşlardır. Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından yapılan birinci 

derleme gezisi, “1937 Ağustos-Eylül ayları içinde yapılmış ve bir buçuk ay sürmüştür. Sıvas, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde derlemeler yapılmıştır. Birinci müzik 

folkloru araştırma gezisine Ferid Alnar, Necil Kâzım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken, 

Muzaffer Sarısözen ve teknisyen Arif Etikan iştirak etmişlerdir. Bu gezide 588 halk türküsü ve havası 

toplanmıştır” (Altınay, 2004: 121). İkinci araştırma gezisi ise 1938 yılında iki grup halinde yapılmış, 

birinci gruba Hasan Ferid Alnar, ikinci gruba ise Ulvi Cemal Erkin başkanlık etmiştir. “1938'de 

yapılan bu geziye iki grup halinde devam edilmiştir. I. tetkik grubu, Ferid Alnar'ın başkanlığında; 

Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa ve Balıkesir illeri dâhilinde derlemeler yapmıştır. Gezi 

bir buçuk ay sürmüştür. Bu grup Ferid Alnar, Cevat Memduh Altar, Halil Bedii Yönetken, Tahsin 

Banguoğlu ve teknisyen Rıza Yetişen'den ibaretti. 604 parça halk türküsü ve oyun havası 

derlenmiştir… İkinci grup Ulvi Cemal Erkin'in başkanlığında Nurullah Taşkıran, Muzaffer Sarısözen 

ve Teknisyen Arif Etikan'dan oluşmuştur. Bu grup da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden 

Malatya, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Maraş ve Seyhan'ı gezmiştir. Seyahat bir buçuk ay sürmüş ve 

491 parça halk türküsü ve havası derlenmiştir” (Altınay, 2004: 121).  

1938 yılınada Ahmet Adnan Saygun, ‘Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon’ adıyla İstanbul 

Belediye Konservatuvarı bünyesinde bir derleme defteri daha yayımlamıştır. İstanbul 

Konservatuvarı’nın 15. Defteri olarak neşrettiği bu defterde Şarkî Karadeniz havâlisine ait sekiz türkü 

bulunmaktadır. Bu defterde Saygun, daha önceki derleme çalışmalarını tahlil etmiş, kendi fikirlerini 

yazmış ve izlediği yolu anlatmıştır. Saygun, defterdeki yazısında 1924 ile 1931 yılları arasında 

İstanbul Konservatuvarı'nın derleme çalışmalarını yayımladığı fakat 1938’e kadar bu faaliyetlerin 

durduğunu, bu defterle bu durgunluğun son bulduğunu, önceki derleme defterlerinde bulunan 

türkülerin bir kısmının fonografla kayıt altına alındığını fakat büyük bir bölümünün fonograf 

kullanılmadan dikte yoluyla notaya alındığını, özellikle on üçüncü ve on dördüncü defterlerin sadece 

yazı ile tespit edildiğini, kendisinin de bine yakın türkü topladığını ve bir fonograf cihazına sahip 

olmadığı için yazı yoluyla notaya aldığını belirtmektedir. Yazısının devamında 15. Defteri İstanbul 

Konservatuvarı arşivinde bulunan ve aynı kişi tarafından doldurulmuş dört plaktan istifade ettiğini 

söylemektedir. “Bu risalede mevcut yedi türkü ve bir horon’u Konservatuvar, İstanbul’da Sahibinin 

Sesi müessesesi vasıtasıyla plâklara tespit ettirilmiştir. Plâkları dolduran Rizeli Sadık namıyla maruf 

bir halk sanatkârıdır. Yaşı 47’dir. Okuma yazma biraz bilir. Karadeniz havâlisinde seyahat ederek 

düğün ve eğlencelerde çalarmış. Asıl Rizelidir” (Saygun, tarihsiz: 8). Saygun (tarihsiz: 8), türkülerin 
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sözlerini yazarken yerel şivenin tam yansıtılması bakımından bazı özel işaretler kullanmış ve bunları 

bir liste şeklinde vermiştir (Şekil-2). 

 
Şekil 9: Saygun'un metinde kullandığı işaretler. 

Saygun (tarihsiz: 9), 15. Defter’deki türkülerin notalarını yazarken de karar sesi olarak “la” 

sesini kullandığını, seslerin inceliklerini göstermek için de koma işaretlerinden yararlandığını belirtmiş 

ve bunları izahatlarıyla birlikte bir liste halinde yazmıştır.  
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Şekil 10: Saygun'un notasyonda kullandığı değiştirici işaretler. 

Saygun’un bu çalışması, yerel şiveden notasyona kadar her ayrıntının düşünüldüğü ve 

türkülerin otantik yapılarını tam anlamıyla yansıtmaya yönelik yapılan kapsamlı bir çalışma olarak 

önemini korumaktadır.   

Türk Beşleri’nin üyeleri sadece Türk halk müziği derleme faaliyetlerine katılmakla 

yetinmemiş, aynı zamanda millî Türk müziğini oluşturma çalışmaları kapsamında derlenen türkülerin, 

zengin ritim ve melodilerinden yararlanarak özgün çoksesli eserler de meydana getirmişlerdir. 

Bununla birlikte birçok türküyü çoksesli hale getirerek, çoksesli halk türküleri dağarına önemli ölçüde 

katkı sağlamışlardır.  
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Sonuç   

Türk halk müziği derleme çalışmalarının gerekliliği Türkiye’de ilk kez 1900’lü yıllarda Ziya 

Gökalp, Fuat Köprülü ve Rıza Tevfik gibi önemli ilim adamlarının folklor bilimine atıfta bulunan 

yazıları ile Osmanlı döneminde gündeme gelmiştir. Daha sonra Cumhuriyetin ilanı ile birlikte her 

alanda olduğu gibi müzik alanında da Türk kimliğine dayalı millî bir müzik oluşturma fikri kabul 

görmüştür. Bu kapsamda Ziya Gökalp’in millî müzik formülü devreye girmiştir. Bu formüle göre 

Osmanlı’dan miras kalan ve Alaturka mûsikî olarak anılan müziğin Türk’e ait olmadığı, asıl Türk 

müziğinin Anadolu’nun köylerinde mevcut bulunan halk melodilerinin olduğu, bu melodilerin 

toplanarak Batı’nın müzik teknikleriyle işlenip çoksesli hale getirilmesi gerektiği ve bu yolla çoksesli 

millî Türk müziğine ulaşılabileceği düşünülmüştür. Buradan hareketle Cumhuriyet döneminde ilk 

resmi halk müziği derleme faaliyeti Asaf Kardeşler tarafından 1925 yılında yapılmış, daha sonra 

Dârü’l-Elhân tarafından devam ettirilen çalışmalar düzenli bir şekilde 1931 yılına kadar devam 

ettirilmiştir. Dârü’l-Elhân 1926 yılından itibaren derlenen türkülerin notalarını 14 defter halinde 

yayımlamıştır. 1930’lu yıllarda ise Türk Mûsikî İnkılâbı’nın devletin açık desteğiyle hız kazandığı ve 

bu kapsamda yabancı uzmanların görüşlerine de başvurulduğu bir dönemdir. Türkiye’ye gelen yabancı 

uzmanlar arasında, 1936 yılında Türkiye’ye gelen ve Türk halk müziği derleme çalışmaları yapan Béla 

Bartók’un önemli katkısı olmuştur. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı kurulmuş ve derleme 

faaliyetleri bu kurumun bünyesinde 1937-1952 yılları arasında devam ettirilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında itibaren, ilk kuşak Türk bestecileri olan ve Türk Beşleri olarak da 

anılan, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferid Alnar ve Necil Kâzım 

Akses’in, çoksesli çağdaş Türk müziği alanında önemli katkıları olmuştur. Bununla birlikte Türk 

Beşleri, Türk halk müziği derleme, inceleme ve kayıt altına alma çalışmalarında da aktif bir rol 

oynamışlardır. 

Bu araştırma doğrultusunda Türk Beşleri’nin Türk Halk Müziği derleme çalışmalarına 

katkıları şu şekilde belirlenmiştir; 

 Türk halk müziği derleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bir ses kayıt cihazı 

(fonograf) 1926 yılında Cemal Reşit Rey aracılığı ile Paris’ten Türkiye’ye getirilmiştir.  

 Dârü’l-Elhân tarafından yayımlanan “Dârü’l-Elhân Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 

3. Defter ve Dârü’l-Elhân Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 4. Defter’lerin mukaddimeleri Cemal Reşit 

Rey tarafından kaleme alınmıştır. Rey, Dârü’l-Elhân  Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 3. Defter’deki 

mukaddimesinde bir kompozitör gözüyle türkülerin Türk müziği için öneminden, köylünün hislerini 

türkülere nasıl yansıttığından,  bestecilerin halk kültürünü özümsemesi gerektiğinden ve Türk 

bestecilerin halk şarkılarını nasıl değerlendirmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Rey’e göre (1927a: 7), 

halk türküleri ya armonize edilmeli ya da besteci tarafından bir tema olarak kullanılmalıdır. Ayrıca 

türkülerdeki melodi motiflerinin bestecinin kendi müzik fikirleriyle karıştırılarak da 

kullanılabileceğini söyleyerek halk türkülerinin besteci için bir hazine olduğunu vurgulamıştır. Rey, 

Anadolu Halk Şarkıları 4. Defter’deki mukaddimesinde ise defterde bulunan türkülerin melodik 

yürüyüşlerini, icra özelliklerini, insan üzerinde bıraktığı etkileri ve türkülerin yakıldıkları bölgenin 

iklim özelliklerini nasıl yansıttığından bahseder. Rey’in mukaddimesinde ele aldığı konular ve 

incelemeler, Asaf Kardeşler ve Rauf Yekta Bey’den sonra yapılan türkü analizleri olarak önemini 

korumaktadır. 

 1936 yılında Béla Bartók Türkiye’ye gelerek derleme çalışmaları yapmıştır. Béla 

Bartók’un Türkiye’de yaptığı derleme seyahati sırasında, türkü söyleyenlere soru sormak ve türkülerin 

sözlerini kayıt etmek amacıyla Halkevleri'nin görevlendirdiği Ahmet Adnan Saygun, yerel ezgilerin 

nasıl derlendiğini görmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği Konservatuvar 

öğretmenlerinden Necil Kâzım Akses ve Ulvi Cemal Erkin Bartòk’a eşlik etmişlerdir. Bartòk’un 

ülkemize gelerek yaptığı bu çalışmanın ülkemizdeki Türk halk müziği derleme faaliyetlerine bir ivme 

kazandırdığını söylemek mümkündür. Zira bu seyahatte Saygun, Akses ve Erkin bilimsel metotlarla 

halk müziği derlemelerinin nasıl yapıldığını yerinde görerek tecrübe kazanmışlar ve deneyimlerini 

1937 yılından itibaren başlayan Türk halk müziği derleme seyahatlerinde başka derlemecilere de 

aktarmışlardır. 
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 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı kurulmuş ve 1937’den itibaren Millî 

Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 1952 yılına kadar düzenli bir 

şekilde derleme çalışmaları bu kurumda devam etmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından 

yapılan birinci derleme gezisi, “1937 Ağustos-Eylül ayları içinde yapılmış ve bir buçuk ay sürmüştür. 

Sıvas, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde derlemeler yapılmıştır. 

Birinci müzik folkloru araştırma gezisine Ferid Alnar, Necil Kâzım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil 

Bedii Yönetken, Muzaffer Sarısözen ve teknisyen Arif Etikan iştirak etmişlerdir. Bu gezide 588 halk 

türküsü ve havası toplanmıştır” (Altınay, 2004: 121). 

 Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesindeki ikinci araştırma gezisi ise 1938 yılında 

iki grup halinde yapılmış, birinci gruba Hasan Ferid Alnar, ikinci gruba ise Ulvi Cemal Erkin 

başkanlık etmiştir. “1938'de yapılan bu geziye iki grup halinde devam edilmiştir. I. tetkik grubu, Ferid 

Alnar'ın başkanlığında; Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa ve Balıkesir illeri dâhilinde 

derlemeler yapmıştır. Gezi bir buçuk ay sürmüştür. Bu grup Ferid Alnar, Cevat Memduh Altar, Halil 

Bedii Yönetken, Tahsin Banguoğlu ve teknisyen Rıza Yetişen'den ibaretti. 604 parça halk türküsü ve 

oyun havası derlenmiştir… İkinci grup Ulvi Cemal Erkin'in başkanlığında Nurullah Taşkıran, 

Muzaffer Sarısözen ve Teknisyen Arif Etikan'dan oluşmuştur. Bu grup da Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu illerinden Malatya, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Maraş ve Seyhan'ı gezmiştir. Seyahat bir 

buçuk ay sürmüş ve 491 parça halk türküsü ve havası derlenmiştir” (Altınay, 2004: 121). 

 1938 yılınada Ahmet Adnan Saygun, ‘Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon’ adıyla 

İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesinde bir derleme defteri daha yayımlamıştır. İstanbul 

Konservatuvarı’nın 15. Defteri olarak neşrettiği bu defterde Şarkî Karadeniz havâlisine ait sekiz türkü 

bulunmaktadır. Bu defterde Saygun, daha önceki derleme çalışmalarını tahlil etmiş, kendi fikirlerini 

yazmış ve izlediği yolu anlatmıştır. Saygun’un yayımladığı bu 15. Defter’de türkü sözlerinin yerel 

şiveye uygunluk göstermesi bakımından ilk kez harflerin okunuşları ile ilgili özel işaretler 

kullanılmıştır. Ayrıca türkülerin notasını yazarken koma değiştirici işaretlerini kullanarak türküleri la 

kararlı yazmıştır. Saygun, 15. Defter’deki yazısında 1000’e yakın türküyü de dikte yoluyla notaya 

aktardığından bahsetmektedir.  

Türk Beşleri bu çalışmalarıyla, yalnızca çoksesli çağdaş Türk müziği bestecileri için bir öncü 

değil, aynı zamanda Türk halk müziği derleme faaliyetlerinde de birer rehber olduklarını 

göstermişlerdir. Ayrıca yapılan derleme çalışmalarında elde edilen türkülerin, zengin melodik ve 

ritmik yapılarını, çoksesli özgün eserlerinde kullanmışlar ve birçok türküyü çoksesli hale getirerek 

zengin bir çoksesli halk türküsü dağarı oluşturulmasına önemli katkı sağlamışlardır.  
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ETNİK İHTİLAFLAR VE ETNOPOLİTİKA KURBANLARI 

ETHNIC CONFLICTS AND VICTIMS OF ETHNO-POLICY 

Yalçın ABDULLA95 

ÖZET 

Kültürlerarası duyalog XXI y.y.'ın önemli sorunlarından biridir. Politika alanda vuku bulmuş devletler arası olayların 

ve ihtilafların çözümü kültürler arası diyalog vasıtasıyla çözülmesi artık kendi onayını birçok konuşmalarda bulmuştur. 

Kültür anlayışı çok anlamlıdır ve hayatta türlü alanları kapsayarak hayat alışkanlıklarına dönüşür ve sosyal hayatın içeriğini 

oluşturur. Yer yüzünde insanları birleştiren ve bir –birinden farklı kılan faktörler türlü sosyal strüktürün oluşumuna neden 

olmuştur. Burada etnik sahipliği en önemli rol oynamakta, beyaz, siyah, sarı, kırmızıdır. Onları bu ve diğer etnos taşıyıcısı 

olduğu takdirde sosyal kurum gibi birleşmesi kültürel geleneklerin oluşumuna neden olur. İnsanların ırklara ayrılması 

kültürel değerlerin kendisine özgün şekilde oluşumuna getirip çıkarmıştır. Coğrafi arazinin ve iklim ortamının kendisine 

özgünlüğü insan ırklarının oluşup gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bugüne gelip ulaşmış ırkların içinden çıkan türlü uluslar 

ırklar arası birim halkı temsil etmiyor türk dilli halklar dışı. Türk halkları iki ırkı tam şekilde kendisinde birleştirir. Bu Orta 

Asya  sarı ırka ait olan halkları. Onlarla yanısıra Sibir türk aşiretleri beyaz ırka ait Oğuz, Selçuk gök oğuz ve diğer türk 

aşiretleri sayılır. 1980 yıllarından başlayarak Sovyetler Birliği  başlığı altında birleşen ulusal ve etnik gruplar cumhuriyet 

olarak kendi bağımsızlığını kazanmak için bu birlikten çıkarak serbest olmak çabaları ileri sürüldü. Artık onlar proletarya 

sloganı altında birleşmek düşüncesinde değiller, kendi milli ve etnik sahipliğini ve milli değerlerini tarihi belleğini 

canlandırmak istediler. Bu da Birliğin yıkılmasına neden oldu ve bağımsızlık kazanan cumhuriyet içerisinde meskunlaşan 

kişik etnik gruplarının eylemine yeni nefes verdi. Bu dalga eyleminde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde meskunlaşan 

Ermeniler etnik grup gibi sınırda yerleşen yaşadığı toprakları diğer ülkeye birleştirmek  istediler. Bu karışıklık iki devlet 

arasında büyük felaketler ve savaşlar oluşturdu. Artık ermenistan devleti olduğu halde diğer devletin toprağında ikinci 

ermenistan oluşturmak bunu devletlerarası saldırı ve işgal gibi değerlendire biliriz. Bu da yönetici devletlerin etnik politik 

oyunlarıdır. Şöyle ki, etnik ihtilafların dışardan yönetilmesi mevcuttur. “Büyük devletler” kendi büyük jeopolitik namına 

ülkeleri yıkıyorlar. Buna örnek Yugoslavya, eski SSCB. Türkiye' de 1981 yılında başlayarak “Büyük devletler” (ABD ve 

Avrupa Birliği ülkeleri) Türkiye'ye “yıkılma politikası” yürütmek istiyorlar. 2008 yılından başlayarak ABD ve Avrupa Birliği 

“Büyük Ortadoğu” projesi başladılar. Bu proje – Orta Doğu'da “renkli devrimlerin” başlanması mesela- Tunis, Mısır, Livya, 

Sudan. Bu listede Büyük devletler Türkiye'yi de görmek istiyorlar. 15 temmuz olayları buna büyük bir örnektir. 

“İnternational” elbisesinde proletarya  yeni dünya kurmakta, eski dünyayı yıkmakta. İnternasionalın anlamını şairler Büyük 

Fransa devriminden örnek gibi almışlar.  

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası duyalog, etnik gruplar, kültür. 

ABSTRACT 

The intercultural dialogue is one of the important problems of the XXI century. The solution of interstate events and 

conflicts occurred on the political arena through the intercultural dialogue was certified by some negotiations. The notion of 

culture is polysemantic and encircles different fields in life and becomes the domestic traditions and is the content of social 

life. The factors combining and differing the people on the world caused to establishment of different social structures. The 

ethnicity plays an important role here, it is white, black and red. Their combination as a public institution though that they are 

such or so ethnos carriers, stimulates establishment of the cultural traditions. Division of people into races led to formation of 

the cultural values. The identity of the geographical area and climatic condition plays an important role in establishment and 

development of human races. Different peoples originated from the races reached to the present time don’t represent a unique 

people excepting Turkish speaking peoples. Turkish speaking peoples include two races. These are people belonging to the 

Asian yellow race. Besides, Sabir Turkish tribes, Oghuz, Saljuk tribes belongind to the white race and blue Oghuz and other 

tribes are considered as the Turkish tribes. Beginning from the 1980th years, the national and ethnic groups united under the 

title of Soviet Union tried to leave the union and to obtain their independence as a republic.  They didn’t want to be united 

under the proletariat slogan anymore and they desired to revive the historical memory of their national and ethnic identity and 

national values. And it brought to collapse of the Union and gave a new breath to the movements of small ethnic groups 

settled inside the republics gaining their independence.  In this wave movement, Armenians settled on Garabagh region of 

Azerbaijan as an ethnic group wanted to amalgamate the boundary land of Azerbaijan where they were located on to other 

country. This confrontation caused to great disasters and wars between two countries. The idea of establishment of second 

Armenia, though that an Armenian state was already available, can be considered as interstate aggression and occupation. 

Thus, outside management of ethnic conflicts is available. “Great states” destruct the countries for the sake of great 

geopolicy. For example, Yugoslavia, ex USSR. “Great states” (USA and European Union countries) wanted to forward 

“destruction policy” to  

Turkey beginning from 1981. USA and European Union has begun “Boyuk Ortadoghu” project since 2008. This project was 

the beginning of “Colorful revolution” in the Middle East, for example in Tunis, Egypt, Libya, Sudan. Great states want to 

see also Turkey in this list. Events dated July 15 are an example for it. They construct a proletariat new world under the 

international clothes and destruct the old world. The meaning of international is taken as an example from Great French 

revolution by poets.  

Key Words: Intercultural dialogue, ethnic groups, culture. 
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GİRİŞ 

Etnik çatışmaların meydana gelmesi bir çok faktörlere bağlıdır - kültürel, değerlerin 

kaybedilmesi, tarihi hafızanın silinmesi, demografik ve etnoarazinin değişimi, psikolojik ve etik 

kuralların ihlali vb. faktörler etnik katların bir parçası olarak kendi harmonik birliğini saklama 

yeteneği etnik çatışmaları önler. 

Fakat bu faktörlerden ustalıkla kullanarak diğer devletlerin siyasi daireleri bağımsızlık 

kazanmak düşüncelerini yaşadığı ülke sınırlarında etnik grupların yeni bir devlet olarak kurulması 

fikrini destekliyor. 

Hele 1975 yıllarında Washington Üniversitesi profesörü Michael Heçterin "iç sömürgecilik" 

adlı teorisi bir ülke içinde zengin ve yoksul bölgelerin oluşumu üzerine kurulu. Burada İngiltere, 

İskoçya, Galler ve İrlanda arasında yaşanan uzun süren çatışmanın "İç sömürgecilik" ( "internal 

colonialism") kitabında bu teoriyi aydınlatıp. 

ABD'nin radikal sosioloqu, Robert Blaunerin 1972 yılında yazılan "Amerika'da ırk esaret" ( 

"Racial Oppression in America") adlı kitabında artık ırk çeşitliliği bazında baş tuttuğu çatışmalara 

değiniyor. Irk baskı teorisini iç kolonizme bağlıyor. 

Diğer alimlerden biri Kolombiya profesörü C.Rotşild 1981 yılında "Etnosiyaset" adlı kitabında 

yazıyor: "Etnik grubun amacı toplumda var olan etnik grupların sivil eşitliğini değiştirmek veya 

stabilize olunca, etnikliyin psikolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik amilden siyasi yürürlüğe 

dönüştürülmesi süreci oluşur. Etnosiyasi çatışma etnik toplulukların karşı karşıya durduğu oluşan 

siyasi faaliyetlerinin belli bir düzeyi, sosyal hareketlerin varlığı, kitlesel ixtişaşlar, ayrılıkçı çıkışlar ve 

hatta iç savaşlarla seciyyelenen sorunu içeriyor "96  

Dünyada 200'ün üzerinde bağımsız devletlerin topraklarında binlerce ulusal ve etnik gruplar 

yaşıyor ve bu ülkelerin sınırların değişmesine gözden geçirme iddiası koyulması bazı araştırmacılara 

göre felakete yol açabilir ve bu konuda tartışmadan sakınmayı önermektedirler. 

Fakat dünya tarihinde olan deneyden konuşurken çok uzaklara getmeyerek biz marksizm-

leninizm teorisinde önemli ve belirleyici bir rol oynayan "sınıflararası mücadeleyi" yada sala bilerik. 

Rusya'nın istila edilmiş topraklarında eski Çarlık rejimi sırasında miktarı fazla olan milli ve etnik 

gruplar yaşıyorlardı. Çar rejimi olunca milletlerin bağımsızlık kazanmak tehlikesinin önüne geçmek 

için ve onları birleştiren bir güç olmak için yeni sloganlar oluştu: "Tüm dünya ülkeler proletariatları 

birleşin!" Proletarya adı altında işçi sınıfı öngörülüyordu. Böylece insanlar etnik ve milli köken ile yok 

sınıfsal kimliği ile seçilir ve birleşir. Diğer halde o halk düşmanı gibi sunuluyor.  

1980'lerden başlayarak Sovyetler Birliği başlığı altında birleşen milli ve etnik gruplar 

cumhuriyet olarak bağımsızlığını kazanmak için bu birlikten çıkarak özgür olmak cehtleri ileri 

sürüldü. Artık onlar proletarya sloganı altında birleşmek niyetinde değildirler, ulusal ve etnik 

kimlikleri ve milli değerlerini tarihi hafızasını canlandırmak istediler. Bu da İttifak birliğin 

dağılmasına yol açtı ve bağımsızlık kazanan yeni cumhuriyetlerde küçük etnik gruplarının hareketine 

yeni nefes verdi. Bu dalga hareketin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler etnik grup 

olarak hemserhedde yerleşen onların yaşadığı toprakları diğer ülkeye birleştirmek arzusuna düştüler.  

Bu çatışma iki devlet arasında büyük felaketler ve savaş yarattı. Ermenistan devleti olduğu 

halde diğer devletin topraklarında ikinci Ermenistan yaratmak arzusu vardı. Bu devletlerarası tecavüz 

ve işgal gibi değerlendirilebilir. Bu da büyük devletlerin etnik siyasi oyunlarıdır.  

Öyle ki, etnik çatışmalar dışardan yönetilir. "Büyük devletler" kendi büyük jeopolitikası adına 

ülkeleri dağıdırlar. Buna örnek Yugoslavya ve eski Sovyetler Birliği. Türkiye'de 1981 yılından itibaren 

"Büyük devletler" (ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri) Türkiyede "dağıtma politikası" yürütmek 

istiyorlar. 2008 yılından itibaren ABD ve Avrupa Birliği "Büyük Ortadoğu" projesi başlatıyor. Bu 

proje - orta Doğuda "Rengli devrimlerin" başlaması örneğin - Tunus, Mısır, Libya, Sudan. Bu listede 

Büyük devletler Türkiye'yi de görmek istiyorlar. 15 Temmuz 2016  olayları buna büyük bir örnektir. 
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İnternational libasında prolitariat yeni dünya inşa edir, eski dünyayı dağıdır. “İnternasional” anlamını 

şairler Büyük Fransız İhtilalinden örnek almışlar.  

XX yüzyılın sonlarında etnik çatışmalar sorunu tarihte ön plana geçiyor ve genişler. Etnik 

çatışmalar Sovyet mekanının dağılmasına ve Sovyetler Birliğinin parçalanmasına yol açar. Bu sırada 

Yugoslavya sorununu, Çekoslavakya'nın parçalanmasını verebiliriz. Fransa'da Breten ve Korsika, 

Belçika'da Flandriya ve Valloniya, İtalya'da Sardunya ve Güney Tirol, Birleşik Krallık - İskoçya ve 

Kuzey İrlanda, İspanya'da Katalonya, İspanya ve Fransa'da Basklar, bu sayılan ülkelerde etnik 

çatışmalar yaşandı.  

ABD ve AB yi ülkeleri Türkiye'yi etnik çatışmalar aracılığıyla dağıtmak istiyorlar. 

Böyükortadoğu "projesi başlanır. Bu proje 11 Eylül 2001 olaylarından sonra başladı. Bu projenin 

başkanı eski ABD-nin Merkezi Kəşfiyyyat idaresine yakın Güney Asya bölgesinin milli istihbarat şefi 

olmuş Grahan Fuller idi. Fuller bu dönemde Fetullah Güleni destekledi. Bu proje Güney Qafkaz ve 

Orta Asya'yı kapsıyor. Bu proje Orta Doğunun 23 ülkesini bir araya getiriyor. Bu projenin içinde 

"Büyük Ortadoğu" projesine Geniş ortadoğu ve Afrika projesi vardır. Bu projede Türkiye köprü rolü 

oynamaktadır. 2004 yılı Eylül ayında Ürdün ve Tunus'ta "Orta Doğu ortaklık girişi ofisi" adlı örgüt 

açıldı. Bu kurum aracılığıyla İran'a, Suriye ve Sudan'a karşı ABD tarafından embargolar düzenlendi. 

Aynı zamanda ABD teşkilatları Afganistan, Irak, Suriye'de yaygın olarak incelemelerde bulunuyor. 

Grahan Fuller Türkiye'de Fetullah Güleni destekleyerek onun ülkede iç yıkıcı politikasını önemli 

sayıyordu. Bu siyasetin rolü nedir? Onun aracılığıyla Fuller Gülenin Türkiye'deki 236 okul, yurt 

dışında 280 okulu, 200 dini vakıflar, 211 ticari şirketler Büyük Orta Doğu proje için büyük yardım 

olacağına emindi. Bu proje ile ilgili 23 ülkenin stratejik enerji kaynakları kontrol altında 

saklanmaktadır. Bu kaynakların sırasında eğitim merkezlerinin ve burada eğitim alan gençlere, 

aydınlara, öğretmenlere geniş imkanlar açarak ve onların gelecek hayatında, kariyerinde destek olarak 

gelişen gençlerin gelecekte onlara borçlu olması onlarca yıl geçtikten sonra onlardan yaşadıkları 

dövletçiliye kullanmasına emindirler. Gençler üzerinde yapılan böyle bir ziyanverici siyasi 

deneylerden on yıl geçtikten sonra bunun olumsuz behresini görüyoruz. Özellikle askeri eğitim 

alanında bu meyyarların ortaya çıkması dövletçiliyin yıkıcı gücüne dönüşüyor. Türkiye'de yaşanan 15 

temmuz olayları buna örnek olabilir.    

Düşünülebilir ki, son yıllarda Türkiye'ye ve Türk Kültürüne karşı büyük bir propaganda 

yapılıyor. Avrupa ülkelerinde Avrupa değerleri artık yıkıma uğruyor. Almanya'da 4 million türkün 

yaşamasına, Türkiye'de ise Almanca gimnaziyaların çoktan faaliyet göstermesine rağmen Almanya 

Türkçe konuşan okul ve gimnaziyaların açılmasından vazgeçti.97  

Bunun sebebini Avrupa Hıristiyan değerlerin itmesinde, Türkiye'nin ve Türk dili konuşan 

ülkelerin Müslüman değerlerin yaşanması ve saklanmasında görüyoruz. Avrupa'da Türkiye için esas 

engel ne Kıbrıs sorunları, ne reformlardır, temel sorun nüfusun% 99 Müslüman içermesidir.98  

Böylece bu diyalogun kurulmasının çeşitli yolları ve şartları ileri sürülür. Burada dini ve dil 

sorumluluğu, coğrafi bölgenin (yakın ve uzak) yerleşmesi, geleneksel ulusal kültürün ümümbeşeri 

manevi değerlerle uyumluluğu kültürlerarası ilişkilerin kurulmasına yol açıyor. 
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KÜLTÜREL SÜREÇLERE MÜZİKSEL ÇERÇEVEDEN BİR BAKIŞ 

A GLANCE AT CULTURAL PROCESSES FROM MUSICAL FRAMEWORK 

Yalçın YILDIZ 

 

ÖZET 

Kültürel süreçler, kültür gibi, sosyal antropolojinin kavramsal araç ve gereçleridir. Kültürel süreçler, kültürel 

olaylardan farklıdır. Müzik kültürümüzün gelişim sürecini incelediğimizde kültürel süreçler olarak adlandırdığımız 

kavramların tümünün bu gelişim süreci içinde yer bulduğunu görmekteyiz. Bu açıdan ülkemiz müzik kültürünün, kültürel 

süreçlere atıf yapılarak incelenmesi müzik kültürümüzü geniş çaplı olarak açıklamaya olanak sağlayabilecek ve kültürel 

süreçlerin müzik ile ilişkileri irdelenebilecektir.  Bu çalışmada ülkemizdeki müzik kültürünün oluşumu, kültürel süreçler 

olan; kültürleme, kültürlenme, kültürel yayılma, kültürleşme, kültür şoku, kültürel asimilasyon, zoraki kültürleme, kültürel 

değişme ve müzik ile ilgili kaynaklar taranarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma literatür taraması derleme türünde bir 

çalışmadır. Çalışmada öncelikle kültürel süreçlerin tanımı yapılmış, ardından müzik kültürümüzle bu süreçleri ilişkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelmeler: Kültür, kültürel süreçler, müzik ve kültür. 

ABSTRACT 

Like culture, cultural processes are conceptual tools and instruments of social anthropology. Cultural processes 

differ from cultural events. When we examine the development process of our musical culture, we see all the concepts that 

we call cultural processes within this development process. In this regard, examining the musical culture of our country with 

reference to the cultural processes will make it possible to explain our musical culture extensively and to study the relations 

between the cultural processes and music. In this study, it has been aimed to explain the formation of the musical culture in 

our country by scanning sources related to music and cultural processes which are domestication, acculturation, cultural 

dissemination, semi-domestication, culture shock, cultural assimilation, forced domestication, cultural change. The study’s 

model is a literature review. In the study, primarily, the definition of the cultural processes has been put forward and after 

that, the relation between these processes and our music culture has been explained.  

Key Words: Culture, cultural processes, music and culture. 

1. Kültürleme, Kültürlenme ve Müzik  

Engin’e (1990) göre bireyin, yaşadığı kültürdeki özellikleri kazanmasına ve ait olduğu kültüre 

uyum sağlamasına kültürlenme denir. Aynı süreç, toplum ya da kültür açısından düşünüldüğünde, yani 

bireye, bulunduğu kültürün aktarılması söz konusu olduğunda, kültürleme ile karşı karşıya kalınır. 

Kültürlenme, kültürleme sürecinin edilgen biçimidir. İzbul’a (2015) göre ise kültürleme, ya da bunun 

edilgen biçimi olan kültürlenme, en geniş çerçevede, bireyin kültür tarafından ve kültür içindeki 

toplam eğitimi anlamını taşır. Bireylerin, içinde yaşadıkları kültürün istek ve beklentileri 

doğrultusundaki toplam eğitimi, 'beşikten mezara" kesintisiz sürer. Kişilik oluşumu - yaşamın her 

döneminde - genetik yapı, kültürlenme ve kültürel değişme arasındaki devingen etkileşmenin 

ürünüdür. 

Kültürlemenin bireyin kültür tarafından ve kültür içinde toplam eğitimi olduğu gerçeğinden şu 

sonucu çıkarabiliriz; kültürleme bireyin kişilik oluşumunu etkileyen en büyük faktörlerden biridir. 

Peki, müziğin kültürlemedeki yeri nedir? Uçan (1996), müziğin kültürleme kavramı içindeki rolünü 

aşağıdaki şekilde ifade etmektedir:  

“Doğduğu çevrede müzikle etkileşim içinde olan birey, müzikle ilgili olarak birtakım 

davranışlar kazanır. “Dinleme”, “benzetme”, “oynama”, “mırıldanma”, “söyleme”, “tıngırdatma”, 

“çalma”, “ yaratma”, “eleştirme”, “beğenme”, “beğenmeme” bu davranışlardan başlıcaları sayılabilir. 

Bu davranışlar kazanıldıkça birey, müzikle ve müzik çevresiyle daha bilinçli, daha bilgili ve daha 

etkili bir etkileşim içine girer. Bu davranışlarla bağlantılı olarak ayrıca, “müzikle uyuma”, “müzikle 

oynama”, “müzikle yürüme”, “müzikle dinlenme”, “müzikle eğlenme”, “müzikle öğrenme”, “müzikle 

çalışma”, “müzikle anlaşma”, “müzikle kendini aşma” vb. daha kapsamlı ve çok yönlü davranış 

örüntüleri geliştirir”  

 “Doğduğu çevrede müzikle etkileşim içinde olan birey, müzikle ilgili olarak birtakım 

davranışlar kazanır.” Cümlesini irdeleyecek olursak birkaç önemli nokta buluruz bunlar: 
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Bireyin doğduğu çevre, müzik ile olan etkileşimi ve kazanılan davranışlardır. Bu anahtar 

tümcelerin ışığında bireyin doğduğu çevrenin istek ve beklentiler amacında kültürleme yapan grup, 

müzik ile olan etkileşimin süreç, kazanılan davranışlar ise yapılan kültürlemenin sonucudur ve 

hatırlamalıyız ki kültürlenme ömür boyu süren bir süreçtir. 

Müziğin kültürleme süreci içinde bireye kattıklarını şu cümleyle özetlemiş Uçan (1996): 

Müzik, bireyin sağlıklı ve dengeli, kendine özgü bir kimlik ve kişilik geliştirebilmesinde önemli rol 

oynar. Müzik sayesinde birey, belirli bir yeterlilik ve yetkinlik düzeyine erişebilmek için gerekli 

davranış değişikliklerini kazanır. Kültürlenen kişide oluşması beklenen davranışlardan biri de hoşgörü 

ve ortak bir dilde buluşma, anlaşabilmedir. 

Kültürlenme sürecinde müziğin önemli bir katkısı da toplulukları kaynaştırmasıdır müzik 

eğitimini doğru şekilde alan birey farklı ulusların insanlarıyla “müzik dili”nde buluşabilir.  

“Müzik dili ifadesini Uçan (1996) şu ifadelerle açıklamaktadır: Müzik bir dildir. Farklı 

yörelerden, farklı bölgelerden, farklı ülkelerden, farklı kıtalardan; farklı kesimlerden, farklı 

topluluklardan, farklı toplumlardan, farklı uluslardan; kısacası, farklı kültürlerden farklı insanların ve 

insan kümelerinin (topluluklarının) buluşabildiği, birleşebildiği, birlikteleşebildiği, az-çok 

anlaşabildiği biricik dildir. Bu dilin adı “müzikçe” dir, bu dile “müzikçe” denir. Müzikçe diller üstü bir 

dildir, bir “üst dil” dir. 

Tüm bu düşünceler ışığında söyleyebiliriz ki müzik kültürleme sürecinin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır ve bu süreçte, doğru kullanıldığında kazandırdıkları tartışılmazdır. 

2. Kültürel Yayılma ve Müzik 

Kültürel yayılma, kültür öğelerinin coğrafi açıdan yer değiştirerek bir toplumdan başka bir 

topluma geçme sürecidir. Kültürleri arasında ortak özellikleri olan ülkeler de kültürel yayılma daha 

kolay ve hızlı olur. Kültürel yayılma iki şekilde incelenebilir ilki, bir toplumun kültürünün başka 

toplumları etkilemesi (içten dışa) ikincisi, başka kültürlerden (dıştan içe) etkilenmesidir (Kanal 

Kültür). Levendoğlu, (2005) yaptığı çalışma da Türk Müzik Kültürü’nün, Orta Asya, Eski Anadolu, 

Akdeniz ve Ege, İslam, Osmanlı ve son olarak Batı kültürü olmak üzere beş damardan beslenerek 

günümüze geldiğini belirtmektedir. Türkler, tarih boyunca çok geniş bir coğrafi alana yayılmış olup 

buralarda birtakım farklı müzik kültürleriyle etkileşim içine girmişlerdir. Bu etkileşimler sonucunda 

Türk müzik kültürü pek çok koldan beslenmiş ve zengin bir yapıya kavuşmuştur. Böylesine zengin bir 

kültür mirasının izlerini “Geleneksel Türk Sanat Müziği”nin gerek terminolojisinde gerek bu kültüre 

hizmet etmiş müzisyenlerinin etnik çeşitliliklerinde gerekse ses sisteminin temellerini oluşturan eski 

yazılı kaynakların diğer bazı kültürlerle bağlantısında somut olarak görmek mümkündür. Son iki yüz 

yıldır Batı’dan gelen kültürel etkilerin izleri ise ses ve çalgı müziği repertuarındaki eserlerle icra 

alanında kendini göstermektedir. Bu dıştan içe bir kültürel yayılmadır bunun tersi düşünüldüğünde ise 

akla Mehter Müziği gelmektedir. Mehter müziğinin Avrupa'ya olan etkisi XVI. yüzyıla kadar 

gitmektedir. Haçlı seferleri döneminde Mehter müziğine yeniçeri müziği diyen Almanlar, bu müzikten 

etkilenmişlerdir. Mehter müziği ve çalgıları Avrupa'daki diğer müzik topluluklarını ve bestecilerini de 

etkilediği bir gerçektir. Tarihte, Avusturya, Macaristan, Polonya, Rusya gibi ülkeler kendi ülkelerinde 

benzer teşkilatlar kurmuşlardır. Davul, zil ve çelik üçgen gibi çalgılar Avrupa'daki bando ve senfonik 

müzik topluluklarında yerini almış, Mozart, Beethoven, Weber, Brahms, Gluck, Lully gibi Avrupalı 

besteciler Mehterden etkilenmiş ve besteler yapmışlardır. 

Aşkın, (2009) Türk ve Avrupa kültürünün müzik aracıyla nasıl bir etkileşim yaşadığını şu 

cümleleriyle belirtmektedir:  

“Mehterin önderliğinde Avrupa'ya girişimiz sadece bununla da kalmadı. Müziğin yanı sıra 

değişik kültür ürünleri de Avrupa'ya bu yolla ihraç edildi. Tabi ki kültür ürünlerini sadece ihraç 

etmekle kalmadık, ayni zamanda ithal de ettik. Kanuni Sultan Süleyman'a Fransız kralı Francois 

zamanında gönderilen bir topluluk padişahın huzurunda müzik icra ettiler ama sonuçta tüm 

enstrümanları kırdırılarak ve ellerine keselerce altın verilerek ülkelerine geri gönderildiler. Sultan 

Süleyman yapılan müziği beğenmişti beğenmesine ancak bu müziğin yeniçerilerdeki cengâver ruhu 

yok edeceğini düşündüğü için daha fazla yayılmasına izin vermemişti. Ona göre müzik orduları 

harekete geçirici ve cengâver ruhlu olmalıydı. Durum böyle olunca da Mehter takımının Avrupa'yı 
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hangi yönlerden daha çok etkilediği anlaşılır. Avusturyalı besteciler mehter esintilerini çokca 

kullananlar arasında başköşeyi alır. Besteci Johann Joseph Fux, yazdığı “Yeniçeri Senfonisi” isimli 

eserinde bir bölümü tamamen unison kullanarak Türk müziğine atıf yapmıştır. Bunun yanısıra besteci 

Franz Joseph Haydn'in kardeşi Michael Haydn orkestra için bir Türk süiti dahi bestelemiştir. Barok 

dönemde Vivaldi ve benzeri besteciler sultanları konu alan operalar bestelediler. Onlara göre oldukça 

gizemli olan doğu dünyası müzik alanında bu şekilde temsil edildi. Oldukça kötümser olan 

propagandaların aksine yine bir Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart sanki günümüzün 

jazz müziği gibi Alla Turca'yı eserlerinde sıklıkla kullanmıştı. “Saraydan Kız Kaçırma” adlı operası ve 

meşhur piyano sonatının son bölümü dışında 5 numaralı keman konçertosunun son bölümü de “Alla 

Turca” başlığını taşımaktaydı. Beethoven ise konuya felsefi bir konum getirerek “Atina Harabeleri” 

adlı sahne müziğinde ve 9. senfonisinin son bölümünde “Türk Marşı” kullandı.” 

Bu görüşler ışığında müziğin kültürel yayılma kavramı içindeki yeri ve ülkemizin bu süreçteki 

rolünü daha iyi bir şekilde anlamaktayız. 

3. Kültürleşme ve Müzik 

Kültürleşme, farklı kültürel yapıya sahip grupların devamlı ilişki ve etkileşimi sonucunda, 

gruplardan birisinin diğerinin kültürel değerlerini kabul etmesi, benimsemesi ve ortaya yeni bir 

kültürel yapının çıkması sürecidir. Kültürleşme süreci için en az iki farklı kültür ve bu kültürlerin aynı 

zamanda sürekli bir ilişki içinde olması gerekir. 

Müzikle oluşan kültürleşmeyi Levendoğlu’nun (2005) şu cümlelerinden anlamaktayız: 

“Türkler, tarihsel süreç içerisinde müzik kültürlerini oluştururlarken Çin, Moğol ve Hint müzikleriyle, 

Batı Asya’da Fars müzik kültürlerinden etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin katmanlarına İslam dini ile 

beraber etkileşime girdikleri Arap ve Farslarla birlikte birtakım yeni müzik türleri meydana 

getirmişlerdir.” Yine Aşkın’ın (2009) şu sözlerinden müzik ile oluşan kültürleşmeyi anlayabiliyoruz: 

“Tabi ki etkilenmeler sadece Avrupa'da olmadı Osmanlı da bundan nasibini aldı. Yine orduya dönecek 

olursak yeniçerilerin cengâver ruhunu mehter müziğinin bozup bozmadığını bilemeyiz, ama 2. 

Mahmud ülkede yenileşme hareketlerine karar verdiği zaman bu harekete ordudan başlayarak, eski 

yeniçeri ordusunu tasfiye etti. Ama tasfiye ederken mehter müziği de bundan nasibini aldı. Yerine 

Müzika-i Hümayun Bandosu kurularak oluşturulan yeni çoksesli askeri müzik yavaş yavaş yerini 

almaya başladı (TSK). 

Tarihin tekerrürüne bakacak olursak ilk Alman askeri bandoları mehter takımından etkilenerek 

oluşturulmuştu. Şimdi de Osmanlı askeri bandosu Fransız ve İtalyan müzikçilerine emanetti. İlk 

çoksesli marş örnekleri “Mahmudiye Marşı” ile duyulmaya başladı (TSK). Sadece sarayda ve elitlerin 

mekânlarında işitilebilen batı müziği artık resmi bir kimlik oluşturmaya başlamış, ülkede yenileşme 

hareketleri kendi içinden doğan bir kıvılcımla değil ama batıdan ithal edilen taklit yöntemlerle 

oluşturulmaya başlanmıştı. Böyle olunca adeta günümüze kadar süren kimlik bunalımlarının 

kaçınılmaz olduğu aşikârdır. Artık saraya giren İtalyan melodileri büyük opera bestecisi Donizetti'nin 

kardeşi Giuseppe tarafından yönetilirken, Lanner valsleri de çevrede yankılanmaya başladı. Türk 

müzikçileri bu duruma oldukça üzülmüşlerdi ve Hamamizade İsmail Dede Efendi batılı 

meslektaşlarının altında kalmayacağını göstermek için “Yine Bir Gülnihal” isimli unutulmaz eserini 

besteledi Ama bu yetmedi, sarayda Türk ve Batı müziği ayrı ayrı saygınlığını korurken devletin batıya 

yönelişi konusunda tavizsiz uygulaması devam etti.” Bu cümlelerden de çok iyi bir şekilde anlıyoruz 

ki o dönemde Türk Müziği Avrupa Müzik Kültürünü kabul etmiştir ve bu kabul ediş kültürleşmenin 

büyük bir kanıtıdır. 

4. Kültür Şoku ve Müzik 

Kültür şoku, bir kültürden başka bir kültüre geçişte bulunan bireylerin yeni kültüre uyum 

sağlamakta karşılaştıkları zorluklar, sıkıntılar, bunalımlar, gösterdikleri tepkilerdir. Kültür şoku, yeni 

olay ve olgunun insanlarda oluşturduğu psikolojik ve toplumsal şok, korku, heyecan ve panik 

durumudur. Kültür şoku, yabancı bir yerde tamamen yabancı bir kişi yaratır. Bunun temel nedeni, 

kültürel farklılıklardır (Kültürel Bellek). 

Kültür şoku kavramı Türk müziğinin gelişimi sürecinde karşımıza oldukça fazla çıkan bir 

kavramdır, bunun en büyük nedenlerini Klasik Batı Müziği, Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği gibi 
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türlerin üreticilerinin (bestecilerinin), ya da bu türler üzerinde çalışan müzik adamlarının kendi 

aralarında anlaşamaması, müzikleri ilkel ya da batıcı kavramlarıyla değerlendirip müziğin gelişim 

sürecine darbe vurmaları gösterilebilir. Biliyoruz ki bazı dönemlerde Halk Müziği konservatuarlarda 

öğretilmemiş yine çok sesli müzik belli dönemlerde küçümsenmiştir, bu nedenle müzik öğrencileri 

ortak bir bütünde buluşamamış, zorluk ve sıkıntılar içinde müzik eğitimlerini sürdürmeye 

çalışmışlardır. Yine Osmanlı’nın son dönemlerinde batı müziğini algılamakta güçlük çekmesi birçok 

sıkıntıya yol açmıştır. Aşkın, (2009) bu konuda yaptığı konuşmada o dönemdeki kültürel şoku şu 

cümlelerle anlatıyor: “Sadece sarayda ve elitlerin mekânlarında işitilebilen batı müziği artık resmi bir 

kimlik oluşturmaya başlamış, ülkede yenileşme hareketleri kendi içinden doğan bir kıvılcımla değil 

ama batıdan ithal edilen taklit yöntemlerle oluşturulmaya başlanmıştı. Böyle olunca adeta günümüze 

kadar süren kimlik bunalımlarının kaçınılmaz olduğu aşikârdır.” 

Ortaya çıkan bu bunalım müziğimizde olumsuz etkilere yol açmıştır ve gelişim sürecine 

köstek olmuştur. Konfiçyus’un belirttiği gibi, “Bir toplumda müzik bozulmuşsa toplumda pek çok sey 

de bozulmustur” bu yüzden müzik kültürümüzün gelişimini yavaşlatacak bu tarz tartışmalardan uzak 

olmamız gerekmektedir.    

5. Kültürel Asimilasyon ve Müzik 

Bir toplumun kültürünün başka bir toplumun kültürünü zamanla kendine benzetmeye 

çalışması ve sonuçta tamamen kendine bağlı hale getirmesi kültürel asimilasyon olarak tanımlanır. 

Bilindiği üzere küreselleşmeyle doğru orantılı olarak dünyadaki gelişmiş ülkeler teknolojinin de 

yardımıyla kendi kültürlerini zayıf ya da gelişmekte olan ülkelerde yayarak, o kültürlerin bozulmasını 

ve giderek kendi kültürlerine benzemesini sağlamaktadırlar. Ne yazık ki Türk müzik kültürü de 

bundan nasibini almaktadır. Bu açıdan müzik eğitimcilerine düşen görev öğrencilerimize ve topluma 

kendi zengin kültürümüze ait olan müziği doğru ve güzel bir şekilde öğretmek ve müziğimizin 

yaşamasını sağlamaktır. 

6. Zorla Kültürleme ve Müzik 

Bir toplumun kültürünün başka bir toplumun üyelerinin benimsedikleri kültürel değerleri zorla 

değiştirmeye çalışması sürecine zorla kültürleme adı verilmektedir. Biliyoruz ki Osmanlı’nın son 

dönemlerinde Avrupalı devletler topraklarımıza göz dikmiştir, bunun yanı sıra Batı müziği kendi 

müziğimiz hiçe sayılarak saraylarda yapılan tek müzik olmuştur ve işin acı yanı bu zorlamalarla 

gerçekleşmiştir. Yine Aşkın’ın (2009) belirttiği gibi  “Saraydaki Türk müzisyenlerin kültürel bakış 

açıları batıya yönlenme konusunda doğal olarak yetersiz bulununca, Avrupalı müzisyenler Osmanlı 

sarayında müzik işlerini ele almaya devam ettiler. Bunlar arasında ilk yıllarda, Manguel Usta ve 

Donizetti Paşa dışında farklı müzisyenler de yer almaktaydı. Donizetti, Osmanlı saray müziğini 

İtalyanlaştırdı.” Görüyoruz ki batılı müzisyenler bu dönemde zoraki bir kültürleme faaliyeti içinde 

bulunmuşlardır. 

7. Kültürel Değişme ve Müzik 

Bir toplumun kültürel yapısının yukarıda açıklamaya çalıştığımız herhangi bir süreç 

sonucunda kısmen veya tamamen değişmesi veya değişikliğe uğratılmasıdır. Bilindiği gibi müzik 

kültürümüz zaman içinde bu kültürel değişime uğramıştır. Tarihin her döneminde kendini gösteren 

kültür-toplum ilişkisi müzik üzerinde de etkili olmuştur. Değişen kültür ve toplumun bu değişime ayak 

uydurması sanatçıları etkilemiş ve sanatçılar da değişen kültüre yönelik eserler ortaya çıkarmıştır. Bu 

durum müzik kültürünün değişmesi olarak da adlandırılabilir ve kültürel değişime bir örnek teşkil 

etmektedir.  
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SUZUKİ METODUNA GENEL BİR BAKIŞ 

AN OVERVIEW ON THE SUZUKI METHOD 

Yalçın YILDIZ 

ÖZET 

Bu çalışmada, bir diğer adıyla “Yetenek Eğitimi Metodu” olan uluslararası Suziki müzik eğitimi metodunun 

“mucidi” ve insanın her yaştan ve her yetenekten insanı sevgi dolu bir kalp ile yetiştirmek ana fikri çerçevesi ve dil eğitimini 

temel alan ilkelerle eğitilebileceği felsefesini geliştiren Dr. Shinichi Suzuki’nin (1898-1998) hayatı, felsefesi, müzik eğitim 

metodu, ilkeleri incelenmiştir. Çalışmada ayrıca Suzuki metodundan önceki müzik eğitimi ve metodun dünyada ve 

ülkemizdeki temsilcileri, uygulayıcıları, metodun güçlü ve zayıf görülebilecek yönleri irdelenmiştir. Çalışma bir literatür 

taraması, derleme çalışmasıdır. Çalışmada son olarak Suzuki keman metoduna yönelik görüşler araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Shinichi Suzuki, Suziki Metodu, Yetenek Eğitimi Metodu. 

ABSTRACT 

In this study, they have been examined that International Suzuki Music Education Method, also known as “The 

Talent Training Method” which developed by Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998), his life, his philosophy which based on 

“educating people of all ages and abilities”, “nurtured by love” and principles of his language-based music education theory.  

Then the method has been analyzed with the aspects of its representatives, practitioners in the world and in our country. In 

this study also, the method are discussed with the aspects of its strengths and weaknesses. The study’s model is a literature 

review. Lastly, in this study, violin educator’s opinions about Suzuki Method have been investigated. 

Key Words: Shinichi Suzuki, Suziki Method, Talent Education Method. 

1. GİRİŞ 

Suzuki Metodu başarılı keman sanatçısı ve eğitimci Dr. Shinichi Suzuki tarafından 

geliştirilmiş ve günümüzde tüm dünyada uygulanan çalgı eğitim metodları arasındadır. Bir diğer adı 

da “Yetenek Eğitimi”dir. Suzuki bu çalışmalarının dışında kardeşleriyle Suzuki kuartetini oluşturmuş; 

ayrıca Teikoku müzik okulunun müdürlüğünü yapmış ve Tokyo yaylı orkestrasını kurmuştur. Japonya 

hükümdarı yaptığı katkılardan ötürü, Suzukiye Ulusal Hazine Nişanı vermiştir (International Suzuki 

Association). 

Bu bölümde, Dr. Shinichi Suzuki’nin hayatı, geliştirdiği Uluslararası Suziki Metodu, metodun 

ilkeleri, metodun dayanağını oluşturan felsefe, metodun ülkemizde ve dünyadaki uygulamaları ve 

alınan sonuçlar; diğer çağdaş müzik eğitimi metotlarına benzeyen ve onlardan ayrılan yönleri, 

metodun güçlü ve güçsüz sayılabilecek yönleri yerli ve yabancı literatürdeki kaynaklar incelenerek 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

2. Shinichi Suzuki 

Dünyaca ünlü keman sanatçısı ve öğretmeni Dr. Shinichi Suzuki, 1898 yılında Japonya’nın 

Nagoya şehrinde doğmuştur. Babası zamanın en büyük keman yapımcılarından biri olan. Suzuki 

babasının kendi mesleğini sürdürme isteğini yerine getirmek yerine, Mischa Elman’ın plaklarını 

dinleyerek, kendi kendine keman çalmayı öğrenmiştir. Tokyo’da Koando ile keman çalıştıktan sonra, 

1920’de keman eğitimi almak üzere Berlin’e gitmiştir. Suzuki orada 8 yıl Karl Klinger ile keman 

çalışmaya devam etmiş, Almanya’da I. Dünya Savaşının açtığı fiziksel ve duygusal yaraları görmüş ve 

bu tecrübeleri daha sonraki yıllarda kendi eğitim felsefesini derinden etkilemiştir. Suzuki, Berlin’de 

tanışıp evlendiği soprano sanatçısı Waltraud ile hem konserler vermek hem de öğretmenlik yapmak 

üzere 1928’de Japonya’ya geri dönmüş ve üç erkek kardeşi ile beraber Suzuki Yaylı Çalgılar 

Dörtlüsü’nü kurmuştur. Bu orkestra ile ülke içi ve dışında konser turneleri düzenlemiştir. 

Suzuki 1930’lu yıllarda Tokyo’da İmparatorluk müzik okulunu kurmuş ve orada keman 

dersleri vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Tokyo Yaylı Çalgılar Orkestrasının şefliğini üstlenmiştir. 

Suzuki’nin yetenek eğitimi felsefesi hızla yayılmaya başlayınca, 1960’lı yıllarda pek çok batılı 

müzik eğitimcisi Japonya’ya giderek Suzuki’nin sınıflarını ziyaret etmeye ve onun metodunu 

öğrenmeye başlamıştır. Böylece Suzuki metodu bütün dünyaya yayılarak pek çok ülkede kullanılmaya 

başlanmıştır. Suzuki bütün hayatını çocukların mutluluğuna adamış; onlara müzikal algılama yoluyla, 

güzelliklerin farkına varma ve insanlara saygı gösterme duygularını aşılamaya çaba göstermüştür. 

                                                           
Karadeniz Teknik Üniversitesi, flutist85@hotmail.com  
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Suzuki her fırsatta politikacılarla, öğretmenlerle ve ailelerle görüşerek çocukların müziksel 

potansiyelinin tamamının geliştirilmesini hedeflemiştir. Yaşamı boyunca pek çok ödüller almış. Japon 

İmparatoru tarafından Yaşayan Ulusal Hazine olarak adlandırılmış ve Nobel Barış Ödülü’ne aday 

gösterilmiştir. Dr. Shinichi Suzuki 1998’de Japonya’da hayata veda etmiştir. 

3.    Suzuki Metodunun Temel Öğeleri 

-Eğitime erken yaşta başlamak: 

İnsanlar dil öğrenme becerisi gibi doğuştan gelen bir müzik öğrenme kapasitesi ile dünyaya 

gelirler. Bu süreç doğumla başlayan dönemde gelişmeye başlar, erken yaşta örneğin 3 yaşında müzik 

eğitimine başlamak ileride çalgıda uzmanlaşmayı daha kolay hale getirebilir. Ancak unutmamalıyız ki 

hiçbir zaman öğrenmek için geç değildir.   

-Her Çocuk Öğrenebilir: 

 Dr. Suzuki her çocuğun güzel müzik üretebileceğini düşünür. Çocuklara yapılan müzik 

yetenek testleri uygun değildir, çünkü her çocuk yüksek düzeyde bir müzik yeteneğine ulaşabilme 

kapasitesine sahiptir. Mükemmel yetenek gelişimi, iyi müzik için erken yaştan itibaren düzenli olarak 

yapılan alıştırmalara ve müzikle eğitilmeye bağlıdır. 

-Ailenin Katılımı: 

Aile başlangıç öğrencilerinde evde yapılacak çalışmalara liderlik konusunda aktif olarak rol 

almalıdır. 

Ebeveynler coşku, cesaret ve vermeli çalışma zamanı konusunda disiplinli olmalıdır. Aile için 

önceki müzikal deneyim gerekli değildir. 

Suzuki’nin konu ile ilgili bir söylemi şu şekildedir: 

Lütfen yeni parçalar öğrenmede çocuklarına yardım edebilmeleri için annelere nota okumayı 

öğretin, ama öğrencilere öğretmek için uygun yaşın ve zamanın gelmesini bekleyin… Öğretmen önce 

müzikal notasyonu anneye açıklamalı ve bir eserin notasını nasıl okuyacağını öğretmelidir. Çocuk 

çoğunlukla kayıttan dinlemeli ve eğer zorlanılan bölümler olursa, anne ona yardım etmelidir 

-Günlük Dinleme: 

Müzikal hassasiyetin gelişebilmesi için çocuklar her gün çalacakları parçaların kayıtlarını ve 

konser sanatçılarını dinlemelidirler. Her gün müzikle iç içe olmak onlara müziği doğal olarak 

öğretecektir. Başka şeyler bile yaparken müzik dinlemeleri çok yararlı olacaktır. 

-Ustalık İçin Tekrarlar: 

Çalınan parçaların ve edinilen repertuarın sürekli olarak tekrarlanması çocukların müzikal 

görüşlerinin ve çalış becerilerinin cilalanması olarak tanımlanır. 

Suzuki’nin günlük çalışmaya verdiği önem şu cümlesinden anlaşılmaktadır: 

“Sadece yemek yediğiniz günlerde çalışın.” 

- Öğrenmenin Bireysel Adımları: 

Öğrenciler dikkatli bir şekilde planlanmış ve onların teknik yeterliliklerini arttıracak bir planla 

eğitim almalıdır. Hayal kırıklıklarını önlemek için öğrencinin öğrenme hızına yönelik bir program 

oluşturulması gereklidir. Tüm bunların yanında öğrenciye öğrenmeyi öğretmek, eski bilgilerde 

uzmanlaştırmak ve yenilerini öğrenecek düzeye getirmek önemlidir. 

-Olumlu Tutumlar: 

Müzikten zevk almak öğrenmenin önemli öğelerinden bir tanesidir 

Öğretmenin, öğrencinin iyi bir gelişme kaydedebilmesi için ona karşı tutumunun yapıcı 

olması, onu desteklemesi, ona yönelik övgüsü ve öğrencinin yaratıcı düşünmesini desteklemesi 

gereklidir. Ailelerin olumlu tutumu sürdürmesi ve öğrendikleri metodları daima uygulamaları 

gereklidir. 
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-Bireysel ve Grup Dersler: 

Suzuki programının temelini haftalık yapılan bireysel dersler oluşturur. Dersin bir bölümünde 

aileye temel öğrenciye yardımcı olabilmeleri için temel beceriler öğretilir. Çocuk geliştikçe artık 

ailenin desteğini kendisi üstlenir duruma gelecektir. 

Haftalık grup sınıflarında öğrenci birlikte çalmayı, eşlikli çalmayı, birlikte durmayı ve 

tempoda çalmayı öğrenir. Sosyal öğrenme ilkelerinin oldukça etkili grup çalışmalarında öğrenci diğer 

arkadaşlarının parçayı çaldıklarını görür ve evde çalışmak için isteklenir. Grup oyunları da eğlenmeyi 

ve temel becerilerin öğrenilebilmesi için yaratıcı yollar bulmayı sağlar. 

-Müziği Okuma: 

Çocuklar harfleri öğrenmeden önce konuşmayı öğrenirler. Suzuki metodunda çocuklar güzel 

bir tonla çalmayı, doğru duruşu, müzikal teknikleri müzik sembollerinden daha önce öğrenirler. 

Öğrenciler önce çalgıya hakim olmayı, ilerleyen zamanlarda ise müziği nasıl okuyacağını ve 

orkestra içinde nasıl çalacağını öğrenir. 

4. Anadil Metodu 

Shinichi Suzuki, 1930’lu yılların başlarında anadil metodunu ‘keşfi’ ile karmaşık insan 

davranışının kalbinde yatan basit gerçeği anlamak için dramatik kanıtlar sunmuştur.  

Geriye kalan insanlara basit mantık gelen şeyi etkileyici yöntemlerle aydınlatarak, erken yaş 

dil öğrenim üzerine yaptığı gözlemleri eğitim alanında eşsiz katkılarla sonuçlanmıştır. Bugün ‘Suzuki 

Metodu’ olarak bilinen ve hem felsefesinin temellerini hem de pedagojik teknikleri oluşturan bu 

metod, Suzuki’nin çocukların ana dilini öğrenme yollarını mütevazi, son derece pratik olan 

analizinden ortaya çıkmıştır. Yetenek Eğitimi hareketine bir ömür adaması Nurtured by Love’da 

(Sevgiyle Yetişmek)  ki hayret ve merak uyandıran giriş kelimelerinin kaçınılmaz sonucudur: 

Oo – Japon çocuklar nasıl Japonca konuşabiliyorlar! Birdenbire aklıma hayret verici bir fikir 

geldi… Bu şaşkınlık yaratan bir yetenek sergilemiyor mu? Bu nasıl, hangi yöntemlerle meydana 

geliyor? Bu keşif üzerine sevinç cığlıklarımı kontrol altına almam gerekmişti. 

Bu heyecan ve hayret duygusu Suzuki’nin 70 yıllık öğretimi boyunca sürdü: 

Hayat,  hayrete düşüren bir garipliğe sahip… Bebek hem anne karnında hem de doğumdan 

sonra her dakika büyüyor. Bunu hayretle izlememiz gerekmez mi?… Lütfen bunu dikkate alın. Bunu 

dikkate alma da yetenek gerektiriyor. Eğer bu gerçeği gözardı ederseniz ve elinizdekiyle yetinirseniz, 

korkarım ki ‘yetenek yasasını’ anlayamazsınız. 

5. Suzuki MetodununTemel Felsefesi ve Suzuki’nin Deyişleri 

Bu bölümde Suzuki metodun temel felsefesi sunulmuş ve ardından Suzuki’nin deyişlerine yer 

verilmiştir. 

Suzuki metodunun temel felsefesi (International Suzuki Association): 

“Güzel ve temiz kalpli olan insan mutluluğu yakalayacaktır” 

Suzuki’nin amacı müzisyenler yaratmak değildir. Şu bir gerçek ki; Suzuki metoduyla çalışan 

ve dünyada bir hayli fazla sayıda olan profesyonel müzisyenler de Suzuki yaklaşımının bir 

kazanımıdır; ancak bu bir amaç değildir. Suzuki, müzik eğitimiyle insanların daha anlayışlı ve hassas 

olacağını ve bununla da insanların hayatının daha zenginleşeceği fikrini benimser.   

“Yetenek doğumsal bir rastlantı değildir”  

Bu görüşü daha iyi açıklayabilmek için önce Suzuki’nin diğer insanların  “yetenek” olarak 

belirttikleri ifadeyi “yapabilirlik”, “yeterlilik” olarak kullandığını belirtmeliyiz. Suzuki doğru öğrenme 

çevreleri ve uygun çalışmalarla her çocuğun bu yeterliliğe ulaşabileceğini ifade eder. 

Suzuki’den Bazı Deyişler (International Suzuki Association): 

*Bütün çocuklar büyür, bu nasıl yetiştirildiklerine bağlıdır. 
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*İnsanoğlu çevresinin oğludur. 

*Ses yaşamaz(cansızdır) ama yaşam verir 

*Sevgi derinse birçok şey başarılabilir. 

*Güzel bir ton ve güzel bir kalp dile. 

6. Suzuki’yi Anlatan Hermann 

Öncelikle doğru şekilde yorumlamalıyız ki, Suzuki bir öğrenme metodu değildir. Suzuki’nin 

on bölümlük kitabını parayla alıp bir Suzuki eğitimcisi olamazsın. Dr. Suzuki bir felsefe geliştirmiştir 

ki bu felsefe tam olarak anlaşıldığında bir yaşam felsefesi olabilir. Suzuki kemancıların dünyasını 

yaratmak için çalışmıyor. Onun ana amacı tüm çocukların yaşamlarında müziğin tanrıdan gelen sesleri 

yoluyla, daha çok eğlenmesi ve yaşamlarında daha çok mutlu olmalarıdır (Hermann, akt. International 

Suzuki Association). 

7. Suzuki’de “Sevgi” Öğesi 

Suzuki, “Nurtured by Love” [Sevgi ile Beslemek] adlı kitabında kendi metodunun geniş bir 

felsefi tanımlamasını yapmıştır (Suzuki, 1981) “Beslemek”; çünkü Suzuki müzikal becerinin bütün 

çocuklarda var olduğuna inanır; çocuğa bir yetenek kazandırıldığına değil, zaten var olan yeteneğin 

ortaya çıkarılmasına rehberlik edildiğine inanır. “Sevgi”; çünkü Suzuki metodunun amacı müzisyen 

yetiştirmek ya da çocuklara beceriler aşılamak değildir. Bu metodun amacı, anlayış, duyarlılık ve 

disiplinin bir araya getirildiği bir çalışma alanında ortaya çıkarılan çarpıcı ve şaşırtıcı sonuçları gözler 

önüne sermektir. Suzuki’ye göre bu farklı unsurları bir araya toplayan“yapıştırıcı” sevgidir (British 

Suzuki Institute, 2007c). 

8. Suzuki’de Müzikalite 

Müzikalite eğitimi Suzuki metodunun temelini oluşturan unsurlardandır. Müzikalite 

eğitiminde “tonalizasyon” kelimesi Suzuki’nin ortaya attığı bir kelimedir; bu kelime ses eğitimindeki 

“vokalizasyon” kelimesinin keman eğitimindeki karşılığıdır. Çocuk tonalizasyon çalışmaları 

sonucunda her eseri şarkı söyler gibi ve legato tekniği ile güzel bir ton ve müzikal bir ifade ile 

çalabilecektir (Tecimer Kasap, 2005 akt. www.muzikegitimcileri.net ).  

Suzuki’ye göre iyi bir ton müziğin yaşayan ruhudur. Çocuğun kulağı çok iyi eğitildiği zaman 

güzel bir tonun ne olduğunu ayırt edebilecektir. Çocuğa kitaplarda yer alan eserleri tekrar tekrar 

dinletme yoluyla, nasıl güzel bir ton ve müzikal ifadeyle çalınacağı kolayca öğretilebilecektir. İşte bu 

nedenle, Suzuki metodunda, çocukların dinledikleri ve öğretmenleri ile beraber çalıştıkları eserleri 

derslerde ezbere çalmaları beklenmektedir. Ezbere çalma ile çocuk eserlere daha iyi yoğunlaşabilecek 

ve mükemmel bir müzikalite ile çalabileceklerdir. Suzuki’ye göre ezberleme anadili yaklaşımında 

doğal bir süreçtir. Çocuklar önceden çaldıkları eserleri yeniden gözden geçirmeleri için teşvik edilirler. 

Bu gözden geçirme sürecinde yeni teknik beceriler üzerinde çalışabilir ya da sadece daha önce edinmiş 

oldukları becerileri sağlamlaştırıp güçlendirebilirler (Suzuki Talent Education Association of 

Australia, 2005). 

9. Suzuki Çalgı Metodları 

Suzuki’nin ortak repertuarı şöyle örneklenebilir (British Suzuki Institute, 2007c): 

• Keman: Dr. Suzuki tarafından derlenmiş ve düzenlenmiştir. Suzuki’nin “Twinkle Twinkle 

Little Star” üzerine varyasyonlarıyla başlayıp iki Mozart konçertosuyla biten on ciltten oluşur. İlk üç 

kitap çoğunlukla zorluk derecesine göre sınıflandırılmış ve orijinal olarak keman için yazılmamış 

eserlerin düzenlemelerinden oluşur, ancak birinci kitapta Suzuki’nin keman ve piyano için yazdığı 

kendi besteleri de bulunmaktadır. Düzenlemeler, Bach, Telemann, Dvorak, Schubert, Handel, 

Paganini, ve Bhrams’ın besteleri üzerine yapılmıştır. Dört ve onuncu kitaplar arasındaki ciltler 

“standart” ya da “geleneksel” olarak değerlendirilen ve yine zorluk derecesine göre sınıflandırılmış 

seçme eserlerden oluşur. Bunlar Seitz, Vivaldi, Bach, Veracini, Corelli, Rameau, Handel ve Mozart’ın 

solo keman için yazılmış eserlerini kapsar. 
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• Viyola: Doris Preucil tarafından derlenmiş ve düzenlenmiştir. Yedi ciltten oluşur ve ilk üç 

kitap, keman repertuarının ilk üç kitabında yer alan eserlerin neredeyse tamamının yeniden 

düzenlemesi ya da doğrudan doğruya transpoze edilmesiyle oluşturulmuştur. Diğer ciltler ise standart 

viyola literatürünün derinlemesine incelendiği eserleri kapsadığından, ilk üç kitaptan tamamen 

farklıdır ve ağırlıkla Telemann, Casadesus ve Bach’ın eserlerinden oluşur. 

• Çello: On ciltten oluşur. Keman repertuarının ilk ciltlerinden alınmış olan eserlerin 

düzenlemelerinden oluşur. 

• Piyano: Yedi ciltten oluşur. İlk kitap, keman repertuarında olduğu gibi “Twinkle Twinkle 

Little Star” ile başlayıp halk ezgileri ve çağdaş şarkılarla devam eder  “ ‘Twinkle, Twinkle, Little 

Star’ varyasyonları Suzuki metodunun temelini oluşturur. Bu varyasyonlar melodik değil, 

ritmik varyasyonlardır. Twinkle varyasyonları birinci kitap kullanılırken her dersin ve her çalışma 

saatinin bir parçası olmalıdır.” (Tecimer Kasap, akt. www.muzikeğitimcileri.net) 

İkinci kitapta Bethooven ve Bach gibi klasik ve Barok bestecilere ait eserlerle birlikte pek çok 

minuet yer alır. 

• Yan Flüt: Toshio Takahashi tarafından derlenmiş ve düzenlenmiştir. “Mary Had a Little 

Lamb” ile başlayıp Otaka’nın flüt konçertosuyla biten 14 ciltten oluşur. 

Ayrıca bu ciltlerde çoğunlukla Mozart, Cimarosa, Ibert, Quantz, Bach, Handel, 

Blavet ve Faure’nin eserleri yer alır. 

Bu enstrümanların yanında, bas için üç ciltlik, blok flüt ve alto flüt için dörderciltlik, gitar için 

yedi ciltlik ve arp için iki ciltlik ortak repertuar bulunmaktadır. Ayrıca, insan sesi için Finlandiya’da 

geliştirilen ilk ortak repertuar kitabı henüz diğer ülkelerde kullanılmaya başlanmasa da Amerika’da 

öğretmenler için verilen 2006 yılı yaz dönemi hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında bu repertuarın 

ilk kitabının nasıl çalışılacağı planlanmıştır. 

10.   Suzuki Metodu Hakkındaki Yanılgılar 

-Suzuki sadece müzisyen yetiştirir: 

Suziki metodunun felsefesi iyi kalpli insan yetiştirmektir, tabi ki bu metodla profesyonel 

müzisyenler de yetişmiştir ancak Suzuki’nin amacı insanın daha duyarlı olmasını sağlamak ve 

yaşamlarını zenginleştirmektir. 

-Suzuki öğrencileri nota okuyamazlar: 

Suzuki öğrencileri için amaç müziği duymaktır, eğitim kulaktan başlar ancak, belli bir 

seviyeden sonra müzikal semboller ve notalar kullanılır. Bir Suzuki öğrencisi nota öğrenerek eğitimine 

başlamış bir müzisyen kadar notalara hakim olabilir. 

-Suzuki metodu sadece gruplara yöneliktir: 

Suzuki metodunda grup çalışmalarına önem verildiği gibi bireysel çalışmalara da önem verilir, 

iki çalışmanın da kazanımları ayrıdır. 

11.  Dünyadaki Suzuki Merkezleri 

*International Suzuki Association (ISA) 

*Regional Suzuki Associations 

*European Suzuki Association (ESA)  

*Europe, Africa, and the Middle East  

*Pan-Pacific Suzuki Association (PPSA)  

*Australia, New Zealand, and Pacific Islands  

*Suzuki Association of the Americas (SAA) America (North and South)  
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*Talent Education Research Institute (TERI) Japan 

12.   Ülkemizdeki Suzuki Merkezi Ve Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizdeki derneğin ismi Türkiye Suzuki Müzik Eğitimi derneğidir. Kurumda; 

*Anadil Metodu İle Öğrenci Eğitimi 

*Öğretmen Eğitimi 

*Bireysel Ve Grup Dersler 

*Öğrencinin Motivasyonunu Arttırıcı Eğlenceler Düzenlenir. 

*Ülkenin Her Yerinde Ve Ulaslararası Müzik Ve Eğitimi Seminerler 

13.    Suzuki Metodlarında Verilen Öneriler 

Dr. Suzuki piyano metodunun nasıl öğretilmesi gerektiği konusunda metodun önsözünde 

genel olarak şunları önermiştir (Suzuki Method, International, 1993): 

Çocuğun ders içindeki öğrenmelerden ve evdeki çalışmalarından zevk alması sağlanmalıdır. 

çocuk, öğretmeni ve ailesi tarafından motive edilirse piyanodan zevk alabilecektir. Bunun 

içinöğretmen ve aile bir araya gelerek bu konuyu tartışabilmeli ve çocuğa en uygun metod 

bulunmalıdır. Çocuğun duygularına karşı duyarlı olunmalı ve “çalışmalısın” diye baskı yaparak 

çocuğun çalışmadan nefret etmesine neden olunmamalıdır. 

Çocuğun piyanoya çalışmasının yanı sıra, üzerinde çalıştığı eserlerin kasetlerini (veya CD) 

mümkün olduğunca her gün dinlemesi sağlanmalıdır. Çocuğun haftada 6 gün piyanoya çalışması ve 

eserlerin ses kayıtlarını dinlemesi hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. 

Nota eğitimi çocuğun yaşına ve yeteneğine göre başlamalıdır. Nota eğitimi çocuğun müzikal 

duyarlılığı, çalma yeteneği ve hafızası geliştirildikten sonra verilmelidir. Çocuğun notayı okuyabilmesi 

çok önemlidir, ancak programın başlangıcında nota öğrenmeye zorlanmamalıdır. Ana dili 

yaklaşımında olduğu gibi çocuk çalmayı öğrendikten sonra nota okumaya geçmelidir. Unutmayın! 

Nota eğitimi çocuğa eserleri ezbere çalabilmesi için verilmelidir. 

Derslerde eserleri nota kullanmadan, ezbere çalabilmesi çocuğun hafızasını geliştirecek ve 

hızlı öğrenmesine neden olacaktır. Eğer çocuk eserleri nota ile çalarsa, gerçek yeteneğini tam 

anlamıyla gösteremeyecek ve hafızası gelişemeyecektir. 

Bir çocuk sahnede hiç hata yapmadan bir eseri çalabiliyorsa o çocuk “yetenek eğitimi” için 

hazır demektir. Bundan sonra o çocuğa bir müzikal cümle yapısı içinde güzel bir ton ve müzikal 

duyarlılıkla çalabilme becerileri öğretilmeye başlanmalıdır. Çocuğun performansının kalitesi 

öğretmeninin bu noktalara dikkat etmesine bağlıdır. 

Çocuk yeni verilen eserlerin yanı sıra daha önceden öğrendiği eserleri de sürekli olarak 

çalışmalıdır. Önceden öğrendiği eserleri sürekli olarak çalmak çocuğun yeteneğini daha çok 

geliştirecektir. 

Annelerin çocukları ile beraber diğer çocukların derslerini izlemeleri, çocukların 

motivasyonunu artıracaktır. Çocuklar başka çocukları dinledikleri zaman, aynı şekilde çalmayı 

isteyeceklerdir. Bu istek çocukların çalgılarına daha çok çalışmalarına neden olacaktır. 

Ders süresi çocuğun ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Dersler çocuğun dikkatini toplayabilme 

süresi göz önünde tutularak düzenlenmelidir. Ders süresi beş dakika olabileceği gibi, bir başka zaman 

yarım saat olabilecektir. 

14.   Suzuki Metodunun Öğretilmesi Üzerine Öğretmenlere Öneriler 

Birinci Kitabın Öğretilmesi, (Suzuki Method, 1993): 

“Twinkle, Twinkle, Little Star” varyasyonları Suzuki metodunun temelini oluşturur. Bu 

varyasyonlar melodik değil, ritmik varyasyonlardır. Twinkle varyasyonları birinci kitap kullanılırken 

her dersin ve her çalışma saatinin bir parçası olmalıdır. Kitabın ilk edisyonlarında sağ el ve sol el 
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melodiyi aynı anda çalmaktadır. Ancak yazıldığının aksine bu varyasyonlar her iki el ile beraber değil, 

önce sağ el, daha sonra ise sol el ile ayrı ayrı çalışmalıdır. 

Kataoka’nın Twinkle varyasyonları için tercih ettiği ve Warner Brothers edisyonunda da diğer 

edisyonlardan farklı olarak kullanılan parmak numaraları aşağıdaki gibidir: 

Do Sol La Sol Fa Mi Re Do Sol Fa Mi Re... 

Sağ el 1 4 5 4 3 2 1 1 4 3 2 1 

Sol el 5 2 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 

Öğretmen, piyano dersinde öncelikle çocuğun piyanoda doğru bir şekilde oturduğundan, 

omuzlarının ve dirseklerinin rahat olduğundan emin olmalıdır. Çocuktan sağ elinin başparmağının do 

notası üzerinde beklemesi istenmeli, öğretmen başla diyene kadar çocuk piyanoya dokunmamalıdır. 

İlk derslerde gerekirse öğretmen çocuğun elini tutarak, parmakları ile çalmasını sağlayabilir. Çocuk 

sağ eli ile çalarken öğretmen ritmik yönden güzel bir eşlik ile öğrencinin performansını 

desteklemelidir. Eğer eşlik bölümü güzel ise öğrenci doğal olarak doğru ve güzel çalabilecektir. 

Kataoka Twinkle varyasyonlarının yanı sıra “Lightly Row”, “The Honeybee” ve 

“Cuckoo”nunda önce sağ el, daha sonra bu elin gelişimine paralel olarak sol el ile çalışılmasını 

istemiştir. Böylece sol el ilerideki eşlik çalışmalarına hazırlanmış olur. (Belkide bu nedenle ilk iki 

edisyonda bu parçalar ünison olarak verilmiştir) (Tecimer, 2010). 

15.  Suziki Metoduna Yönelik Eğitimci Görüşleri 

Yapılan çalışma kapsamında üniversitelerin müzik öğremenliği bölümlerinde, güzel sanatlar 

liselerinde ve özel kurumlarda çalgı eğitimi veren eğitimcilerle görüşülmüştür, görüşmeler sırasında 

eğitimcilerin metoda yönelik sertifikaları olmadığı ve metodun tam anlamıyla incelenemediği 

kendileri tarafından belirtilmiştir. Yapılan mülakatta metodun sadece bir çalgı eğitimi metodu olarak 

eleştirildiği, eleştirilerin çoğunun metodun felsefi temellerinin eksik olarak tanınması kaynaklı olduğu 

görülmüştür. Metoda yönelik genel görüşler başlıklar halinde toplanırsa mülakat grubunda bulunan 

eğitimcilerin görüşleri şu şekilde olmuştur: 

-Metodun belirli bölümlerden sonra aşırı zor olduğu, 

-Çalgı tekniklerinin verilebilmesi için daha iyi kaynaklar olduğu, 

-Metottan repertuar oluşturma ve geliştirme anlamında yararlanıldığı, 

-Küçük çocuklara yönelik olduğu, nota bilinmemesinin dezavantaj olduğu ve parçaların çok 

parmak numarası içerdiği, 

-Metodun okullarda kullanılması için yüksek bütçe, fazla zaman ve imkân olması gerektiği. 
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GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE OKUTULAN TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGI 

TOPLULUKLARI DERSİNİN, KURAMSAL ÇERÇEVESİ VE  EDİMSEL SÜRECİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

FİNE ARTS HIGH SCHOOL WHERE THE ONLY TURKISH AND WESTERN MUSICAL 

INTRUMENT TUTORIAL FOR THE COMPRASION OF THE THEORETICAL 

FRAMEWORK AND THE PROCESS OF OPERANT CONDITIONING, COMMUNITIES 

Yasemin ÇELİK NAYIR 

 

ÖZET 

          Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersi; Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan, ortak dersler arasında yer 

almaktadır. Bu çalışmada; Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk ve 

Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersi öğretim programının yapısı (2012); amaç, içerik, öğretim ve değerlendirme süreçleri 

incelenerek; dersin uygulama safhasında ortaya çıkan problemlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; İstanbul’un  

Beylikdüzü ilçesine bağlı,  Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi seçilmiş; veri toplama yöntemlerinden; anket, gözlem ve 

tarama yöntemleri kullanılarak, dersin uygulama süreci ile kuramsal çerçevesi karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre;  

Türk Müziği çalgısı çalan öğrencilerin Batı  Müziği Çalgı Toplulukları dersinde, Batı Müziği çalgısı çalan öğrencilerin ise 

Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersinde,  programda belirtilen çerçeveyi tam olarak uygulayamadığı görülmüş; her iki 

dersin uygulama sürecini, ders öğretmeni planlandığından, öğretim programı ve müfredat ta yer alan öğrenme alanı birlikte 

çalma olanların tüm sınıf ile uygulanmasında sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersinin 

Birlikte çalma, Geleneksel Türk müziği usulleri ve Geleneksel Türk müziği makamları öğrenme alanlarına ait; konulara göre 

çalınması gereken usul ve makamsal müziklerin kazanımlarına batı müziği çalgısı çalan öğrencilerde, Batı Müziği Çalgı 

Toplulukları dersinin Orkestra düzeni, Çokseslilik, Müzikte dönemler öğrenme alanlarına ait; tek sesli, iki sesli, üç sesli, dört 

sesli eserler ile kanon örnekleri, yay hakimiyeti kazanma, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönem eserlerini seslendirme 

kazanımlarına ise Türk Müziği çalgısı çalan öğrencilerde ulaşılamadığı görülmüştür. Bu çalışma, öğretim programının 

yeniden yapılandırılarak dersin kuramsal çerçevesinin, uygulama süreci ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Türk Müziği Çalgı Toplulukları, Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Öğretim Programı, Güzel 

Sanatlar Lisesi. 

ABSTRACT 

Turkish and Western music Instrument Ensembles lesson; Fine arts high schools are among the common lessons  

taught. In this study;  the Ministry of national education, secondary education, fine arts and sports high schools of  Turkish 

and Western music Instrument Ensembles lesson teaching program structure (2012); by reviewing of  objectives, content, 

instructional and assessment processes  the application phase is intended to detect emerging  problems. In this respect; 

Istanbul's Beylikduzu district of Istanbul, Aşık Veysel fine arts high school is selected;   data collection methods; survey, 

observation and screening methods and compared with theoretical framework, using the course application process. 

According to the data obtained; Turkish music instrument playing in students ' Western music Instrument Ensembles, 

Western music instrument that plays in the Turkish music Instruments Communities of students, because exactly specified 

frame was seen in the program; both course implementation process, scheduled tutoring teacher, curriculum and syllabus ta 

play together all of the learning area contained the class identified problems in the implementation with. Turkish music 

Instrument play together of Communities, traditional Turkish music procedures and traditional Turkish music authorities 

learning fields; According to topics and gains of maqam to the theft in Western music instrument playing students, Western 

music Instrument Ensembles of Orchestra layout, no dissent, periods of learning fields; monophonic voice voice voice, two, 

three, four, with Canon gaining mastery of the bow, examples of Baroque, classical, Romantic and contemporary works of 

the period of Turkish music instrument playing voice gains students couldn't be reached. This study argues reorganization of 

course curriculum, theoretical frame, should be aligned with the implementation process. 

Key Words: Turkish Music Instrument Ensembles, Western Music Instrument Ensembles, Curriculum, Fine Arts 

High School. 

GİRİŞ 

Eğitim etkinliklerinin gerçekleşmesi için, doğru saptanmış eğitim ihtiyacını temel alan ve 

işlevsellik derecesi yüksek olan bir eğitim programının geliştirilmiş olması önemlidir. 

Ortaöğretim kademesi içinde yer alan ve Mesleki Sanat Eğitimi kapsamında eğitim- öğretim 

faaliyetlerini yürüten Güzel Sanatlar Liselerinde, alan/ dal dersleri yoğun bir şekilde yer almaktadır. 

Her dersin kendine ait bir öğretim programı bulunmakta, eğitim faaliyetleri bu programlar 

çerçevesinde planlanarak yürütülmektedir. 

                                                           
Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi/ Beylikdüzü/ İSTANBUL, yasminncelik@gmail.com  
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB, 2006) tarihli Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersi 

öğretim programı, her iki ders için tek öğretim programı olarak hazırlanmışken, 2012 yılında Türk 

Müziği Çalgı Toplulukları dersi (TMÇT) öğretim programı ayrılmıştır. (05/07/2012 tarihli ve 

B.08.0.ÖÖG.0.01.00.101.04/5988 sayılı, Kurul Kararı konulu yazı).  

Öğretim programlarının ayrılması, uygulama ve kuramsal sürecin paralel yürütülmesi 

noktasında, tam olarak çözüm sağlayamamıştır. Bu çalışma; öğretim programlarına göre planlanan 

eğitim etkinliklerinin uygulama sürecindeki sıkıntılarını tespit etmek amacıyla yazılmıştır. 

Türk Müziği Çalgı Toplulukları ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinin (BMÇT) öğretim 

programları  ve ders kitapları incelendiğinde; Türk müziği çalgı eğitimi alan öğrencilerin Batı Müziği 

Çalgı Toplulukları dersinde; Batı müziği çalgı eğitimi alan öğrencilerinse Türk Müziği Çalgı 

Toplulukları dersinde, belirlenen hedef/   kazanımlara ulaşmada ve toplu eser icrasında problem 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Türk ve Batı müziği çalgı  eğitimi alan öğrencilerin dağılımına 

bakıldığında; Batı müziği çalgılarını çalan öğrencilerin, Türk müziği çalgı  çalan öğrencilere göre 

sayıca daha fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Türk Halk müziği (THM) ve Türk Sanat  müziği 

(TSM) çalgılarını çalan öğrencilerden topluluk oluşturmakta da güçlüklerle karşılaşılmaktadır. TMÇT 

ders   kitabında yer alan örnek eserler incelendiğinde belirli çalgılar için yazılmış çoksesli eserlerin az 

sayıda olduğu ya  da ilgili çalgının eğitiminin verilmediği veya uygulamada tüm sınıfı kapsamadığı 

için icra edilmesinin mümkün  olmadığı görülmüştür.   

Bu araştırmada Evren; Güzel Sanatlar Liseleri (GSL), Örneklem ise Aşık Veysel Güzel 

Sanatlar Lisesi’dir. (AVGSL) 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak; görüşme, tarama, anket teknikleri kullanılmıştır. 

Sınırlılıklar; Güzel Sanatlar Lisesi statüsünde yer alan liselerden yalnız Beylikdüzü Aşık 

Veysel Güzel Sanatlar Lisesi seçilerek araştırma yapılmıştır.  

Bu çalışma, kuramsal çerçevesi belirlenmiş TBMÇT dersinin, belirlenen amaçlar 

doğrultusunda, etkinliklerin yetkinlikle yerine getirilip getirilmediği, hedef ve kazanımlara ulaşma 

başarısını ve uygulamada işlevselliğini, eğitimde gerçeklik bağlamında ele alması açısından önem 

taşımaktadır. Elde edilen bulgulara göre; her iki ders teorik yapısının dışında, topluluk ile eser icra 

edilen dersler olduğundan, teorik konuların öğretiminde sıkıntı yaşanmadığı fakat toplulukla eser 

icrasında sıkıntılar yaşandığı gözlenmiştir. Topluluk ile icrada; Türk müziği çalgısı çalan öğrencilerin 

Batı müziği formunda yazılmış eserleri seslendirmekte, ders kitabında yer alan Türk müziğine ait 

örnek eserleri ise, Batı müziği çalgısı çalan öğrencilerin seslendirmekte zorluk yaşadıkları 

gözlenmiştir. Dersin tüm sınıfa zorunlu olmasından dolayı, aynı ölçme- değerlendirme kriterleri tüm 

öğrenciler için geçerlidir. Öğretim programında örnek olarak hazırlanmış ölçme- değerlendirme 

çizelgelerinde öğrenciler, derste öğretilen eserleri çalarak değerlendirmeye tabii tutulurlar. Fakat, eser 

icrasında yaşanan teknik sorunlar aşılamadığından, öğrenciler dersin ölçme- değerlendirme 

aşamasında, başarısız olmaktadırlar. Bu sorunların en aza indirgenmesi için, öğretim programının 

düzenlenmesi ve bu programın kuramsal sürecinin edimsel süreci ile örtüşmesi gerekmektedir.  

TMÇT ders kitabı incelendiğinde; Geleneksel Türk Halk Müziği (GTHM) ve TSM tek sesli 

eser örneklerini, Batı müziği çalgı eğitimi alan öğrencilerin tampere  sisteme göre çalgı eğitimi 

almalarından dolayı icra edemeyecekleri, GTHM ve TSM çok sesli eser örneklerinin de, sadece Türk 

müziği çalgıları için düzenlenmiş olmaları, ve Batı müziği çalgılarının teknik ve tınısal özelliklerine 

uygun olmaması nedeniyle, icra edilemeyeceği görülmektedir. TMÇT dersinde Batı müziği çalgısı 

çalan öğrenciler için uygulama zorlukları göz önünde bulundurulduğu zaman; öğrencilerin başarı 

seviyelerinin düşük olduğu yorumu yapılabilir. BMÇT dersinde ise; Türk müziği çalgısı çalan 

öğrencilerin, aynı sebeplerden dolayı başarı seviyeleri düşmektedir. Öğretim programlarında yazıldığı 

haliyle derslerin öğretimi yapıldığı zaman, uygulama sürecinde bu problemlerle karşılaşmak 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Eğitim müziği alanında çok sesli Türk müziği çalışmalarına dair örnekler 

bulunmaktadır, fakat GSL’nde okutulan TMÇT ve BMÇT derslerinin müfredatına uygun eserleri 

edinme sıkıntısı da yaşanmaktadır. Ayrıca, Çok sesli Türk müziği tarzında bestelenmiş eserlerin 

düzeyi, 2 sene çalgı eğitimi almış olan öğrencilerin düzeyinin üstünde kalabilmektedir. 
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2. TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI ÖĞRETİM PROGRAMINA GENEL 

BAKIŞ 

2.1. Dersin tanımı, önemi, amaçları 

TMÇT dersi repertuarı, GTHM ve Geleneksel Türk Sanat Müziği (GTSM) literatüründen 

oluşan toplu çalma dersidir (MEB-2012). Tanıma baktığımız zaman, GTHM ve TSM  literatürünü  

kapsayan bu derste karşımıza çıkan sorun; Batı müziği çalgılarıyla, Geleneksel Türk Müziği 

eserlerinin (GTM) nasıl icra edileceği sorunudur. Bu sorunun yaşanmaması için, öğrencilerin THM ve 

TSM nazariyat ve solfej derslerinden eğitim görmeleri, geleneksel müziğe özgü makamsal ezgileri 

işitmeleri, seslendirebilmeleri ayrıca çalgılarını makamsal müziğin özelliklerine uygun olarak icra 

edebilmeleri gerekmektedir. Sorunun kaynağı olarak, 9. ve 10. sınıfta tampere sisteme göre verilen 2 

yıllık eğitimin sonrasında, öğrencinin çalgısı üzerinde henüz teknik gelişmeyi tamamlamadığı bir 

süreç söz konusu olduğundan, Türk müziği çalgı toplulukları dersinde iki farklı ses sistemini 

karakteristik özelliklerine uygun icra etme zorluğu yaşanmaktadır. 

TBMÇT dersi öğretim programına göre; (MEB, 2000) 

Bu program; Türk müziğini diğer dünya milletlerinin müziklerinden ayırt edebilen, Türk 

müziğinin dünya müzikleri içindeki yerinin farkında olan, Türk müziğini dünya müzikleri ile 

sentezleyebilen, müziğin tüm dünyada tek ortak dil olduğunu kavrayabilen ve Atatürk’ün müzik 

görüşleri doğrultusunda dünyaya açılarak uluslararası alanda ülkemizin tanıtımını sağlama başarısı 

gösterebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Programın amaçlarından bir kaçını inceleyecek olursak; 

Öğrencilerin; 

• Toplu çalma, şefe uyum, Türk müziği usullerini uygulama, Türk müziği makamlarında eser 

çalma, deşifre, transpoze çalma, yorumlama, sahne ve performans becerileri kazanmalarını, 

•  Çalgısıyla topluluk içerisinde düzeyine uygun eserleri seslendirmelerini, 

•  Türk müziği ile Batı müziğini klasik ve folklorik yönleriyle karşılaştırmalarını, 

• Türk müziği eserlerini makama, genel ve karakteristik özelliklerine uygun seslendirmeleri, 

şeklindedir. Türk müziği usullerini uygulama, deşifre, transpoze çalma becerilerini kazandırmak için, 

tüm sınıfta teorik olarak öğretim yapılabilmekte, fakat Türk müziği eserlerini makamsal yapısına 

uygun seslendirmeyi yalnız Türk müziği çalgıları ile uygulanabilmekte, Batı müziği çalgıları ile 

uygulanamamaktadır. Türk müziği ile Batı müziğini klasik ve folklorik yönleriyle karşılaştırma 

yetisini kazanabilmek için öğrencilerin Türk müziğini makamsal özelliklerine uygun icra edebilme 

yetisini de kazanmış olmaları gereklidir. “Türk müziğini doğru anlamak için de ilkin özellikle 

geleneksel Türk müziğini doğru anlamak gerekir.” (Uçan, 2015: III)  Bu durumda TMÇT dersinde 

Türk müziği çalgı eğitimi alan öğrenciler  karşılaştırma ve sentezleme yetisi kazanırken, Batı müziği 

çalgı eğitimi alan öğrenciler  bu yetiyi tam olarak kazanamamaktadır. Aslında Erken Cumhuriyet 

döneminin müzik politikalarına bakılacak olursa, “… bu politikaların eksenini oluşturan Batı Klasik 

Müziği, Osmanlı Geleneksel Müziği ve halk müziği üçlüsü içinde en önemlisi sonuncusuydu, zira 

modern ve ulusal müziğin kaynağı halk müziği olacaktı.” (Balkılıç, 2015: 88)   

2.2. Öğrenme alanları 

TMÇT dersi Öğretim programında;  

Öğrenme alanları, programda öngörülen bilgi, beceri, kavram, değerler ve tutumların 

sistematik bir şekilde ilişkilendirildiği konu alanlarından oluşmaktadır. Türk müziği çalgı toplulukları 

dersi üç öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır:  

1. Birlikte Çalma 

2. Geleneksel Türk Müziği Usulleri  

3. Geleneksel Türk Müziği Makamları 
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Konuların öğrencilere sistematik olarak aktarımında belirlenen hedef ve kazanımlar, öğrenciye 

kazandırılmak istenen bilgi, kavram ve becerilerdir. Öğretim programında belirlenen öğrenme alanları,  

Türk müziği ve Batı müziği alanında farklı temel bilgi ve teknik beceri edinmiş öğrencilere aktarılmak 

istenirken, ortak bir paydada buluşmanın zorluğu nedeniyle, yapılmak istenen eğitim etkinlikleri 

öğretmenin tercihlerine göre şekillenmekte ve programın dışında kalmaktadır.  Böylece dersin işlenişi, 

ders öğretmeninin inisiyatifi doğrultusunda yürütülmekte,  öğrenme alanları ise belirli bir grubu 

kapsamaktadır. 

2.3. Programın Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar 

TMÇT dersi öğretim programına göre; (MEB- 2012) 

Madde 22- Toplulukla seslendirilecek eserler seçilirken ana usullerden başlayarak gittikçe 

daha karmaşık usullere doğru bir sıra izlenecek şekilde dağarcık belirlenmelidir. Dersin işleniş 

sürecinde, çalışılacak usulde, temin edilebilen eser doğrultusunda daha önceden öğrenilmiş makamda 

uygun bir eser seçilebilir. Madde 24- “Toplulukla Çok Sesli Eser İcrası” konusu içerisinde çalınacak 

iki veya daha çok sesli eserler, düzenleme veya özgün besteler arasından seçilebilir. Öte yandan, 

okuldaki Batı müziği çalgı topluluğu ile birlikte de çok sesli eserler seslendirilebilir.  

 TMÇT dersi için repertuar oluştururken başvurduğunuz kaynakları “1” 

en önemli,” 5” en önemsiz temsil edecek şekilde sıralayınız. 

Puan 1 2 3 4 5 

Ders Kitabı - - - - 3 

Orkestra Albümleri - 1 2 - - 

Gençlik Orkestraları için Eserler 2 1 - - - 

Çok sesli yapıda düzenlenmiş   eserler 1 1 1 - - 

Geleneksel Türk müziği için yazılmış eserler - - - 3 - 

Şekil 2.1 TMÇT anketi cevap analizi 1 

Ankete katılan üç kişi “en önemsiz” i temsil eden 5 puan vererek, başvurduğunuz kaynaklar 

sorusuna,  önem sırasına göre son sırada yer alan “Ders kitabı” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

“Geleneksel Türk müziği için yazılmış eserler” seçeneğinin, en önemsiz gördükleri “Ders kitabı” 

seçeneğinden bir önceki sırada yer alması da dikkat çekicidir. Oysa ki öğretim programında da yer 

aldığı gibi, TMÇT dersinde Türk müziği çalgıları ile Geleneksel Türk müziği eserleri çalışılmalıdır. 

Repertuarın oluşturulmasında Çok sesli Türk Müziği daha ağırlıktadır.  

 Repertuarınızı ağırlıkla hangi eserler oluşturuyor? “1” en 

çok, “3” en azı temsil edecek şekilde sıralayınız. 

Puan 1 2 3 

Geleneksel Türk Halk Müziği 1 1 - 

Geleneksel Türk Sanat Müziği - - 1 

Çok Sesli Türk Müziği 2 - - 

Şekil 2.2 TMÇT anketi cevap analizi 2 

2.4. Türk Müziği Çalgı Toplulukları 

Türk müziği çalgı topluluklarının tanımı öğretim programında şu şekilde yapılmıştır: 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

349 

Öğretim programında ( MEB- 2012);  “Bugünün Türk müziği icracısı, hem Batılı anlamda 

çalgısının tüm teknik olanaklarını kullanmalı hem de gelenekteki sesleri ve üslubu kaybetmeden icra, 

transpoze, taksim yapabilmelidir”. (Barut, 2003: 341) 

Halk Müziğinde kullanılan çalgı grupları: 

1. Telli ve yaylı çalgılar: Telli çalgılar “Bağlama ailesi” ve “Tar”. Yaylı çalgılar ise; Karadeniz 

kemençesi, Tırnak kemane ve Kabak kemane’dir. 

2. Üflemeli çalgılar: Dilli ve dilsiz kaval, çifte ve çimon’dur. Kamışlı üflemeli çalgılar ise; 

zurna, mey, sipsi, çifte kaval ve çığırtma’dır. 

3. Vurmalı çalgılar: Tokmak ve çubuk ile çalınanlar; davul, debildek, koz; el ile çalınanlar; 

darbuka, tef, leğen- bakraç, koltuk davulu. Çarpmalı çalgılar; tahta çarpmalılar, kaşık, çalpara; metal 

çarpmalılar, zil ve zilli maşa. (Say, 2008: 213) 

Geleneksel sanat müziği çalgı grupları:  

1. Telli ve yaylılar (kordofonlar): Tanbur, ud, lavta, kanun, santur, çeng. Yaylılar; kemençe, 

sinekemanı, rebap. 

2. Üflemeli çalgılar: Ney, mıskal. 

3. Usul çalgıları: Kudüm, nevbe, daire ve tef. 

4. Kendi tınlayan (idiofon) : Halile ve zil, kaşık ve şakşak. (Say, 2008: 244) 

3. BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI ÖĞRETİM PROGRAMINA  

GENEL BAKIŞ 

3.1. Dersin Tanımı, Önemi, Amaçları 

2006 Öğretim programında dersin tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Batı Müziği Çalgı Topluluğu 

dersi repertuvarı Klasik Batı Müziği literatüründen oluşturulan toplu çalma dersidir.” (MEB- 2006) 

Önemi ise; toplu çalma müzik eğitimi yoluyla kazandırılması beklenen bir beceridir.   

Özellikle Klasik Batı Müziği çoksesli yapısından ötürü, geleneğinde birlikte seslendirmeyi içerir. 

Orkestra; birlikte seslendirmenin en çok çalgı içeren, en geniş organizasyonudur. Çok çalgı dolayısıyla 

çok müzisyeni kapsar ve bu da uyumu zorlaştırıcı bir durumdur. Bu nedenle birlikte seslendirme, 

bireysel icra becerilerinden farklı beceriler geliştirmeyi gerektirir. Dolayısıyla Batı Müziği Çalgı 

Toplulukları dersi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi programında önem teşkil etmektedir olarak 

belirtilmiştir. BMÇT dersinin amaçları 2006 öğretim programında iki ders için ortak yazılmıştır.  

3.2. Öğrenme alanları, Temel Beceriler 

BMÇT dersi üç öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. 1. Orkestra Düzeni, 2. 

Çokseslilik, 3. Müzikte Dönemler 

Öğrenme alanlarına bakıldığında, Türk Müziği çalgılarının bu öğrenme alanlarının dışında 

olduğu net görülmektedir. Temel Beceriler ise; TMÇT öğretim programındaki, Türk Müziği usullerini 

uygulama ve Türk Müziği makamlarında eser çalma dışında, aynıdır. Bu program ortak becerileri 

kazandırmanın yanında, alana özgü olarak geliştirilen becerileri kazandırmayı da amaçlamaktadır. 

3.3. Programın Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar 

TBMÇT öğretim programında programın uygulanmasına yönelik açıklamalardan; 16, 17, 18, 

19, 21, 22. maddelere baktığımızda; bu dersin sadece Batı Müziği çalgılarına yönelik hazırlandığı 

görülmektedir.  

( MEB- 2006) 

16. Entonasyon için dizi çalışmaları ve teknik geliştirmek için yay egzersizleri yapılır. Sol el 

ve sağ el teknik geliştirici egzersizler, pozisyon geçiş çalışmaları yapılır. 
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17. Kanon çalışması yapılır. Öncelikle iki sesli bir kanonla başlamak daha sonra üç sesli, dört 

sesli kanonlar çalışmak daha uygun olacaktır. 

18. Nüans terimleriyle ilgili egzersizler yapılır. Nüans egzersizleri özellikle boş tellerde 

(örneğin keman için tercihen re ya da la) çok ağır yay çekişleri ile yaptırılabilir. 

Ancak homojen tını elde etmek için Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinde eseri çalışmaya 

geçmeden önce bu tür egzersizler yapmak faydalıdır. 

19. Çalışılan eserlerin bestecinin tarzına uygun şekilde çalınması sağlanır. Barok dönemde 

daha uzun arşe tarzına ilişkin çalışmalar yapılır. Eser Barok Dönem özelliklerine ve seçilen bestecinin 

tarzına uygun olarak çalıştırılır. 

21. Çalıştığı parçalarda hız ve nüans terimleri uygulanır. Hız ve nüans terimlerinin 9. sınıftan 

itibaren kazandırılmış olması beklenir. Nüans egzersizleri özellikle boş tellerde (kemanda tercihen re 

ya da la) çok ağır yay çekişleri ile yaptırılabilir. 

22. Ders, Batı Müziği Tarihi dersi ile ilişkilendirilir. Öğrencilerin Klasik, Romantik ve Çağdaş 

Dönemin özelliklerini araştırmaları beklenmektedir. Batı Müziği Tarihi dersi ile aynı zamanda işlenen 

konularda öğrencilerin teorik olarak öğrendiği bilgileri uygulamaya geçirmesi ve pekiştirmesi 

beklenir. 

3.4. Batı Müziği Çalgı Toplulukları 

 Batı müziği çalgı topluluklarının tanımı öğretim programında şu şekilde yapılmıştır: 

TBMÇT öğretim programında; (MEB- 2006) 

Batı Müziği Çalgı Topluluğu dersi repertuvarı Klasik Batı Müziği literatürü’nden oluşturulan 

toplu çalma dersidir. Dolayısıyla Türk besteciler tarafından Klasik Batı Müziği formunda yazılan 

eserlerde bu dersin konuları içindedir. 

Senfoni orkestrası enstrümanları: 

1. Yaylı çalgılar: Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas 

2. Üflemeli çalgılar: Flüt, piccolo, fagot, kontrfagot,  korangle, obua, klarinet, bas klarinet, 

saksafon, trompet, tuba, trombon, korno. 

3. Vurmalı çalgılar: Timpani, zil, ksilofon, trampet, büyük davul. (Eğitim Bilişim Ağı [EBA], 

2016) 

Enstürmanlar incelendiğinde GSL’nde yalnızca yaylı çalgılar’dan keman, viyola, viyolonsel, 

“kontrbas” ve üflemeli çalgılardan flüt, klarinet eğitimi verilmektedir. Kontrbas öğretmeni varsa, bu 

çalgının da eğitimi verilmektedir. Diğer çalgıların eğitimi ise verilmemektedir. Bunun sebebi olarak,  

okulların norm ihtiyaç listesinde bu çalgıların normunu göstermemeleri, GSL öğretmen alım 

sınavlarında alan açılmaması, çalgıları edinme maliyetlerinin yüksek olması vb. söylenebilir.  

 BMÇT dersi için repertuar oluştururken başvurduğunuz kaynakları 

“1” en önemli,” 5” en önemsiz temsil edecek şekilde sıralayınız. 

 1 2 3 4 5 

Ders Kitabı - - - - 3 

Orkestra Albümleri - - - 3 - 

Gençlik Orkestraları için Eserler - 2 1 - - 

Çok sesli yapıda düzenlenmiş   eserler - 1 2 - - 

Geleneksel Türk müziği için yazılmış eserler 3 - - - - 

Şekil 3.1.  BMÇT anketi cevap analizi 1 
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Bu  soruda, ankete katılanların tamamı “Ders kitabı” seçeneğini “en önemsiz” kategorisinde 

değerlendirmiş, aynı sonuca TMÇT dersi için yapılan ankette de varılmıştır. Buradan ders kitabının, 

dersin uygulama sürecinde karşılaşılan problemler nedeniyle tercih edilmediği sonucuna varılabilir. 

“Repertuarınızı ağırlıkla hangi eserler oluşturuyor?” sorusu ise, % 100  oranında “Çok sesli 

eserler” olarak yanıtlanmıştır. 

4. TMÇT VE BMÇT DERSLERİNİN GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE     

UYGULANIŞI 

4.1. Ders saati, Dersin İşlenişi 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 10, 11, 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders 

Çizelgelerine göre; TMÇT ve BMÇT dersi 11. ve 12.  Sınıflarda 2 ders saati olarak tüm sınıfa ortak 

dersler adı altında okutulan zorunlu bir derstir. Aslında problemlerin ana kaynağını da bu zorunluluk 

yaratmaktadır.  

Mesleki sanat eğitiminin Müzik ve Resim alanında verildiği bu okullarda, derslerin işlenişi 

diğer statüdeki okullardan farklıdır. Eğitim yaşantısında ortaya çıkan problemleri, eğitim sürecinde 

belirli kurallara uyarak paralel bir şekilde sürdürmek zorunda kalınması ise daha farklı problemler 

doğurmaktadır. Bu nedenle, GSL’nde eğitim ve öğretim etkinlikleri, ders süresi ve günlük çalışma 

saatlerinin ayrıntılı bir şekilde, uygulamada yaşanan problemler göz önünde bulundurularak yeniden 

yapılandırılması, öğretim programları, dersler, ders kitaplarının yine uygulamada ki problemler 

gözetilerek, müzik alanında uzman kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir. 

4.2. Öğretmenin Dersin İşleniş Sürecinde Karşılaştığı Problemler 

Aslında anket sonuçlarına bakılarak her iki ders için de ortak bir problemden bahsedilebilir. Bu 

problem,  Türk müziği ve Batı müziği çalgılarının dersi bir arada işlemelerinden doğan çalgıların 

teknik ve tınısal  özelliklerinin farklılığı, her iki çalgı grubuna uygulanacak ortak repertuarın az 

olması, ders kitabında yer alan  konuların bir çalgı grubuna uygun olarak hazırlanmış olması ve diğer 

çalgı grubunu kapsamaması, çalgı eğitiminde  çalgının türüne göre müziksel uygulama alanında bilgi 

ve beceri kazandırıldığından, dersin içeriğinin aynı  kazanımdan hareketle belirlenmiş olmaması, toplu 

çalmada öğretmenin çabalarıyla öğretim programının bazı  aşamaları atlanarak topluluğa uydurulmaya 

çalışılmasından dolayı, ölçme ve değerlendirmede ortak noktalar azaldığından,  bilişsel, duyuşsal ve 

psiko-motor becerilerin değerlendirilmesinde tüm sınıfı aynı şekilde kapsamaması gibi problemlerle 

karşılaşılmaktadır.  

4.3. Öğrencinin Dersin İşleniş Sürecinde Karşılaştığı Problemler 

GSL’nde yetenek sınavını kazanan bir öğrenci müzik alanında kademeli olarak artan bir 

eğitime tabi tutulmaktadır. 9. Sınıf’ta öğrencinin fiziki özelliklerine uygun olan Batı ve Türk müziği 

çalgılarından birisinin seçilmesiyle öğrenci alan çalgısı eğitimine başlar. Tüm öğrenciler için Piyano 

dersi 4 sene boyunca zorunludur. Alan çalgı eğitiminde, öğrenciye seçtiği çalgı türüne göre o müzik 

alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Aslında GSL Tampere sistemi temel alır ve Müziksel 

İşitme, Okuma ve Yazma, Piyano, BMÇT, Batı Müziği Koro Eğitimi dersleri bu doğrultuda yürütülür. 

Öte yandan, bir diğer problem; Türk Müziği ses sistemini temel alması gereken TMÇT ve Türk 

Müziği Koro Eğitimi derslerinin, Türk müziği nazariyat ve solfej eğitimi verilmeden yürütülmeye 

çalışılmasıdır. GSL’nin mesleki müzik eğitiminin, yapılandırıldığı çerçevenin kendi içerisindeki 

eksikleri, öğretim programlarının uygulanabilirliklerinin, ders saatleri ve ders yükü gözetildiğinde 

zayıf kalması, TMÇT ve BMÇT derslerinde kuramsal süreçle uygulama sürecinde bu problemlerle 

karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Tüm bu çakışmalar öğrencinin dersten başarısız 

olabilmesine neden olmaktadır. 

5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada  GSL’nde okutulan TMÇT ve BMÇT derslerinin, öğretim programlarına göre 

belirlenmiş kuramsal yapısıyla, dersin işlenişinde uygulama alanının karşılaştırılması amaçlanmış ve 

bu doğrultuda inceleme ve araştırma yapılmaya çalışılmıştır. 

Bu inceleme ve araştırma da aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_03/31013548_101112_siniflarhaftalikderscizelgesi.rar
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_03/31013548_101112_siniflarhaftalikderscizelgesi.rar
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1. Türk Müziği çalgılarını çalan öğrenciler BMÇT dersinde, Batı Müziği çalgılarını çalan 

öğrenciler ise  TMÇT dersinde, programda belirtilen çerçeveyi tam olarak uygulayamamakta; Türk 

müziği usullerini uygulama,   deşifre, transpoze çalma becerilerini kazandırmak için, tüm sınıfta teorik 

olarak öğretim yapılabilmekte, fakat  Türk müziği eserlerini makamsal yapısına uygun seslendirme 

yalnız Türk müziği çalgıları ile uygulanabilmekte,  Batı müziği çalgıları ile uygulanamamaktadır. 

2. Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersinin Birlikte çalma, Geleneksel Türk müziği usulleri ve 

Geleneksel Türk müziği makamları öğrenme alanlarına ait; ana usullerde yazılmış düzeye uygun 

eserleri toplulukla seslendirme, topluluk içerisinde solo olarak taksim yapma, sözlü eserlerde solo 

uygulama yapma, birleşik usullerde yazılmış, öğrendiği makamlardaki Türk müziği eserlerini 

toplulukla birlikte seslendirme, belirlenen şed makam dizilerini çalgısıyla seslendirme,  belirlenen 

mürekkep makam dizisini çalgısıyla seslendirme,   kazanımlarına batı müziği çalgısı çalan 

öğrencilerde ulaşılamadığı, Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinin Orkestra düzeni, Çokseslilik, 

Müzikte dönemler öğrenme alanlarına ait; orkestra şefine uyarak tek sesli müzik eserlerini karakterine, 

dönem özelliklerine ve ses bütünlüğüne dikkat ederek seslendirme,  kanon örnekleri seslendirme,  iki 

sesli eser seslendirme,  diğer partiyi dinlerken entonasyonu bozmadan kendi partisini çalma,  kanon ve 

iki sesli eseri nüans terimlerine uygun çalma,  kanon ve iki sesli eseri hız terimlerine uygun çalma,  üç 

sesli eser seslendirme,  diğer partileri dinlerken entonasyonu bozmadan kendi partisini çalma,  üç sesli 

eseri nüans terimlerine uygun çalma,  üç sesli eseri hız terimlerine uygun çalma,  dört sesli eser 

seslendirme,  diğer partileri dinlerken entonasyonu bozmadan kendi partisini çalma,  dört sesli eseri 

nüans terimlerine uygun çalma,  dört sesli eseri hız terimlerine uygun çalma,  barok dönem orkestra 

eserini dönemin özelliklerine ve bestecinin tarzına uygun olarak seslendirme,  yay hâkimiyeti 

kazanma,  çağdaş Türk müziğine ait bir orkestra eserini seslendirme,  orkestra için düzenlenmiş bir 

türkü düzenlemesini karakterine uygun seslendirme,  klasik döneme ait bir orkestra eserini 

seslendirme,  romantik döneme ait bir orkestra eserini seslendirme,  çağdaş döneme ait bir orkestra 

eserini seslendirme kazanımlarına, Türk Müziği çalgısı çalan öğrencilerde ulaşılamamaktadır. 

3.  Derslerde teorik konuların öğretiminde sıkıntı yaşanmamakta, fakat toplulukla eser 

icrasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 

4. Derse hazırlık kısmında; orkestra dersliğinin düzenlenmesi, akort yapılması,  yoklama,  

araç- gereç kontrolleri ve teknik gam, dizi çalışmalarının yapılması, bir ders saatini almakta ve 

müfredat konusunda yer alan konunun teorik anlatımı, uygulanması, sınıfça icra edilecek eserin 

çalışılması için ise, bir ders saati süresi kalmaktadır. Dersin haftada iki ders saati içerisinde işlenmesi; 

toplulukla uygulama yapılan bir dersin teorik ve uygulama sürecinde oldukça yetersiz kalmaktadır.  

5. GTHM ve TSM tek sesli eser örnekleri, Batı müziği çalgı eğitimi alan öğrencilerin tampere 

sisteme göre çalgı eğitimi almalarından dolayı icra edilememekte; GTHM ve TSM çok sesli eser 

örneklerinin de, sadece Türk müziği çalgıları için düzenlenmiş olmaları  ve Batı müziği çalgılarının 

teknik ve tınısal özelliklerine uygun olmaması nedeniyle icra edilememektedir. 

6. Geleneksel Türk Müziği eserlerinin icra edilebilmesi için; öğrencilerin THM ve TSM 

nazariyat ve solfej derslerinden eğitim görmeleri, geleneksel müziğe özgü makamsal ezgileri 

işitmeleri, seslendirebilmeleri ayrıca çalgılarını Türk müziği ses sistemine göre icra edebilmeleri 

gerekmektedir. 

7. Öğretim programında belirlenen öğrenme alanları,  Türk müziği ve Batı müziği alanında 

farklı temel bilgi ve teknik beceri edinmiş öğrencilere aktarılmak istenirken, ortak bir paydada 

buluşmanın zorluğu nedeniyle, yapılmak istenen eğitim etkinlikleri öğretmenin tercihlerine göre 

şekillenmekte ve programın dışında kalmaktadır.  Böylece dersin işlenişi, ders öğretmeninin inisiyatifi 

doğrultusunda yürütülmekte,  öğrenme alanları ise belirli bir grubu kapsamaktadır. 

8. Derslerde başvurulan kaynaklar arasında Ders Kitabının son sırada yer aldığı verisine 

yapılan anket sonucunda ulaşılmıştır. 

9. Anket sonuçlarına göre; TMÇT ve BMÇT dersinin “Türk Müziği ve Batı Müziği çalgıları 

ile birlikte işlenmesini verimli buluyor musunuz?” sorusu her iki grup tarafından %100 oranında 

“Hayır” olarak yanıt verilmiştir. Diğer soru “BMÇT dersini, Öğretim programındaki hedef ve 

kazanımlara göre,  hangi çalgılarla daha verimli işliyorsunuz?”  %100 oranında “Keman, Viyola , 
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Viyolonsel , Flüt , Klarinet Gitar” çalgıları yanıtı verilmiş, “TMÇT dersini, Öğretim programındaki 

hedef ve kazanımlara göre,  hangi çalgılarla daha verimli işliyorsunuz?” sorusuna ise; %100 

“Bağlama, Kanun, Ud”  çalgıları  şeklinde yanıt verilmiştir.” Geleneksel Türk Müziğini öğretirken 

makamsal özelliklerine uygun olarak hangi çalgı grubuyla daha verimli çalışıyorsunuz?” sorusuna 

%100 oranında “ Yalnız Türk müziği çalgılarıyla” yanıtı, “BMÇT ders kitabında yer alan Barok 

dönem eserlerini tüm sınıfa uygulatabiliyor musunuz?” sorusuna ise, %100 oranında “Yalnız Batı 

müziği çalgılarına” cevabı verişmiştir. Açık uçlu soru olarak sorulan,” Dersin işlenişi hakkında 

önerilerinizi, olumlu ve olumsuz fikirlerinizi yazar mısınız?” sorusuna,  genel olarak öğrencilerin 

çalgılarına göre gruplandırılarak dersin işlenmesini, TMÇT dersinin Türk müziği çalgıları,  BMÇT 

dersinin ise Batı müziği çalgıları ile yapılmasının verimli olacağı yorumu yapılmıştır. Ayrıca eser 

seçiminde zorluklar yaşandığı belirtilmiş, etkinlik ve konserler için ders saatinin arttırılması gerektiği 

yorumu yapılmıştır. TMÇT dersinin Türk müziği çalgıları ile, BMÇT dersinin ise Batı Müziği çalgıları 

ile işlenmesi daha verimli olacağından, eserlerin türüne göre ortak çalışmalar da yapılmalıdır. Genel 

olarak derslerin kuramsal ve edimsel sürecinin örtüşmediği kanısına varılmıştır. 

10. Öneriler;  GSL’nde müzik alan derslerinin işlenişinde, hemen hemen bütün derslerde 

problem yaşanmaktadır. Bu problemlerin tamamının tespit edilmesi çok önemlidir. Elde edilen veriler 

doğrultusunda öğretim programlarının revize edilmesi, GSL yönetmeliğinin ayrıntılı bir şekilde 

yazılarak Ortaöğretim yönetmeliği içinde yer alması bu problemlerin büyük bir kısmını 

çözümleyecektir. İşleyişin tam olarak belirlenmiş olmaması yoruma açık sonuçlar doğurmakta, verilen 

kararlar geçici olduğundan problemler, deneme yanılma yoluyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu 

sonuçlara bakıldığı zaman, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi gereken eğitim ve öğretim 

sekteye uğramakta ve belirlenmiş olan hedef – kazanımlar,  her öğrenci için aynı plan doğrultusunda 

kazandırılamamaktadır. TMÇT ve BMÇT derslerinin verimli bir şekilde işlenebilmesi için, ders 

saatlerinin arttırılması gerekmektedir. TMÇT dersinin Türk müziği çalgıları ile BMÇT dersinin ise 

Batı Müziği çalgıları ile işlenmesi ölçme değerlendirmede daha objektif değerlendirme yapılmasını; 

öğrencilerin bu ders saatlerinde gruplandırılarak derse katılması kendi alanlarına ait eserleri 

seslendirebilmelerini sağlayacak; eserlerin türüne göre ortak çalışmalar yapılacağı zaman grupların 

birleştirilerek dersin işlenmesi ise dersin verimliliğini arttıracak ve belirlenen kazanımlara her 

öğrencinin  ulaşabilmesi mümkün olacaktır. 
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DANS DERSLERİ EĞİTİM SÜRECİ 

DANCE LESSON AS A PEDAGOGICAL PROCESS 

Yiğit Hakan ÜNLÜ& Ina VLADOVA 

 

ÖZET 

Bu bildiride, dans derslerinin temel pedagojik bakış açısını ana hatlarıyla belirterek, dans eğitimi 

pedagojik bir süreçtir iddiası neden doğrudur ve dans öğretmenleri ve koreograflarını dans pedagogu olarak 

karakterize etmek neden doğru olacaktır sorularını açıklamaya çalışacağız. Cevap bekleyen başka sorular da 

bulunmaktadır – buna karşın eğer dans bir sanat ise, onu nasıl sporla eşit sayabiliriz? Bunun sonucu olarak, dansı 

bir sanat olarak mı yoksa bir spor olarak mı değerlendirmeliyiz?  

Spor ve dans çalışması arasındaki teorik karşılaştırmalı analize dayanarak, meydana gelen sorulara 

kendi cevaplarımızı vereceğiz.  

Bu çalışmanın önermesi, pedagojik perspektiften dans ve spor antrenmanları özdeştir ve bu aktiviteleri 

uygulayan kişiler pedagogdur; sırasıyla dans ve spor pedagogudur.  

Bu iki olgu arasındaki benzerlikler – Dans ve sporun her ikisi de çalışma ve eğitim gibi pedagojik 

süreçlerin birleşimiyle karakterize edilmiş aktivitelerin doğasında bulunur ve aktivite içinde örneğin, dans 

çalışması/dersi ve spor antrenmanı/idmanı boyunca eş zamanlı olarak uygulanmış hareketler birbiriyle ilişkilidir. 

Ve son sorunun cevabına ilişkin diyebiliriz ki, dans sahnede bir sanat formuyken, sahne performansından önce bir 

spordur çünkü dans çalışmasını/dersini spor antrenmanı ile tanımlayabiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Dans, dans pedagogu, dans çalışması, spor, spor antrenmanı, pedagojik süreç.  

ABSTRACT 

In this paper, we shall outline the main pedagogical aspects of the dance lesson in an effort to explain 

why the assertion that dance training is a pedagogical process is correct and why it shall be right to characterise 

dance teachers and choreographers as dance pedagogues. There are some other questions that need an answer – 

after all, if dancing is an art how can we equate it to sports? Hence, should we consider dance an art or a sport?   

On the grounds of a theoretical comparative analysis between sports and dance practice we shall justify 

our answers to the questions that have arisen.  

The proposition of this theoretical study is that from pedagogical perspective dance and sports practice 

are identical while the actors who perform those activities are pedagogues, respectively dance and sports 

pedagogues. 

The similarities between the two phenomena – Dance and Sports are to be found in the nature of the 

activities as both are characterised with unity of pedagogical processes like training, education and the 

interrelated with them development, which are implemented simultaneously within the activity, i.e. during the 

dance rehearsal/lesson and during the sports training/workout. And regarding the answer of the last question, we 

can say that dance is a form of an art on the stage while before the stage performance dance is a sports practice 

because we can identify the rehearsal/lesson with the sports training.   

Key Words: Dance, dance pedagogue, dance practice, sports, sports training, pedagogical process. 

INTRODUCTION 

One of the topics of the congress is the relation of dance with the other sciences. In this 

paper, we shall try to present in brief the relation of dance with pedagogy and in particular, with sports 

pedagogy and to present the dance lesson as a pedagogical process by outlining its main pedagogical 

aspects and the similarities with the sports training.  

Pedagogy is an independent science that studies and explores training, cultivation and 

education of man. Respectively sports pedagogy studies the training and education of people who 

engage in sports and sports activities.  

Popov (Popov, 2002) asserts that sports activity has a very complex and contradictory 

character and it is not just a matter of work or training or just a game. This activity comprises 

elements of the labour, educational and gaming activity of man. This assertion is true for the dance 

activity too. Therefore to be efficient the dance practice requires observance and implementation of 
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the pedagogical theory, which will help the choreographers and the dance pedagogues to understand 

the essence of the basic pedagogical phenomena: training and education; they could understand in 

depth the training-educational process; they shall develop a pedagogical thinking and improve their 

own mastery thanks to the creative use of the pedagogic knowledge they have on didactic and 

educational technologies; choreographers shall be able to navigate quickly and adequately in any 

pedagogical situation that may happen during the dance practice and thus shall be able to manage and 

control successfully the training and educational process during a dance practice that is being 

implemented on whatever level (Fig. 1). 

 

 

Figure 1. Dance Practice 

METHODS  

The proposition of this theoretical study is that from pedagogical perspective dance and 

sports practice are identical while the actors who perform those activities are pedagogues, respectively 

dance and sports pedagogues.  

We shall try to explain why dance practice should be considered a pedagogical process and 

respectively whether it is correct and why it is right to characterise dance teachers and choreographers 

as dance pedagogues? There are some other questions that need an answer – after all and if dancing is 

an art, how can we equate it to sports? Hence, should we consider dance an art or a sport?  

On the grounds of a theoretical comparative analysis between sports and dance practice we 

shall justify our answers to the questions that have arisen.   

DISCUSSION 

Dances are one of the first manifestations of human artistic activity, which started in 

antiquity and has played an important role in people’s lives. 

Prof. G. Abrashev asserted that dance is a spatio-temporal art (Abrashev, 1989). The main 

means of expression of the dance (“expressive and artistic movements of the human body”) are being 

developed both in space and in time. In fact, it is the nature of the means of expression that lays the 

foundation of classification and the differentiation of art into different types. Yet expressive and 

artistic movements of the human body are also the means of expression of figure skating and rhythmic 

gymnastics, which are on the delimitation line between sports and art (Abrashev, 1989: 29,32). 

Dragon (Dragon, 2015) considers Dance as art and Dance as education. 

Nowadays, in the 21st century, dance more often is being classified as a stage and artistic 

activity or is defined as dance art while dancers are considered artists. Meanwhile, to become a dance 

performer one needs many years of hard training that often resembles that of athletes. Yaralı studies 

and describes dances, in particular Turkish folk dances, as a specific form of the physical activity 

(Yaralı. 2016).  

WHERE

Kindergart
en

School

University

Dance 
studio

s
Dance  
groups

Some 
sports

HOW

formal 
educati

on

non 
formal 

educatio
n

WHOM

childr
en

studen
ts

adults

disabl
ed

THEY ARE:

dance 
amateur

s

danse 
pros

athlet
es



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  
M u ğ l a  

357 

The Council of Europe formulated the following definition of sport: "all forms of physical 

activity which, through casual or organised participation, aim at expressing or improving physical 

fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining results in competition at all 

levels". In this generalised definition of sport established by the White Paper on Sport are indicated 

also the functions of sport, emphasised its public and social significance – educational, cultural, 

entertainable and not least health preventive role (White Paper. White Paper on Sport, 2007: 2).  

Sport is implemented either as a sport training or as a competition. Zheljazkov and Dasheva 

study sport training in the narrow and the broad sense. In the narrow sense, it is considered as “a 

process of training, education and improvement of the functional capability of the individual for 

achieving high sports results in any given type motor activity”, while in its broader sense they regard 

sport training as “any type of physical exercises that strengthen the health and improve the physical 

fitness of the individual” (Zheljazkov and others, 2011: 64). Therefore, a sports training is a unity of 

the processes of training and education. And since these are basic pedagogical categories we affirm 

that sports training is a planned and controlled scientifically grounded process for training and 

education of athletes. Sports training also is: 

 Basic organisational form for engaging in a purposeful physical/motor activity; 

 Basic organisational form for a technical and tactical training of those involved in 

sports (of athletes). 

The result of the proper pedagogical set of the sports training is expressed in: 

 Development of the physical qualities and capabilities; 

 Improvement of the functional capacity and performance of the body of the athletes; 

 Mastering of new motor skills and habits;  

 Achievement of high sport results and perfection in the given sport (sports 

achievements) resulting from the abovementioned positive changes.  

Through sports and during sport activities the educational influence is applied and the 

personality of those involved in such activities, i.e. of the athletes, is formed.  

In Table 1 is shown the comparison between sports training and dance lesson on the grounds 

of notorious definitions.  

Table 1. Parallel between sports training and dance lesson 

Sports training Dance practice/Dance lesson 

Basic organisational form for training of athletes and 

for performing purposeful physical activity (physical 

exercises). 

Basic form for a technical and tactical training 

intended to result in the achievement of high level of 

perfection in any sport, provided there is a proper 

pedagogical set. 

Sports training is a planned pedagogical process 

including teaching the athlete in the respective sports 

technique and tactics and developing of the athlete’s 

physical capabilities. 

It is an aggregate training and education process 

lasting throughout the years for improving the physical 

and functional capacity of the body of those practicing 

sports. 

It is a process designed to improving the performance 

of the organism and aimed at achieving high sports 

results, which is the goal of elite sport as well. In fact, 

it is through sport that various qualities are improved 

and the athlete could master new motor skills and 

Basic organisational form for training of dancers and 

for performing purposeful physical activity (dances).  

 

Basic form for a technical and tactical training 

intended to result in the achievement of high degree of 

perfection in dancing, provided there is a proper 

pedagogical set. 

Dance lesson is a planned pedagogical process 

including teaching the dancer in the dance technique 

and the respective dance style and developing of the 

dancer’s physical capabilities.  

It is an aggregate training and education process 

lasting throughout the years for improving the physical 

and functional capacity of the body of the dancer/s 

 

It is a process aimed at improving the performance of 

the organism and at achieving best dance 

implementation. Various physical qualities are 

developed and the dancers master new motor skills and 
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habits while at the same time the athlete is subjected to 

educational influence intended for the formation of his 

personality. 

It is activity involving physical exercises, which 

improve the health, increase the physical fitness and 

efficiency, and technical-tactical, physical and 

functional perfection of the person involved in sports is 

being achieved. 

habits while at the same time the dancers are subjected 

to educational influence intended for the formation of 

the personality. 

 

It is activity, which improves the health, increase the 

physical fitness and efficiency, and technical, physical 

and functional perfection of the organism of the dancer 

is being achieved 

 

Regardless of the aspect from which we study the sports training or the dance lesson we 

consider both as an aggregate process including training, education and the related with them 

development, which are implemented simultaneously throughout the activity. In pedagogy, for the 

needs of their better study, sports training and dance lesson are treated separately, but they could 

hardly be differentiated during the actual learning and training process designed for athletes or for 

dancers. There are no separate training/rehearsal specialised only for training or only for education. In 

general, during the sports training and the dance lesson an aggregated training and education process 

is being implemented because it is a result of a continuous and simultaneous training and education 

activity. For this reason, sports and dance pedagogues should follow the pedagogical technologies. 

We could shortlist that need mainly to knowledge, observance and application of certain pedagogical 

technologies – didactical and educational. As the rich pedagogical experience suggests, the efficiency 

of the teaching-education process is to the greatest extend dependent on the creative application of 

these technologies. Their application is related to the tasks that need to be fulfilled (see Table 2). 

Table 2. Tasks of Sports Training and of Dance Lesson 

Tasks of Sports Training Tasks of Dance Lesson 

Learning and perfecting of the technique and tactics of 

the respective sports/sports discipline. 

 

Developing and improving of motor skills and 

increasing of the functional capacities of the organism 

that support the successful performing of motor actions 

and achievement of the planned sports results.  

 

Rendering educational impact and mainly forming a 

set of moral and volitional qualities that are 

particularly necessary in sports.  

Acquiring theoretical knowledge that is indispensable 

for a successful training activities and participation in 

competitions – terminology, rules knowledge, sports 

and sports discipline history, incl. facts and data about 

famous athletes from the past. 

Psychological training.   

Learning and perfecting of the technique and dance 

moves of the respective dance style, incl. sense of 

timing and rhythm. 

 

Developing and improving of motor skills and 

increasing of the functional capacities of the organism 

that support the successful performing of motor actions 

and achievement of the planned results (best 

performance). 

Rendering educational impact and mainly forming a set 

of moral - volitional and aesthetical. 

 

Acquiring theoretical knowledge about dances, music, 

dance history, dance styles, biographies of notorious 

dancers and choreographers from the past that had 

marked the dance progress, dance notation, etc. 

 

Psychological training. 

Teaching, as a pedagogical phenomenon, is the central element both in sports training and in 

dance lesson. According Kostov the teaching-training process in the field of dance includes issues 

related to theory of sports, theory and practice of dance art and training in motor actions (Kostov, 

2005). This is essential for the creation of the necessary set of qualities of the dancers – athletic, 

performing and artistic. 

Training in dance practice is focused on:  

• Technical training: Training in the technique of particular dance style or in different dance 

styles. The necessary motor skills and habits are being mastered. This includes also the general 
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physical preparation (GPP) and the special physical preparation (SPP) – development of qualities 

specific for dancing like agility, flexibility, strength, endurance, bouncing. They are necessary because 

it is of extremely great importance the body and the organism of the dancers to be well prepared – 

dance is being realised by the body, which in fact is the main instrument for expression. 

• Stage preparation: Related to the training of dancers about their behaviour and presentation 

during the performances, dance shows, incl. dance and pantomimic expressivity.  

• Theoretical training: Special knowledge related to dance activity is acquired and 

intellectual capacities are developed. It is used for communicating knowledge on traditions and 

customs. Teaching dance notation, etc. 

It is for the sake of the successful solving of the training tasks that didactic technologies are 

applied – didactic principles/principles of teaching and methods of teaching. It is of importance that 

dance pedagogues know and apply them during dance lessons with the aim of the proper acquiring of 

the necessary knowledge (systematically and in good order), mastering of the technique, formation of 

special skills and habits and their further improvement. We envisage also the carrying out of regular 

inspection/pedagogical control of dance skills, of achieved progress or possible shortcomings. As 

Warburton appropriately notices, for the casual observer dance training seems easy, but in practice it 

is not so (Warburton, 2009). Therefore, it is necessary to abide by the didactic and educational 

technologies. 

The main didactic principles that, in analogy with the sports training, should be observed 

during a dance lesson are as follows:  

 Principle of visualisation of training;  

 Principle of consciousness and active participation in training;  

 Principle of systematisation and consistency in training;  

 Principle of accessibility; 

 Principle of the individual approach;  

 Principle of sustainable acquiring of knowledge, skills and habits. 

These principles are widely and in detail discussed in the pedagogical theory by numerous 

authors (Tseneva, 2015; Zheliazkov, Dasheva, 2011;  Todorov, Panayotova, 1986). In fact, these are 

the main requirements to the teaching/learning process. We shall focus on the more important aspects 

in the context of dance training. 

Principle of consciousness and active participation in training  

Of great importance is the conscious attitude of the dancers during the rehearsals and the 

special practical preparation as well as towards the study of theory because it contributes to the 

success during rehearsals and during performance on stage, shows and concerts. Such consciousness 

helps to improve their skill and virtuoso performance. 

What does consciousness in training means? The important point is that the trainees 

(dancers), under the instruction of the dance pedagogue, have answers to the questions – What? How? 

and Why? 

The essence of this principle is associated with the proper understanding (i.e. the awareness 

about the tasks related to the forthcoming work), with the arousal of interest and with the motivation, 

which is the primary psychological and pedagogical prerequisite for achieving high results and good 

performance. The trainees should be able to understand what exactly they must do, how to do it and 

why precisely in the prescribed way. 

In the sports-pedagogical activity, the leading role of the sports pedagogue is of great 

importance and this holds absolutely true also for the dance practice – the role of the leader is for the 

dance teacher, for the choreographer. His task is to explain and clarify the objectives and the tasks, to 

induce positive motivation towards the upcoming activity, to cultivate habits for control and self-

control. 
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Consciousness on its turn implies activity. For this reason, the tasks of the pedagogue related 

to inciting the consciousness are aimed also towards the increase of the activity of the trainees. To be 

active during the training sessions it is necessary to create conditions for self-controlled work for the 

trainees. For the trainings/lessons is important to be interesting and varied and that every participant 

could notice his own result and progress. Trainings should become an aspiration, a guiding dream. An 

important tool for inciting activity is the game, the competition, but the entertainment element should 

not be leading, especially in case of professional dance troops. An everyday, sometimes prolonged 

and hard work is needed. It is necessary that the dance pedagogue could persuade the dancers that one 

can become a champion/virtuoso or soloist only after a hard and strenuous work. 

Some conditions that facilitate the activation of the trainees/dancers:  providing of positive 

emotional experiences; positive relationship between choreographer and dancers and between the 

dancers within the group; use of modern technical training tools, etc.  

Principle of systematisation and consistency in training  

To fulfil the requirements of this principle a certain sequence and logical link should be 

observed during the process of teaching and learning of knowledge, skills and habits. The increase of 

the complexity of the studied matter and the workload of the training should be gradual. This principle 

implies not only good planning, but also control that is needed before proceeding with the next 

training tasks, which should be done only after control benchmarks are achieved. 

Principle of accessibility in training 

The core of this principle is to ensure the compliance and conformity of the used content and 

methods with the limitations of the age-gender characteristics and personal capabilities of the dancers. 

Accessible could be only what the dancers could master and perform under the guidance of the dance 

pedagogue with the respective mobilisation of their energies. It is achieved through compliance with 

the rules of didactics: from the easy to the difficult (the assigned tasks have increasing difficulty, but 

could be fulfilled although by respective efforts); from the known to the unknown (when learning new 

exercises the dancers should build on already acquired knowledge and skills); from the simple to the 

complex (the complex from coordination perspective physical exercises should be studied element by 

element and only after the mastering of the separate elements they shall be linked in a comprehensive 

motor act). The load during the rehearsal, its volume and intensity during the respective training 

session should also be accessible, although they may vary depending on the objective assessment of 

the capabilities of the trainees, on the medical recommendations, on the pedagogical observations and 

monitoring done by the dance pedagogue and/or on the state of preparedness and advent of the 

performance on stage.   

The individual approach 

Trainees differ by their individual characteristics, degree of physical and technical 

preparedness and state of the organism. The individual approach is based on the choice of means and 

rational methods that correspond to the level of development of the physical indicators and the 

physical preparedness. When applying this principle, the dance pedagogue should consider certain 

individual characteristics of the trainee that are related to the training, like: the nature of the flow of 

thought processes; achieved level of knowledge and skills; performance; rate of movement; the 

attitude vis-à-vis the training; the level of volitional development, etc.  

During the implementation of correct from pedagogical perspective trainings, of no less 

importance is the issue of the methods of training we use.  These are the ways we teach. Generally, 

they are applied during the mastering of certain technique, the development of various physical 

qualities, during teaching theoretical knowledge and during the learning of new dance or dance 

composition. 

CONCLUSION  

Worldwide, when speaking of dance, in most cases it falls into the group of arts. To be an art 

really and to bring from the scene aesthetic pleasure to the viewers, it needs numerous hours and long 

years of hard work in advance. No matter of the dance style we may be studying or of the age group 

and level of training of the dancers (amateurs or professionals) we may be discussing, good 

performance demands many hours of rehearsals. Out of this presumption we propose to study dance 
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also as sports or a sports activity, therefore before the performance on the stage in front the audience 

the dance is sports while the stage performance is art in fact. 

In conclusion, we may summarise that from pedagogical perspective sports practice and 

dance practice are identical. As some authors place some sports on the border between sport and art, 

we may in analogy propose the conclusion that on the stage dance is an art (performing arts) and it 

also is a sports practice before the appearance on the stage, i.e. during the trainings, the rehearsals or 

the dance lessons. 
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AZERBAYCAN KARAÇİ DÜĞÜN KÜLTÜRÜ VE DÜĞÜN MÜZİĞİ 

UYGULAMALARI: 

‘AĞDAŞ’, ‘YEVLAK’, ‘BALAKEN’ ÖRNEKLEMİ 

KARACHI WEDDING CULTURE AND WEDDING MUSIC APPLICATIONS IN 

AZERBAIJAN: ‘AĞDAŞ’, ‘YEVLAK’, ‘BALAKEN’ CASES 

Zafer KILINÇER99 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Azerbaycan Bölgesi Roman kökenli topluluklarından olan Karaçilerin düğün 

kültürü ve müzikleri üzerine bir kültür analizi yapmaktır. Çalışma, gözleme dayalı tarama metodu ve nitel 

araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ‘Ağdaş’, ‘Yevlak’ ve ‘Balaken’de yaşayan Azerbaycan 

Karaçileri’nin düğünlerinde katılımcı gözlemci olarak alan araştırması yapılmış; sistematik bilgi toplama 

amacıyla Karaçi kültürüne yönelik törenler, kültür analizi amaçlı görüşmeler ve müzik performansı, hem kayıt 

yöntemiyle, hem de fotoğraf çekimi ile işitsel ve görsel olarak belgelenmiştir. Araştırmanın önemi; şu an için 

etnomüzikoloji literatüründe, Azerbaycan Karaçilerine ilişkin bir çalışmanın yer almamasından ileri gelir.  

Elde edilen verilerden çıkan bulgularla değerlendirme yapılmış ve Karaçilerde Azerbaycan üst kültürü, 

benimsenmiş, müzikler Azerbaycan'ın genel özelliklerine göre çevrilmiştir, ayrıca Azerbaycan’da yaşayan Karaçi 

topluluğu yaşadıkları yerlerin kültürel özelliklerinden etkilenerek yaşamlarını ve müziklerini bu bölgelere göre 

değiştirerek kültürel adaptasyona uğramışlardır. Düğün müziklerinde ve eğlencelerinde Azerbaycan etkileri 

oldukça ağır basmaktadır. Ayrıca Karaçi düğünleri geçmişte çadırlarda, sonraları  ev avlularında yapılırken, 

günümüzde ise düğün salonlarında yapılmaya başlanarak, Karaçilerin modern çağa adaptasyon sağladıkları 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimer: Azerbaycan, Karaçi, Düğün, Kültür, Müzik. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to make a cultural analysis on the music and wedding culture of the Karachi 

people who originally come from Roman society in Azerbaijan. The study was conducted by using the qualitative 

and observational screning methods. The research was done as a participant observer in the weddings of 

Azerbaijan Karachi people living in ‘Ağdaş’, ‘Yevlak’ and ‘Balaken’. In order to collect systematic data, Karachi 

cultural ceremonies, their music performance and cultural interviews were documented audiovisually by using 

both recording and taking photos. The significance of the study was that there have not been any studies on 

Azerbaijani Karachi in the ethnomusicology literature yet. The findings were evaluated from the data and it was 

found that Azerbeijan high culture was adopted in Karachi. The music was around general features of Azerbaijan. 

Besides this, the Karachi society was culturally adapted themselves by changing their lifestyles and music 

according to the places where they lived. The effects of Azerbaijan were clearly seen in their wedding music and 

entertainment. Furthermore, the Karachi weddings were made in tents and later in front of the houses in the past 

but nowadays it was observed that they adapted themselves to modern time by making their weddings in the 

wedding halls.  

Key Words: Azerbaijan, Karachi, wedding, culture, music. 

Giriş  

Bu çalışmada, Karaçi olarak adlandırılan Azerbaycan romanlarının düğün törenleri 

ve düğün müziklerinden hareketle, bu topluluğa ilişkin bir kültür analizi yapılacaktır.  

Öncelikle genel anlamda romanların bölgesel/etnik kökenleri, genel tarihleri ve dünyaya 

dağılımı; ardından Karaçi romanlarının kısa tarihçesi ve geldikleri göç yolları üzerinde 

kısaca durulacaktır. Karaçilerin Azerbaycan’da, Ağdaş, Yevlak ve Balaken’deki dağılımları 

ve demografik durumları hakkında bilgi verilecektir. Bu enformasyonun verilmesindeki 

amaç,  Karaçilerin çıktıkları köken ve oluşturdukları tarihin kültürlerine olan katkılarını 

ortaya çıkarabilmektir. 

Son olarak müzik üzerinden kültür analizi yapabilmek için, Karaçi düğün törenleri 

ve müzikleri, hem kültürel hem de tınısal açıdan ele alınacak ve araştırma ile ilgili bulgulara 

ulaşılacaktır.  
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1. Dünya ve Azerbaycan Romanlarının Genel Tarihi ve Dağılımına Bakış 

1.1. Dünya’da Roman Hareketliliği 

Çingenelerin göçe, Hindistan’dan başlayarak tüm dünyaya dağılmaya başladığı 

tarihler, 5. Yüzyıl ve 15. yüzyıllar arasında uzun bir zamana dağılarak gerçekleşmiştir. 

Topluluğun Hindistan’ın özelliklede Sind bölgesinin 7. ve 8. Yüzyıllarda Arap kavmi 

tarafından istila edilmesi ile birlikte, toplu ve kalabalık göçlerle sonuçlanan yoğun toplumsal 

ve ekonomik krizler gerçekleşmiştir (Marushiakova-Popov, 2006: 13). Fraser,  bu durumu şu 

şekliyle açıklamıştır: Arap tarihçilerinden İsfahan’ın aktarımlarına bağlı olarak 950 yıllarda, 

İran hükümdarı Behram Gür hükümdarlığı 438 de sona eren Ömer Hayyam’ın, kendi 

halkının yarım gün çalıştıktan sonra günün geri kalanını, müzik eşliğinde hep beraber 

yemeğe, içmeye ayıracağına karar vermiş ancak günün birinde şarabı olan ama müzisyenleri 

olmayan bir guruba rastlamıştır. O guruba müziği ihmal ettiklerini söylediği için sitem 

ettiğinde, hepsi beraber ayaklarına kapanmışlardır. Bu olayın sonucunda onlara müzisyen 

yollamaya ikna eder. Hindistan’dan gelen Çingeneler İran krallığının çeşitli bölgelerine 

dağıtılmıştır ve o bölgelerde çoğalmışlardır. Ayrıca İsfahan’ın tespitlerine göre, “Bu 

müzisyenlerin torunları, az sayıda da olsa da hala oradadır; onların adı da Zott halkıdır” 

(Fraser, 2005:37).      

10.yüzyıl sonlarına doğru ve 11. Yüzyılın başlarında Çingeneler kuzey 

Mezopotamya’ya ve Bizans İmparatorluğu’nun doğu sınırlarına ulaşarak, üç ana göçmen 

topluluğuna bölünerek; “Ben” lehçesini konuşan Dom’lar güney güzergâhını izlemişler ve 

Orta Doğu’da kalmışlardır.  “Phen” lehçesini konuşan ikinci Çingene topluluğu Lom’lar ise 

kuzey güzergâhını izlemişlerdir. Rom’lar da batı güzergâhını izlemişlerdir. (Marushiakova-

Popov, 2006: 14). 

 Çingene topluklarından birincisi Güneybatıya yönelerek zamanla Suriye ve 

Filistin’e yerleşenlerde olmuştur. Çingene topluluğundan ikincisi Kuzeye yönelerek 

Kafkasların güneyindeki topraklara yerleşmiştir. Buralar günümüzdeki Ermenistan, 

Gürcistan, Azerbaycan topraklarıdır. Üçüncü olarak büyük bir Çingene topluluğu yani 

“Phen” lehçesini konuşan “Rom” lar da batıya, yani küçük Asya ve Balkanlar’a 

yönelmişlerdir. İlerleyen zamanda göçeri olduklarından bu bölgeden de Orta ve Batı 

Avrupa’ya gittikleri bilinmektedir (Marushiakova-Popov, 2006: 15). 

Avrupa’da ve Dünyaya yayılmış olarak yaşayan “vatansızlar”, “topraksızlar” ve 

“unutulmuşlar” olarak bilinen Çingeneler 20yy, azınlık olarak, ulusal ve kültürel göçer 

halklardan biridir ve en önemlisidir. Çingene halkı, yaşadıkları yerlerde toplumsal yapılarda 

büyük bir azınlık oluşturmaktadır. Günümüzde toplam sayıları 40-45 milyonu geçmiş olan 

romanların 30 milyonu, anavatanları Kuzey- Batı Hindistan’ın Penjab, Rajasthan ve Banjara 

eyaletlerinde; 10 ile 13 milyon arasındaki nüfusun bir kesimi de Avrupa’dadır. Diğer geri 

kalanlar ise dünyanın bir çok ülkelerinde hayatlarını ve yaşamlarını sürdürmektedir (Arayıcı, 

2008: 17-18). 

1.2. Azerbaycan’da Roman Göç Hareketliliği ve Azerbaycan Karaçileri 

Romanların Azerbaycan ile ilgili hareketlilikleri İran ile bağlantılıdır ve M.S. III. yy. 

da başlar: Göçün önemli etkenlerinden biri M.S. III. Yüzyılda İran şahlarından Ardaşir 224 

ile 241 yılları arasında İran hükümdarlığı yaptığı zamanlarda Kuzey Hindistan’ı yani 

şimdiki, günümüzdeki Pakistan’ı fethetmiştir. O zamanki Pers Devletini günümüzdeki 

İran’ın sömürgesi durumuna getirmiştir. Bunun sonucunda Hindistan’ın Persler tarafından 

ele geçirilmesi Çingeneler açısından onları çeken etken olmuştur ve Çingenelerin çalışmak 

ve iş bulmak amacıyla Hindistan’dan İran’a gitmelerine neden olmuştur. Kenrick; Çingene 

toplumumun VII ile X. yüzyıllar arasında, Hindistan sınırları içinde değil de, dışında ortaya 

çıktığından bahsetmektedir. Hindistan’dan farklı Çingene kabilelerinden gelen göçebeler 

İran’da kız alıp vermek yoluyla birbirlerine karışmışlar ve İran da “Dom”, ilerleyen 

zamanlarda “Rom” adı altında bir Çingene halkı oluşturmuşlar ve burada yaşayan çoğunluk, 
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ilerleyen zamanlarda Avrupa’ya yolculuk yapmıştır. Bu zamanda değişik bölgelerde yaşayan 

ve Azerbaycan’da Balaken, Yevlak ve Ağdaş Bölgelerine yerleşen Çingenelerde onların 

soyundan gelmektedir. Kenrick’in dile getirdiği kişisel görüşe göre, çeşitli kabilelerden gelen 

Hintli göçmenler İran’da kaynaşmışlardır (Kenrick, 2006: 18, 24-25). Bunu doğuran sonuç 

Hindistan’dan göç ederek İran’a gelen Çingenelerin burada yerleşerek çalışmaya başlamış 

olmaları ve evlilik yoluyla birbirlerine karışmaları, sonuçta Çingene soyundan “Dom” diye 

bir topluluk ortaya çıkarak Avrupa ve Dünyaya yayılmalarıdır. 

“Dom” un anlamı olan “erkek” sözcüğü, günümüzde Hindistan’ın bazı bölgelerinde 

sadece kastlardan birisine işaret etmektedir. “Dom” sözcüğündeki “d”, “r” ye dönüşmüş ve 

Avrupa’da çoğu Çingenelerin Çingenecede kendisine verdiği ad olan “Rom” halini almıştır. 

Fakat Ortadoğu’da hala Dom diye bilinen ve Avrupa Çingeneleriyle akraba olan 

toplulukların olduğunu bilmekteyiz (Kenrick, 2006: 26).Günümüzde ise Azerbaycan 

Azerbaycan’ın Yevlak, Balaken ve Ağdaş yerleşkelerinde halen adları “Dom” soyundan 

geldikleri ve kendilerine Karaçi dediklerini yaptığımız görüşmeler ışığında anlamış 

bulunmaktayız. 

Dünyadaki tüm ülkelerin XVI. ve XVII. yüzyıllarda ulaştıkları topraklarda, XVIII. 

yüzyıl sonlarına doğru yerleşik konuma geçen “göçebelere” tanık olmuşlardır. Buna örnek 

Ukrayna Çingeneleri (Servi, Servuja) ve daha sonraları Romanya, Macaristan, Almanya ve 

çeşitli ülkelerden gelenler gibi örnekleyebiliriz. Buna benzer, 500 yıl Türklerin 

egemenliğinde kalan Sırbistan Bosna’dan, 18. yüzyıl içinde gelen “ Beyaz Çingeneler” 

olmuştur. Beli Çigani, Çingene “göçebeler” VIII. yüzyılın başında Avusturya, Romanya ve 

Türkiye’den gelmişlerdir (Martinez, 1992: 25-26). 

XVIII. yüzyılda Avrupa'ya göçeden Hintlilerin yani Çingenelerin büyük bir 

çoğunluğu, bazı dil bilimcilere göre, Çingene dili Hint ailelerinin Hint-Avrupa grubuna aittir 

görüşünü savunmaktadırlar. Azerbeycanda yaşayan Romanlara yani Karaçilere, önceleri 

“Kürt” adı verilmekteydi. Bunun sebebi ise dillerinin Farsça olması ve bu dilin Kürtçeye 

benzemesi,  Kürtçe ve Farsça’da birbirlerine yakın ve benzer bir çok kelimenin var 

olmasıydı. Azerbaycan’a gelen Romanlar, diğer adları ile Karaçiler İran’dan gelmişlerdir. 

Karaçi topluluğu, Rusya ve Avrupa’ya, Kuzey Kafkasya’daki, Güney Kafkasya’daki tüm 

ülkelerde görülebilir. (http://ru.sputnik.az/expert/20080912/42483424.html). 

Hindistan’dan göç eden Çingeneler farklı meslek dallarındaydı; tarım işçileri, 

çobanlar, çalgıcılar, muhasebeciler, tüccarlar vb. idi. Ancak dünyaya yayıldıklarında, 

geçimlerini, dünyadaki tüm ülkelerde olduğu gibi dilencilik ve hırsızlığın dışında yaptıkları 

el becerileri olan demircilik, falcılık, müzisyenlik ve dans, at alım satımı ve bakıcılığı, ayı 

oynatıcılığı, bakırcılık, sepetçilik vb. ile sağlamaktadırlar (Berger, 2000: 11-12). Çingeneler 

bir çok iş yapmışlardır ve XVI. yüzyılla XVIII. Yüzyıllar arasında, Doğu’da olduğu gibi 

Batı’da da soyluların hizmetinde çalışarak, at yetiştirmişler, saray müzisyenliği ve falcılık 

yapmışlardır. Fakat XIX. Yüzyılın başında bir çok zamanla değişmeye başlamıştır (Yoors, 

2005: 13). 

2. Genel Hatlarıyla Karaçi Romanlarının Azerbaycan’daki Tarihi ve 

Dağılımı 

Azerbaycan'da yoğun olarak Yevlak, Balaken, Ağdaş’da, on bin civarında Karaçi 

Çingenesi yaşamaktadır ve bu Karaçiler Dom soyundan gelmektedirler. Azerbaycan’a 

Karaçiler ilk olarak Kazakistan’dan 1967 yılında Yevlak şehrine göç etmişlerdir. Yaşadıkları 

yerlere uyum sağlayan Karaçiler Azerbaycan’da birçok bölgeye yayılmışlardır. Ama en fazla 

yoğun olarak yaşadıkları yerler Yevlak, Ağdaş, Balaken’ dir.  Yaklaşık olarak Dört bini 

Yevlak’ ta yaşamlarını sürdürmektedir. Yine de bu kesin rakam değildir, çünkü bazı 

çocukların doğum kaydı yoktur. Yevlak ta yaşayan Karaçiler kendilerini Kürt olarak ta 

adlandırmaktadırlar. Genelde oturdukları evler iki veya tek katlı ve avlusu olan dört veya beş 

odalı evlerdir. Bu evlerde yaklaşık olarak 10 ile 15 kişi sayısı bulmaktadır hatta bazı evlerde 

http://ru.sputnik.az/expert/20080912/42483424.html)


2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  
M u ğ l a  

365 

20’yi bulabilmektir. Her ailede 5 ile 10 arası çocuk vardır 

(https://az.wikipedia.org/wiki/Azərbaycan_qaraçıları). 

 

 

 

Yukarıdaki haritaya baktığımızda Azerbaycan da yaşayan Karaçilerin yoğunluklu 

olarak üç bölge olan Balaken, Ağdaş, Yevlak’ ta yaşadıklarını görmekteyiz. Balaken’de 

yaşayan Karaçiler, Gürcistan ve Rusya sınırına yakınlardır. Ağdaş ve Yevlak Karaçileri ise 

birbirlerine daha yakın yerleşmişlerdir. Dolayısıyla da birbirleriyle kültürel olarak daha sıkı 

bir alış-veriş içerisindedirler.  

Karaçiler Azerbaycan’da yaşadıkları yerlerde müziğin dışında farklı meslek dalları 

ile de ilgilenmektedirler. Bunlardan bazıları at yetiştiriciliği, hayvancılık, nalbantlık gibi 

mesleklerde gelmektedir. Azerbaycan'da Romanlar (Karaçiler), Balakene I. Şah Abbas 

zamanında bu şahsın taşıma siyaseti içinde yerli toplulukların eylemlerini ve başkaldırışlarını 

önleyebilmek amacı ile bu bölgeye göç yaptırılmışlardır. Balaken de ki nüfusları 2000 den 

fazladır (http://www.azerbaijans.com/content_1703_tr.html). 

Recep Abdülrahmanov, Balaken Şehri Gülizam Bine Hanife köyünde doğmuş ve 

burada hayatını devam ettirmektedir. Eşi bir Azeridir: “Yaşım 65 ve İran’dan geldik. Eşimi 

Azerbaycan’a geldikten sonra gördüm ve kendisini kaçırarak evlendim” demiştir. Yıllardır 

Azerbaycan Balaken şehrinde olduklarını söyleyerek; “yaşamımız burada geçti ve işimizi 

burada kurduk ve çocuklarımız burada doğdu kendimizi Azerbaycanlı hissediyoruz ayrıca 

birbirilerimizden kız alıp veriyoruz “diyerek, kültürel olarak adaptasyon geçirdiklerini 

vurgular.  



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  
M u ğ l a  

366 

Diğer bir görüşmede ise, aynı durum, Yevlak Karaçilerinde de görünür: Yevlak 

Karaçisi Süleyman Hasanov, Dedesi Ased 1944 yılında Türkiye’nin İzmir şehrinden 

Gürcistan’ın Batum şehrine göç ettiğini söylemiştir. Yevlak ‘ta yaşayan Süleyman 

Xasanov’un yani göçeri tayfanın sülalesi 1944 yılında Kazakistan’a yerleşmişlerdir. 

Kazakistan’ın Almata ve Fronza şehirlerine yaşamışlardır. Kazakistan’dan 1967 yıllında 12 

yaşında iken göç ederek Azerbaycan’ın Yevlak şehrine gelerek buraya yerleşmişlerdir. 

Xasanov “Yevlak ve Berde şehirlerinde toplam 370 ev vardır. Süleyman bey Nizami Gencevi 

mahallesinde ise no: 222 adresinde yaşamaktayız. Bu adresteki mahallede 20 hane olarak 

yaşıyoruz. Her evde toplam 8 ile 12 kişi arasında yaşamaktayız. Meslek olarak şoförlük, 

amelelik, müzisyenlik gibi alanlarda çalışmamızın yanı sıra aynı zamanda okumuşlarımızda 

vardır. Ayrıca kız çocuklarından okumak isteyenleri de okutmaktayız okuyanlar Azerbaycan 

da çeşitli mesleklerde görev almaktadırlar. Okuyan kızlarımız arasında kadın polis olarak 

bile görev yapanlar vardır. Müzik ile ilgilenenler arasında şarkı söyleyen, saz çalan, gitar 

çalan kadınlarımız dahi vardır “diyerek bizleri bilgilendirmiştir. Yaşamları göçebe 

olduğundan birçok milletin dillerini bildiklerini söylemiştir.  

3. Azerbaycan Karaçilerinde Düğün Törenleri ve Düğün Müziğinden 

Hareketle ‘Kültür Analizi’ 

Yukarıda ifade edildiği gibi Ağdaş, Yevlak ve Balaken’de bulunan Azerbaycan 

Karaçileri’nin müzikleri arasında çok büyük farklılık yoktur, Azerbaycan sınırları içerisinde 

yaşayan Karaçiler ürettikleri kültür ve müzikleri yüzde seksen beş ortak noktalara sahiptir. 

Dolayısıyla Azerbaycan Karaçileri’nin hem kültür olarak hem de müzik olarak ortak bir 

payda altında ele almak gerekmektedir.  Karaçiler, yaşadıkları yerlerde profesyonel müzik 

mekânları olmadığından, sürekli çalışacakları gazino, bar, pavyon mekânları yoktur ve bu 

sebeple profesyonel müzik mekânlarında müzik yapmamaktadırlar. Dolayısıyla Azerbaycan 

Karaçileri, ücret karşılığı profesyonel müzisyenlik yapabilmek için düğün ortamlarını 

seçmişlerdir. Düğün ortamlarında yaptıkları müziklerde, çoğunlukla Azerbaycan’ın yerel 

müzik özelliklerini yansıtmakla birlikte, Karaçilerin kendi üslupsal farklılıklarını da ortaya 

koymaktadırlar. Dolayısıyla müzikleri ağırlıklı olarak Tambur, bağlama, org, koşar nağara, 

elektrogitar, zurna ve davul çalgılarını kullanmaktadırlar. Dolayısıyla düğün törenleri 

kültürlerini anlatacak olursak yaptığım görüşmeler ışığında aşağıda bahsedilmiştir. Garmon, 

elektrogitar, org, koşa nağara, nefesli olarak kara zurna ve davul enstrümanları 

kullanmaktadırlar. 

 

Şekil II: Değişkenlik gösterebilmekle birlikte, Karaçilerin özellikle de düğünlerinde 

kullandıkları çalgı topluluğu: Elektrogitar, Koşa Nağara, Garmon  
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1974 doğumlu olan ve Okulda temizlik işçisi olarak çalışan, düğünlere sıklıkla 

katılan ve düğün kültürünü bilen Kifayet Azizov, Balaken Hanife köyündendir. Akraba 

evlilikleri yaptıklarından ve Azerilerden kız alıp verdiklerinden bahsetmiştir. Geçmişte 

düğünlerini büyük çadırlar kurarak çadır içlerinde yaptıklarını görüşmelerimizde belirtmiştir. 

Ayrıca Azizov kız istemelerini; “Balaken de evlenilecek kızı istemeye ilk başta elçiler gider 

ve tek istemede kız verilmez. Kızı alabilmek için üç defa kız isteme yapılmalıdır” demektedir. 

Ayrıca, “Birinci ve ikinci istemelerde kızı vermezler fakat üçüncü kez kız istemeye 

gidildiğinde kızı artık verirler. Üçüncü defa kız istemeye gidilirken pasta, helva, gümüş tepsi 

içinde çikolata, şeker götürülür ve gümüş tepsi süslenerek götürülür” sözleri ile 

anlatmaktadır. 

Kifayet Azizov ile yaptığımız görüşmeler ışığında Balaken de düğün yapıldığı aynı 

gün içerisinde kına yakılma işlemin de yapılmasından bahsetmiştir. Kına merasimini çalgılı 

ve eğlenceli yaptıklarını söyleyerek. Kınada müzik olarak “Zurna, saz, davul” çalgılarının 

olduğunu söylemiştir. Azizov “Kına merasimi sona erdiğinde düğün başlamaktadır. Aynı 

gün içerisinde kına töreni yapıldığından dolayı kına sabah başlamakta ve kına sonunda 

düğüne geçilmekledir. Kınada gelin kırmızı tuvalet giymekte, düğüne gider iken üstünü 

değişip beyaz gelinlik giyerek damadın evine gider” demiştir. Kına töreni sadece kadınlar 

arasında yapılmaktadır. Bu törene damadın ablası, annesi ve bayan akrabaları 

katılabilmektedir. Oğlan evine düğüne giderken düğün arabasına atlılarla eşlik edilmektedir. 

Atları özel olarak süslemektedirler. Azizov ayrıca, atın başlarına süslerin takıldığını, aynı 

zamanda eyerlerinin de süslendiğini, düğünlerin çoğunlukla ilkbahar ve sonbaharda 

yapıldığını, Ramazan ayının oruç ayı olması sebebi ile bu ay içerisinde düğün yapılmadığını 

görüşmemizde vurgulamıştır (Azizov, Balaken, İşçi: 2016). 

Garmon sanatçısı olan Karaçiler’ den Guliyev Vasif, kına yakılırken ve gelin 

gelirken “Vağzalı” denen ezginin Azerbaycan’da düğünlerin değişmez eseri olduğundan, 

evlenen gelinin baba evinden çıkarken ve yeni evine girerken bu eserin mutlaka icra 

edildiğini söylemektedir (Vasif, Guliyev, Müzisyen: 2016). 

 

 

              Yukarıdaki gördüğümüz örnek Türk Musikisinde Yürük Semai, Türk Halk 

Müziğinde ise 3+3 şeklindeki bileşik usule tekabül eden 6/8 lik ritim kalıbı ile yazılmıştır. 

Makamsal olarak Türk Musikisinde Segâh Makamı, Türk Halk Müziğinde ise Azeri 

Ayağı100 kullanılmıştır. Bu örnek dizinin güçlü sesi olan re (neva) sesinde bırakılmıştır. 

Çalışmada Karaçi düğün müzikleri, görüşme ve gözlemlerle açığa çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Müzisyenlik ile geçimini sağlayan Hangulu isimli Karaçi, 1956 yılından 

itibaren Ağdaş’ta yaşadıklarını görüşmelerde aktarmıştır. Köklerinin İran’a dayandığını ve 

                                                           
100 SAĞER, Turan (2004), “Temel Müzik Teorisi”, Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, s.83. 
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kendisinin Azeri bir bayanla evli olduğunu, hayatını sadece meslek olarak müzisyenlikten 

kazandığını, önceleri çalgısının Garmon olmasına rağmen, ihtiyaçtan dolayı ve tek kişilik 

orkestra olması sebebi ile şimdiki kullandığı çalgının org olduğunu belirtmektedir. Herhangi 

bir müzik eğitimi yoktur. Hangulu, müziksel icrasını “Kına ve düğünlerde Hint şarkıları, 

Azerbaycan musikisi çalmaktayım. Karaçi musikisi çalmıyorum çünkü Karaçi Musikisi 

bilmiyorum” sözleri ile anlatmaktadır. Bu sözlerden Karaçilerin Agdaş’a geldikten sonra 

kendi öz müziklerini unutarak Azerbaycan musikisine adaptasyon sağladıkları 

gözlemlenmektedir. Hangulu, Azerbaycan müzikleri içerisinde de halk bestekârlarının ve 

düğün müziklerini icra etmektedir. Bunlara eserlere örnek olarak; terekeme, gaytağı, şalako 

raksları (dans) verilebilir. Hangulu ayrıca, müzik yaptığı zaman makamlardan segâh, çargâh 

ağırlıklı makamsal ezgileri intro yaparak eserlere açılış yaptığını belirtmektedir. 

 

 

Yukarıdaki örneğe baktığımızda Türk Musikisinde Yürük Semai, Türk Halk 

Müziğinde ise 3+3 şeklindeki bileşik usule tekabül eden 6/8 lik ritim kalıbı ile yazılmıştır. 

Makamsal olarak ise Türk Musikisinde Rast makamı, Türk Halk Müziğinde ise Müstezat 

ayağı kullanılmıştır. Bu örnek dizinin güçlü sesi olan re (neva) sesinde bırakılmıştır. Bu oyun 

havası hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’nin Azeri nüfusunun yoğun olduğu Erzurum, 

Kars gibi bölgelerde özellikle düğünlerde çalınmaktadır. Dolaysıyla bu eserin Türkiye’de 

TRT repertuarına kazandırılmış olup Azerbaycan ve Türkiye’nin doğusuna ait ortak bir 

kültürel değer olduğu söylenebilir. 

Hangulu müziksel icrasını; “Türkçe şarkılarda düğünlerde ve gecelerde icra 

etmekteyim özellikle 9/8 Roman havalarından Ayılana gazoz bayılana limon çoğunlukla 

çaldığım eserdir. Bu çaldığım eserlerin dışında ise Türkiye’de popüler sanatçılardan 

Takanın, Seda sayanın, İbrahim Tatlıses’in de şarkılarını icra etmekteyim” sözleri ile 

açıklamaktadır (Hangulu, Agdaş, Garmon ve Org Müzisyeni:2016). 

Azerbaycan Milli Konservatuarında Tarih Nazariyat bölümünde görev yapan 

araştırmacı ve âşık olan musikişinas Mübariz Aliyev, Karaçi düğünleri ile ilgili 

görüşmelerde, Karaçi düğünlerinin kültürel bakımdan çok zengin olduğunu söyleyerek, 

düğün öncesinde, elde dikilen kıyafetlerin giyildiğinden söz etmiştir. Karaçilerin düğünlerde 

renkli giyinmeye özen gösterdikleri yapılan görüşme ve gözlemlerde gözlemlenmektedir. 

Karaçiler düğünlerde raks (dans) etmektedirler. Aliyev, Karaçi müzikleri ile ilgili; 

“Karaçilerin Azerbaycan’da yoğunluklu olarak yaşadıkları Ağdaş, Yevlak ve Balaken 

bölgelerinde kendi öz musikilerini unutmak üzere olduğunu görmekteyiz. Fakat Karaçiler 

düğünlerde Azerbaycan musikilerinden çoğunlukla yararlanmaktadırlar” yorumunu 

yapmaktadır. Azeri oyun havalarından, düğünlerde çalınan eserlerden en önemlileri Vağzalı, 
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terekeme dansı, halk ve âşık mânilerinden ruhani döndermesi, yanık keremi,  Süleyman’ı 

raksıdır. Bu raksları (dans) erkekler ve bayanlar yapmaktadır. 

Aliyev, ayrıca Yevlak’ ta Karaçi düğünlerinde Hint şarkılarından ve danslarından da 

yararlandıklarından bahsetmiştir. Bunlar “Heştarhani raksi” ve “Hint vari raksı, deşti, yani 

dehli raksıdır. 

Azerbaycan Karaçileri ayrıca düğünlerinde Türkiye’deki gibi halay çekmektedirler 

bu halayları erkekler ve kadınlar ayrı çekmektedir bu halayın adına “yanlı” denmektedir. 

SONUÇ 

Azerbaycan Karaçileri, kendi öz kimlikleri olan Roman kimliğinden çok, 

Azerbaycan kimliğine adapte olmaya başlamışlar ve Azerilerle evlilikler yapmaya 

başlamışlardır.  Dolayısıyla bu durum Karaçilerin de düğün müziklerine yansımaktadır. 

Karaçi Düğünlerin’ de genel olarak üç farklı etki vardır. Düğünde görülen bu etkiler, 

baskınlığı sırasıyla Azerbaycan Müziği,  Türkiye Roman Müziği, Hindistan Roman 

Müziğidir.  

Azerbaycan Müzik Kültürü: Azeri oyun havalarının üslup özelliği Karaçi 

düğünlerinde görülür.  Karaçi oyun havalarının ortak özellikleri, genelde 6/8 lik, 12/8 

ritimlerle, nadiren 4/4 ritimle oynanmasıdır. Karaçi düğünlerinde çalınan bu oyun 

havalarının adı çoğunlukla Yallı, Terekeme, Vağzalı, Yanık Keremdir. Türkiye’de oyun 

havası eşliğinde ritmik hareketlerle oynanan halay adı verilen dansın, Azerbaycan Karaçi 

düğünlerinde de oynandığı görülmektedir. Farklı olarak Türkiye’de kadın-erkek halay 

birlikte çekilirken, Azerbaycan’da kadınlar ve erkekler ayrı halay çekmektedir. Ayrıca 

Azerbaycan’daki Karaçiler halayları Türkiye’deki gibi 2/4 ve 4/4 lük ritimlerle değil farklı 

ritimlerle çekmektedirler. 

Türkiye Roman Kültürü: Azerbaycan Karaçi Romanları, Türkiye Romanları ile 

kısmen de olsa bir etkileşim içerisinde oldukları için, bu durum Karaçi Düğünlerine 

yansımıştır Anadolu ve Balkanlara ait 9/8’lik Roman havaları,  Karaçi düğünlerinde de icra 

edilerek çalınmaktadır. Bu Roman havalarından bazıları “Ayılana Gazoz Bayılana Limon, 

Çadırımın Üstüne, Mastika”dır. 

Hindistan Roman Kültürü: Düğünde Hindistan romanlarının müziği icra 

etmektedirler,  bunlar  “Heştarhani raksi” ve “Hint vari raksı ” dır. 

Sonuç olarak, Karaçi düğün müziklerinde Azerbaycan, Türkiye (Türkiye Roman 

Kültürü) ve (Hindistan, Roman kültürü) nün etkileri vardır.  Karaçi düğün müzikleri 

Garmon, elektrogitar, koşar nağara ve bağlama ile icra edilir. Garmon ve Koşar Nağara 

Azeri kültürünün;  elektrogitar Batı kültürünün etkisidir. Bazı düğünlerde kara zurna-davul 

kullanılmaktadır ve davul-zurna da Azeri kültürüne uygun olarak çalınıp icra edilmektedir. 
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KASTAMONU DÜĞÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ; 

KÖÇEKÇE HAVALARININ DERLENMESİ 

THE INDISPENSABLE OF WEDDING CEREMONIES IN KASTAMONU;  

THE COMPILATION OF LIVELY DANCE TUNE 

Zehra DİNÇER & Nilgün SAZAK & Furkan KAYAOĞLU 

 

ÖZET 

Maddi ve Manevi kültürüyle ve düğünleriyle önemli merkezlerden biri olan Kastamonu bu izleri 

taşıyan illerimizden birisidir. Yöreye göç olmadığından halk müziği ve geleneksel oyunlar, düğün eğlenceleri 

yöre özelliklerini yansıtır. Anadolu’nun bazı bölgelerinde hala varlıklarını sürdüren köçek ve köçekçe havaları 

Kastamonu yöresinin zengin bir kültürü ve düğünlerinin de eğlencesinin vazgeçilmezi olarak yaşamaktadır. 

Kastamonu köçek havalarında davul, zurna, kemane (tırnak), kaşık (şimşir), çalpara (zil) gibi enstrümanları 

görmekteyiz. Köçekçe havaları usta-çırak ilişkisi ile nesilden nesille aktarılmakta dır. Köçekçe havalarının 

öğretimi profesyonel anlamda günümüzde 15‘li yaşlarda başlayarak devam edilmektedir. Bu araştırmada 

Kastamonu köçekçe havaları nitel araştırma yöntemlerinden Etnografik araştırma  ile incelenmiştir. Araştırma ve 

derleme verileri video ve ses kaydı yardımıyla toplanarak, düğünlerde çalınan halk müziği parçaları notaya 

alınmıştır. Bu araştırmanın evreni; Kastamonu ili düğünlerindeki köçekçe havalarının derlenmesi örneklemi ise 

araştırmacının veri toplamak amacıyla katılmış olduğu Bozkurt, Taşköprü, Abana, Şenpazar, Azdavay, Cide, 

İnebolu ilçelerindeki düğünlerinde derlenen köçekçe havalarıdır. Araştırmada; Kastamonu ili müzik kültürü için 

önemli olan köçekçe havalarını derlemek tanıtmak, düğünlerdeki  yerini belirtmek, mahalli sanatçılarımızın 

düğünlerdeki sanatını, performansını toplumdakini yerini göz önüne sermek amaçlanmaktadır. Bu çalışma bir 

yörenin zengin bir kültürünü ve düğünlerdeki köçekçe havalarının ne kadar önem taşıdığını, ne kadar değerli 

olduğunu belirtmek açısından da önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kastamonu Düğünleri, Köçek Havaları, Derleme. 

ABSTRACT 

With the material spiritual culture and wedding ceremonies, Kastamonu is one of the important centres. 

Because of that there is no migration to this district, folk dance and music, traditional dances and wedding 

ceremonies reflect the regional features. A Lively Dance Tune which is known as a cultural wealth and an 

indispensable amusement for wedding ceremonies in Kastamonu, is still existing in some regions of Anatolia 

some instruments such as drum, clarion, castanet, violin bow (nail), spoon (boxtree) are used in this dance. This 

Lively Dance Tune is passed from generation to generation by master-apprentice relationship. This dance is an 

indispensable kind of amusement in wedding ceremonies. These days, Teaching of This Lively Dance Tune 

continue professionaly with students in 15 years old. In this research; Lively Dance Tune of Kastamonu is 

examined with ethnographic research  of qualitative research techniques. Firstly,the survey and compilation datas 

are collected by means of, video and audio recard. Then folk music pieces, acted in wedding ceremonies, will be 

written as a musical note. The Research Population is, The Compilation of Lively Dance Tune in wedding 

ceremonies of Kastamonu Region. The Research Pattern is the wedding ceremonies of Bozkurt, Taşköprü, 

Abana, Şenpazar, Azdavay, Cide and İnebolu districts in orderto collect data. İn this research, we aim to 

introduce The Lively Dance Tune which is so importand in Kastamonu Region, to report the role of indispensable 

in wedding ceremonies, to Show the performance, art of these local artists in wedding and their social status. The 

research is so importand that it explains the cultural wealth of one district in Kastamonu and The Lively Dance 

Tune is significant and valuable for wedding ceremonies. 

Keywords: Kastamonu Weddings, Dancer Boys Airs (music), Compilation. 

GİRİŞ 

Kastamonu yurdumuzun kuzeyinde, bir kısım toprakları Karadeniz kıyısındadır. İl 

topraklarının tamamı Karadeniz Bölgesi (Batı Karadeniz Bölümü) sınırları içindedir. 

Doğusunda Sinop İli, batısında Bartın ile Zonguldak illeri, güneyde Çankırı ili, güneybatıda 

Çorum ile komşu ili olurken, kuzeyde Karadeniz uzanır. Komşu olan beş ilden, hem de 

Karadeniz Bölgesinde yer alan bütün illerin her birinden daha büyüktür  (Erdoğdu, 1992:5). 

Toplumumuzda geçmişten günümüze düğünler, şenlikler, bayramlar, törenler ve çeşitli 
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toplantılarda icra edilen halk oyunları milli kültürümüzün vazgeçilmez bir öğesidir. Çok 

zengin bir kültüre sahip olduğumuz bilinen bir gerçektir (Ötken, 2011:270). 

Kastamonu ili, coğrafi konumu kültürel değerleri ve özellikle müzik-dans kültürü ile 

ön planda yer almaktadır. Hemen her safhada kadınlar ya da erkekler arası toplantılarda 

sohbetler, eğlence, oyun, çalıp söyleme ve oynama görülür. Kastamonu yöresinde eğlencenin 

oyunun temeli davul, zurna ikilisidir. Zengin düğünlerinde davul, zurna çiftleşir. Bazen de 

zurna tek, davul iki olur. Tosya çevresinde davul-zurna yerini bağlama alır. Saz, maşa, 

darbuka, cümbüş, klarnet birbirlerine eşlik ederek düğünün neşesini sağlarlar. Davul ve 

zurnanın her safhasındaki nağmeleri farklıdır. Kına yakmanın ayrı, kaynana ağlamasının ayrı 

havaları ve çalış biçimi vardır (Erdoğdu,1993:163,194).  

Kastamonular arasında davulcu “Karayılan” ve grubu efsane olmuş, karayılan belli 

festivallerde, yarışmalarda çok büyük davulcu grupları çıkarmış; atölyeler düzenlenmiş ünlü 

bir davulcudur (Kurt, 2007: 84). 

Kastamonu’da köçekler, tıpkı Osmanlı devri eğlence hayatında olduğu gibi, çok iyi 

organize olmuş ve profesyonelce çalışan oyunculardır. Ancak Kastamonu yöresinde görmüş 

olduğumuz köçeklerin, Osmanlı devrinde görmüş olduğumuz köçeklerden önemli farkları 

vardır. Kastamonu ilindeki köçekler, sadece oyuncu değil, aynı zamanda davul, zurna ve 

kemane çalabilen iyi birer müzisyenlerdir. Bunun en önemli sebebi aile ortamında almış 

oldukları eğitimlerdir (Tuncel, 1999:86). 

Özellikle Kastamonu’nun yöresel düğünlerinde davul ve zurna çaldırılıp “Köçek” 

adı verilen erkek dansçıların oynatılması sürdürülen önemli geleneklerden bir tanesidir (Atlı, 

2011: 53). 

Köçekler, davul, zurna, İstanbul kemençesine benzeyen, armudi yapıdaki kemane ve 

def eşliğinde oyunlarını icra etmişlerdir. Ancak bu enstrümanların bir arada kullanılması 

mümkün olmadığından, geleneksel icra bir takım kuralları da beraberinde getirmiştir 

(Tuncel, 1999:103).  

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada; köçek havalarının, çalan ve oynayan kişiler 

tarafından icrasının nesilden nesille iletilme yollarının açığa çıkarılması ve bu müzik 

kültürünün günümüzdeki durumunun incelenmesi, Kastamonu'daki köçek havalarının 

derlenerek notaya alınması amaçlanmaktadır. 

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır 

1. Kastamonu’da köçek havalarını icra eden mahalli sanatçıların özellikleri nelerdir? 

2. Kastamonu’da köçek havalarının icra edilmesinde kullanılan enstrümanlar nelerdir?  

3.Kastamonu’da halk müziği parçalarını icra eden mahalli sanatçıların 

repertuvarlarındaki köçek havaları nelerdir?   

Araştırmanın Önemi: Bu çalışma Kastamonu yöresinin zengin bir kültürünün 

günümüze aktarımın sağlanması köçeklik geleneğinin ve köçek takımları tarafından çalınan 

yöresel eserlerin notaya alınarak korunmasının sağlanması açısından önemli görülmektedir.  

YÖNTEM 

Bu araştırma, Nitel Araştırma yöntemlerinden Etnografik Araştırma yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. “Etnografi, etno (insan) ve grafi (tanımlama, tasvir etme) kelimelerinden 

oluşmaktadır ve bir grubun davranışını doğrudan gözlemlemek ve bu gözleme dayanarak bu 

gruba ilişkin bir betimleme yapmak olarak tanımlanmaktadır. Etnografik araştırmada amaç, 

grup üyeleriyle doğrudan ilişki kurmak ve grubun kültürel yapıları ve bu yapıları oluşturan 

davranış ve deneyimleri açıklamaktır. Bu tür araştırmada, bireyleri ve ilişkili başka insanları 

gözlemleyerek ya da onlarla görüşme yaparak onların günlük deneyimlerini belgeleme ya da 

tasvir etme üzerinde durulur” (BüyükÖztürk, Çakmak,Akgün, Karadeniz, Demirel, 2015:18). 
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Evren ve Örneklem: Bu araştırmanın evreni; Kastamonu ili düğünlerindeki köçekçe 

havalarının derlenmesi örneklemi ise araştırmacının veri toplamak amacıyla katılmış olduğu 

Bozkurt-Abana, Taşköprü, Şenpazar, Azdavay, Cide, İnebolu ilçelerindeki düğünlerinde 

derlenen köçek havalarıdır. 

Verilerin Toplanması: Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme sorularıyla elde edilmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin görüntü ve 

sesleri kayıt altına alınıp, düğünlerde çalınan halk müziği parçaları notaya alınmıştır. 

Görüşmeye katılan kişilerin ve görüşmelerin yapıldığı yerlerin isimleri, kişilerden ve 

kurumlardan alınan izin doğrultusunda açıkça yazılmıştır.  Köçekçe havalarını icra eden “ 

Kemane, Davul, Zurna, Köçek” ustalığı ile ilgilenen 24 kişí ile yapılan görüşmede sorulan 

sorular şunlardır;  

1. Enstrüman çalmaya nasıl ve kaç yaşınızda başladınız?  

2. Mahalli sanatçılar veya çalgı grupları arasında usta-çırak ilişkisi var mıdır? 

3. Havalarınızı düğünlerde çalarken kullandığınız enstrümanlar nelerdir?  

4. Havalarınızı icra ederken kaç kişi ile icra etmektesiniz?  

5. Düğünlerde kullandığınız parçalar (havalar ) nelerdir?  

Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi: Görüşme yapılan kişilerin ilçelere göre 

dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1. Görüşme Yapılan Kişilerin İlçelere Göre Dağılımları 

GÖRÜŞMENİN 

YAPILDIĞI 

İLÇE 

GÖRÜŞMENİN 

YAPILDIĞI 

YER 

KÖÇEK 

TAKIMININ 

ADI 

KÖÇEK 

TAKIMININ 

ÜYELERİ 

KÖÇEK 

TAKIMININ 

ÇALGILARI 

GÖRÜŞM

ENİN 

YAPILDIĞ

I TARİH 

TAŞKÖPRÜ 

Gizlice Mahallesi 

Kültür Evinde 

görüşme 

yapılmıştır. 

Taşköprü Davul 

Zurna Ekibi 

İsmail ERSOY Köçek Ustası 

16.10.2016 
Muharrem 

ÖZDEMİR 

Zurna ve 

Zurna Yapımı 

Ustası 

Ş
E

N
P

A
Z

A
R

 

Şenpazar’daki etli 

ekmek salonunda 

görüşme 

yapılmıştır. 

- 

Dursun ÖZAN 
Davul ve 

Köçek Ustası 

28.08.2016 

Dursun Kara 
Zurna ve 

Davul Ustası 

Güllü 

Mahallesinde, 

evinde görüşme 

yapılmıştır. 

 

- 
Mustafa 

ÖZKAN 

Kemane 

Yapım Ustası  

Davul ve 

Kemane 

Ustası 

21.08.2016 

Şenpazar Halk 

Eğitim 

Merkezinde 

görüşme 

yapılmıştır. 

- 

Dursun TUNA Zurna Ustası 

07.10.2016 
Mustafa 

ERDEM 
Köçek Ustası 

A
Z

D
A

V
A

Y
 

Fehmi ÇILBIR’ın 

düğününde 

görüşme 

- 

Metin Uslu Köçek Ustası 

27.08.2016 

Ergün YAVRU Zurna Ustası 
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yapılmıştır 

Erol ÇEVİK 
Köçek ve 

Davul Ustası 

Fatih DEMİR Köçek Ustası 

Şahin AYEN 
Kemane 

Ustası 

C
İD

E
 

Serkan 

BAYRAKGÜL 

kız kardeşinin 

gelin alma ve halk 

alması öncesinde 

Cide Sarı 

Yazma Davul 

Zurna Kemane 

Ekibi 

İsmail ÖZAN 

Köçek, Davul 

ve Kemane 

Ustası 

21.08.2016 

Yılmaz DEMİR 

 

Zurna ve 

Kemane 

Ustası 

İN
E

B
O

L
U

 

İlyas 

KARAGÖZ’ün 

düğününde 

görüşme 

yapılmıştır. 

 

Kemaneci 

Murat ve Ekibi 

Murat TUN 
Kemane 

Ustası 

28.08.2016 

Bilal 

ÇELİKBAŞ 
Köçek Ustası 

Cüneyt 

KARATAŞ 
Davul Ustası 

Mehmet 

SAVAŞ 

Davul ve 

Köçek Ustası 

Ali ELLİ Zurna Ustası 

B
O

Z
K

U
R

T
-A

B
A

N
A

 

Damat evine 

gidilmeden Şeker 

alma merasimi 

öncesinde 

Bozkurt çay 

bahçesinde 

görüşme 

yapılmıştır. 

İnebolulu Öz 

Kardeşler Davul 

Zurna ve 

Kemane Ekibi 

Rıfat 

MANOĞLU 

Kemane 

Ustası 

19.08.2016 

Necati ERAT 

 

Davulcu 

Ustası 

Suat ÜNLÜ Köçek Ustası 

Ömer AKSOY Davul Ustası 

İdris 

KORKMAZ 
Zurna Ustası 

Araştırmanın örneklemini oluşturan ilçelerde görüşülen köçek takımlarının bilgileri 

tabloda verilmiştir.  

BULGULAR VE YORUM 

  Araştırmanın alt problemleriyle ilişkilendirilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Kastamonu’da köçek havalarını icra eden mahalli sanatçıların özellikleri nelerdir?  

Rıfat MANOĞLU, 43 yaşında, Kastamonu İnebolu doğumludur. 6 yaşında kemane 

ile tanışmış kemane çalmayı babasından ve amcasından öğrenmiştir. 18 ve 19 yaşlardan 

itibaren profesyonel olarak kemane ustalığı yapmıştır. Oğlu da müziğe ilgili duyarak 

bağlamayı tercih etmiştir. Kemaneci Fatih ve Kemaneci Güngör’ü, Ömer Aksoy’u 

yetiştirmiştir. Ustası Kemaneci Murat Tun’dur. Dünya kemanlar festivaline katılarak Fransa, 

Belçika da  mesleğini icra etmiştir.  
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Necati ERAT, 42 yaşında, Kastamonulu Küre doğumludur. 15 yıldır asma davul 

ustalığı yapmaktadır. Oğlu da kemane çalmaktadır.  

Ömer AKSOY, 17 yaşında Kastamonu Bozkurt doğumludur. Davul 

ustasıdır.Profesyonel anlamda asma davul ustalığına 14, 15 yaşında başlamıştır. Ustası 

Kemaneci Rıfat Manoğlu’dur.  

İdris KORKMAZ, 53 Yaşında, Kastamonu’nun Küre ilçesindendir. 17 yaşında 

zurna çalmaya başlamıştır. Zurna enstrümanını öğrenmek için kaval  (damaksız) ile 

başlayarak 35 yıldır zurna ustalığı yapmaktadır.” Çıraklar zurna çalmak zor iştir 

“dediklerinden zurna ustası yetiştirememiş fakat köçek ve davulcu yetiştirmiştir. Kişinin 

kabiliyetine göre gruplarda yerleri belirlenmektedir.  

İsmail ÖZAN, 1963 Şenpazar Kastamonu doğumludur, köçek, davul ve kemane 

ustasıdır. Okumak istediği halde okuyamadığından, baba mesleği ve dede mesleğini devralıp 

çıraklıktan yetişerek 10 yaşında köçeklikle başlayarak, davul ile devam ederek 30 seneden 

fazladır düğünlerde kemane ustalığı yapmaktadır. Ustası Ağaç Bükü Şenpazar köyünden 

“İzzet Köçek”,  kemane ustası “Yusuf Aktaş” tır.  

Yılmaz DEMİR, Cide Kastamonu doğumludur. Zurna ve Kemane ustasıdır. 14-15 li 

yaşlarda ilk defa köçeklik mesleği ile başlayarak bir yıl icra ederek 7 yıl kemane ustalığı, 12 

yıldır zurna ustalığı yapmaktadır. Ustası “Mehmet Özdemir”dir.  

Dursun ÖZAN, babasından aldığı Cineviz lakabını kullanır, 75 yaşında, Şenpazar 

Kastamonu doğumludur. Köçek ve davul ustasıdır. Kemane ustası İsmail Özan’ nın 

babasıdır. 15 yaşında dayısı Mustafa Yılmazca’ nın  (Zurna Ustası) kendisine gelip köçeği 

olmadığını gruba davet ettiğini belirterek onun yanında profesyonel anlamda 15 yaşında 

köçekliğe başlamıştır. Askerden geldikten sonrada köçeklik yapmıştır. Hocası Çökelez 

Köçek ve Kemaneci Yusuf Aktaş’tır. Yetiştirmiş olduğu çıraklar Kara böcek lakaplı 

Muzaffer Kaya, Mahir Kaya (Kaya Köçek) ve Ahmet Köçek, Davulcu Mustafa ve Davulcu 

Erol’dur. İsmail Gül’ lün (Çakıcı Lakaplı, Soğuk Su Giğle Köyü’nden Kemane Ustası )  

Dursun Kara, 1963 doğumlu, Şenpazar Kastamonu doğumludur. 13 yıldır zurna 

ustalığı yapmaktadır. Yaşar Kütük, Karaböcek, Mahir, Abdullah Nuhbaş (Kemane Ustası), 

Zurnacı Hasan, Aksibas ile çalışmış hocası köçek ve davul ustası Dursun ÖZAN’ dır. 

 Mustafa ÖZKAN, 77 yaşında, Şenpazar,  Kastamonu doğumludur. 13 yaşında 

köçeklik yapmaya başlayarak davul ustalığına geçmiştir. Günümüzde kemane yapım ve 

kemane icra ustasıdır. Karaali (Karaelli) lakaplı kişiden onunla birlikte düğüne giderken 

kemane çalmayı öğrenmiştir. Muzaffer, Ahmet, Karaböcek, Mahir isimli köçek ve mahalli 

sanatçılarla çalışmıştır. Yetiştirdiği çıraklar kemane ustası Mevlüt Kaplan’dır. Askerde 

bondo takımında görev almıştır.  

Metin USLU, 52 yaşında, Pınarbaşı Kastamonu doğumludur. Köçek ustasıdır. İlk 

olarak 15 yaşında dans etmeye başlamıştır. Kimseden dans eğitimi almadığını ama Süleyman 

Tokyey’i (köçek ) örnek alarak, memleketinde çocukluk döneminde hobi olarak dans etmeye 

başlayarak, profesyonel anlamda 30 yaşından itibaren köçeklik mesleğini yapmıştır, İlkay 

isimli köçeği yetiştirmiştir. Aynı grupta dans ettiği Köçek Fatih’e ustalık yapmaktadır. 

Düğünlere genelde çift köçek olarak performanslarını icra etmektedir. Dubai’ de ve 

televizyon programında performansını sergilemiştir.  

Ergün YAVRU, 40 yaşında, Cide Kastamonu doğumludur. Zurna Ustadır. Babası 

Mustafa Yavru (Zurna ustası) dur. 20-25 yıldır zurna ustalığı yapmaktadır. Ustası babasıdır. 

Yetiştirdiği çıraklar Zurna ustası Yılmaz Demir’dir. Yılmaz Demir 17-18 Yaşlarında iken 

Ergün Yavru’dan zurna çalmayı öğrenmiştir.  

Erol ÇEVİK, 39 yaşında, Şenpazar Kastamonu doğumludur. Köçek ve Davul 

Ustasıdır. 12 yaşında köçeklik mesleğini icra etmeye başlayarak 6 yıl devam ettirerek sağlık 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  
M u ğ l a  

376 

nedenlerinden dolayı köçeklik mesleğini bırakmak zorunda kalmıştır. İlgisi davul 

enstrümanını  öğrenmek olduğu için köçeklik mesleğini bırakarak davul ustalığına geçmiştir. 

Davul ustalığını 25 yıldır yapmaktadır. Yetiştirdiği çıraklar davul ustası Şenpazar’ı Celalli 

köyünden Mustafa Özcan ve Mustafa Erdem’dir. Karaböcek ve Kemane ustası İsmail 

Özan’ın öğrencisidir.  

Fatih DEMİR, 38 yaşında, Cide Kastamonu doğumludur. Köçek Ustasıdır. 16 

yaşında kendisi dans ederek profesyonel anlamda köçeklik mesleğini yapmaya başlamıştır 

 Şahin AYEN, 46 yaşında, Azdavay, Kastamonu doğumludur. Babası Kemaneci 

Kemal’dir. Mahalli sanatçı Azdavaylı Safiye’nin Kardeşidir. Kemane ustasıdır. Kemane 

çalmaya ilkokul yıllarında başlamıştır  

Kemaneci Murad TUN, 1952 İnebolu, Kastamonu doğumludur. 50 yıldır kemane 

ustalığı yapmaktadır. Günümüze kadar 10-15 çırak yetiştirmiş ve Kemane ustası Rıfat 

Manoğlu’ nun ustasıdır. Notayı çok az bilmekte daha çok kulaktan duyarak havaların icrasını 

öğrenmiştir. 3 defa Fransa Paris’e otantik ekip  olarak katılmış ve Kaliforniya’dan kendisini 

merak ederek gelen Mary’ya kemane dersi vermiştir.  

Bilal ÇELİKBAŞ, 36 yaşında, Küre Kastamonu doğumludur. Köçeklik mesleği 

yapmaktadır. Köçeklik mesleğine 9 yaşında başlayarak 12 yaşında ara vererek, 22 yaşından 

itibaren köçeklik mesleğini profesyonel olarak devam etmiştir. Mustafa Çelikbaş’ın abisi de 

köçeklik mesleğini yapmaktadır. Ustası Hamdi Sözen (köçek) ve, Mustafa Çelikbaş 

(köçek)tır. Onları örnek alarak köçeklik mesleğine heves (merak) ile başlayarak yıllardır bu 

mesleği yapmaktadır.  

Cüneyt KARATAŞ, 26 yaşında, Küre Kastamonu doğumludur. Davul ustasıdır. 8 

yaşında özenti ile davul çalmaya başlayarak, profesyonel anlamda 16 yıldır davul ustalığı 

yapmaktadır.  

Mehmet SAVAŞ, 41 yaşında, Küre Kastamonu doğumludur. Davul ve Köçek 

ustasıdır. 12 yaşında köçeklik yaparak başlamış ve 2 yıl devam ettikten sonra 30 yıldır davul 

ustalığı yapmaktadır. Ustası olan babasını Mehmet Savaş’ı örnek alarak, baba mesleğine 

devam etmektedir. 

Ali ELLİ, 58 yaşında, Küre Kastamonu doğumludur. Zurna Ustasıdır. 31 yıldır 

zurna ustalığı yapmaktadır, ilk zurna ustalığına “Bilal Köçek” ile çalışarak başlamıştır.  

Dursun TUNA, 53 yaşında, Azdavay Kastamonu doğumludur. Zurna Ustasıdır. 16 

ve 17 yaşlarında profesyonel anlamda müzik ile ilgilenmeye başlamıştır. İlk önce kaval ile 

başlayarak daha sonra İstanbul’dan zurna alarak ekip kurmuş profesyonel anlamda zurna 

ustalığına devam etmiştir. Profesyonel anlamda zurna ustası olarak ilk düğüne 20 yaşında 

gitmiştir.  

Mustafa ERDEM, Karabatak lakaplı, 48 yaşında, Şenpazar, Kastamonu 

doğumludur. 23 yaşında ilk defa profesyonel anlamda köçeklik mesleğine başlamıştır. 

Hocası Muzaffer Özsoy’dur 

Muharrem ÖZDEMİR, Sinop Gerze doğumludur, 16 yıldır Kastamonu Taşköprü 

ilçesinde yaşamaktadır. Koyun güderken 16, 17 yaşlarında kendi yeteneği  ile zurna çalmayı 

öğrenmiştir. 30 yıldır zurna ve zurna yapım ustasıdır. Hocası Zeynel Duru (Gerze Dikmen 

Köyü)’dur Ayrıca yetiştirdiğï çırak Zurnacı Salim’dir. 

İsmail ERSOY, 1982 doğumlu Akçekise Köyü Taşköprü Kastamonu doğumludur. 

24, 25 Yaşında, köçeklik mesleğini yapmaya başlamıştır. Ustası yoktur. 14-15 yıldır 

profesyonel olarak köçeklik yapmaktadır. Sağ Salim 2 filiminde bir kaç televizyon 

proğramında dans performansını sergilemiştir.  
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Resim 1. Köçek Takımları 

 

Köçek Takım üyelerinden öğrenilen bilgilere göre; köçek havalarının icrası ilk 

olarak 6 ve 9 yaşları arasında özenti ile başlamaktadır. Dokuzlu yaşlarda düğünlerde 

başlayan köçeklik mesleği yaşın ilerlemesi ile yerini davul, kemane, zurna ustalığına 

bırakmaktadır. Köçek havalarının öğretimi profesyonel anlamda günümüzde 15‘li yaşlarda 

başlayarak devam etmektedir. Köçek havalarının öğrenilmesi ve öğretilmesi babadan oğula 

veya usta çırak ilişkisi ile aktarılmaktadır. Kastamonu'da mahalli sanatçıların ve ustaların 

hiçbir şekilde eğitim almadıklarını, nota ile değil kulaktan duyarak öğrendiklerini ve 

düğünlerde icra ettiklerini görülmektedir. Havaların icra edilmesinde enstrüman sayıları 

ilçelere göre değişmekte ve farklılaşmaktadır. Genellikle 1 kemane, 2 davul, 1 zurna, 1 

köçek ustası ile ekipler düğünlere katılmakta; köçek havalarını icra eden müzisyenlere ve 

ustalara düğünlerde performanslarını icra etmeleri için geçmiş yıllarda elçi gönderilerek 

ulaşılırken, günümüzde telefon, sosyal medya aracı ile ulaşılmaktadır. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Kastamonu’da köçek havalarının icra edilmesinde kullanılan enstrümanlar nelerdir? 

Köçek havalarının icrasında kullanılan enstrümanlar; Zurna, Zil,  Kemane (Tırnak), 

Davul, Kaşık (Şimşir) dır. Davul ustaları köçeklerin performans danslarına eşlik etmek için 

kaşık kullanmaktadırlar.  

Taşköprü ilçesindeki düğünlerde kemane enstrümanı kullanılmamakta 35’lik zurna, 

davul, kaşık ve zil enstrümanları kullanılmaktadır. Şenpazar’da davulcu ekibine eskiden 

miytar günümüzde meytar denilmektedir. Tosya, Kastamonu Merkez, Taşköprü ve Araç 

içelerinde bir veya bazen hiç köçek bulunmamaktadır. Bu ilçelerde ve Merkez’de ağırlıklı 

davul-zurna ekipleri çoğunluktadır. Şenpazar düğünlerinde ustaların çocukluk yıllarında 

düğünlerin bir kaç gün sürdüğünden dolayı 2 (çift) zurna ustası ile düğünlere katılım 

sağlanmaktadır. Köçekler danslarını sergilerken ve havalara ritim tutmak için enstrüman 

olarak zil kullanmaktadır. Kastamonu düğünlerindeki davul enstrümanı tek davul veya çift 

davul olarak da icrada kullanılmaktadır. Görsellik ve icra anlamında çift davulla yapılan 

şovlar daha etkin ve etkilidir.  

 

 

 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  
M u ğ l a  

378 

 

 

Resim 2. Köçek takımlarının kullandıkları enstrümanlar 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Kastamonu’da halk müziği parçalarını icra eden mahalli sanatçıların 

repertuvarlarındaki köçek havaları nelerdir? 

Yapılan araştırmada; ilçelerde havaların icrası aranağme ile başlamaktadır. Anonim 

olan türkülerimiz yöremiz özelliği bakımından 2 zamanlı, 4 zamanlı, 6 zamanlı ve 9 

zamanlıdır. Köçek Takımlarının günümüzdeki düğünlerde icra ettikleri havalar şunlardır; 

1. .Kastamonu (İnebolu) Çiftetellisi 

2. Tiridine Bandım 

3. Sarı Yazma 

4. Derede Gürgen Dalı 

5. Şu Cide'nin Çeşmesi 

6. İnebolu'dan Kum Gelir 

7. Gıydıvanın Kızları  

8. Sepetçioğlu,  

9. Kabadayı 

10. Bacacılar 

11. Yol havası (Gelin Alma Havası) 

12. Gazel Havası 

13. Yaygara, .Mevlana, Şeker Oğlan, Hüdayda, Bu Fasulye 7, 5 Lira adlı 

türküler de Köçek takımlarının repertuarında bulunmaktadır. 

TRT repertuvarları incelendiğinde mahalli sanatçıların icra ettikleri halk müziği 

parçalarının icrasında farklılıklar görülmektedir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 

ilçelerde görüşme yapılan Köçek Takımlarından alınan kayıtların analizi ve TRT 

repertuarıyla karşılaştırılması sonucunda “Şu Cide’nin Çeşmesi” türküsünün farklı icra 

edildiği görülmüştür.  “İnebolu'dan Kum Gelir” adlı türkünün notası TRT repertuvarlarında 

bulunamamış fakat yöre sanatçılarının video görüntülerine internet ortamında rastlanmıştır.  
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Tablo 2. Şu Cide’nin Çeşmesi Adlı Türkünün Analizi 

TÜRKÜ HAKKINDA BİLGİLER* 

1. Türkünün Adı  Şu Cide’nin Çeşmesi 

2. Türkünün Formu Kırık Hava 

3. Türkünün T.S.M. de Benzediği Makam Hüseyni Makamı 

4. Türkünün İcra Edildiği Ortam Cemiyet ortamında icra edilmektedir. 

5. Türkünün Usulü (Ritmi) 4/4 Sofyan 

6. Türkünün Karar Sesi La 

7. Türkünün Güçlü Sesi Mi (5. Derece) 

8. Türkünün Ses Genişliği 8 Ses 

9. Türkünün Metronomu (Hızı) Dörtlüğe: 85 

10. Türkünün Dizisi 

 

*Bu Tablo Ekici’nin “Elazığ Harput Müziği” adlı kitabında yer alan sınıflama örnek 

alınarak oluşturulmuştur 

 

Resim 3. Şu Cide’nin Çeşmesi Adlı Türkünün TRT Repertuarında Bulunan 

Notası (http://www.notaarsivleri.com/NotaMuzik/ su_cide'nin_cesmesi.pdf) 

http://www.notaarsivleri.com/NotaMuzik/%20su_cide'nin_cesmesi.pdf
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Şu Cide’nin Çeşmesi adlı türkü Kastamonu, Cide'ye aittir. 1941 yılında Muzaffer 

Sarısözen tarafından Sarı Recep’ten (Güray) derlenmiştir. Repertuar No: 01814 ile TRT 

Arşivinde kayıtlıdır.  

 

    

 

Resim 4. Şu Cide’nin Çeşmesi Adlı Türkünün Araştırmacı Tarafından 

Derlenmiş Notası 

Resim 4’te görüldüğü gibi, “Şu Cide’nin Çeşmesi” adlı türkü, araştırmaya katılan 

İsmail Ozan ve Yılmaz Demir’den dinlenerek notaya alınmış ve analizi yapılmıştır.  

Türkü derlemesi TRT arşivinde bulunan derlemenin çok fazla yapısal değişikliği 

olmayan, başka bir deyişle güncel hali olmuştur. Ezgisel yapı olarak bakıldığında motifler, 

ilk derlendiği halinden sadeleşmiş. Sözlerde ilk derlemede fa natürel (♮ ) kullanılırken, 

güncellenmiş halinde fa♯3 kullanılmıştır. Söz bölümlerinde orijinal notada ezgi sol’de asma 

karar verirken, güncel halinde si♭ 2 ‘de karar vermektedir. Yöre tavrını yansıtan ve 

enstrümanın çalım özelliklerini gösteren ezgisel motifler aranağmede çokça kullanılmıştır. 

Orijinal notada bulunan sözler değişmiş, köçeğin dans performansına sıkça yer veren 

aranağmeler türküye yerleştirilmiştir. Bu türkünün derleme güncellemesi, yöresel tavır ve 

üslubun değişikliğe uğradığını, otantik yapıdan uzaklaşıldığını göstermektedir. 
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Tablo 3. İnebolu’dan Kum Gelir Adlı Türkünün Analizi 

TÜRKÜ HAKKINDA BİLGİLER* 

1. Türkünün Adı  İnebolu’dan Kum Gelir 

2. Türkünün Formu Kırık Hava 

3. Türkünün T.S.M. de Benzediği 

Makam 

Uşşak Makamı 

4. Türkünün İcra Edildiği Ortam Düğün ortamında icra edilmektedir. 

5. Türkünün Usulü (Ritmi) 2/4 Nim Sofyan 

6. Türkünün Karar Sesi La 

7. Türkünün Güçlü Sesi Re (4. Derece) 

8. Türkünün Ses Genişliği 5 Ses 

9. Türkünün Metronomu (Hızı) Dörtlüğe: 85 

10. Türkünün Dizisi 

 

*Bu Tablo Ekici’nin “Elazığ Harput Müziği” adlı kitabında yer alan sınıflama örnek alınarak oluşturulmuştur. 

İnebolu’dan Kum Gelir türküsü, TRT repertuarında bulunmamasına rağmen, internet 

ortamında ve TV programlarında, yöre sanatçılarının performansları ile görsel - işitsel 

kayıtlarına rastlanmaktadır. İnebolu'dan Kum Gelir adlı türkü, araştırmaya katılan İnebolu 

Öz Kardeşler Davul Zurna ve Kemane Ekibinden dinlenerek notaya alınmış ve analizi 

yapılmıştır.  
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Resim 5. İnebolu’dan Kum Gelir Adlı Türkünün Araştırmacı Tarafından 

Derlenmiş Notası 
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Resim 5’te, 2
4’lük ölçüde yörenin üslup ve tavrına uygun bir seyir gösteren türkünün 

ezgisel yapısının tekrarlayan motiflerde sus ile zenginlik kattığı görülmektedir. Köçeğin dans 

performansı için bol ara nağmeli bir seyir söz konusudur.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kastamonu düğünlerinin vazgeçilmezi olan Köçekçe Havalarının derlemesi konulu 

araştırmada, usta-çırak yöntemiyle yetişen, geleneksel müzik ve danslarımız olan köçekçe 

havalarını icra eden yöre sanatçılarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar aşağıda 

maddeler halinde verilmiştir. 

1. Köçek havalarının icrası ilk olarak 6 ve 9 yaşları arasında özenti ile 

başlamaktadır. Dokuzlu yaşlarda düğünlerde başlayan köçeklik mesleği yaşın ilerlemesi ile 

yerini davul, kemane, zurna ustalığına bırakmaktadır. Köçek havalarının öğretimi 

profesyonel anlamda günümüzde 15‘li yaşlarda başlayarak devam etmektedir. Havaların icra 

edilmesinde enstrüman sayıları ilçelere göre değişmekte ve farklılaşmaktadır. Genellikle 1 

kemane, 2 davul, 1 zurna, 1 köçek ustası ile ekipler düğünlere katılmakta; köçek havalarını 

icra eden müzisyenlere ve ustalara düğünlerde performanslarını icra etmeleri için geçmiş 

yıllarda elçi gönderilerek ulaşılırken, günümüzde telefon, sosyal medya aracı ile 

ulaşılmaktadır. 

2. Köçek havalarının icrasında kullanılan enstrümanlar; Zurna, Zil,  Kemane 

(Tırnak), Davul, Kaşık (Şimşir) dır. Davul ustaları köçeklerin performans danslarına eşlik 

etmek için kaşık kullanmaktadırlar. Taşköprü ilçesinde tırnak kemane enstrümanı 

görülmemektedir. 

3. Köçek havaların icrası aranağme ile başlamaktadır. Anonim olan 

türkülerimiz yöremiz özelliği bakımından 2 zamanlı, 4 zamanlı, 6 zamanlı ve 9 zamanlıdır. 

TRT repertuvarları incelendiğinde mahalli sanatçıların icra ettikleri halk müziği parçalarının 

icrasında farklılıklar görülmektedir. İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde Köçek ustaları Yaygara, 

İnebolu’dan Kum Gelir isimli havalara davul ustaları ile birlikte söyleyerek eşlik etmektedir. 

Farklı bölgelere ait parçaları da repertuarlarına ekleyerek düğünlerde köçek havası olarak 

icra etmektedirler. Davul, Zurna, Köçek, Kemane Ustalarının günümüzdeki düğünlerde icra 

ettikleri havalar şunlardır.  

Kastamonu (İnebolu) Çiftetellisi, Tiridine Bandım, Sarı Yazma, Derede Gürgen 

Dalı, Cide'nin Çeşmesi, İnebolu'dan Kum Gelir, Gıydıvanın Kızları, Sepetçioğlu, Kabadayı, 

Bacacılar, Yol havası (Gelin Alma Havası), Gazel Havası, Yaygara, Mevlana, Şeker Oğlan, 

Hüdayda, Bu Fasulye 7, 5 Lira türküleri yörede köçek takımları tarafından icra edilen 

türkülerdir. Popüler müzikler de Köçek takımlarının repertuarına girmiş, geleneksel yapıda 

bozulma meydana gelmiştir.  

Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilere yer verilebilir. 

1. Kastamonu'da yıllardır hâkim olan köçek kültürünün tarihinin müzik tarihi 

araştırmacıları tarafından araştırılmasını, köçek havalarının gelecek nesillere aktarılması için 

bir dernek yapısı oluşturulup takımların (davul-zurna-kemane-köçek) tam anlamıyla 

müziksel olarak eğitilmesine, turizm amaçlı gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtılmasına ve 

yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bu kültüre sahip çıkılması yoluna gidilmelidir.  

2. Akademik düzeyde eğitim veren okulların “Türk Halk Oyunları ve Türk 

Müziği” bölümlerinde köçek havaları ile ilgili çalışma yapılmasını, icra etmekte oldukları 

performans danslarının hareket notasyonunda yazılmasını ve Kültür Bakanlıkları tarafından 

Kastamonu'daki mahalli sanatçılara sahip çıkılmasını ve bu kültürün geleceğe iletilmesi 

açısından önerilmektedir. 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN OPERALARINDA SOSYAL EĞİLİMLERİ 

TECELLİ EDEN KADIN KARAKTERLERİ 

THE FEMALE CHARACTERS IN THE OPERAS OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

WHICH MANIFESTED SOCIAL TRENDS 

Züleyha ABDULLA101 

Özet 

Azerbaycan bestecilerinin yarattıkları operalarda toplumdaki sosyal-toplumsal gelişmenin yankısı 

yansıtılır. Sosyal eğilimler, toplumdaki bilinç değişiklikleri, toplumsal cinsiyet problemleri sanat eserlerinin arsa 

hattına etkisiz geçmemişdir. İlk milli opera olan "Leyli ve Mecnun"un yaratılması XX yüzyılın ilk yıllarına denk 

geliyor. Buradaki esas kadın karakteri olan Leyliye bakıldığında, onun yaşadığı facianın sebebini onun bir kadın 

olarak özgür haklara sahip olmamasında görüyoruz. Onun yerine hayatına karar veren babasına karşı çıkmak 

dönemin koşullarından dolayı imkansız. Ü.Hacıbeyli Azerbaycan kadınının özgür düşünme, eğitim alma hakkı 

problemine çeşitli makalelerde ve operettalarda değinmiştir. İlk klasik opera olan "Köroğlu" da (1937) da besteci 

çeşitli sosyal-toplumsal sorunlara değinmiştir. Operadaki Nigar karakteri ise daha özgür ve cesur kadındır. O, 

hayatını tehlikeye atarak, sevdiği Koroğluya sadık kalır ve Hane karşı çıkıyor. 

F.Emirovun "Sevil" operası (1952) kadın kaderine adanmıştır. 50 yıllarında Azerbaycan'da kadınların 

laik eğitimi artık daha kitlesel di. Kadınların yüksek eğitim alması, yani üniversite mezunu olması ve toplumda 

önde gelen işlerde çalışması dönemin güncel sorunuydu. Operanın kahramanı Sevil eğitimsiz olduğu için kocası 

tarafından aşağılanır, evden kovulur ve çocuğundan mahrum edilir. Fakat o, eğitim almak kararı verir. 

Üniversiteyi bitirmekle, eğitimli ve gelişmiş kadın olduğunu kocasına ispat ediyor ve onu kendine hayran ediyor. 

Bu birkaç operadaki kadın imgeleri sosyal-toplumsal hayatı etkiliyor ve aynı zamanda gerçek sosyal 

eğilimlerin aynası rolünü yerine getiriyor.  

Anahtar Kelimeler: Opera, kadın, sosyal eğilimler. 

ABSTRACT 

A number of operas by composers in the social development of society is reflected echoes. Social 

trends, changes in consciousness is taking place in society, gender issues affect the works of art. The first national 

opera "Leyli and Majnun" was written in the first decade of the twentieth century. The main female character - 

Leyli, the cause of her tragedy is the lack of rights. Under the terms of the era to go against her father is 

impossible. Composer U.Hajibeyli wrote about independent thinking of women, the problem of the right to 

education in a variety of articles and operettas. The first opera written in the classical genre "Koroglu" (1937), 

where the composer spoke about a number of social problems. The character Nigar of the opera is more free and 

daring woman. She risked her life to remain faithful to the beloved Koroghlu and was opposed to Khan.  

F. Amirov's "Sevil" opera (1952) is dedicated to the fate of a woman. In the 50s of the 20th century 

women’s higher education, university graduates and the leading works were the problem. The heroine of the 

opera Sevil humiliated by her husband because she was illiterate, were driven out of the house and children are 

deprived. But she does not give up and decided to get an education. University to finish, educated and progressive 

woman, and it proves that the wife is fascinated. 

Operas which we take a look at a few of these female characters are affected by the social and public 

life and at the same time it serves as a mirror of social trends. 

Key Words: Opera, woman, social trends. 

GİRİŞ 

Azerbaycan musikisinde opera sanatının oluşması 20. yüzyılın evvellerine tesadüf 

etmiştir. Üzeyir Hacıbeylinin "Leyli ve Mecnun" muğam-operasının 1908 yılında sahneye 

konulması ile, Azerbaycan seyircisine ilk opera örneği sunulmuştur. Bu dönemden itibaren 

ulusal opera sanatı hızla kendi gelişimini bulmuştur. 

Yaratılan operalar tarihi, kahramanlık, felsefi, romantik ve diğer mevzulu içeriklere 

sahiptirler. Bir takım sanat eserleri gibi operalar da geçmişten kalmış ve ya yaratıldığı 

dönemde meydana gelmiş sosyal problemleri gösteriyor. Bazi operalarda bu içerik konusu 

seçimi ile doğrudan bağlı olur, bazılarında ise dahili konfliktler ile ifade ediliyor. İçerik tarihi 

konuya adanmışsa ve ya  edebiyyatdan götürülmüşse, problemler karakterlerin psikolojik 

portrelerinde ve ya onlar arasında olan münasebetlerde ifade ediliyor.    
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20. yüzyılda Azerbaycan musikisinde elliden fazla opera janrı örneği 

oluşturulmuştur. Şu araştırmada birkaç özel önem arz eden operaların kadın imgelerine 

dikkat getirilmiştir. 

İlk opera örneği olan "Leyli ve Mecnun" un librettosu besteci Ü.Hacıbeyli tarafından 

16. yüzyıl Azerbaycan şairi M.Füzulinin aynı adlı eserinin motifleri üzerine yazılmıştır. 

Poemanın fikir içeriği, şiirleri olduğu gibi bırakılmıştır. Hacıbeyli Ortaçağ Doğu aleminin 

ortamındaki karakterler ve onların arasındaki çatışmalar aracılığıyla yaşadığı dönemin sosyal 

sorunlarını ortaya koymaya gayret etmiştir.  

Opera'nın librettosunun ana hattı şu ki, Leyli ve Geys isimli gençler birbirine 

âşıktırlar, ama Geysin mecnuna dönüşmesi yüzünden Leyli'nın babası kızını ona vermeye 

razı olmuyor ve Leylini başka bir adamla evlendiriyor. Babasına karşı çıkmayan, daha 

doğrusu karşı çıkamayan Leyli o adamla evleniyor, ama Mecnuna olan aşkının derdine 

düşüyor ve ölüyor. Onun ardından Mecnun da ölüyor. 

“Leyli” karakterinde kadının özgürce kendi duyguları ve düşünceleri ile hayatını 

kurmak imkanı olmadığı gösteriliyor. Ortaçağ dönemi için tipik olan bu sorun 20. yüzyılın 

başlarında de güncel idi. (Hatta bugün de bir çok Doğu ülkelerinde günceldir.)  

Operanın yazıldığı yıllarda Azerbaycan'da kadın hakları, kadın özgürlüğü adına 

birçok çalışmalar yapan insanlar vardı. Ü.Hacıbeyli kadınların eğitimi ve düşünce özgürlüğü 

sorununu ortaya koyan kişilerden biri olmuştur. Bu soruna o, yarattığı müzikal sahne 

eserlerinde ve yazdığı makalelerde, felyetonlarda büyük önem vermiştir. Ünlü sanayici ve 

mesenat Hacı Zeynelabidin Tağıyev 1901 yılında Bakü'de "Aleksandriya" kızlar okulunu 

açmıştır. Bu okul Doğu'da Müslüman kızlar için açılmış ilk laik eğitim okuluydu. 1912 

yılında Hacıbeyli ve Tağıyev'in büyük çabaları sonucunda genç vokalist Şevket Memmedova 

ilk kez resital programı ile tiyatro sahnesine (başörtüsüz) çıkmıştır.  

Belirtmek gerekir ki, toplum tiyatro sahnesinde kadın vokalist görmeye hazır 

olmadığı için opera tamaşasında Leyli imgesinin ilk icraçıları (Abdurrahman Ferecov) 

erkekler olmuştur. Sadece 20 li yıllarda ilk kadın Leyli olan Sona Hacıyeva tiyatro sahnesine 

çıkmıştır. Bu da toplumun aydınlarının kadın özgürlüğü için sarf ettiği çabaların mantıksal 

sonucuydu.  

Ü.Hacıbeylinin "Köroğlu" operası 1937 yılında sahnelenmiştir. Eser aynı adlı 

destanın esasında yazılmıştır. Köroğlu'nun sevgilisi olan Nigar operanın tek kadın 

karakteridir. Bu imgede bir takım felsefi ve sosyal sorunlara özgür ve mücadeleci bir 

yaklaşım tarzı yansıtılır. Nigarın esas tuttuğu ilkeler - sevgiye bağlılık, haksızlıklara karşı 

isyan ve halkın özgürlüğü adına fedakarlıktır. Nigar Han kızı olmasına rağmen, halkın 

içinden olan Rövşene (Babası kör edilmeden önce Köroğlu'nun ismi Rövşendir.) aşıktır. 

Babası Hasan Han'ın halka zulüm ettiğini gören Nigar, halkı babasına karşı isyan etmeye 

çağırıyor ve bu işte kendi hayatını tehlikeye atarak, onlara destek oluyor. Halkın kahramanı 

olan Köroğlu ise hanlara karşı bu mücadelenin başındadır. Nigarın desteği babasına ayan 

olunca, babası onun idam edilmesini emr ediyor. Fakat Köroğlu Nigarı ve arkadaşlarını 

idamdan kurtarıyor ve halk şu mücadeleyi kazanıyor.  

Nigar imgesi ile belli oluyor ki, kadın artık yeterince özgürdü. Opera'nın yarandığı 

dönemde kadın artık özgür ve güçlüydü. Bu dönemde kızlar kendi kararları ile seçtikleri 

insanla aile kura biliyorlardı, orta ve yüksek okullarda eğitim alıyorlardı. Elbette ki, o 

dönemde Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nin bünyesinde olması toplumda "özgür kadın" 

imgesinin oluşmasına teşvik veriyordu, çünkü kadınların toplu halde çalıştırılması  süreci 

SSCB'de devam ediyordu. Fakat kadının laik eğitim almak, çalışmak hakkının, tiyatro 

sahnesine çıkmasının  kamuoyu tarafından kabul edilmesi Ü.Hacıbeyli, Z. Tağıyev gibi 

şahsiyetlerin Sovyetler Birliği'nin kurulmasından yıllar önce başladıkları ve hayatları 

boyunca sürdürdükleri önemli mücadeleci çalışmaların sonucuydu. Belirtmek gerekir ki, 
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1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tarafından kadına oy verme hakkı verilmiştir, 

böylece Azerbaycan kadına oy verme hakkı veren ilk Müslüman ülkesi olmuştur. 

Ünlü besteci Fikret Emirovun 1952 yılında tamamladığı "Sevil" operası kadın 

kaderine adanmıştır. Opera'nın yaratıldığı dönemde kızların laik eğitim alma hakkı ve 

imkanları vardı, ama toplumun önündeki amaç eğitimin daha geniş kitleye yayılmasıydı. Bu 

döneme kadar, yani 1910 yıllardan başlayarak 1950'li yıllara kadar, Azerbaycan'da ilk kadın 

öğretmen, doktor, oyuncu, vokalist, piyanist, dansçı, gazeteci, havacı, siyasetçi, bilim adamı 

ve diğer meslek sahipleri vardı. Artık kadının sadece özgür olması yeterli değildi, o hem de 

çok güçlü şahsiyet olma çabasındaydı. Bu kalite Sevil karakterine de aittir.  

Opera'nın evvelinde Sevil eğitimsiz olduğu için kocası tarafından alçaltılıyor, evden 

kovuluyor ve çocuğundan mahrum ediliyor. Fakat o, ruhtan düşmüyor ve eğitim almak 

kararı veriyor. Hayatındakı bir çok zorluklara rağmen o, üniversiteyi bitiriyor. Sevil  

toplumda öncü konum tutuyor, güçlü kadın olduğunu eşine isbat  ediyor ve bu da eşini ona 

hayran ediyor. Operadaki daha parlak bir kadın karakteri Dilberdir. O, yüksek sosyetenin 

erkeklerine öğütler veren bir kadındır. Paris'te kısa bir süre yaşadığı için kendini moda 

“tanrı”sı olarak görüyor ve çevresindeki, Sevilin eşi dahil, birkaç erkek ona aşık oluyor, 

onun tavsiyeleri ile yaşıyorlar. Fakat Dilber eğitimsiz ve maneviyyatsız bir kadındır, bu 

yüzden onun gerçek kişiliyi ifşa olunca sosyetedeki rolü kısa zamanda sona eriyor. Dilberin 

sanki özgür ve mutlu görünen kadın kaderi uzun sürmüyor, çünkü eğitimsiz insan toplumda 

yüksek mevki elde etmek için doğru olmayan yollara el atıyor ki, bu yaşam tarzı uzun zaman 

devam edemez.  

Kadının özgür olması meselenin bir kısmıdır,  aynı kadar önemli olan ikinci kısım 

onun ne kadar güçlü kişilik olabilmesidir. Bunun için tek yol eğitim almaktır. Sevil 

karakterinin topluma iletdiyi mesaj şu ki, cahil insanın özgürlüğü da geçici olacaktır, ama 

bilgili ve düşünen insanın özgürlüğü daimidir. 

Besteci Vasif Adıgözelovun "Natevan" operası 2003 yılında sahnelenmiştir. Opera 

19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Karabağ hanının kızı, ünlü şaire Hurşudbanu Natevanın 

hayatından bahsediyor. Natevan zamanının çok ünlü şahsiyetlerinden biri olmuştur. O, şaire 

olmakla beraber hayırsever, messenat olarak tarihe geçmiştir. Opera'nın içeriğine onun 

hayatından alınmış gerçek hadiseler dahil edilmiştir. Bununla da Natevan imgesinin portresi 

daha dolgun alınmıştır.  

Natevanın tarihi şahsiyet olmasına rağmen, bestecinin bu konuya başvurması çağdaş 

sorunlar ile ilgilidir. Bilindiği gibi, Karabağ Azerbaycan'ın işgal altında olan bölgesidir. 

Karabağ'ın Şuşa şehri Natevanın anavatanıdır ve operanın kurulduğu zaman artık 10 yıl idi 

ki, şehir Ermenistanın işgali altında idi (şimdi 24 yıldır). Besteci bu sorunun tüm acısını, 

faciasını yarattığı operada kadının dili ile ifade etmiştir. Elbette ki, bir sahne eserinde derin 

üzüntü, feryat hislerini ifade etmek için en doğru yol feci kaderi olan kadın imajı 

oluşturmaktır. 

Opera'nın içeriğinde Natevanın hayatında en feci olaylar yer almıştır - eşinin gurbete 

gitmesi sonucu ayrılık ızdırapları ve oğlunun ölümü. Opera'nın son sahnesi Natevanın türbesi 

önünde gerçekleşiyor. Bu sahnede Natevanın ruhu Azerbaycanlıların Karabağ faciasını, 

üzüntüsünü (özlemini) şöyle ifade ediyor: 

“Şuşanı alın geri, ahım odlar yeri-göyü. 

Şuşanı alın geri, Şuşanı hilas edin.” 

Bu operada kadın karakteri toplumun sosyal sorunlarından daha önemli olan manevi 

sorununun tecellisidir. Toplumun aynası olmakla beraber, Natevan karakteri hem de ona 

mesaj iletiyor, en temel derde çare bulmaya çağırıyor. 

Bu birkaç Operadaki kadın imgeleri sosyal-toplumsal hayatı etkilemekle beraber, 

gerçek sosyal eğilimlerin aynası rolünü yerine getiriyor. Kadın imgeleri sadece kadınlarla 
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ilgili sorunları tecelli etmiyor, aynı zamanda daha geniş toplumsal sorunları tecelli ederek, 

bunların çözümüne tesir göstermek gücüne sahiptir. Bakılan bu dört operanın her birinde 

kadın imgeleri toplumun nabzını belirtiyor. Zaman değiştikçe operalarda  kadın karakterleri 

daha da zorlaşıyor ve daha fazla fikir ve his belirtiyor. 

KAYNAKÇA 

Gasımova S., Bağırov N. Azerbaycan sovet musiqi edebiyyatı. Bakı: Maarif, 1984. 

Melumat kitabçası. Azerbaycan Bestekarlar İttifaqı. Bakü, 2002, 142 s. 

Zöhrabov R  Azerbaycan opera senetinin yeni uğuru: Vasif Adıgözelovun “Natevan” 

operası. “Musiqi dünyası” jurnalı, 1/2,2004 Bakı. 

http://composers.musigi-dunya.az/az/composers_h.html 

http://composers.musigi-dunya.az/az/composers_h.html



