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Değerli Bilim İnsanları.,

(UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergimizin ilk sayısını tamamlamış bulun-
maktayız. Dergimizin bu ilk sayısında bir birinden değerli toplam 5 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 
Dergimiz müzik ve sahne sanatları alanından özgün çalışmalar başta olmak üzere araştırma, inceleme, eleştiri 
ve çeviri tarzında çalışmaları kabul etmektedir. Alana ve literatüre katkı sağlayacak her türlü çalışmayı dergi-
mizde kabul etmekteyiz. Yılda üç sayı şeklinde yayın hayatına devam edecek olan dergimizin her sayısında 
farklı konulardan yayınları siz değerli okuyucularımız ile buluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca dergimiz bünye-
sinde hakem, bilim ve danışma kurullarında görev almak isteyen tüm akademisyenleri de aramızda görmek 
istiyoruz. Ulusal ve uluslararası indekslere ilk sayımızla birlikte başvurularımıza başlayacağız. Bilimsellik 
başta olmak üzere yayınlarınızla ve bilgi birikimlerinizle bizlere destek sağlayarak yanımızda olacağınızdan 
hiç şüphemiz yok. İlk sayımızda bizleri değerli birikimleri ile yalnız bırakmayan sayı hakemlerimize, editör-
lerimize ve yayın kurulu üyelerimize yürekten sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bir sonraki sayımız Aralık 
2014 tarihinde sisteme yüklenecektir. Şimdiden gelecek sayımız ve sayılar için vereceğiniz her türlü katkı ve 
desteğe teşekkür eder esenlik sağlık ve mutlu günler dilerim. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar/yazarlar editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şart-
larda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, 
hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar / yazarlar bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle 
yükümlüdür. Tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Doç. Dr.Dilek GÖKTÜRK CARY
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Distinguished scientists,

We have completed the first volume of our journal (UHMAD) International Refereed Journal of Music 
Researches. We have included 5 valuable papers in this very first volume. Our journal accepts the original 
studies in the fields of music and performing arts and also research, analysis, critics and translation papers. 
We accept all kinds of studies that will contribute to the field and literature. Our journal will be published in 
every four months a year and we are planning to offer you the papers in different subjects on every page. We 
also would be glad to see all academicians who want to participate in referee, science and advisory boards of 
our journal among us. We will start to apply to national and international indices after the first volume. We 
have no doubt that you will stand by our side and support us with your papers and knowledge. We extend our 
deepest favor and welfare to all referees, editors and members of publication board. Our next volume will be 
uploaded to the system on December 2014. We extend our thanks beforehand for all kinds of contributions 
and support for next volumes and wish you many healthy and happy days.

(Author(s) is/are required to insert relevant information of ethical committee report while uploading 
paper to the system of the journal if studies require ethical committee report. Our journal, publication board, 
publisher, editorial board, referee and scientific boards bear no responsibilities regarding the problems that 
may occur. Author(s) is/are required to inform the journal regarding this matter. The whole responsibility 
belongs to author(s)). 
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MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM  
DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN  

İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF EMPATHETIC TENDENCY LEVELS OF  
MUSIC DEPARTMENT STUDENTS IN TERMS OF GENDER AND  

AGE VARIABLE

Yüksel PİRGON

Süleyman Demirel ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü

UHMAD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
M Ü Z İ K

Özet: Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü’nde okumak-
ta olan öğrencilerin cinsiyet, yaş ve müzik beğenisi 
değişkenlerine göre empatik eğilim düzeylerinde fark 
olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya toplam 49 
öğrenci katılmıştır. Çalışmada Dökmen tarafından 
geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmış, 
elde edilen veriler, ikili gruplarda t-testi yoluylaçö-
zümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin 
cinsiyet değişkenine göre empatik eğilim düzeylerinde 
kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Yaş değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda ise 
anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Empati, Müzik Bölümü, Cin-
siyet, Yaş

Abstrack: The purpose of this study was to examine 
whether there were differences studying at the Su-
leyman Demirel Universty, Fine Arts Faculty, Music 
Department students’ in their empathetic tendency 
levels in terms of gender and age. 49 students have 
participated in research totally. Data was collected by 
the Dökmen’s empathetic tendency scale and analyzed 
by using t-test. In the results of research that there 
has been found differ significantly in favour of girl 
students at empathetic tendency levels in terms of 
gender. On the other hands, there hasn’t been found 
differ significantly at students’ empathetic tendency 
levels in terms of age.

Key Words: Empaty, Music Department, Gender, Age 
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GİRİŞ

İnsan ilişkilerinin en temel yapı taşlarından birisi 
iletişimdir. Doğru bir iletişim bireyin başka bir 
bireyle, dolayısıyla da toplumla sağlıklı ilişkiler 
kurması açısından oldukça önemlidir.  Bir gön-
dericiden alıcıya mesaj iletilmesi olayına iletişim 
adı verilir. Eğer hem gönderici hem de alıcı birer 
organizma ise bu iletişim şekline sosyal-iletişim 
denir(Mc Keachie ve Doyle, 1966). Yapılan 
birçok tanım, kişiler arası iletişimin psikolojik 
bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır(Cappella, 
1987). Doğru ve sağlıklı bir iletişimin en önemli 
unsuru empatidir. Diğer insanlara kişisel duygu ve 
düşüncelerini iyi ifade edebilen, topluma uyumlu 
ve sosyal duyarlılığı yüksek olan kişiler aynı 
zamanda empati kurma becerisine de sahiptirler. 
Empati bir insanın kendisini karşısındaki insanın 
yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini 
doğru olarak anlaması(Dökmen, 2008: 157-171) 
ve bu durumu ona iletmesi sürecidir(Rogers 
1970; Rogers, 1983). Bir insanı tanımanın ve 
anlamanın en kolay yolu empati kurmak, di-
ğer bir deyişle duygudaş olmak yani kendinizi 
onun yerine koymak “onun yerinde ben olsam 
ne yapardım?” demektir(Aytürk, 2011). Empati 
sadece kendisiyle empati kurulana yararı olan bir 
etkinlik değildir. Empatinin temelinde “insanlar 
başkalarının mutluluğunun ve sıkıntısını tıpkı 
kendi mutlulukları ve sıkıntıları gibi zihinlerin-
de ve duygularında yaşayabilirler” anlayışı yer 
almaktadır. Bu çerçevede empati kurmak, sosyal 
ilişkilerin kurulması ve korunmasında önemli 
bir görev üstlenmektedir. Empati, bireylerin 
birbiriyle olan ilişkilerinde ve hayatın her ala-
nında sağlıklı iletişim kurabilmeleri için gerekli 
bir unsurdur. Araştırmalara göre empati kurma 
becerisi ile işbirliği arasında ilişki vardır(Marcus, 

Tellen, Roke, 1979). Empati, bireyin toplumsal 
ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilme 
ve karşısındaki bireyin duygu ve düşüncelerini 
anlayabilme sürecidir. Bu sürecin başarılı bir 
şekilde işlemesi, kişiler arası sağlıklı ilişkilerin 
kurulması dolayısıyla da; demokratik, hoşgörülü 
ve saygılı bir toplumun alt yapılarının oluşturul-
ması aşamasında oldukça önemlidir. 

Sağlıklı kişilerarası ilişki kurabilme bilgi ve 
becerisine sahip kişiler duygu, düşünce ve istek-
lerini karşısındakilere tam olarak iletebildikleri 
için çoğunlukla çevresindeki insanlar tarafından 
uyumlu, aranan ve hoş sohbet kişiler olarak nite-
lendirilirler. Hatta bu kişilerin kendilerine güvenli, 
olayları ve durumları gereği gibi yorumlayabilen, 
kendileriyle ve başkalarıyla barışık, olumlu iletişim 
kurdukları görülmektedir(Yüksel, 2004: 342-343). 
Kalliopuska’ya göre de, (1991) empatik becerisi 
yüksek kişiler sevecen, hoşgörülü, kendini olduğu 
gibi kabul eden, olumlu ruhsal gelişime sahip ve 
özsaygı düzeyleri yüksek kişilerdir. 

Empati kavramından son yıllarda hayatın her ala-
nında sıkça söz edilmektedir. Gerek psikiyatride 
gerekse psikolojide önemli bir yere sahip olan 
empati gittikçe yaygınlaşan kullanım alanları 
ile araştırmacıların ilgi odağı olmuştur(Rehber, 
2007: 8). Bu nedenle empati, bireylerin hem 
sosyal hem de meslek yaşantıları içerisindeki 
işlevselliği sıklıkla araştırılan konuların içerisinde 
gelmektedir.

Toplumsal olmanın temel ölçütleri olarak, bire-
yin davranışlarında gerçekleştirilebilecek olan 
işbirliği, dayanışma, paylaşma, sevgi, empatik 
iletişim kurma gibi özellikleri saymaktadır. Burada 
sayılan özelliklerin büyük bir bölümü de empati 
duygusu ile aynı payda altında bulunmakta ya 
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da birbirlerini etkilemektedir(Ekinci, 2009: 17). 
Empati sadece kendisiyle empati kurulana yararı 
olan bir etkinlik değildir. Empatinin temelinde 
“insanlar başkalarının mutluluğunun ve sıkıntısını 
tıpkı kendi mutlulukları ve sıkıntıları gibi zihinle-
rinde ve duygularında yaşayabilirler” anlayışı yer 
almaktadır. Bu çerçevede empati kurmak, sosyal 
ilişkilerin kurulması ve korunmasında önemli bir 
görev üstlenmektedir. Empati, bireylerin birbiriyle 
olan ilişkilerinde ve hayatın her alanında sağlıklı 
iletişim kurabilmeleri için gerekli bir unsurdur. 
Araştırmalara göre empati kurma becerisi ile iş-
birliği arasında ilişki vardır(Marcus, Tellen, Roke, 
1979). Empati kurmanın hem sahibine hem de 
muhataba pek çok faydası vardır. Empati kuran kişi 
çevresindeki insanlarla daha iyi iletişim kurmanın 
mutluluğunu yaşarken, kendisiyle empati kurulan 
kişi de anlaşılmış olmanın huzurunu tadar(Ayten, 
2010,79). Empati, empatiyi kuran kişi için de 
önemlidir. Empatik becerileri ve eğilimleri yüksek 
olan bu yüzden de diğer insanlara yardım eden 
kişilerin çevreleri tarafından sevilme ihtimalleri 
artar(Dökmen, 2008: 163-169). 

“Empati duygusunu içselleştirme ve davranış 
biçimi olarak özümsemede sanatın dolayısıyla 
da müziğin rolü yadsınamaz. “Sanat, bireyler 
ve toplum arasında iletişim, etkileşim, anlaşma, 
dayanışma, kaynaşma, ortaklaşma, paylaşma, 
birleşme ve bütünleşme sağlanmasında oldukça 
önemli rol oynar.” (Uçan, 1996: 26). Uçan’ın 
saymış olduğu tüm bu niteliklerin temel alt 
yapısını oluşturan duyguların başında empati 
becerisinin olduğu görülebilir.  “Müzik eğitimi 
ve özellikle müzik etkinlikleri, bireyin çevresi ile 
etkileşimini yoğunlaştırır, sosyal ve eğitsel amaçlı 
bu ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını 
sağlar(Çevik, 1989:83). Magee ve Davidson, 

(2002); Mills, (1996); Waldon, (2001) tarafından 
araştırılan ve geliştirilen birçok metot ve müzikle 
terapi uygulamalarının çocukların, ergenlerin ve 
yetişkinlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulun-
ması, özgüvenlerini sağlaması davranış sorunları 
ve ruhsal problemlerinin giderilmesi, iletişim 
sorunlarının üstesinden gelmelerini sağlaması için 
kullanılır olması, müziğin psikolojik boyutlarını 
ortaya koymaktadır. 

Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü’nde 
okumakta olan öğrencilerin empatik eğilim 
düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda öğrencilerin cinsiyet ve yaş 
değişkenleri açısından empatik eğilim düzeylerinde 
fark olup olmadığı incelenmiştir.

YÖNTEM

Araştırma Grubu

Araştırmaya, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik 
Bilimleri Anasanat Dalı’nda okumakta olan 32 
kız, 17 erkek öğrenci olmak üzere toplam 49 
öğrenci katılmıştır.  Bu öğrencilerin 18 tanesi 
18-22 yaş grubu içerisinde, 31 tanesi ise 23-27 
yaş grubu içerisindedir. 

Tablo 1. Müzik Bölümü Öğrencilerinin  
Demografik Özellikleri

Değişkenler N%

Cinsiyet
Kız 32(65,4%)
Erkek 17(34,6%)

Yaş 
18-22 arası 18(36,7%)
23-27 arası 31(63,3%)
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Veri Toplama Araçları

Empatik Eğilim Ölçeği

EEÖ, empatinin duygusal bileşenini ve bireylerin 
günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerini 
ölçmek amacıyla Dökmen (1988) tarafından 
geliştirilmiştir. EEÖ’nün bazı maddeleri, ben-
merkezci iletişimin özelliklerini yansıtan madde-
lerden oluşmaktadır. EEÖ, likert tipte bir ölçek 
olup, 20 sorudan oluşmakta ve her soruya 1’den 
5’e kadar puan verilerek bireylerin o maddedeki 
görüşe ne ölçüde katıldıklarını belirtmektedir. 
EEÖ’nün sekiz maddesi, deneklerin “evet” 
işaretleme eğilimlerini dengelemek için negatif 
cümlelerden oluşmaktadır. 

EEÖ’nün geçerliğini ölçmek için, Dökmen (1988) 
tekrar yöntemiyle, 70 kişilik bir öğrenci grubuna üç 
hafta arayla ölçeği iki defa uygulamış ve ölçeğin 
güvenirliğini 0.82 olarak bulmuştur. Deneklerin 
ölçeğin tek ve çift maddelerinden aldıkları puanlar 
arasındaki ölçeği yarılama güvenirliği 0.86 olarak, 
ölçeğin araştırma grubu için Cronbach Alpha ile 
hesaplanan güvenirlik katsayısı ise 0.72 olarak 
bulunmuştur. EEÖ’nün geçerlik çalışması yine 
Dökmen (1988) tarafından yapılmış, 24 kişilik bir 

denek grubunun EEÖ ve Edwards Kişisel Tercih 
Envanteri’nin “Duyguları Anlama” bölümünden 
aldıkları puanlar arasındaki ilişkinin geçerliği 
0.68 olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediğini ölçmek için One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve verilerin 
normal dağılımda oldukları görülmüştür(p>.05). 
Bu nedenle verilerin analizinde parametrik testle-
rin kullanılmasına karar verilmiştir. Öğrencilerin 
cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre empatik eği-
lim düzeylerini karşılaştırmada bağımsız t-testi 
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 11.5 
paket program kullanılarak çözümlenmiştir.

BULGULAR VE YORUM

1. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Empatik Eğilim Düzeyleri 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet de-
ğişkenine göre empatik eğilim düzeylerinin 
karşılaştırılmasına ilişkin t-testi bulguları Tablo 
1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre  
Empatik Eğilim Düzeylerine İlişkin  

t-Testi Sonuçları

Empatik Eğilim Düzeyi n x ss p

Kız 32 82,3 3,5
,000

Erkek 17 77,1 5,3

p<.01

Tablo 1’de görüldüğü üzere, öğrencilerin cinsiyet-
lerine göre empatik eğilim düzeylerinin karşılaş-
tırılmasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu durum, cinsiyet değişkeninin, 
bireylerin empatik eğilim düzeylerini etkileyen 
bir faktör olduğu şeklinde yorumlanabilir.
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2. Öğrencilerin Yaş Değişkenine Göre Em-
patik Eğilim Düzeyleri

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş değişkenine 
göre empatik eğilim düzeylerinin karşılaştırılmasına 
ilişkin t-testi bulguları Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Öğrencilerin Yaş Değişkenine Göre 
Empatik Eğilim Düzeylerine İlişkin t-Testi 

Sonuçları

Empatik Eğilim Düzeyi n x ss p
18-22 yaş 18 81,6 4,1

,241
23-27 yaş 31 79,9 5,2

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere, öğrencilerin yaş 
gruplarına göre empatik eğilim düzeyleri arasın-
da anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durum, 
birbirlerine yakın yaş gruplarının empatik eğilim 
düzeylerinin arasında önemli bir fark olmadığı 
şeklinde yorumlanabilir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Empati kurma becerisinin, bireylerin sağlık bir 
sosyal yaşantı içerisinde yer bulabilmeleri için 
önemi büyüktür. Empati becerisi, bireylerin bir-
birleriyle doğru iletişim kurmalarını sağlayarak 
daha sağlıklı bir toplumsal alt yapının oluşmasını 
sağlamaktadır. Literatürde empati becerisi ile 
sıklıkla ilişkilendirilen faktörlerin başında cinsiyet 
gelmektedir.

Literatürde birçok meslek grubunun empatik eğilim 
düzeylerinin araştırıldığı çalışmalara rastlamak 
mümkündür. Yapılan bir çok çalışmada kadınların 
empati becerilerinin erkeklerinkinden yüksek 
olduğu sonucuna varılmıştır(Hojat, Gonnella, 
Mangione, Nasca, Veloski, Erdmann et al. 2002; 
Kataoka et al. 2009). Eisenberg-Berg ve Lennon 
ise çalışmalarında (1980) erkeklerin kadınlardan 

daha empatik olduğunu, McClelland (1951); Ka-
dıoğlu ve arkadaşları(2011); Köksal (2000) ise, 
kişilerin empati kurma becerileri ile cinsiyetleri 
arasında bir ilişki olmadığını belirtmişlerdir. 

Güzel sanatlar fakültesi, müzik bölümünde 
okumakta olan öğrencilerinin empatik eğilim 
düzeylerinin cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından 
incelendiği bu çalışmanın sonucunda ise cinsiyet 
değişkeni ile empatik eğilim düzeyi arasında bir 
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ünal (2003), Körükçü (2004) ve Çiçek (2006) 
yapmış oldukları çalışmalarında yaşa göre empatik 
eğilim düzeyinde anlamlı farklılık olmadığını 
saptanmışlardır. Ancak, yaş değişkeninin empatik 
eğilim düzeyini etkilediğini belirten araştırmalar 
da bulunmaktadır.  Alver (2003) ve Kılıç (2005)’ın 
yapmış oldukları çalışmalarda yaşa göre empatik 
eğilim düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğunu 
saptanmışlar, yaş arttıkça empatik eğilim düze-
yinin de arttığını ifade etmişlerdir. 

Güzel sanatlar fakültesi, müzik bölümünde 
okumakta olan öğrencilerinin empatik eğilim 
düzeylerinin cinsiyet ve yaş değişkenleri açısın-
dan incelendiği bu çalışmanın sonucunda ise yaş 
değişkeni ile empatik eğilim düzeyi arasında bir 
ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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GÜNÜMÜZDE OTANTİSİTE İŞARETLEYİCİSİ OLARAK 
SEGÂH NİYAZ İLAHİSİ

SEGÂH SUPPLICATION CHANT AS A MARKER OF  
AUTHENTICITY NOWADAYS

Hülya UZUN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü

Özet: Tasavvuf müziğinde önemli bir yeri olan Niyaz 
İlahisi, Mevlevi âyinlerinin sonunda istek üzerine 
çalınan bir ilahidir. Segâh makamında bestelendiği 
için “Segah Niyaz İlahisi” adıyla da bilinmektedir.
Seyre gelen canlar bu coşkunun biraz daha uzamasını 
istedikleri için semâzenbaşıya dokuz ve dokuzun katları 
kadar bir nezr veya niyaz yani hediye verir, bu niyaz 
geldiği zaman, semâ töreni Segâh Niyaz İlahisi ile 
devam eder. Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar 
odak olmak üzere kaynak taramaları ve alanda yapılan 
katılımlı gözlem ve nitel görüşmeler sonucunda Segâh 
Niyaz İlahisinin günümüzdeki icrasına ait unsurların 
ortaya konulmasıdır. Günümüzde Segâh Niyaz İlahisi, 
10-15 dakikalık sema gösterilerine eşlik eden bir eser 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Segah Niyaz 
İlahisi âyin müziğidir. Günümüz semazenleri, düğün, 
nişan, ramazan geceleri gibi kısa süreli programlarda 
yaptıkları semânın otantik olması düşüncesiyle mü-
ziğin âyin müziği olması gerektiğine dikkat çekerler.

Anahtar Kelimeler: Segâh Niyaz İlahisi,  Otantisite,  
Mevlevi Semâsı,  Afyonkarahisar

Abstrack: Niyaz Hymn, has an important role in sufi 
music, is a hymn which is performed after Mevlevi 
Ritual on request. It is also known as “Segâh Niyaz 
Hymn” for that it was composed in Segâh Maqam. 
So as to audiences would like to lengthen out this 
rhapsody, they give nine  or multiples of nine vows 
or supplications in the other word presents, after this 
supplication served, Whirling Ceremony continues 
with this Segâh Niyaz Hymn. The purpose of this 
study is to be revealed the elements of Segâh Niyaz 
Hymn practices today as a result of literature reviews 
especially in afyonkarahisar and attendant observation 
in this field and qualitative meetings. Today the Segâh 
Niyaz Hymn is displayed as a musical piece which 
accompanies with the ten-fifteen-minute Whirling 
Ceremony. Because the Segâh Niyaz Hymn is li-
turgical music. Today’s Whirling Dervishes remark 
that the music must be liturgical music with the 
thought that the Whirling Ceremony is authentic in 
short-time programmes like wedding, engagement, 
Ramadan nights etc.

Key Words: Segâh Niyaz Hymn, Authenticity, Mevlevi 
Whirling Ceremony, Afyonkarahisar

UHMAD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
M Ü Z İ K



9

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MUSIC RESEARCHES

Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbaharDönemi
May / June /July/August 2014Issue:01Volume:01Spring Semester

ID: 05 K: 07
www.uhmadergisi.com

GİRİŞ 

Türk Tasavvuf Müziğinin içinde yer alan Segâh 
Niyaz ilahisi, Mevlevi Âyinleri içinde önemli bir 
yere sahiptir. Segâh Niyaz ilahisi, Mevlevihaneler 
kapatılmadan önce “mukabele” adı verilen şimdi 
ise “Semâ Âyini Şerif” olarak adlandırılan semâ 
törenlerinin sonunda çalınan “istek ilahisi”dir. 
Mevlevilik içinde özel bir yeri olan bu âyin 
gelenekte, semâ törenlerini izleyenlerin hem 
coşkusunu devam ettirmek ve hem de semâ tö-
reninin biraz daha uzamasını sağlamak amacıyla 
törenin sonunda çalınırdı.

Günümüzde ise Segâh Niyaz ilahisi, sema tören-
leri dışında 10-15 dakikalık sema programlarında 
en çok tercih edilen ilahilerden birisidir. Tercih 
edilmesinin nedenini âyin müziği olmasına bağ-
layan günümüz semazenleri, bu ilahi eşliğinde 
farklı yerlerde sema yaptıkları zaman kendilerini 
bir anlamda en azından müzik açısından otanti-
ğinden uzaklaşmadıklarını düşünerek, geleneği 
de bir anlamda bozmadıklarını ifade etmişlerdir.

Bu bilgiler ışığında bu makalede öncelikle; Segâh 
Niyaz ilahisi’nin ne olduğu ve gelenekte nasıl 
kullanıldığı anlatılacak, daha sonra ise otantisite 
kavramı ile birlikte Afyonkarahisar ilinde semâ 
yapan semâzenler ve semâzenlere eşlik eden 
müzisyenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bu yapılan 
görüşmeler sonucunda elde edilen verilerden gü-
nümüzdeki uygulama şekilleri ile ulusal düzeyde 
yapılan icralarla ilgili bulgulara ulaşılacak ve bu 
bulgular yorumlanacaktır.

Segâh Niyaz İlahisi   

Hz. Mevlana’nın Hakk’a yürümesiyle birlikte 
zaman içerisinde oğlu Sultan Veled tarafından 
kuralları şekillenen Mevlevilik yolu,  Türk Ta-

savvuf tarihine ve Türk Müziğine yansımalarıyla 
bu alanlarda yeni bir sürecin başlamasına neden 
olmuştur. Bu bağlamda, edebiyat, ebru, ney, semâ, 
mesnevi gibi derslerin yanı sıra müzik derslerinin 
de verildiği Mevlevihaneler, günümüzdeki kon-
servatuarların karşılığı olarak işlev görmekteydi. 
Mevlevi bestekârlarca oluşturulan pek çok eser, 
Türk müziğinde zengin bir repertuar oluşmasına 
katkı sağlamış ve önemli kültür hazinesi olarak 
bugüne kadar ulaşmıştır.

Özellikle semâ mukabelerinde icra edilmek üzere 
bestelenen âyin-i şerifler, Mevlevilik tarikatının en 
önemli kültürel hizmetidir.1. Beste-i Kadîm olarak 
adlandırılan ilk Mevlevi âyinleri, Pençgah, Dügah 
ve Hüseyni Mevlevi âyinleridir ve bestekarları 
bilinmemektedir. Bu üç Mevlevi âyini ile birlikte 
günümüze kadar birçok Mevlevi âyini bestelen-
miştir. Ahmet Çalışır, Mevlevi âyinlerini sıralarken 
öncelikle tarih sırasına göre Beste-i Kadîmlerden 
başlamış, hemen sonrasında bestekarı bilinen ilk 
Mevlevi âyini olan ve Köçek Mustafa Dede’ye 
ait Bayati Mevlevi âyinini ve ardından da diğer 
âyinleri sırasıyla vermiştir. Mevlevi âyini formuna 
uymasa bile önemine vurgu yaparak en sonunda 
da Niyaz ilahisini de ayinler listesine eklemiştir 
(Çalışır 2011: 425). 

Bu doğrultuda Niyaz İlahisi, Mevlevi Müziğinin 
kültürümüze kazandırdığı en önemli değerlerden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Segâh makamın-
da yapıldığı için daha çok “Segâh Niyaz İlahisi” 
olarak bilinir ama asıl adı “Niyaz İlahisi”dir. 
Mevlevîlikte, “nezr veya nezir” kelimesi, adak 
ya da hediye anlamlarında kullanılır (Uzun 2012: 
51). Mevlevîler birine hediye verecekleri zaman 

1 Ateş 2007: http://www.erdoganates.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=66&I
temid=81
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“Nezr-i Mevlânâ - Mevlânâ’nın Hediyesi” diye 
takdim ederler. Böyle sunulan hediye reddedil-
mez, alınır. Mevlevîler, kimseden bir şey istemez, 
sadaka kabul etmez. Ancak dileyenler dergâha 
veya mensuplarına hediye verebilirler, “Nezr” 
veya “niyâz” denen bu bağışlar, Nezr-i Mevlânâ 
yani dokuz, on sekiz veya dokuzun diğer katları 
miktarınca olur.2 Niyaz, tasavvufi bir terimdir ve 
yalvarmak anlamına gelir. Diğer birkaç anlamı 
ise: mürşide, bir uluya baş kesmek; eşiği öpmek; 
“Niyaz ederim” diyerek selam göndermek ve 
para veya hediye vermektir (Gölpınarlı 2006: 47).

Niyaz İlahisi mukabelelerde şu şekilde icra edilir: 
İcra edilen Mevlevi ayininin dinleyenler üzerinde 
meydana getirdiği ruhani neşe nedeniyle, hâzirûn3 
arasında bu neşenin devamını arzu eden bir can 
varsa (bu doğrudan şeyhin kendisi de olabilir), 
“nezr-i Mevlânâ” denen 9 sayısı ve katları üzerinden 
hesaplanan “niyaz” adlı teberrû4 âyin bitmeden 
semâzenbaşıya teslim edilir (onun niyazı götürüp 
kudümzenbaşının kudümü üzerine bırakması) ve 
ayinin uzatılmasına karar verilir (Tanrıkorur 2011: 
213-214) Bu bir cemiledir5 ve ortanın malıdır; ya 
da dergâha sarf edilir yahut canlara bir hatıra, bir 
“berk-i sebz6” olarak mütesaviyen7 bölüştürülür. 
Mevlânâ’nın, “Ey âşıklar, ey âşıklar, ben toprağı 
mücevher, inci haline getiririm; ey çalgıcılar, ey 
çalgıcılar teflerinizi altınla doldururum” (Gölpınarlı 
2006: 348) mealindeki gazelinin ilk beyti olan 
Hüseyni âyin okununca şeyh, mutrıba “berk-i 

2 Çevikoğlu; http://timucincevikoglu.com
3 Hâzirûn: Bir toplantıya katılanlar, bir yerde 

bulunanlar
4 Teberrû: Bağış
5 Cemile: Hoşa gitmek için yaranma.
6 Berk-i sebz(yeşil yaprak): Dergâha, tekkeye 

giderken dervişlere veya dedeye götürülen hediye. 
7 Mütesaviyen: Eşit olarak, birbirine eş değerde.

sebz” yollar; kudümzen başı, gönderileni alıp 
görüşerek sağ yanına koyar (Top 2007: 131-132). 

Niyaz gelince dördüncü selamda son peşrev 
çalınmaz ve neyzen başının Segâh makamındaki 
kısa taksimiyle “Niyaz mukabelesi” başlar. Son 
Peşrev’e girilmeden önce Devr-i revan usulündeki;  

Şem’i ruyina cismimi pervâne düşürdüm  

Evrâk-ı dîli âteşi sûzâna düşürdüm 

Bir katre iken kendimi ummâna düşürdüm

Eyvah yolumu vadi-i hüsrana düşürdüm 

Takrîr edemem, derd-i derûnum elemim var 

Mevlâ’yı seversen beni söyletme gâmım var.

Güfteli ilahi ile “Semâ sefâ, câna şifâ, rûha 
gıdadır” nakaratıyla dört kıt’a olarak söylenen, 
Yürük semâi usulündeki; 

Dinle sözümü sana direm özge edadır 

Derviş olana lazım olan aşk-ı Huda’dır 

Matla’lı (güfte ve beste sahipleri bilinmeyen) 
ilâhi söylenir. Mevlevi âyin-i şeriflerinin aksine, 
güfteleri tamamen Türkçe olan Niyaz âyini, 6 
zamanlı Yürük Semâi usulündeki hızlı bir saz 
terennümü ve ney ile yapılan bir son taksimle 
sona erer (Tanrıkorur 2011: 213-214), aşr8 başlar 
ve mukabele biter. 

Niyaz ilahisinin güftesinin ve bestecisinin kime 
ait olduğu konusunda farklı düşünceler vardır. 
Birçok nota metninde güftesinin Hz. Mevlana’nın 
oğlu Sultan Veled’e ait olduğu yazsa da, aslında 
yapılan araştırmalar bu tespitleri doğrulama-
maktadır. Güfte ve bestenin Sultan Veled’e ait 
olduğunun ifade edilmesindeki en önemli sebep, 
şiirin son dörtlüğünün üçüncü satırında geçen 

8 Aşr: Kur’an-ı Kerim’den okunan on ayet
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“Her kim bu gün Veled’e inanuben yüz süre” 
beytindeki “Veled” isminin yer almasıdır. Bunun 
dışında eserin Sultan Veled’e ait olduğuna dair 
hiçbir bilgi mevcut değildir. Mevlevi âyinleri 
üzerine önemli çalışmalar yapan Ahmet Çalışır, 
Niyaz ilahisi hakkında “Sultan Veled ve Derviş 
Ömer’e nispet edilen” diyerek, iki isme dikkat 
çeker (Çalışır 2011: 425). Bu konudaki en önemli 
bilgi ise, Niyaz Âyini’nin Devr-i Revan usûlü ile 
bestelenmiş olan ilk mısralarının, XVI. Yüzyılda 
Afyon’da yaşamış olan Sultan Dîvânî mahlaslı 
Mehmet Çelebi’ye ait olduğudur (Ünver 2011: 39). 
Gölpınarlı’da güftenin Divani Mehmet Çelebi’ye 
ya da Nev’î’ye ait olduğu yazar, bestecisi hakkında 
bir bilgi yoktur (Gölpınarlı 1963: 97). Günümüz 
icralarında ve matbu nota yayınlarında dört kıta 
olarak bilinen Segâh Niyaz ilahisinin yedi kıta 
olarak yazılan güftesini Abdülbaki Gölpınarlı’da 
görmekteyiz (bkz. Gölpınarlı 2006: 348). 

Mevlevî semâsının gelenekteki uygulamasına 
baktığımızda, aslında içerik ve anlam bakımından 
önemli bir işlevi yerine getirdiği görülmektedir. 
Günümüzde de gelenekteki şekli ile öğrenen ve 
icra eden, bir başka ifadeyle, “otantik unsurlarını” 
korumaya çalışanlar olmasına karşın, semâyı 
ticari amaç için kullananların olduğu da yapılan 
araştırmalardan anlaşılmaktadır. Segâh Niyaz 
İlahisi’nin, günümüzde semâ yapan semâzenlerin 
en çok tercih ettikleri ilahilerin başında gelme-
sinin en önemli nedeni, “âyin müziği” olarak 
kabul edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, semâ âyini 
dışında kısa süreli programlarda semâ yapan 
günümüz semazenlerinden birkaçı, en azından 
otantiğini bozmadıklarını, düğünlerde, açılışlarda 
veya tanıtım amaçlı konserlerde niyaz âyini ile 
icra ettiklerinde, en azından müzikal bakımdan 
geleneğe bağlı kaldıklarını ifade etmektedirler. 

Bu durum ise geçmişe duyulan bir özlem olarak 
adlandırılır.   

Bu bağlamda, bir ifade kültürünün otantik olup 
olmadığına ilişkin tartışmalara bakıldığında, 
öncelikle otantiklik/otantisite denilen kavramın 
ne olduğunu anlamamız konunun daha anlaşılır 
olmasını sağlayacaktır.

Otantisite Nedir?

Otantisite veya otantiklik kelimesi Türkçede ge-
nellikle “özgünlük”, “sahihlik” veya “sahicilik” 
anlamına gelir. Modernliğin insanları sürüklediği 
sürgün veya diaspora algılarının hepsi modernlikle 
birlikte gündeme gelen daha üst bir söylemin 
köşe taşlarını oluştururlar ki, bu söylem de sâhilik 
veya sahih lik (authenticity) söylemidir9. Otantisite 
terimine yakınlık gösteren bazı terimler vardır ki 
onlar da; ‘gerçek’ (real), ‘hakiki’ (genuine), ‘öz’ 
(essential), ‘dürüst’ (honest), ‘samimi’ (sincere) 
gibi terimlerdir (Erol 2009: 204).

Otantisite geleneksel ifadesiyle ile düşünüldü-
ğünde, geçmişte yaşanılan bazı kültürel değer-
lerin, günümüzde devam ettirilmesi ile ilgili bir 
söylemdir, diğer bir ifadeyle geçmişle ilişkili bir 
kavramdır, geçmişe vurgu yapar, geçmişi özler 
veya arzu eder. Otantiklik ya da otantisite gele-
neksel tanımlamasıyla geçmişteki bir şeyin ‘aslına 
uygunluğuna’ ilişkin bir iddiadır. Yaşadığı modern 
dünyanın içinde, “öz”ünden ayrı kalan kişi, arayış 
içine girer ve bu arayışlar, otantisite söylemi ile 
gerçekleştirir. Çünkü yaşamında değişim söz 
konusudur. Değişim ise modernleşme ile doğru 
orantılı olarak gelişir. Dolayısıyla modernleşme 
yani değişim ile otantisite arasında bir karşıtlık 

9 Aktay 1998, http://www.bilkad.org/content/
view/84/29/. 
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oluşsa da, geçmişe duyduğu özlemi, modern yaşam 
içerisinde uygulayarak, otantisiteyi günümüzde 
yaşatmaya çalışır. Bu durumda otantisite her ne 
kadar geçmişe ait olsa da, geçmişin bugünde 
somutlanması, belli biçimler alması, korunması, 
canlandırılması ile aslında bugüne ait bir mesele 
olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle otantisiteyi, 
kültürel ürünlerin günümüze yansıması ve pratik 
yaşamda uygulanışı ile verili ve değişmeyen bir 
şey olarak değil, bağıntısal ve rastlantısal nite-
likleriyle bir ‘süreç’ olarak kavramsallaştırmak 
doğru olacaktır (Erol 2009: 206).  

Küresel çapta göç olgusunun fazlaca yaşandığı 
ve görüldüğü bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar iş 
kurmak, evlenmek ve farklı nedenlerle yaşadığı 
köyü, kasabayı veya şehri terk ederek, yaşadığı 
süre boyunca içinde yaşadığı kültürü, göç ettiği 
yere götürür. Aynı zamanda gittiği yere de ister 
istemez ayak uydurmaya ve bulunduğu orta-
mın yaşam şeklini kabullenmeye başlar. Yani 
modernleşen dünyada ve böylesine dinamik bir 
yaşamda, hemen hemen birçok kişinin kendini 
evinde hissetmemesi ve doğduğu yerde ölmesi 
mümkün görünmemektedir10.

Söylem olarak otantisite şunları içerir; kültür 
içinde kişi, topluluk, nesne ya da pratik, zamanla 
değişikliğe uğramakta ve bozulma tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum karşısında 
değişime direnen kişi ya da kişiler tarafından 
korunan kültür otantik, değişime mukavemet 
edemeyen kişiler ve korunamayan nesne ve 
pratikler, karşıt terimle ‘inotantik’ (inauthentic), 
yani ‘otantik olmayan’dır (Erol 2009: 204).  
Bauman otantisitenin, ‘ne olduğumuz hakkında 

10 Aktay 1998, http://www.bilkad.org/content/
view/84/29/. 

olduğu kadar, daha çok ne olacağımız ya da ne 
olmamız gerektiği’ hakkında olduğunu düşünür. 
Paine ise otantisiteyi şöyle açıklar: “otantik olmak, 
olan şeyden farklı olmaktır. Bu yüzden otantisite, 
aynı zamanda şimdi de mevcut olanı değiştirme 
hakkındadır” (Aktaran Erol 2009: 207). 

Böylece otantisite kavramı, hem geçmişe yönelik 
bir kültürü, mirası, kabul ederek korumak ve 
yaşatmaya çalışmakla ilgilidir, hem de geçmişini 
inkâr edip kolektif ya da kişisel deneyimin aşılması/
aşındırılması olarak karşımıza çıkabilmektedir.  

Yukarıda içeriği ve anlamı bakımlarından farklı 
karşılıkları ortaya konmaya çalışılan otantisite 
kavramı doğrultusunda, Niyaz âyininin günümüz 
semâzenleri hakkında ne ifade ettiği üzerine semâ 
yapan kişiler ve semâzenlere eşlik eden müzis-
yenler ile yapılan nitel görüşmeler sonucunda 
ortak bir otantisite söylemi ortaya çıkmıştır. 
Bu söylemlerin daha iyi anlaşılabilinmesi için 
günümüzde semânın bir gösteriye nasıl dönüş-
türüldüğü kısaca anlatılacak ve seküler mekânlar 
olan düğün salonları, oteller ve çeşitli yerlerde 
yapılan semâlarda semâzenlerin ve semaya eşlik 
eden sazların neden niyaz âyinini tercih ettikleri 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

Günümüzde Semâ Gösterisi ve Niyaz İlahisi

Günümüzdeki sema gösterilerinin nasıl yapıldığına 
geçmeden önce, Cumhuriyet döneminden günü-
müze kadar geçen tarihsel sürecin ortaya konması 
konunun daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 
Çünkü Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte geli-
şen siyasi olaylar, Türkiye’nin siyasi geleceğini 
büyük ölçüde değiştirmiş ve bu değişiklik sosyal 
yaşantımızı önemli ölçüde etkilemiştir.      
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Osmanlı Devletinde 18. yüzyılda başlayan mo-
dernleşme hareketleri Cumhuriyetin kurulmasıyla 
birlikte hız kazanmıştır. Türkiye’de, kuruluş 
ilkelerine derin bir ilgi duyulur ve bir grup önde 
gelen Türk bilim adamı bir araya gelir. Bu grup 
içinde “Kemalistler”, yani 1923’te kurulan laik 
Türkiye Cumhuriyetinin ideolojisini destekle-
yenler, Cumhuriyet’in getirdiği “laisizm” ilkesini 
korumaya kararlı olan laikler yer alır (Mardin 
2010: 66).  

Fakat Cumhuriyet’in kurulması birlikte modernleş-
me karşıtı görüşler ortaya çıkmış ve bu görüşlerin 
devlet eliyle oluşturulması, siyasal anlamda da 
kişilerin düşüncelerini açıkça ortaya koymasını 
sağlamıştır. Tek uygarlığın Batı uygarlığı oldu-
ğundan hareketle devrimler yapan Kemalistler, 
oluşan değişimlerin öncülüğünü de yaparak örnek 
olmaya çalışmışlardır. Daha sonraları demokrasi-
nin gereği olarak Türkiye’de herkesin söz sahibi 
olabilmesini sağlayan bir siyaset düşünülmüş bu 
nedenle de karşı görüşlü partilerin kurulmasına 
izin verilmiş Cumhuriyet’in ilanından bir yıl 
sonra da 1924 yılında muhalif görüşleri olan 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Kaya 2006: 
148), 1930 yılında da Serbest Cumhuriyet Fırkası 
kurulmuştur. Fakat uygarlık için yapılan bütün bu 
çalışmaların, kurulan bu partilerle çökebileceği 
anlaşılmış bu nedenle de kapatılmıştır.  1945 yı-
lına kadar tek partili bir dönem yaşayan Türkiye 
(Kasaba 2010: 34), bu tarihten sonra çok partili 
döneme geçerek, Kemalist düşüncenin demokra-
tikleşme ve modernleşme de tek yol olmadığını 
göstermeye çalışmıştır. Bunun sonucunda da dini 
eğitime sadece lise düzeyinde devam edilmemiş 
olup, 31 Mayıs 1933 yılında Darülfünun ile 
birlikte kapatılan İlahiyat Fakülteleri de, 1949 
yılında Ankara’da yeniden açılmıştır (Gökaçtı 

2005: 258). Bu tarihten sonra da din eğitiminin 
Türkiye’nin içinde bulunduğu “Milliyetçi İslâm” 
modeline  yardımcı olduğu görülmüştür. 

1950 seçimlerinde, Mustafa Kemalin partisi 
büyük bir oy kaybı yaşamış ve kırsal kesim, 
birçok gözlemciyi şaşkınlığa uğratarak seçimde 
etkili olmuştur. Bu dönemden  günümüze kadar 
yavaş yavaş İslâmi kültürün devlet politikası ve 
sosyal yaşam içinde var olmaya başladığını gör-
mekteyiz. 12 Eylül 1980 darbesi  toplumun İslâmi 
ilkelerle yeniden şekillenmesinde önemli bir rol 
oynamış, dolayısıyla Türk toplumu “milliyetçi 
İslâm” modeli üzerinden yeniden yapılandırıl-
maya başlanmıştır. Kemalist düşüncenin tersine 
İmam-hatip liselerinde, Kur’an kurslarında ve 
buralara gelen öğrenci sayısında önemli derecede 
bir artış gözlemlenmiş, 1980’den itibaren devlet 
ülkeyi, birçok alanda İslamlaştırma politikası içine 
girerek, birçok sivil toplum örgütü kurulmuştur. 

1990’lı yıllarda da İslâmi hareketler devam etmiş, 
2000’li yılların başında da AK Parti’nin kurul-
ması ile İslâmi hareketlerin önlenemez yükselişi 
gerçekleşmiştir. Günümüzde (2014) halen devam 
eden Ak Parti iktidarı üst üste kazandığı seçimler 
ile de çoğunluk olarak halkın desteğini almıştır. 
Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini de halkın 
oylarıyla alan AK Parti, Türkiye’yi İslamileştirme 
yolunda önemli bir adım daha atmıştır (Uzun 
2012; 111-114). 

Kısaca anlatılmaya çalışılan bu gelişmeler so-
nucunda halk gittikçe muhafazakârlaşmış ve 
din, mütedeyyin kimselerin normal yaşamdan 
eğlenceye, modadan müziğe kadar bütün yaşamını 
değiştiren bir olgu olmuştur. Eğlence anlayışı 
değişen bir toplumda tasavvuf müziği ön plana 
çıkarak, “İslami pop” veya “yeşil pop” adıyla 
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popülerlik kazanmıştır. Tasavvuf müziğindeki 
değişimler ve farklılaşmaların etkisi Mevlevî 
semâsına da yansımış ve bu önemli kültürel 
mirasımıza ilginin artmasına yol açmıştır. Yapılan 
düğünler artık gelen muhafazakâr kesimi çiftetelli 
oynamak gibi sıkıntıya sokulmayan düğünlerdir. 
Dualarla başlayan ve genellikle tasavvuf müziği 
ile devam eden düğünlerde görselliğe de önem 
verilmekte ve bu bağlamda tasavvuf müziği 
eşliğinde semâzenler de sahne almaktadır. Af-
yonkarahisar yerelinde yapılan alan çalışmaları  
sonucunda; “dini düğün”, “Kur’an’lı düğün” 
gibi isimler verilen bu düğünler tespit edilerek 
incelenmiştir. Sadece düğünlerde değil ramazan 
ayında çeşitli oteller ile alış veriş merkezlerinde ve 
belediyelerin düzenlediği “ramazan eğlenceleri”, 
“ramazan şenlikleri” veya “ramazan etkinlikleri” 
gibi adlar altında yapılan çeşitli eğlencelerin 
yanında (halk oyunları, aşuk-maşuk, sihirbazlık 
gösterileri, konserler vb) semâ gösterilerinin de 
yer aldığı tespit edilmiş ve buralarda semâ yapan 
kişiler ile görüşmeler yapılmıştır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi eğlence anlayışının 
değişmesiyle birlikte, düğün ve benzeri yerlerde 
semâ yapacak kişilere fazlasıyla ihtiyaç duyulmaya 
başlanmıştır. Semâ eğitimi alan kişiler genel ola-
rak incelendiğinde karşımıza iki profil çıkmıştır. 
Birincisi ailesinden Mevlevi veya muhibban olan 
kişiler ikincisi ise Mevleviliği yakından uzaktan 
hiç bilmeyen kişilerdir. Bu nedenle çeşitli amaç-
larla semâ yapan kişilere eşlik edecek müzikler 
de değişkenlik göstermektedir. Semâ sırasında 
ilahileri veya saz eserlerini tercih edenler genelde 
Mevlevi veya muhibban olmayan, semâ yapmayı 
para kazanmak olarak görenlerdir. Oysa semâ 
yaparken Segah Niyaz İlahisini tercih edenler, 
ya Mevlevi’dir ya da muhibban olarak karşımıza 

çıkmıştır. Bu nedenle semâ sırasında niyaz ila-
hisini tercih eden kişiler geleneği bildikleri için, 
söylemlerinde otantikliğe sürekli vurgu yapmak-
tadır. Çünkü toplumlar zaman içinde değişimler 
yaşasa da bu değişimleri günümüze uydurma 
çabasına girerek otantikliğin bozulmasını en aza 
indirgemeye çalışmaktadırlar.

Semâzen ve müzisyenlerle yapılan görüşmelerde 
neden Segah Niyaz İlahisini tercih ettikleri sorul-
muş, onlar da bu ilahinin  “âyin müziği” olarak 
kabul edildiğini ve en azından bu ilahi eşliğinde 
semâ yaptıklarını, yani otantiğini bozmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Görüşmecilerimden semâzen 
Bekir Öğüt ve Bahadır Okyar, Mevlevi kültürü 
ile yetiştiklerini ve genellikle Segâh Niyaz İlahi-
sini tercih ettiklerini fakat canlı çalınmıyorsa da 
telefonlarında kayıtlı olan bu ilahi eşliğinde semâ 
ettiklerini söylemişlerdir (Bekir Öğüt-Bahadır 
Okyar ile 18.09.2009 tarihinde yapılan görüşme). 
Aynı şekilde Mevlevi kültürü ile yetişen semâzen 
Ahmet Eymür’de sonradan pişman olsa da, farklı 
yerlerde semâ yaptığını ama en azından müziğin 
Segâh Niyaz İlahisi olduğunu belirtmiş ve diğer 
müziklere de gönderme yaparak; “evet düğünde 
semâ yaptım ama en azından klavye ile arkada 
da cıstak cıstak ritim olmadı veya çalınan “sağ 
elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım” gibi piyasa 
ilahisi değildi, Segâh Niyaz İlahisiydi” demiş 
ve yapılan işin en azından müziksel anlamda 
otantikleştirildiğini vurgulamaya çalışmıştır (Ah-
met Eymür ile 16 Ekim 2009 tarihinde yapılan 
görüşme). 

Mevlevi veya muhibban olmayan bir başka se-
mazen AKÜ BESYO’da Beden Eğitimi öğretim 
görevlisi Can Kay da semâzenliği uzun süredir 
yaptığını ve Segâh Niyaz İlahisinin âyin müziği 
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olduğunu belirterek semâ yaparken Segâh Niyaz 
İlahisini tercih ettiğini söylemiştir (Can Kay ile 
26.09.2010 tarihinde yapılan görüşme). 

Müzisyenler ile yapılan görüşmede de Niyaz 
İlahisinin önemine işaret etmişler ve yaptıkları 
tasavvuf müziği etkinliğinin sonunda semâ ya-
pılacaksa, mutlaka niyaz İlahisine bağladıklarını 
belirtmişlerdir. AKÜ Devler Konservatuarı TSM 
Bölümü öğretim Görevlisi Semih Şenyayla bu 
konuda şunları söylemiştir (Semih Şenyayla ile 
28.08.2010 tarihinde yapılan görüşme):“Dini 
düğünlerde müziğe ayrılan süre 1 saat 20 daki-
ka kadardır. Bu sürenin 40 dakikasını ilahilere, 
25-30 dakikası TSM güncel şarkılara ve kalan 
yaklaşık 10 dakikalık süre de semâya ayrılır. 
Semâ sırasında Mevlevî âyinlerinin bir parçası 
olduğu için mutlaka Segâh Niyaz ilahisi çalınır, 
çünkü semâzenler onu tercih eder.”   

Yine görüşmecilerimden Neyzen Ziya Mert Koca 
niyaz ilahisinin önemi şöyle belirtmiştir (Ziya Mert 
Koca ile 5.05.2012 tarihinde yapılan görüşme):

“Düğün veya başka yerlerde yapılan tasavvuf 
müziği ve semâ programında, başta başka ila-
hiler çalınsa bile sonunda semâzenler sahneye 
çıkacağı zaman mutlaka Segâh Niyaz İlahisine 
bağlarız. Segâh Niyaz İlahisinin koyulmasının 
sebebi, sonunda semâ gösterisi yapılacak olması, 
esas olan odur. Düğünlerde biz ilahileri çalarken, 
son dilimlerinde semâzenler meydana çıkıyor, ilk 
başta ilahi çalınırken çıkmıyor. İlahiler bittikten 
sonra semâzenler çıkarken Segâh Niyaz İlahisi’ne 
normal hızında başlayıp, son 6/8’lik kısmı ve son 
peşrevi yürük bir şekilde çalınıp,  bitiriliyor.” 

Düğünler, ramazan etkinlikleri gibi organizasyonlar 
dışında Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımı 

için yapılan organizasyonlarda, çeşitli halk oyunları 
ve diğer  etkinliklerin yanında semâ gösterisine de 
yer verilmektedir. Bir Mevlevi ayinin normalde 
45-50 dakika sürdüğü düşünülürse, bu süreyi daha 
kısa tutmak ve aynı zamanda Mevlevi kültürünü 
tanıtmak için semâ gösterisi sırasında kısa olduğu 
için Segah Niyaz ilahisi tercih edilmektedir. Bu 
ilahi eşliğinde yapılan semâ gösterisinde âyin 
ritüellerinin bazı bölümleri sergilendiğinden (kır-
mızı postun serilmesi ve önünde baş kesilmesi, 
usul değişikliklerinde de selamların yapılması 
gibi), semâ töreni hakkında izleyiciler bilgi de 
edinmiş olmaktadır. Buna iki örnek verebiliriz. 
İlk olarak Antalya Cam Piramit’te 2006 yılında 
Uluslararası düzeyde yapılan Telekomünikasyon 
Birliğinin organize ettiği “Anadolu’da Sevgi ve 
Hoşgörü” Toplantısında Türkiye’nin tanıtımı 
içerisinde yapılan semâ gösterisi bu şekilde olmuş-
tur. Sahneye kırmızı post serilmiş ve semâzenler 
sahneye çıktığında postun önüne gelerek baş 
kesip selam vermişler ve daha sonra da segah 
niyaz ilahisi eşliğinde semâ gösterilerini bitirmiş-
lerdir. İkinci olarak Kızılordu Korosu ve Mehter 
Topluluğu’nun 2008 yılında Rusya’da Kremlin 
Konser Salonunda, “Dostluk Konseri”nde koro 
Segâh Niyaz İlahisi seslendirmiş sahnenin önünde 
de semâzenler semâ gösterilerini yapmışlardır.

Günümüzde ilahilerin farklı alt yapılarla ve saz-
larla seslendirilmesi  “Yeşil pop” veya “İslami 
pop” olarak adlandırılmaktadır ve birçok ilahi 
farklı sanatçılar tarafından, farklı yorumlarla 
seslendirilmektedir. Yine konumuz olan Segâh 
Niyaz İlahisi, senfonik orkestradan pop müzik 
sanatçılarına kadar herkesin seslendirdiği ve 
farklı yorumladığı bir ilahi olarak otantisite 
tartışması içinde yer almaktadır. Bu bağlamda 
soprano Feryal Türkoğlu 10 Eylül 2009 yılında 
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’sı ile “Sen-
foni ve İlahiler” konulu konserde niyaz ilahisini 
batı sazları eşliğinde seslendirmiş ve kendisine 
aynı zamanda sahnede iki tane de semâzen eşlik 
etmiştir. Bir başka müzik türünden örnek veri-
lecek olunursa, THM sanatçısı Zara, TRT1’de 
yayımlanan ve kendisinin sunduğu “Zamanı 
Geldi” adlı programda niyaz ilahisini bu kez 
Türk müziği sazlarıyla seslendirmiş,  sahnede 
yine semâzenler eşlik etmiştir. 

2011 yılının ramazan ayında, Sultan Divani 
Mevlevîhane Müzesi Yaşatma Derneği’nde her 
gece yapılan sohbetlerin ilkinde semâzen olan 
Mevlevî İsmail Özalp, o gece yapılan konuşma-
lardan etkilenerek semâ yapmak istemiş ve orada 
bulunan müzisyenlerden Segah Niyaz İlahisi is-
temiştir. Neyzen hemen segah taksimin ardından 
Niyaz İlahisine başlayarak doğal ortamda semâ 
yapmaya başlamıştır. Segâh Niyaz İlahisinin bir 
bölümü eşliğinde ve halının üzerinde semâsını 
yapan Şah İsmail, semâyı bitirdikten sonra selam 
vererek yerine oturur. Bu durum günümüz için 
geleneksel semâya ve niyaz ilahisinin icrasına en 
güzel örnektir. Çünkü sohbet için oraya gelen, 
yapılan sohbetten ve çalınan ezgilerden etkile-
nen Şah İsmail’in kendiliğinden semâ yapması, 
geleneksel otantisite kavrayışına sadık kalma 
çabasının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

SONUÇ 

13. yüzyılda yaşamış önemli bir mutasavvıf olan 
Mevlânâ’nın ölümünden sonra onun yaşam fel-
sefesinin sistematize edilmesi yoluyla biçimlenen 
bir tarikat olan Mevlevîliğe günümüzde böylesine 
yoğun bir ilgi gösterilmesinde, Mevlânâ’nın 
düşüncelerinin elbette ki payı büyüktür. Ancak 

Mevlevi semâsı ve ona eşlik eden müzik önemi 
göz ardı edilmemelidir.

Mevlevi semâsı, artık en ‘otantik’ semâ icrası 
kavrayışından sıyrılmış farklı otantikleştirme 
söylem ve pratikleri ile gündelik yaşamın içine 
girmiştir. Böylece Mevlevi semâsına ilişkin çeşitli 
otantisite kavrayışları, hem ‘geçmişin’ düzen, 
tutunum ve sistematik birlik ve bütünlük imge-
lerine, hem de ‘bugünün’ başıbozuk, muğlak ve 
farklılığı vurgulayan kolektivitelerin nasıl yükselişe 
geçmiş olduğuna ve nasıl olup da böyle güçlü ve 
etkili bir ‘ağ ilişkileri’ oluşturduğunu anlamaya 
yardımcı olan bir mecraya dönüşmüştür. 

Semânın diğer seyirlik oyunları ile birlikte gös-
teri olarak sunulması ve diğerlerinden bir farkı 
olmadığı görüşü nedeniyle çeşitli etkinliklerde 
yer alması, kişiye özel bir düşünceden kaynak-
lanmamaktadır. Türkiye’nin politik olarak geldiği 
durumu, muhafazakâr kesimin eğlence hayatında 
zikir olan semâ gibi bir pratiği görmek istemesi, 
semânın “otantisitesinden” uzaklaşıp performan-
sa dayalı gösteriye dönüşmesine ve ticari amaç 
olarak semâ yapan kişilerin çoğalmasına neden 
olmaktadır. 

Semâyı bir 10-15 dakika içinde bir gösteri olarak 
sunarken bile eşlik eden müziğin âyin müziği 
olmasına özen göstermeye çalışan semâzenlerin, 
genel olarak yapmak istedikleri ilahi “Segâh Ni-
yaz İlahisi”dir. Diğer ilahilerle semâ yapacağına 
Segâh Niyaz İlahisi ile semâ yapmak semâzene 
sanki dışarıda yaptığı semâyı “otantikleştirme” 
anlamına da gelmektedir. Özellikle çok sık tercih 
edildiği için müzisyenlerin de ezberinde bulunan 
Segâh Niyaz ilahisi,   hem müzisyenlerin hem 
de semâ pratiği içinde olanların çeşitli otantisite 
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inşalarında temel işaretleyici olarak kullanıldığını 
da açıkça göstermektedir.

Genel olarak bakıldığında ise Mevlevîler ve 
muhibbanlar arasında semâ ve semâya eşlik 
eden müzik hakkında aynı söylemlerin olduğu 
tespit edilmiştir. Bu söylemler, semânın bir tür 
gösteri olmadığı, her yerde yapılamayacağı, her 
isteyen kişinin semâ öğrenmesinin adap ve erkân 
konusunda uygunluk yaratmayacağı, yok eğer 
semâ yapacaksa da bunu mutlaka âyin müziği 
olan Segah Niyaz ilahisi ile yapması vb’dir. 
Kısaca Mevlevîler arasında bu ilahinin büyük 
önemi vardır ve özellikle nakaratında tekrarlanan 
“semâ safa, cana şifa, ruha gıdadır” sözleriyle 
de semânın insan üzerindeki maneviyatı ifade 
edilmiş olmaktadır. 
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TÜRK MÜZİĞİNDE GÜFTE MECMUALARI
HEKİMBAŞI ÖRNEĞİ

JOURNALS OF GUFTE IN TURKISH MUSIC
FOR INSTANCE HEKİMBASI

Erdal KILIÇ

MEB Özel Getronagan Ermeni Lisesi Tarih Öğretmeni

Özet: Türk müziği repertuarını oluşturan güftelerin 
toplandığı eserler güfte mecmuaları olarak isimlendi-
rilmektedirler. Güfte mecmuaları Türk müziği tarihi 
için birer yazılı kaynak olup eski güftelerin geçmişten 
günümüze aktarılmasında önemli rol oynamaktadırlar 
ki eserlerin besteleniş tarihinden günümüze ulaşınca-
ya kadar geçen zaman sürecinde değişime uğrayıp 
uğramadıkları, ait oldukları bestecilerin doğruluğu, 
besteleniş tarihleri ve bu yüzyıllara ait müziğe dair 
bilgileri ancak bu mecmualar aracılığı ile elde edile-
bilmekteyiz. Bu araştırmanın konusu, XVIII. yüzyılda 
yazılmış olan güfte mecmuaları içinde en geniş repertuar 
bilgisini içeren Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz Arif 
Efendi’nin Mecmûa-yı Letâif fî Sandukati’l-meʽârif 
isimli eserinin değerlendirmesidir. Taşıdığı önemi 
ve kapsamı tespit edilen eserin teminiyle çalışma 
başlatılmıştır. Fiziki ve muhtevası itibariyle tahlil ve 
tenkidi yapılan eserin ilk önce günümüz Türkçesine 
transkribi yapılmış olup, ardından da içeriği, bilgilerin 
sınıflandırılması yöntemine uygun olarak yorumlanmaya 
gayret edilmiş ve günümüz bilmine sunulmuştur. Konu 
ile ilgili bibliyografya araştırmalarının yanısıra, daha 
önceden yapılmış olan benzer güfte mecmualarının 
incelenmesi yapılmak suretiyle daha sağlıklı verilere 
ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hekimbaşı, Journal, Lirik, Mec-
mua, Güfte, Makam, Koleksiyon

Abstrack: The manuscripts including the lyrics for-
ming the repertory of the Turkish music are called 
lyrics collections. Lyric collections are important 
written resources for history of the Turkish music. 
They have a role at the preservation of old lyrics 
until the present time. We can learn only from the 
lyrics collections whether these lyrics were amended 
within the time between the date of composition 
and the present time, correctness of the name of 
composers, dates of composition and information 
about the music in these centuries. This study was 
started when it is identified the importance and the 
content of the work and got it. After being analysed 
and criticised according to its contect and phycical 
appearance we transcripted it into current Turkish, 
then it was tried to be commented according to the 
technique of cassification of knowledge and finally it 
was presented to current science. We  did not only do 
observations about bibliography but we also analysed 
similar works to reach better datas.

Key Words: Hekimbasi, Journal, Lyric, Gufte, Makam, 
Mecmua, Collection
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1.GİRİŞ

“Güfte” kelimesi, Farsça “söylemek” anlamındaki 
goften mastarından türetilmiş olup Türk müzi-
ğinde sözlü bir eserin bestelenmiş olan manzum 
sözlerine isim olarak verilmiştir (Öztuna, 2006: 
315). Mecmua ise, “dağınık şeyleri bir araya ge-
tirmek, toplamak” anlamındaki cem‘ masdarından 
türemiştir (Devellioğlu, 2010: 689). Mecmualar, 
çoğunlukla bir veya daha fazla yazar yada şaire 
ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dini ve din dışı 
nesir veya şiirlerden oluşan halk edebiyatı mah-
süllerini de içeren “cönk” türü derleme kitaplardır 
(Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü, 
C. II, 2006: 31). Buna bağlı olarak da güftelerin 
toplandığı kaynaklar “Güfte Mecmuaları” olarak 
isimlendirilmişlerdir. Günümüze meşk yoluyla gelen 
pek çok Türk müziği bestesi vardır ve bunların 
bir açıdan doğrulanabilmsi, yani bestelendikleri 
iddia edilen zamanın tarihi bilgilerle uyum içinde 
olduğunun gösterilmesi, nota yoluyla olmasa 
da bazı kayıtlarla desteklenmesi ancak güfte 
mecmualarının inclenmesi ile mümkün olacaktır 
(Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü, 
C. II, 2006:  32). Güfte mecmuaları bestelenen 
eserlerin doğru sözlerinin kayıtlı olması yönüyle 
de Türk müziği tarihine önemli derecede katkı 
sağlamaktadırlar.

Hekimbaşı Mecmuası’nın yazıldığı Onsekizinci 
yüzyıl (Uzunçarşılı, 1983: 522, 524, 526, 553-
568). Osmanlı bestekârlarının yetiştiği ve Türk 
müziğinin gelişme gösterdiği bir dönemdir. Başta 
padişahlar (Tezbaşlar, 1975, s. 26). olmak üzere, 
devletin ileri gelenleri tarafından müziğin destek-
lendiği ve korunduğu, yüzyılın başında kendisi 
de müzisyen ve hattat olan Sultan III. Ahmed ile 
başlayan bu desteğin, Sultan I. Mahmud (1730-

1754), Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) ile 
devam ettiği ve yine müzisyen ve bestekâr bir 
padişah olan Sultan III. Selim (1789-1807) ile 
geliştirildiği bilinmektedir (Uzunçarşılı, 1983:  
562).

Bilindiği üzere tarihte hatıraların yanında kültürel 
katkıları ile anılan ve varolan toplumların kültür 
dinamiği müzik mimari, şiir ve hat sanatı gibi 
güzel sanatlarla oluşturulmaktadır (Teymur, 2010: 
17; Okay, 1998:  15). Bu anlamda Bahaeddin 
Ögel’in de ifade ettiği üzere Türk kültürünü 
oluşturan unsurların arasında Türk müziği de 
yer almaktadır (Ögel, 1984: 1, 120, 348, 397). 
Türk müziğinin mevcut değeri ise ancak bulun-
duğu kaynakların inceleme ve araştırılması, gün 
yüzüne çıkarılması ile mümkün olabilecektir. 
Türk müzik eğitiminin kaynaklarından olan ve 
eski güftelerin günümüze ulaşmasında önemli bir 
rol oynayan güfte mecmualarının araştırılması bu 
değeri daha açık şekilde ortaya çıkaracaktır. Zira, 
uzun bir dönem meşke dayalı olarak icraa edilen 
Türk müziği eğitim sisteminde, ustadan çırağa 
sözlü ve uygulamalı olarak öğretilen eserlerin 
bir sonraki döneme sağlıklı bir şekilde aktarımı 
ancak kaydedilmeleri ile mümkün olabilmiştir 
(Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü, 
C. II, 2006: 31). Dolayısıyla bu alanda yapılacak 
çalışmalar bu mecmuaların önemini daha da belir-
ginleştirecektir (Doğrusöz, 1993, s. 1; Doğrusöz, 
Hafız Post Mecmuasının Türk Müziği Eğitim 
Tarihine Getirdikleri, 2001: 139). Çünkü güfte 
mecmuaları sadece güftelerin doğru bir şekilde 
günümüze ulaşmasını temin etmekle kalmayıp, 
ayrıca güftekâr ve bestekârlar hakkında biyografik 
bilgi ile edebiyat ve müzik tarihi bakımından da 
önemli birer hazine niteliğine sahiptirler. Bunla-
rın herbirinin araştırılması ve incelenmesi Türk 
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müziği repertuarının tespiti ve eserlerin değişime 
uğrayıp uğramadığı ancak bu mecmualar sayesinde 
mümkün olabilecektir (Erden, 2004: 1-2). Ayrıca 
bu kaynakların değerlendirilmesi müzik tarihi-
mize katkı sağlayacağı gibi, kültür tarihimize de 
farklı bir zenginlik katacaktır. Çünkü asıl metinler 
yanında yaprakları arasında farkedilecek küçük 
notların dahi çok önemli bilgi ve belge niteliği 
olarak tarihe tanıklık edeceği ve fikir vereceği 
kabul edilmektedir.

Ayrıca güfte mecmualarında sözlü eserlerin saz 
eserlerine oranla fazlalığı, bestekârlar ve güfte 
sahipleri hakkında biyografik bilgi ve tarih ka-
yıtları içermeleri, bestelerde en çok kullanılan 
makam ve usûl bilgisi zenginliğine sahip olmaları, 
müzik tarihi için olduğu kadar edebiyat ve kültür 
tarihi için de çok önemli kaynaklar olduğunu 
göstermektedir.

Önemi ifade edilen güfte mecmualarından biri 
olan Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz Arif Efendi 
tarafından yazılan Mecmûa-yı Letâif fî Sandukati’l-
meʽârif isimli eser yukarıda bahsedilen bilgiler 
doğrultusunda incelenmiştir. Türk müziğinin ol-
gunluk dönemi olarak kabul edilen XVIII. Yüzyıla 
ait olan bu mecmuanın Türk müzik tarihinin temel 
kaynaklarından ve ait olduğu dönemin en geniş 
güfte repertuarlarından biri olduğu anlaşılmış ve 
eserin günümüz hem askeri tarih, hem edebiyat 
tarihi, hem de müzik tarihi için önemli olduğu 
görülmüştür (Uslu, 2007: VII).

1.1.  Eserin Adı

Kütüphane fiş ve katalog kaydında eserin adı 
Mecmûa-i Makāmât-ı Hoca Abdülkadir ve Sâir 
olarak görülmektedir. Buna ön sayfada kur-
şun kalemle yazılı olarak bulunan “Mecmûa-i 

makÀmât-ı [Hoca] Abdülkadir ve sâir mühimdir” 
ibaresinin neden olduğu anlaşılmıştır. Buradaki 
ifadede müellif adı yerine eserin dayandığı Hoca 
Abdülkadir’i çağrıştırması dikkat çekicidir Bazı 
araştırmalarda da bu adla bilinen eser mecmu-
anın baş tarafında bulunan vr. 1a’da etrafı altın 
sarılı dikdörtgen çerçeve içine alınmış olarak 
sunulmaktadır:

Edip nazar bu cönge adını dedi Arif,

Mecmûatü’l-letâif [fî] andukatü’l-meʽârif

ifadesiyle de ismi ve kime ait olduğu yazar tara-
fından belirtilmiştir. Buradan hareketle eserin adı 
Mecmûa-yı Letâif fî Sandukatü’l-meʽârif olarak 
adlandırılmıştır.

1.2.  Eserin Yazarı ve Yazıldığı Tarih

Eserin yazarı Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz 
Arif Efendi (1735-1783)’dir. Çünkü esere ait 
ilk (ön) sayfanın üst tarafında yer alan mührün 
altında “Hekimbaşı Abdülazîz” yazısının yer 
alması ve ön sayfadaki mührün altında kurşun 
kalemle yazılı, Hekimbaşı Azîz, elif (ا) , nun (ن), 
fe (ف) ve sad (ص) harfleri ile kurulu ibareler ile 
dikkati çeken 99 ve 114 sayılarının işaret ettiği 
sayfalara bakıldığında, müellifin bizzat kendisine 
ait eserlerinin yer aldığının görülmesi, ayrıca 399. 
varaktaki mührün altında da, “Hekimbaşı Abdü-
laziz Efendi’nin kendi yazısıyla ve kendisine ait 
mecmuasıdır” diye bir yazının bulunması, eserin 
yazarının Abdülaziz Efendi’ye ait olduğunu 
göstermektedir. Eserin adının geçtiği vr. 1a’da 
bulunan beyitte de zaten yazarın mahlası “Arif” 
olarak yer almaktadır. Yazarın kendisine ait olan 
eserleri için de vr. 99a ve 114a’ya bakılabilir.
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Eserin yazım tarihi ile ilgili olarak, eserin kendi-
sinde ve eserden bahseden kataloglarda açık bir 
bilgiye veya görüşe rastlanmamıştır. Konuya en 
yakın bilgi Recep Uslu tarafından tartışılmıştır. 
Burada ileri sürülen görüşe göre, Hızır Ağa ve 
Hekimbaşı Abdülaziz Arif Efendi’nin nazari 
bilgilerinin karşılaştırılması sonucunda eseri 
Abdülaziz Efendi’nin 1757 yılında yazdığı ileri 
sürülmektedir (Uslu, Saraydaki Kemancı, 2009: 
32, 35, 37).

1.3.  Eserin Nüshaları

Eserin bilinen tek nüshası müellif hattı olup, İstanbul 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler 
Bölümü (İÜ Ktb.) Türkçe Yazmaları Kısmı’nda 
(TY) 3866 demirbaş numarası ve 780 tasnif nu-
marası ile kayıt altında tutulmaktadır. Eserin dili 
Osmanlı Türkçesi, yazı türü ise Talik’tir. Ölçüleri 
205 mm x 150 mm olup, kahverengi deri ile kaplı, 
cönk şeklindedir (Onay, Açıklamalı Divan Şiiri 
Sözlüğü Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve 
İzahı, 2009, s. 114).

1.4.  Eserin İçeriği

Eserin konusunu bestekârlar ile beste türünde 
yapıtlar olarak kabul edilen nakış, şarkı ve kâr 
formunda kayıtlı olan güfteler oluşturmaktadır 
(Onay, 2009: 14; İpekten, 2006: 87-88; Özkan, 
2000: 84). Ağırlıklı olarak makamlara göre 
tasnif edilmiş olan güftelerin yanında, usûller 
ve nazariyât da yer almakta olup üç ana bölüm 
halinde hazırlanmış olan eserde güfteler, peşrevler, 
makam tarifleri, mehter usûlleri ve diğer usûller 
de ele alınmıştır. Özellikle “Usûlât-ı Mehterân-ı 
Alem” başlığı altında ele alınan mehter usûlleri bu 
konuda ilk yazılı bilgiler olarak kabul edilmiştir. 
Usûller bir iki sayfa, nazariyât da birkaç sayfa-

dan ibaret olup eserin sonlarında yer almaktadır. 
Eserin büyük bir bölümü güftelerden oluşmuştur. 
Eserde, güfte mecmualarında takip edilen sisteme 
bağlı kalınarak güfteler, baştaki makamlar fih-
ristinin ardından her makama ait özel bölümler 
halinde ve her bölümde büyük formdan küçüğe 
doğru giden bir düzen içerisinde sıralanmışlardır. 
Fihristte olduğu gibi eser içinde de çoğu zaman 
makam adları, bestekârlar, terennümler kırmızı 
mürekkeple yazılmışlardır.

Eserin büyük bir bölümünü oluşturan güftelerin 
bulunduğu bu alan, fihristten başlayıp vr. 376a 
da dahil olmak üzere bölüm başlıkları olarak 
kabul edilen “Der-Makām” ifadeleriyle kayde-
dilmişler ve bu ifadelerin hemen sonrasında da 
makam adları verilmek suretiyle makamlar ayrı 
ayrı bölümlendirilmişlerdir. Makam başlıkları 
şeklinde tertip edilen bölümleri de kârlar, nakışlar, 
semâiler ve şarkılar sırası sistematik olarak izle-
miştir. Mecmuanın planında yapılan bu tertibat 
yazarının müzik bilgisine sahip olduğunun bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir.

1.5.  Makamları ve Türleri

Söylenecek sözlerin makamlarla dile getirildiği 
ve yüzlerce makamıyla çok gelişmiş olan Os-
manlı müziği bir makam müziği olarak da kabul 
edilmiştir. Hekimbaşı Abdülaziz Efendi’ye ait 
mecmua da bu yönüyle oldukça zengin bir eser 
olduğunu göstermiştir (Aksoy, 2008: 250). Mec-
muada yer alan makamlar; râst, rehâvî, pençgâh, 
nikrîz, nişâbûr, ısfahân, zâvil, selmek, mâhur, 
nevâ, uşşâk, hûzî, hümâyûn, beyâtî, nühüft, nevâ-
yı sünbüle, nevrûz-ı acem, acem, acem-aşîrân, 
nihâvend, arazbâr, Baba Tahir, dügâh, rekb, 
sabâ, çârgâh, müberkaʽa, kûçek, hüseynî, necd, 
Horasan, gülèizârî, bûselik, bûselik-aşîrân, kürdî, 
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zemzem, büzürg, arabân, zîrgüle, hisâr, hicâz, 
uzzâl, şehnâz, gerdâniye, muhayyer, muhayyer-
bûselik, ırak, muhâlif, sultân-ı ırak, karcıgar, 
segâh,  mâye, müsteʽâr, bestenigâr, râhatü’l-ervâh 
ve evc makamlarıdır.

Elli dokuz makamın adının yer aldığı Sami Efendi 
fihristinde her makam ayrı beyitte anlatılmış ve 
makamların adları da kırmızı mürekkeple belir-
tilmiştir (Kutlar, 2004:  13-15, 18).

Makamlara göre yapılan tasnifte ise her makamın 
ayrıldığı bölümün başında o makamın adının 
geçtiği bir beyit yer almıştır (Popescu-Judetz, 
2007: 17).

Mecmuada Hoca Abdülkadir’in eserlerine her 
faslın başında öncelikle yer verilmesi başlangıçta 
yapıtın Hoca Abdülkadir’e ait olduğu izlenimini 
vermiştir. Ancak müzik geleneğimizin bir tavrı 
olarak, hocanın üstad kabul edilmesi, müziğimizi 
ona bağlamanın âdet olması gerçeğinden hareketle 
durumun bu şekilde yansıdığı anlaşılmıştır. Bundan 
dolayı müellif, eserinde her fasıl başlangıcında 
Hoca Abdülkadir’e atıfta bulunmuştur (Popescu-
Judetz, 2007: 18).

Makamlar da kendi içlerinde kâr, rubâiyyât, 
şarkıyyât ve semâiyyât gibi büyükten küçüğe 
doğru formlara ayrılmıştır. Ancak her makamda 
bu sistem takip edilmemiştir (Devellioğlu, 2010, 
s. 1142;  Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedik 
Sözlüğü, C. II, 2006: 333). Bazı makamlarda 
kâr formunun, bazılarında ise diğer formların 
güftesi verilmemiştir. Bazı makamlarda ise kâr 
formundan sonra başlıksız olarak nakış veya 
beste güfteleri kaydedilmiştir.

Hekimbaşı Abdülaziz Efendi’nin mecmuasında 
da güftelere râst makamı ile başlamıştır. Bu du-

rum bu mecmuada da râstın ana makam olarak 
kabul edildiğini ortaya koymuştur. Toplam 59 
farklı makamın kullanıldığı mecmuada hüseynî 
makamının diğerlerinden daha çok kullanıldı-
ğını göstermiştir. Bunun yanında, güfte kaydı 
yapılmış olan makamların da eserin tertip ve 
planına uygun bir şekilde beyâtî, uşşâk, sabâ, 
ırak ve nevâ olarak sıralandıkları görülmüştür. 
Mecmuada beste türünde, şarkı, nakış ve kâr 
türünde bestelenmiş olan eserlerde makamların 
kullanım seyri şu şekilde görülmüştür:

Bestelerde en çok kullanılan makam 110 aded 
ile hüseynî makamıdır. Bunu beyâtî (95), uşşâk 
(71), sabâ (63), ırak (62) ve nevâ (59) izlemiştir. 
Râst, zâvil, hümâyûn, nevâ-yı sünbüle, nevrûz-ı 
acem, acem-aşîrân, çârgâh, kûçek, bûselik-aşîrân, 
şehnâz, gerdâniye, muhâlif, sultân-ı ırak ve kar-
cıgar makamlarında ise şiir bestelenmediği tespit 
edilmiştir. Bunun yanında necd (1), müsteʽâr (1), 
rekb (4), büzürg (4) ve mâye (4) en az kullanılan 
makamlar olmuşlardır. Makamlara göre beste 
sayısına bakıldığında her makamda farklı sayıda 
bestenin olduğu ve hüseynî ile beyâtî makamla-
rının en çok kullanılan makamlar olduğu tespit 
edilmiştir.

Şarkı türü bestelerde ise en çok kullanılan ma-
kamlar beyâtî (67) ile hüseynîdir (64). Bunları 
mâhur (48) ve acem (44) makamları izlemiştir. 
Pençgâh (1), hisâr (1) ve karcıgar (1) en az kul-
lanılan makamlar olmuşlardır. Ancak burada da 
zâvil, selmek, nevâ-yı süsbüle, nevrûz-ı acem, 
acem-aşîrân, nihâvend, dügâh, çârgâh, müberkaʽa, 
gülʽizârî, bûselik-aşîrân, büzürg, arabân, zîrgüle, 
uzzâl, muhayyer-bûselik, zîrefkend, muhayyer-
sünbüle ve muhâlif makamları ile şarkı bestelen-
mediği görülmüştür.
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Nakış türü besteler de yine hüseynî (68) en çok 
kullanılan makam olmuştur. Bunu da segâh (38), 
nevâ (34), sabâ ve ırak (29) makamları izlemiş-
lerdir. En az kullanılan makamlar pençgâh (1), 
selmek (2), hûzî (2), Baba Tahir (1), rekb (1), 
necd (1), horasan (1), zîrefkend (1), müsteèâr (2), 
hüzzâm (2) ve râhatü’l-ervâh (1) olarak görülürken, 
hümâyûn, nühüft, nevâ-yı sünbüle, nevrûz-ı acem, 
acem-aşîrân, kûçek, bûselik-aşîrân ve karcıgar 
makamlarıyla ise eser vücuda getirilmemiştir.

Kâr türü bestelerde ise en çok kullanılan makamlar 
ırak (8), râst, segâh ve evc (6’şar), pençgâh ve 
bûselik (5’er), nevâ (4), sabâ (4) olmuşlar, en az 
kullanılanları ise nişâbûr, uşşâk, dügâh, çârgâh, 
muhâlif (1’er), nihâvend ve bûselik-aşîrân (2’şer), 
acem ve hüseynî (3’er) makamları olmuşlardır. 
Geriye kalan makamlarda ise kâr türünde beste 
yapılmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca mecmua geneli itibariyle değerlendirildi-
ğinde, mecmuada bulunan elli dokuz makamdan 
sadece nevâ-yı sünbüle ilgili olarak herhangi bir 
beste yapılmadığı ve zâvil, selmek, müberkaʽa, 
kûçek, bûselik, arabân, uzzâl ve zîrefkend ma-
kamlarıyla yazılmış olan şiirlerden de hiçbirisinin 
güftekârının yazmadığı tespit edilmiştir.

1.6.  Usûller

Mecmuada 44 tür usûl kullanılmıştır. Bu usûllerle 
de 3123 adet güftenin bestelendiği tespit edilmiştir. 
Geriye kalan 67 güftenin ise usûlünün yazmadığı 
görülmüştür. Mecmuada yer alan usûller; berefşân, 
çenber, çifte düyek, darbeyn, darb-ı feth, darbeyn 
remel, darbeyn remel berefşân, darbeyn semâʽî, 
devr-i hindî, devr-i kebîr, devr-i revân, devr-i 
revân nîm-devr, düyek, evfer, evsat, fâhte, ferʽ, 
feth-i darb, firenkçîn, hafîf, hafîf devr-i revân, 

hâvî, hezec, hindî semâʽî, hümâyûn semâʽî, leng-i 
fâhte, mâhûr, mâhûr aşîrân semâʽî, mâ-mâl-i 
evsat, muhammes, sakíl, sakíl semâʽî, semâʽî, 
semâʽî hümâyûnek, sofyân, Türk-i darb, Türk-i 
darb semâʽî ve zincîrdir.

1.7.  Güftekârlar

Mecmuada toplam 205 güftekârın adı ve bu 
güftekârlara ait 754 adet güfte bulunmaktadır. 
Güftekârlardan Nabî 44 adet güftesi ile liste ba-
şında yer alırken, onu sırasıyla Bakí (42), Nedim 
(34) ve Mahtumî (26) takip etmiştir.

1.8.  Bestekârlar

Mecmuada toplam 1447 adet beste yer almaktadır. 
Bunlardan 266 adet bestenin bestekârı yazılı de-
ğildir. İsimleri yazılı olan 168 bestekâra ait toplam 
1181 adet beste bulunmaktadır. Bunlardan da 314 
adet bestenin güftekârı yazmaktadır. Bestekârlar 
içerisinde 165 adet bestesi ile Itrî liste başında yer 
alırken, onu sırasıyla Hafız (137), Receb (101) 
ve Nazîm (90) izlemiştir.

Mecmuada, Baba Nevayî, Esʽad Efendi, Hasan 
Ağa, Mehmed Ağa, Nabî, Naʽlî, Nazîm ve Tabʽî 
kendi güftelerinin bestekârı olarak da kayıtlı 
bulunmaktadırlar. Bunlardan Nazîm 6 adet eseri 
ile başta gelmekte, Hasan Ağa ise iki adet eseri 
ile onu izlemekte, diğerlerinin ise birer adet eseri 
bulunmaktadır.

1.9.  Şarkı Bestecileri

Mecmuada toplam 648 adet şarkı yer almaktadır. 
Bunlardan 127 adet şarkının sahibi yazılı değil-
dir. İsimleri yazılı olan 103 şarkı bestecisine ait 
toplam 521 adet şarkı bulunmaktadır. Bunlardan 
da 264 şarkının güftekârı yazılıdır. Şarkı beste-
cileri içerisinde 118 adet şarkısı ile Hasan Ağa 
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liste başında yer alırken, onu sırasıyla Tosunzade 
(45), Bekir Çavuş (29) ve Nazîm (22) izlemiştir.

Mecmuada, Hasan Ağa, Mehmed Ağa, Nazîm, 
Rifʽat ve Şerif kendi güftelerinin şarkı formunda 
bestekârı olarak da yer almışlardır. Bunlardan 
Rifʽat 5 adet eseri ile başta gelirken, Hasan Ağa 
ve Mehmed Ağa ikişer adet eserleri ile Şerif de 
bir adet eseri ile onları izlemiştir.

1.10.  Nakış Sahipleri

Mecmuada toplam 987 adet nakış eser bulun-
maktadır. Bunlardan 261’inin yazarı belli değildir. 
İsimleri yazılı olarak bulunan 150 nakış sahibine 
ait toplam 726 adet eser bulunmaktadır. Bunlardan 
da 97 adet nakışın güftekârı yazmaktadır. Nakış 
sahipleri içerisinde 65 adet bestesi ile Hoca Ab-
dülkadir liste başında yer alırken, onu sırasıyla 
Hafız (57), Itrî (55) ve Acemler (53) izlemiştir.

Mecmuada, Baba Nevayî ve Nazîm kendi güfte-
lerinin nakış formunda bestekârları olarak birer 
adet eserleriyle yer almışlardır.

1.11. Kârlar

Mecmuada toplam 98 adet kâr bulunmaktadır. 
Bunlardan 34’ünün ismi yazılı değildir. İsimleri 
belli olan kârlarla, -murassaè ve salavat-nâme 
isimli kârlardan ikişer eser olmak üzere- ilgili 
olarak da 62 adet eser oluşturulmuştur. Bunlardan 
da 5’inin güftekârı yazmaktadır. Ayrıca, 31adet 
amel ve tasnif türünde vermiş olduğu eserlerle 
burada da Hoca Abdülkadir’in ilk sırada yer al-
dığı, kendisini 7 adet eseri ile Ayntabî Mehmed 
Ağa’nın izlediği görülmüştür. İsimleri belli olmayan 
kârlar içerisinde de yine Hoca Abdülkadir’e ait 
14 adet amel ve tasnif türünde eserin yer aldığı 
tespit edilmiştir.

Kısaca mecmuada 1447 adet beste formunda, 648 
adet şarkı formunda, 987 adet nakış formunda, 
98 adet kâr formunda ve 10 adet de günümüzde 
de kullanılmakta olan eski bir şarkı formu olan 
savt formunda olmak kaydıyla toplam 3190 adet 
bestelenmiş şiir bulunmaktadır. Bunlardan Türkçe 
olan şiirler 2600 adet ile başta gelirken, Farsça 
olan şiirler 508 adet ile ikinci sırada yer almakta, 
geriye kalan şiirlerin ise Arapaça (34), Türkçe-
Farsça (29), Farsa-Arapça (15), Türkçe-Arapça 
(4) olarak bir dağılım sergiledikleri görülmektedir.

1.12. Sözsüz Eserler Bölümü (vr. 389a-394a)

Peşrevler, mecmuada (389a)’da yer alan Der-
Beyân-ı Peşrevhây-ı Sâzendegân başlığı altında o 
günlerin müzik camiasında bilinen ünlü peşrevlerin 
bir listesi makam sırası gözetilerek düzenlenmiştir. 
Burada sırası gözetilen makamlar; râst, rehâvî, 
nikrîz, pençgâh, nişâbûr, ısfahân, mâhûr, nevâ, 
uşşâk, beyâtî, acem, acem-aşîrân, nihâvend, nühüft, 
arazbâr, Baba Tahir, sabâ, hüseynî, segâh, evc, 
şehnâz, çârgâh, dügâh, muhayyer, muhayyer-sün-
büle, muhayyer-bûselik, ırâk, hüzzâm, müsteʽâr, 
bestenigâr, râhatü’l-ervâh, bûselik, aşîrân, kürdî, 
hisâr, hicâz, ve uzzâl makamlarıdır. Ancak burada 
dikkat çekici noktalardan biri Tanburî İsak adına 
hicâz peşrev kaydının doğru olmadığı, bu mehter 
peşrevinin Hızır Ağa’ya ait olduğu müzik tarihi 
kayıtlarında ve incelemelerinde yer almıştır (Uslu, 
Saraydaki Kemancı, 2009: 35).

Burada mehteranın kullandığı usûller ve mehter 
usûllerinin dışında bilinen usûller hakkında bilgi 
verilmek suretiyle, mecmuanın son bölümünde 
yazılı bulunan peşrevler, makamlar ve burçlar 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir (Çalışkan, 
2001:  20).
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Mecmuada yer alan ve mehter usûlleri ile ilgili 
ilk yazılı bilgiler olarak kabul edilen bu bölüm 
Haydar Sanal tarafından incelenmiştir (Sanal, 
1964:  44-62). Burada “Usûlât-ı Mehterân-ı 
Alem” başlığı altında mehter usûlleri anlatılmıştır. 
Sözsüz eserler listesinde yer alan bu bölüm mec-
muada çok az bir yer tutmakadır. Bölümde yer 
alan listeye göre mehteranın kullandığı usûllerin 
isimleri şu şekildedir:

Ahlatî, Büyük Hafîf, Ceng-i Harbî, Çenber, Devr-i 
Hindî, Def Usûlü, Değişme, Ezkâ, Halilevî, 
Kalenderî, Karabatak, Küçük Hafîf, Murabba, 
Nakş, Perîşân, Peşrev, Revânî, Saf, Samm-ı Devr, 
Samm-ı Sakíl, Sakíl, Semâʽî, Sofyân, Türkü ve 
Yarım Ahlatî.

Mehter müziğinde kullanılan makamlar da şunlar-
dır: Acem, beyâtî, bûselik, çârgâh, evc, gülʽizâr, 
hüseynî, ırak, kürdî, mâhûr, muhayyer, nevâ, 
nihâvend, nikrîz, pençgâh, râst, râhatü’l-ervâh, 
rehâvî, sabâ, segâh, sümbüle, Tahir, uşşâk, uzzâl 
ve zîrgüleli hicâz (Budak, 2000:  70 & Türkmen, 
2009: 100-102).

Mehter usûllerinin dışında, Der-Beyân-ı Usûl 
(393a) ve Beyân-ı Esâmî-i Usûlât-ı Arab (394a) 
başlıkları altında diğer usûllerden de söz edil-
mektedir.

Mecmuada (393a) yer alan usûller, alfabetik sıra 
ile şunlardır:

Acem, Bağdadî, Berefşân, Çenber, Darbeyn, Devr-i 
Hindî, Devr-i Revân, Devr-i Kebîr, Düyek, Evfer, 
Evsat, Fâhte, Ferʽ, Feth-i Darb, Frenkçîn, Hafîf, 
Hafîf Düyek, Hâvî, Hezec, Lenîn Fâhte, Lenîn 
Ber-efşân, Muhammes, Nîm-Devr, Nîm-Sakíl, 
Remel, Sakíl, Semâʽî, Semâʽî Arabî, Sofyân, 
Tarz-ı Âhar, Türk-i Darb ve Zincîr’dir.

Arap usûlleri de alfabetik sıra ile mecmuada 
(394a) şu şekilde yer almaktadır:

Dârec, Erbaʽa ve Işrîn, Mahcer, Mecmelî, Merfû ,̔ 
Muhammes, Murabbaʽ, Mürûr, Sancakí ve Sitte 
Aşere’dir.

1.13.  Terkiplerin Sıralanışı (vr. 396a)

Mecmuada “Terkîblerin Perdeleri ve Aslı Nedendir 
Beyân Olunur” başlığı altında makamlar, başlangıç 
ve karar perdeleri ile kısaca tarif edilmektedir. 
Terkiplerin sıralanışı ise şu şekilde görülmektedir:

1. bestenigâr, 2. pençgâh, 3. beste-i Isfahân, 4. 
ısfahânek, 5. dilkeşhâverân, 6. zîrkeşîd, 7. aşîrân, 
8. nigâr, 9. uzzâl, 10. muhâlifek, 11.hicâz-ı 
muhâlifek, 12. râhatü’l-ervâh, 13. nevâ-Aşîrân, 14. 
nevrûz-ı Acem, 15. gerdâniyye-nigâr, 16. nigârek, 
17. gerdâniyye-bûselik, 18. muhayyertîz, 19. 
karcigar, 20. ruy-ı ırak, 21. müsteʽâr, 22. nühüft, 
23. hüseynî-acem, 24. uzzâl, 25. nihâvend, 26. 
hümâyûn, 27. hisâr, 28. hisârek, 29. ısfahân, 30. 
Türkî-hicâz, 31. çârgâh-Acem, 32. segâh-acem, 
33. dügâh-acem, 34. acem-râst, 35. hicâz-acem, 
36.sebz-ender-sebz.

Günün saatlerine ve insan fizyonomisine uygun 
makamlar ve etkilerinin anlatıldığı bu bölümde 
makamların hangi vakit ve saatte icra edilebile-
cekleri ifade edilmektedir.

1.13.  Oniki Makam, Yedi Âvâze ve Dört Şube 
(vr. 396a-397a)

Bu bölümde Farabi’nin oniki makam, yedi âvâze 
ve dört şube üzerine yapmış olduğu sınıflama yer 
alır. Makam, âvâze ve şubeler sırasıyla gösterilir.
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Makamlar; râst, ırak, ısfahân, zîrefkend, büzürg, 
zîrgüle, rehâvî, hüseynî, hicâz, bûselik, nevâ ve 
uşşâktır.

Âvâzeler; geveşt, nevrûz, selmek, şehnâz, mâye, 
gerdâniyye ve hisârdır. Yedi âvâzenin de tabiatı, 
unsuru ve yıldızı aşağıdaki gibidir:

Sıra Âvâze Yıldız Tabiat Unsur

1 Geveşt Evvel Zuhal Serd ü Huşk Hâkî (Toprak)

2 Nevrûz Müşterî Germ ü Ter …..

3 Selmek Merih Germ ü Ter Âteşî (Ateş)

4 Şehnâz Şems Germ ü Ter Âteşî (Ateş)

5 Mâye Zühre Serd ü Ter Âbî (Su)

6 Gerdâniyye Kamer Serd ü Ter Âbî (Su)

7 Hisâr Utarid Mümtezic …..

Şubeler ise yegâh, dügâh, segâh ve çârgâh olarak 
belirtilmektedir.

2.  SONUÇ 

Türk müzik eğitimi ve Türk müzik tarihi açısından 
güfte mecmualarına yönelik inceleme ve araştırma-
ların daha da yoğunlaştırılmasının önem arzettiği 
günümüzde Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz 
Arif Efendi’nin bizzat kendisinin oluşturduğu 
ve XVIII. yüzyılın geniş güfte repertuarına sahip 
olan bu eser, hem müzik çalışmaları için, hem de 
bir hekimbaşının ortaya koyduğu bir ürün olarak 
müzik-tıp ilişkisine dair önemli ipuçlarını içeriyor 
olması nedeniyle büyük bir değer taşımaktadır.

Kaynaklarda XVIII. yüzyılın en geniş repertuarına 
sahip dindışı eserleri içeren ve temel bir müzik 
kaynağı olarak kabul edilen Hekimbaşı mecmu-
asının, güfteleri bulunan şairlerden Kürkçüzade 
İbrahim Çavuş’un ölüm tarihi (ö. 1790) dikkate 
alındığında daha çok XVIII. yüzyılı aydınlatan 
bir repertuar bilgisini aktardığı anlaşılmıştır. 
Ancak, Hoca Abdülkadir’in eserlerine de yer 
verilmesinden dolayı 15. yüzyıla kadar uzanan 

bir repertuar bilgisi ile önceki dönemlere de bir 
ışık tuttuğu farkedilmiştir.

Müellifinin hekimbaşılığının yanısıra, tıp, astroloji, 
edebiyat ve müzik ile de meşgul olması, hazırladığı 
mecmuada birkaç yüzyıl ötesinden kendi dönemi 
de dahil olmak üzere meşhur şair, bestekâr ve 
güftekârların eserlerinden örnekler vermesi, bu 
eserin bir başka yönden kıymetini ortaya koymuştur.

Güfteler, usûller ve nazariyât olmak üzere üç ana 
bölümden oluşan mecmuanın büyük bir kısmında 
güftelerin yer aldığı görülmüş; Bekir Çavuş, Itrî 
ve Hasan Ağa’dan sonra güftelerde en çok ismi 
geçen bestekârların; Hoca Abdülkadir, Nazîm, 
Tosunzade, Recep, Yusuf Çelebî, Küçük İmam, 
Naèlî, Nabî, Molla, İsmail Çavuş, Baba Nevayî, 
Hafız Süleyman Rifèat Efendi, Aʽmâ İbrahim, Koca 
Osman, Kadrî, Naʽnâ Ahmed Çelebî, Acemler ve 
Abdî Ali Ağa oldukları da ayrıca tespit edilmişlerdir. 
Ayrıca Hasan Ağa’nın bestelemiş olduğu yüz şarkı 
ile önemli bir bestekâr olduğu saptanmıştır. Aynı 
zamanda hüseynî makamı ile besteli şiirlerin daha 
sıkça tekrar edildiğinin görülmesi, güfte mecmuaları 
üzerine yapılan genel çalışmalar sonucunda elde 
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edilen “mecmualarda hüseynî makamının daha 
çok kullanıldığı” gerçeğini doğrulamıştır.

Mecmuada bazı güftekârlar belirtilmemesine rağmen, 
mahlasları olanlardan Nedim, Vehbî, Samî, Macid, 
Mahtumî gibi devrin ünlü isimleri, Şeref, Reşid, 
Abdî, Hasan Ağa gibi bestekâr ve şairler tespit 
edilmişlerdir. Mecmuada yer alan güfteler içinde 
Sultan III. Ahmed ve Sultan IV. Murad’ın şiirlerine 
yapılan besteler ile şeyhülislâm, molla, hafız, haham, 
müezzin gibi din adamlarının veya dînî sahada eser 
vermiş Itrî, Tosunzade, Vardakosta (Musahib Paşa) 
gibi bestekârların, çeşitli makamlarda bestelenmiş 
eserlerinin bulunduğu da görülmüştür.

Ayrıca serrac, ahenî, hakkak gibi zanaatkârların 
da mecmuada bestelerinin bulunması, Türk 
müziğinin sadece sarayda icrâ alanı bulan bir 
müzik türü olmadığını, saray dışında da çeşitli 
meslek gruplarından müzisyenlerin yetiştiğini 
ve bunların da devlet ileri gelenleri tarafından 
desteklendiğini göstermektedir.

Mecmuada Tosunzade, Çorbacızade, Naʽlça, 
Andelibî, Çarşeb gibi bazı bestekârların sadece 
mahlasları ile belirtilmeleri, bazı bestekârların 
da aynı kişi olmasına rağmen, Aʽmâ, Kadrî gibi 
farklı isimlerle yazılmaları da dikkat çekici bir 
durum olarak görülmüştür.

Mecmua, devrin önemli bestekârlarını, bestelerini, 
şâirlerini, bugün kullanılmayan makamları ve 
yazıldığ dönemde kullanılan mehter usûllerini 
içermesi ve nakletmesi bakımından da önemlidir. 
Diğer taraftan bu güfte mecmuasının bir hekimbaşı 
tarafından hazırlanması Osmanlı Devleti’nde ilim 
ve sanatın bir arada yürütülebildiğinin ve kıymet 
gördüğünün en önemli göstergesi olduğunu 
ortaya koyması açısından da bu çalışma önem 
taşımaktadır.

Günümüz TRT repertuarına bir kısmı gelebilen 
bu eserlerden bazılarının bestekâr, makam ve 
usûllerinde değişme olduğu tespit edilmiştir. 
Mecmuada bulunan eserlerden 107 adet eserin 
mevcut değişimleriyle birlikte TRT repertuarında 
bulundukları tespit edilmiş olup, bunlardan da 69 
adet eserin notalarına ulaşılmıştır.

Kısaca bu mecmua, padişah başta olmak üzere 
yüksek rütbeli devlet görevlilerinin de dahil ol-
duğu devletin zirvesinden her kesim ve meslek 
gurubunun, her din ve kültür mensubu kişilerin 
güftelerinin ve bestelerinin yer aldığı, Türk kültür 
yelpazesinin genişliği ve zenginliğini de ifade 
eden en önemli belgelerden biri olarak Türk 
müzik tarihinde sahip olduğu yeri bir kez daha 
göstermiş bulunmaktadır.

Aynı zamanda kültürün temel yapı taşlarından biri 
olan bu mozaiğin yeniden canlandırılması da her 
şeyden evvel güfte mecmuası çalışmalarının teşvik 
edilmesi ile olacaktır. Bu çalışmalar sonucu tespit 
edilen müzik formları üzerinde repertuar çalışmaları 
yapılması suretiyle de eserlerin, mümkün olduğunca 
notalarıyla birlikte tespitinin yapılarak günümüz 
Türk müziğine kazandırılmasını sağlamak da 
canlanma için bir başlangıç olacaktır. Bu nedenle 
güfte mecmualarının incelenmesi ve araştırılması 
suretiyle unutulumuş olan eserlerin tespit edilerek, 
bu tespitler doğrultusunda bulunan eserlerin TRT 
repertuarına kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Araştırmalar Türk müzik tarihinin gerçeklerinin 
aydınlatılmasında, Türk müziği ve müzisyenlerinin 
ufkunun gelişmesinde büyük katkılar sağlaya-
caktır. Ulaşılan başarılar müziğe dönük bilinci 
ve akabinde tarih bilincini de derinleştirecektir.
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DUYUŞSAL BECERİLERİN GELİŞMESİ VE ÇALMAYA  
YÖNELİK MOTİVASYON ARTMASINDA CD KAYDI YAPILMIŞ 

KEMAN ESERLERİNİN ETKİSİ

AFFECT OF THE RECORDED  VIOLIN WORKS  IN DEVOLOPING  
SENSUAL ABILITIES AND RISING THE MOTIVATION  

FOR PLAYING

Uğur TÜRMEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü

Özet: Belirli amaç, ilke ve yöntemlere göre verilen 
keman eğitiminde öğretmenin öğreticilik vasfı, 
öğrencinin de becerili ve çalışkan olması önemlidir. 
Keman eğitiminde başarıyı etkileyen diğer etkenlerin 
başında ise dinleme gelmektedir.  Öğrencinin çalacağı 
eseri dinlemesinin çözümleme, yorumlama, anlama 
becerilerine etki edeceği, öğretiminin de kolaylıklar 
ve başarıyı da beraberinde getireceği bilinmektedir.   
Araştırma; mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda 
keman eğitimi alan öğrencilerin duyuşsal becerilerinin 
gelişmesinde ve çalmaya yönelik motivasyonlarının 
artmasında keman eğitim dağarcığı CD’sinin  etki-
sinin olup olmadığını belirlemek amacına yönelik 
betimsel ve yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmaya 
ilişkin veri toplayabilmek için keman eğitimcileri ile 
yapılandırılmış görüşme yapılmış, öğrencilere ise öz 
değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın özgün 
olduğu, alana yönelik çalışmalara ve keman eğitimine 
kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Keman, Dağarcık, Eğitim Müziği

Abstrack: It is important in violin education which 
is given according to particular goal, principle and 
method, teachers’ should have skill of instructiveness 
and students must be skillful and hardworker. Other 
factor which effects the success is listening. It is well 
known that student’s listening of the works will affect 
the student’s  understanding, analyses and interpreta-
tion skill and will bring  easinessto his/her study and 
success. This research is a half experimental and desc-
riptive work which define the effect of  therepertoire 
cd  on the hearing development and rising of playing 
motivation of the  children who take violin education 
in the music institutions. It had been made interview 
swith the violin playersand self assessment applied 
to students to collect data for the research. It is being 
thought that  this research is genuine and may be 
source to violin education and research in this field.

Key Words: Violin, Repertoire, Education Music
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Sanat Eğitimi ve Müzik Eğitimi

Fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik 
biyo-kimyasal değişiklikler oluşturma süreci 
(Sönmez, 2009: 5) olarak tanımlanan eğiti-
min hemen tüm alanlarından farklı bir nitelik 
gösteren sanat eğitimi “bireye, kendi yaşantısı 
yoluyla amaçlı olarak belirli sanatsal davranışlar 
kazandırma ya da bireyin sanatsal davranışında 
kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli 
değişiklikler oluşturma sürecidir”(Uçan, 2005: 
125). Artutise, sanat eğitiminin bireylere özgür 
anlatım olanakları sağladığını dile getirir (2009: 
119). Dalı, türü ve alanı ne olursa olsun; Müzik 
eğitimi, temelde, bir müziksel davranış kazan-
dırma, bir müziksel davranış değiştirme veya 
bir müziksel davranış değişikliği oluşturma, 
bir müziksel davranış geliştirme sürecidir. Bu 
süreçte daha çok, eğitim gören bireyin (çocuğun/
gencin, öğrencinin) kendi müziksel yaşantısı 
temel alınır, bu temelden yola çıkılarak belirli 
amaçlar doğrultusunda planlı, düzenli ve yön-
temli bir yol izlenir ve bu yolla belirli hedeflere 
erişilir. Müzik eğitimi yoluyla, birey ile çevresi, 
özellikle müziksel çevresi arasındaki iletişim ve 
etkileşimin daha sağlıklı, daha düzenli, daha 
etkili ve daha verimli olması beklenir (Uçan, 
2005: 14). Müzik eğitiminde diğer branş eğitim-
lerinden farklı olarak hem sanat hem de bilim 
bir arada öğretilmektedir. Bu yönüyle müzik 
eğitimcisinin görevi diğer dallara nazaran iki kat 
daha artmaktadır”(Somakçı, 1999: 53). Uçan; bu 
süreçte bireyin kendi çevresinin etkili olduğunu, 
bu yaşantının temel alınarak planlı, düzenli ve 
yöntemli bir yol izleneceğini, bu yollarla hedef-
lere ulaşılacağını düşünür (1994: 14). 

Çalgı Eğitimi

Müziği meslek olarak seçenler yanında amatör ve 
genel müzik eğitiminde de özel ve genel amaçlar 
vardır. Bu amaçların gerçekleşmesinde planlı ve 
düzenli bir yol izlenir. Genel ve Amatör müzik 
eğitiminden farklı olarak mesleki müzik eğitimi, 
bireyin müzik alanında seçmiş olduğu mesleğe 
yönelik bilgi, beceri ve anlayışları edinmesini 
sağlar. Müziği meslek olarak seçen bireylerin 
yaşamlarını, geçim kaynaklarını müzik yoluyla 
edinmelerini sağlar. Bu eğitimle birey; besteci, 
araştırmacı, eğitimci, yorumcu, teknisyen olabilir. 
Alanında uzmanların yetiştirildiği bu eğitimde 
“öncelikle, seçilen kol, dal, iş ya da mesleğin 
gerektirdiği boyutlarda ve asgari yeterlikte olmak 
üzere, belirli yetenek düzeyi ve kapasitesi aranır. 
Kişinin (adayın) söz konusu yetenek düzeyi ve 
kapasitesi belli bir tercih ve ön kayıt sonrası 
yapılan yetenek sınavında gerçekleştirilen “sı-
nama-eleme-sıralama-seçme” ve bunları izleyen 
“yerleştirme” işlemleriyle belirlenir” (Uçan, 1994: 
27). Mesleki müzik eğitiminin en önemli boyut-
larından çalgı eğitimi ihtiyaçlar doğrultusunda 
belirlenen amaçlara göre bireyin çalgı alanında 
gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışları elde et-
mesini sağlayarak bireyde davranış değişikliği 
oluşturma sürecidir. “Çalgı eğitimi; çalgıyla 
ilgili karmaşık davranışların öğretilmesi ve bu 
davranışların beceriye dönüştürülmesi işidir” 
(Çilden, 2001: 27-30). 

Keman Eğitimi

Keman eğitimini, “keman öğretimi yoluyla 
bireylerin devinişsel, bilişsel ve duyuşsal dav-
ranışlarında, kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı 
olarak istendik değişiklikler oluşturma ya da 
onlara bu nitelikte yeni davranışlar kazandırma 
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süreci” diye tanımlanabilir. Şendurur, keman eği-
timi için şunları söyler: “Keman eğitimi, bireyin 
davranışında istendik değişiklikleri oluşturma ve 
bu değişiklikleri beceriye dönüştürme sürecidir. 
Bu sürecin en etkili bir şekilde değerlendirilmesi 
için uygun öğrenme yaşantısının oluşturulması, 
öğrenme yaşantısının oluşması için ise keman 
öğretmeninin etkili önlemleri alması, bu önlemleri 
öğrenme yaşantısı boyunca sürdürmesi, öğrenme 
yaşantısının dayandığı yöntemleri yeterince bilip 
uygulamasına bağlıdır” (2001: 146). Lavignac’ 
ın keman eğitimi ile ilgili görüşleri ise şunlardır: 
“Birçok tecrübeli profesörlerin fikirleri doğrul-
tusunda keman eğitimine 6 ile 8 yaş aralığında 
başlanmalıdır. Fakat bununla birlikte çocuğun 
keman çalmak için kuvvetli bir vücut yapısına 
sahip olması gereklidir. Öğrenciye, keman çal-
maya başlatmadan önce iyi bir keman tutuşu 
öğretilmelidir. Keman üzerinde elde edilmesi 
gereken en önemli nitelik sesi doğru çıkarmaktır. 
Keman eğitimine başlamadan önce solfej öğre-
nilmesi ve keman eğitimi süreci içerisinde solfej 
eğitimine devam edilmesi gereklidir. Doğru bir 
ses çıkarmaktan başka önemli bir nitelikte arşe-
dir. Arşenin iyi idare edilmesi uzun zaman alır 
ve oldukça zordur. Arşe etüdü her kemancının 
ebedi bir etüdü gibidir. Keman için çalışma saati, 
6 saati geçmemelidir. İyi bir performans gösteren 
öğrenciler için 4 saatlik çalışma süresi yeterlidir. 
Keman eğitiminin ilk senelerinde 2 saat ve daha 
az bir çalışma süresi mantıklıdır” (1939: 121). 
Keman eğitimi ve öğretimi sürecine ilişkin Büyü-
kaksoy (1997: 1) şu bilgileri verir: “Diğer sanat 
dallarında olduğu gibi müzik dalında da keman 
çalmasını öğrenmek bir eğitim sonucunda olur. 
Eğitim ve öğretimin olduğu yerde amaç, ilke ve 
yöntemler söz konusudur. Bundan dolayıdır ki 

kendisine ihtiyaç duyulan bir keman öğretmeni 
neden ve nasıl öğreteceğini bilmelidir. Özelliği 
bakımından keman öğretiminde iki önemli unsur 
vardır; biri, keman çalmasını öğrenmek isteyen 
kişi olan öğrenci, diğeri de öğreten kişi, öğret-
mendir. Bu öğretim şekli öğretmen ve öğrenci 
arasındaki bireysel olan bilgi alışverişidir. Bu 
karşılıklı diyalog ne kadar anlaşılır olursa keman 
öğretimi de o derece sağlıklı ve verimli olur”.

Keman Eğitiminin Amaçları

Keman eğitiminde yöntemler, ilke ve amaçlar 
eğitim verilen mesleki müzik eğitimi kurumuna 
göre değişiklikler gösterir. Hangi alanda olursa 
olsun keman eğitimine yönelik bilgi ve becerileri 
öğretmek, geliştirmek ve pekiştirmek eğitiminin 
temel amaçları arasındadır.

Keman Eğitiminde İlkeler

İlkeler öğrencinin hazır bulunurluğuna göre belir-
lenir. Öğretmen, öğrencisini tanımalı, öğreteceği 
konuları, açıklayabilmeli, yaparak göstermeli 
ve öğretmelidir. Mesleki müzik eğitimi veren 
kurumlarda en çok tercih edilen çalgılardan olan 
keman eğitiminin kendine özgü yöntemler, ilke 
ve amaçları vardır. Keman eğitiminde vasıflı bir 
öğretmen, yetenekli ve çalışkan bir öğrenci, iyi 
bir çalgı ve çalgıyı destekleyici araç ve gereçler 
(nota sehpası, reçine vb), uygun bir ortam bu 
ilke ve amaçların gerçekleşmesi için önemlidir. 
Keman öğretim programında belirlenen hedeflere 
ve hedef davranışlara göre öğretim yöntem ve 
tekniklerinin kullanımı farklılık gösterir. Öğret-
men, keman öğrenme-öğretme süreci içerisinde 
öğretim yöntem ve tekniklerinin etkin kullanılması 
konusunda donanımlı olmalıdır. Hedefe, konuya 
ve öğrenciye göre öğretim yöntem ve tekniklerinin 
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seçiminde öğretmen etkin bir rol oynar. Keman 
dersi içerisinde belirlenen hedefler doğrultusunda 
farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.

Keman Eğitiminde Yöntemler

Farklı öğretim yöntem ve stratejileri keman eği-
timinde kullanılabilir. Burada esas olan öğrenciyi 
iyi tanımak ve kendisine en uygun olan yöntem 
ve stratejiyi uygulamaktır. El becerisi iyi olan öğ-
renci ile işitme becerisi iyi olan öğrencinin alacağı 
eğitim ve uygulanacak strateji farklı olacaktır. 

Keman Eğitiminde Öğretmen ve Öğrenci

Öğretmenin bilgi ve becerisi dersin başarısını 
doğrudan etkileyecektir. Öğrenci ne kadar ye-
tenekli olursa olsun öğretmen dersin başarısına 
doğrudan etkili eder. Öğrencinin derse olan ilgisi, 
becerisi, yeteneği ve çalışkanlığı dersin başarılı 
olmasında diğer önemli etkenlerdendir. 

Keman Eğitiminde Araç Gereçler ve Ortam

İyi bir çalgı ve ekipmanı, uygun bir çalışma or-
tamı çalgının başarısında önemli etkenlerdendir. 
Ayrıca; temiz, doğru ve nitelikli metotlar, kitaplar, 
eserlere ait partisyonlarda başarıya olumlu yansır. 
Büyükaksoy; araç ve ortamla birlikte akıl ve dikkat 
(zihinsel takip) keman öğretiminin temel ve özel 
faktörleri olduğunu belirtir (1997: 1). Kurtaslan; 
Türkiye’de keman eğitiminin ilk yıllarında keman 
eğitimcilerinin ve kullanılan kaynakların büyük 
ölçüde yurt dışından sağlandığı, günümüzde 
ise keman eğitimi için materyal sorunu keman 
eğitimcilerimiz tarafında yazılmış olan metot, 
albüm vb. çalışmalarla daha da aza indirgendiğini 
belirtir. En önemlisi; özellikle üniversitelerdeki 
akademik çalışmaların artması ile birlikte keman 
eğitimine yönelik yapılan çalışmaların okullaşma 

sürecine olan katkısı önemli olduğunu vurgular. 
Kurtaslan; “Türk keman okulunun oluşumuna 
ve gelişimine yönelik çalışmalar artırılmalıdır. 
Geçmişte ve günümüzde Türk keman okuluna 
katkısı olan sanatçı ve eğitimcilerin uyguladıkları 
yöntemler hakkında ciddi araştırmalar yapılıp 
ulusal bir keman eğitimi ekolü oluşturulmalıdır. 
Bestecilerimize ve eğitimcilerimize ait keman 
eserlerinin sıklıkla seslendirilmesine özel önem 
verilmelidir. Yüzyıllardır kullanılan evrensel 
keman eğitimi yöntem ve malzemelerinin yanı 
sıra ulusal kimliğimizin ürünleri olan müzikle-
rimiz, keman eğitiminde vazgeçilmez olmalıdır. 
Bu amaç doğrultusunda eğitsel amaçlı eser 
ve metotlar artırılmalı, keman eğitimcileri bu 
doğrultuda özendirilmelidir” önerisinde bulunur 
(2009: 426). Kutluk ve Kurtaslan’ın “Keman 
Eğitiminde Çağdaş Türk Keman Eserlerinin 
Kullanılma Durumuna İlişkin Öğretim Elemanı 
Görüşleri” adlı çalışmalarında dikkat çeken so-
nuçların başında keman eğitimcilerinin çağdaş 
Türk keman eserlerine ulaşmada ve öğretmede 
zorluklar yaşadıklarını belirtmeleridir. Eserlerin 
zor olmasının da çalmaya yönelik motivasyonu 
azalttığı çıkan bir diğer sonuçtur. Kutluk ve 
Kurtaslan çalışmamızın da önemini destekleyici 
şu önerilerde bulunmuşlardır. “Evrensel keman 
eğitiminde eğitsel amaçlı kullanılan konçerto, 
sonat vd. formlardaki eserler düzeyinde ÇTKE 
eserleri yazılmalıdır. ÇTKE’ye kolay ulaşabilmek 
için eserler bastırılmalı ya da besteciler tarafından 
keman eğitimcilerinin tanıması için bir kopyası 
müzik eğitimi kurumlarına yollanmalıdır. ÇTKE’ye 
sınav ve konser programlarında yer verilmesi 
zorunlu tutulmalıdır. MEAB Dalların’da Bireysel 
çalgı eğitimi dersi haftada 1 ders süresidir. Bu 
süre mutlaka arttırılmalıdır. Ulusal, akademik 
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bir keman eğitimi yöntemi oluşturmak amacı ile 
keman eğitimcileri ve keman sanatçılarının ortak 
çalışma yapması sağlanmalıdır. Keman eğitimi-
ne yönelik repertuarın ve metodik çalışmaların 
artması için; yarışmalar yapılmalı, sipariş veril-

meli, eserler sıkça seslendirilmeli, eserler basılıp, 
kayıt edilmeli, bestecilere maddi-manevi destek 
olunmalı, motive edilmeli, seminerler, çalıştaylar, 
projeler yapılmalıdır” (2012: 625-626).

Araştırma İçin Belirlenen Eserler

Tablo 1. Araştırma İçin Belirlenen Eserler

ESER ADI BESTECİ ADI

24 KASIM UĞUR TÜRKMEN

AL YEMENİ UĞUR TÜRKMEN

ÇÖMÜDÜM UĞUR TÜRKMEN

FİLİZ SERVER ACİM

GÖKTE YILDIZ AYMİSUN ADİL LEVENT YÜKSEL

HORON VE DANS UĞUR TÜRKMEN

İLVANLIM UĞUR TÜRKMEN

KARCIĞAR ŞARKI AYTEKİN ALBUZ

NAZ BARI UĞUR TÜRKMEN

KEMAN VE PİYANO 
SUİTİ I. ROMANS

AYDIN KARLIBEL

TEFENNİ ZEYBEĞİ ADİL LEVENT YÜKSEL

Araştırmaya Katılan İcracıların Demografik Bilgileri

Tablo 2. Araştırmaya Katılan İcracıların Demografik Bilgileri

Lisans Yüksek 
Lisans

Doktora Meslekteki 
Kıdemi

İcracı 1 * * - 17 Yıl

İcracı 2 * * * 14 Yıl

İcracı 3 * * * 15 Yıl

İcracı 4 * * * 8 Yıl

Katılımcı/İcracıların demografik bilgileri incelen-
diğinde; alanlarında uzman olduğu, birinin yüksek 
lisans, üçünün ise doktora mezunu olduğu ve 
alanlarında akademik çalışmaları yaptıkları belir-

lenmiştir. Geleneksel Türk müziği eserlerinin çok 
seslendirilmesi yanında, geleneksel Türk müziği 
makam ve ritmik yapılarından yararlanılarak ta 
keman eğitim dağarcığı oluşturulmuştur.
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Bestecilerin Eserlerine Yönelik Düşünceleri

Besteciler eserlerine yönelik şu görüşleri bildir-
mişlerdir:

24 Kasım / Uğur Türkmen

23 Kasım akşamı bir televizyonun akşam haber-
lerinde anlatılan köy öğretmeni için bestelenmiş 
ve ilk yorumu Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi öğ-
rencileri tarafından 24 Kasım’da seslendirilmiştir. 
Solo keman ve yaylılar orkestrası için bestelenen 
eser bu proje için iki keman ve piyanoya uyar-
lanmıştır. Haber’de Karadeniz’in dağ köylerinde 
tek göz oda’sı olan bir okulda öğretmenlik yapan 
genç kız anlatılmış, onun yalnızlığı, anne ve ev 
özlemi, ulaşım, barınma yemek vb sıkıntıları dile 
getirilmişti. Özellikle öğrencilerine belli etmeden 
mesleğini icra etmesi ve sevgi dolu yüreği eserin 
bestelenmesine vesile olmuştur.

1.Bölüm: Öğretmenin zorluklarla bir hayvan 
sırtında okula gelişini, sisli dağlar arasındaki yol 
alışını, tek göz odalı ve sobalı okula girişini, öğ-
rencilerin gelişini ve birlikte sobayı yakmalarını 
anlatmaktadır. Ezginin sürekli ama farklı enstrü-
manlarda duyulması ise özlemi dile getirmektedir. 

2.Bölüm: Öğrencilerin teneffüse çıkışlarını res-
meder. Genç öğretmende onlara katılır. Çok hızlı 
olmayan bu bölüm yinede öğretmenin yüreğindeki 
özlemin bir nebze olsun azaldığını anlatmaya 
çalışır. Öğrencileriyle gülüp oynamaktadır. 

3. Bölüm: Teneffüs bitmiş ve derse girilmiştir. 
Öğretmen sınıfın sessizliğinde pencereden sisli 
dağlara bakmakta ve ev özlemi çekmektedir. 

4. Bölüm:Dersler sona ermiş, öğretmen ve 
öğrenciler evlerine dağılmaktadırlar. Herkes 

mutludur. Çok hızlı çalınması gereken bu bölüm 
aynı zamanda neşeyle sevinci ifade eder.

Al Yemeni / Uğur Türkmen

İki keman için düzenlenmesi yapılan Kıbrıs 
türküsünde üçlü ve altılı aralıklar tercih edil-
miştir. Bununla birlikte yatay bir çizgide ana 
ezgiyi ön plana çıkarıcı ikinci keman partisi tek 
başına çalındığında da bir türkü gibi duyulması 
amaçlanmıştır.

Çömüdüm / Uğur Türkmen

Eserde; Kemal İlerici’nin dörtlü armoni sistemi 
tercih edilmiştir. Piyano ile kemanın kontrpuantik 
yaklaşımla birbirini takip etmesi ise ezginin sürekli 
akılda kalması içindir. 9/8’lik ölçüde yazılmış 
eser Kütahya kadın oyunlarındandır ve oyunu 
keman eğitimcisinin seyretmesi eserin icrasına 
katkıda bulunacaktır. 

 Gökte Yıldız Ay misun? / Adil Levent Yüksel

“Gökte Yıldız Ay misun?” türküsü aksak ölçü 
yapısındadır. Bu türkü, geleneksel Türk halk 
müziği çalgı topluluklarıyla birlikte, bireysel söy-
leme veya toplu söyleme yorumları ile karşımıza 
çıkmaktadır. Aynı zamanda yedili ölçü yapısına 
sahiptir. Kemal İlerici aynı kitabın 437. sayfası, 
Konu:180 başlığı içinde yedili ölçüler hakkında 
şu bilgileri vermiştir;

“Yedili ölçünün (2+2+3) biçimi (Mandıra) veya 
Hüseyin Sadettin Arel rahmetlinin koyduğu (Devri 
Turan) adı ile anılan bir ölçü olup, özellikle halk 
yapıtlarımızda ve çoklukla Karadeniz bölgesinin 
kıvraklık ve yaşam dolu oyunların (Horonlar) da 
yer almıştır. Rumeli türkülerinde de, köçekçe 
havalarında da güzel örnekleri vardır.”
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“Gökte Yıldız Ay misun?” türküsü de oldukça 
çabuk olarak yorumlanmaktadır.

Ölçü yapısı  2 + 2 + 3= 7 ‘ dır. 

   16  16

Kemal İlerici “Bestecilik Bakımından Türk 
Müziği ve Armonisi” kitabının 444. sayfasının 
altında vermiş olduğu Açıklama No: 21 içinde 
şu ifadelere yer vermektedir;

“Türk bestecisinin, zeybekleri ve yurdumuzun 
her bölgesinde pek bol olan oyunları ve oyun 
havalarını derinden incelemesinin son derece 
önemli olduğunu ne kadar söylesem azdır. Türk 
ruhunun özelliği örneğin; Batı Anadolu’da, başka 
yerlere göre çok yaygın olan (ZEYBEK) lerde, 
Orta Anadolu’nun (HALAY) larında, Erzurum 
dolaylarının (BAR) larında, Karadeniz bölgesinin 
(HORON) larında, Konya yöresinin (KAŞIK 
HAVALARI) nda ve hemen hemen her bölge-
nin özel oyunlarında kendini gösterir. Bunların 
her biri çok canlı ve özgün Türk ölçüleri ile ve 
onların her biçimleriyle yazılmış her biri pırlanta 
Ata armağanı yapıtlardır.” 

Bu düşüncelerin ışığı altında Karadeniz bölge-
sinin geleneksel horon icralarını gerçekleştiren 
Karadeniz kemençesinde gözlemlenen/duyum-
lanan; sol el ve sağ el çalım tekniği, 3 kemana 
aktarılarak uyarlanmaya çalışılmıştır. 3 keman 
düzenlemesinde fa diyez sesleri üzerinde tril 
yapma konusu da sıklıkla bu düzenleme içinde 
geçmektedir. 

“Gökte Yıldız Ay misun?” türküsünde keman 
öğrencilerinin; çabuk ve aksak ölçü yapısında, 
horon formunu tanımaları düşünülmüştür. Bunun 
yanı sıra motif ve cümlelerin oluşturduğu müzik 

form öğelerinin bağlanışlarını desteklemesi için, 
piyano eşliği de düzenlenmiştir.

Birinci keman partisinde; yayın üst yarısında 
legato çalım tekniği ile birinci, üçüncü ve dördüncü 
konumlarında sabit, geçişli çalma. Geleneksel 
Karadeniz kemençesinde de görüldüğü üzere 
sürekli olarak türkü sözlerinin geldiği motif ve 
cümlelerde, çift tel çalma ve ses tutma alışkanlıkları 
aktarılmaya çalışılmıştır. Keman yayının kullanı-
mının geleneksel Türk halk müziği icralarındaki 
horon çalım özelliklerine benzetilmesi, çevreden-
evrene yorumlama yaklaşımını destekleyecektir. 
Paralel beşli aralıklarını tınlatmaya yönelik; çift 
telde kalarak (la-mi telleri) Karadeniz kemençesi 
çalım tekniği aktarımları düşünülmüştür. 

İkinci keman partisinde; eşlik partisi yaklaşımı ile 
yatay ezgi motiflerini legato/non legato/ sforzando 
teknikleri yaklaşımıyla çalma. Geleneksel Kara-
deniz kemençesinde de görüldüğü üzere sürekli 
olarak türkü sözlerinin geldiği motif ve cümlelerde, 
çift tel çalma ve ses tutma alışkanlıkları. Keman 
üzerinde birinci ve üçüncü konumlarında sabit, 
geçişli çalma. Paralel beşli aralıklarını tınlatmaya 
yönelik; çift telde kalarak Karadeniz kemençesi 
çalım tekniği aktarımları düşünülmüştür. 

Üçüncü kemanda partisinde ise; birinci konumda 
genellikle sol-re tellerinde sabit kalınarak, çift 
tel Paralel beşli aralıklarını tınlatmaya yönelik 
çalma davranışlarını öğrenciye kazandırma dü-
şünülmüştür. 3. Keman partisyonu içinde pizz. 
tekniğide verilmiştir.

Birinci, ikinci ve üçüncü keman partilerinin 
ortak özelliği; si-fa diyez, fa diyez-si seslerinin 
sahip olduğu tam 5’li / tam 4’lü aralıklarının; tuşe 
üzerinde tamamen doğru olarak elde edilmesine 
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dikkat edilmelidir. (Kent parmak basımı açısını 
ayarlama çalışmaları, düzenlemeye geçmeden 
önce bireysel olarak ayrıca çalışılmalıdır).

Horon Ve Dans / Uğur Türkmen

Farklı ritmik yapıların bir arada kullanılarak 
öğrencide bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişim-
lerine katkıda bulunabileceği düşüncesi ile eser 
bestelenmiştir. 7/8’lik ve 6/8’lik ölçü sayılarında 
bestelenen eser üçlü armoni sistemi düşüncesiyle 
iki keman için düzenlenmiştir. 

İlvanlım / Uğur Türkmen

Kendisi, de Çorum’lu olan keman eğitimcisi Sonat 
Coşkuner için düzenlenmiştir. Kısa bir introdan 
sonra türkünün bilindik melodisi ile piyano esere 
başlar. Bu bilindik melodi eser boyunca piyano 
ve keman arasında gidip gelir. Dörtlü aralıkların 
tercih edilen eserin orta bölümünde keman ve 
piyanoya nefes alma yeri yazılmış ve türküye 
yabancı bir ara bölüm eklenmiştir. 

Karcığar Şarkı / Aytekin Albuz

Eğitim müziği ekseninde Keman ve Piyano için 
düşünülen “Karcığar Şarkı”, adından da belli ola-
cağı üzere makamsal nitelikte bir eserdir. Makamı 
karcığar olup; ekseni “Mi” perdesine aktarılmış 
ve piyano eşlikli düşünüldüğü için de tampere 
ses sistemine uyarlanmıştır. Söz konusu eserin 
armonizasyonun da çoğunlukla dörtlü armoni 
tınıları duyulmakla birlikte, karma çokseslilik 
yaklaşımı izlenmiştir. Eserde Türk Müziği’nin 
ritmik yapısını yansıtan 5/8 ve 7/8’lik aksak usuller 
kullanılmıştır. Dolayısıyla eserin genel temposu 
hareketli ve canlıdır. Eserin formu ise bir nevi 
“katlı şarkı formunu yansıtmaktadır” denilebilir. 
(A A’ B / C C’ /köprü A A’ B )

Naz Barı / Uğur Türkmen

Ezgiye karşı ezgi düşüncesi ile düzenlemesi 
yapılan eserde; ikinci keman ana ezgiye kendi 
melodi çizgisi içinde eşlik etmektedir. Bu ana 
melodinin ön planda kalmasını sağlamış, diğer 
yandan ikinci kemana da; sadece eşlik edici 
bir görev değil, kişilik vermiştir. Üçlü ve altılı 
aralıkların duyulması ise ezginin en akılda kalıcı 
bölümünün dinleyici ve çalıcıda etkisinin daha 
belirgin olması için tercih edilmiştir. 

Keman ve Piyano Suiti I. Romans / Aydın 
Karlıbel

“Si bemol majör Romans, 1995 tarihinde bes-
telenmiş olup, Aydın Karlıbel’in altı bölümlük 
Keman Piyano Süitinin ilk bölümüdür. Melodi, 
obua-piyano parçası olarak da değerlendirilerek, 
1996’da değerli obuacı Celal Akatlar’a ithaf edil-
miştir. Bu parça ‘Pastoral’ başlığı altında Keturi 
Musikverlag tarafından basılmış bulunmaktadır”.

Tefenni Zeybeği / Adil Levent Yüksel

Türk halk müziğimizin ve halk oyunlarımızın 
zenginliklerinden bir tanesi de zeybeklerdir. 
Zeybekler aksak ölçü yapısında bulunmaktadır. 
Kemal İlerici “Bestecilik Bakımından Türk Müziği 
ve Armonisi” kitabının 422. sayfası, Konu:177 
başlığında aksak ölçüleri;“ İkiz vuruş ve üçüz 
vuruşun çeşitli sayı ve biçimlerde birleşiminden 
kurulmuş özbeöz bizim ölçülerimizdir. İkiz vuruş, 
üçüz vuruştan bir vuruş eksik olduğundan, bunlar 
eşit olmayıp birisi ötekisinden bir unsur daha 
uzun olur. Böylece, örneğin bir ikiz vuruşla, bir 
üçüz vuruş bütünleşmesinden yapılmış iki vu-
ruşlu olan bir ölçü olan beşli ölçüde: (2+3) veya 
(3+2) yazılmış olan bir oyunu örneğin; Köroğlu 
oyununu veya (2+2+2+3) biçimiyle yazılmış 
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bir zeybeği gözlerken oyuncunun topallar gibi 
yürüdüğünü ve üçüz vuruşu karşılayan yerlerde 
gövdesine bir efelik görüntüsü verdiğini görürüz. 
Vuruşlarındaki bu eşitsizlik dolayısıyla, bu ölçülere 
(AKSAK ÖLÇÜLER) denilmiştir.” şeklinde 
tanımlamıştır. Burdur ilimizin Tefenni ilçesinin 
ismini taşıyan Tefenni zeybeği de aksak ölçü 
yapısındadır. Tefenni zeybeği, Teke yöresi içinde 
sözsüz olup, çalgısal bir form ve tamperedir. Aynı 
zamanda dokuzlu ölçü yapısına sahiptir. Kemal 
İlerici aynı kitabın 444. sayfası, Konu:183 başlığı 
içinde dokuzlu ölçüler hakkında şu bilgileri ifade 
etmiştir; “Türk müziğinin en çok kullanılmış ve 
gözde ölçülerinden biridir. Türk efe ruhunun bir 
gösterisi olan zeybek ulusal oyunlarımızda bununla 
ölçülmüştür. Üç ikiz ve bir de üçüz olmak üzere, 
dört vuruşun kurduğu bir kalıptır. 

Üçüz vuruşun, değişik yerlerde getirilmesiyle 
yapılan, dört biçiminin dördü de kullanılmaktadır. 
En ağırından en çabuğuna kadar her çabuklukta 
kullanılmışlardır.

( 9 , 9 , 9 , 9 ) 

16 , 8 , 4 , 2.

Tefenni Zeybeği de ağır olarak çalınmakta ve 
zeybek oyunu olarak oynanmaktadır. 

Ölçü yapısı  3 + 2 + 2 + 2 = 9 ‘ dir. 

   2 2 2 2 2

Birinci vuruşu 3, ikinci vuruşu 2, üçüncü vuruşu 
2, dördüncü vuruşu 2’dir.

   2   2 

  2    2

Tefenni zeybeğinde keman öğrencilerinin; ağır-
aksak ölçü yapısında, zeybek formunu tanımaları 
ile motif ve cümlelerin bağlantılarını düşünerek 
yorumlamaları hedeflenmiştir. 

Birinci keman partisinde; yayın üst yarısında 
legato çalım tekniği / birinci, üçünü ve dördüncü 
konumlarında sabit, geçişli çalma.

İkinci keman partisinde; eşlik partisi yaklaşımı 
ile yatay ezgi motiflerini legato/non legato tek-
nikleri yaklaşımıyla çalma, birinci ve üçüncü 
konumlardaki majör altılı, minör altılı aralıklarda 
çift tel çalımı / pizz. tekniği.

Üçüncü kemanda partisinde ise; birinci konumda 
genellikle sol-re tellerinde sabit kalınarak, çift 
tel legato/non legato çalım tekniği davranışları 
kazandırma amacıyla; üç keman için ortak perfor-
mans yapmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir.

Araştırmanın Problemi: 

Keman Eğitimi Alan Öğrencilerin Performans 
gelişimlerinde ve İcraya Yönelik Motivasyonlarında 
Çalacakları Eserleri Dinlemeleri Etkili midir?

Araştırmanın Alt Problemleri ise şu şekilde 
belirlenmiştir:

Keman Eğitimcilerinin CD Kaydı Yapılmış Keman 
Eğitim Dağarcığına Yönelik Görüşleri Nelerdir? 

Eğitimcilerin CD Kaydı Yapılmış Keman Eğitim 
Dağarcığı İçeriğine Yönelik Görüşleri Nelerdir? 

Eğitimciler; CD Kaydı Yapılmış Keman Eğitim 
Dağarcığı Kullanımı Sonrasında Öğrencilerin 
Devinişsel Gelişimlerinde Anlamlı Bir Değişme 
Olacağını düşünmekte midirler?
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Eğitimciler; CD Kaydı Yapılmış Keman Eğitim 
Dağarcığı Kullanımı Sonrasında Öğrencilerin 
İcraya Yönelik Motivasyonlarında Anlamlı Bir 
Değişme olacağını düşünmekte midirler? 

Araştırmanın Amacı ve Önemi: 

Araştırma ile; dijital kitap-keman eğitim dağarcığı 
kullanımı sonrasında öğrencilerin icraya yönelik 
motivasyonlarında ve performanslarında anlamlı 
bir değişme olup olmadığının belirlenmesi, eği-
timcilerin dijital kitap-keman eğitim dağarcığı 
içeriğine ve kullanımına yönelik görüşlerinin 
belirlenmesi, keman eğitim dağarcığına yeni 
ve özgün eserler kazandırabilmesi, bestelenmiş 
eserlerin icra edilerek tanınması ve yaygınlaştı-
rılması amaç edinilmiştir. Yapılan ön araştırmalar 
göstermiştir ki konu üzerinde yayınlar özellikle 
dijital kitap çalışmaları sınırlıdır. Çalışmanın; 
alana özgü katkı sağlayıcı olduğu düşünülmektedir

Araştırmanın Sayıltıları: 

Bu araştırmada; araştırma için belirlenen veri 
toplama yöntem ve tekniklerinin araştırmanın 
amacına uygun olduğu, araştırma ile ilgili kaynak 
taraması yapılarak elde edilen verilerin uygun 
ve gerekli olduğu, icracıların alanlarında uzman 
oldukları, çalışma grubunun öz değerlendirme 
ölçeğine verdikleri cevapların gerçeği yansıttığı 
sayıltılarından hareket edilmiştir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları: 

Bu çalışma araştırmaya gönüllü olarak katılan 
öğrencilerle, keman eğitimi dersini yürüten gö-
nüllü eğitimcilerle, araştırmacının sağlayabileceği 
maddi olanaklarla sınırlıdır.

YÖNTEM

Araştırma, genel çerçevesi amacı ve yöntemi 
bakımından durum tespiti için tarama ve deneme 
modellerini esas alan betimsel bir çalışmadır. Ka-
rasar tarama modellerini geçmişte, ya da halen var 
olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak tanımlar 
(2009: 77). (13)

Araştırma sürecinde şu esaslar gerçekleştirilmiştir: 

Konuyla ilgili bilgi, belgeler ve ilgili araştırma-
lar taranmış, kaynaklar belirlenmiş, araştırmaya 
ilişkin verilerin elde edilebilmesi için öğrencilere 
yönelik öz değerlendirme formu, eğitimcilere 
ise yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiş, 
belirlenen Dijital Kitap keman eğitim dağarcığı 
içeriği kayıtları yapılmış, uygulama sonucu elde 
edilen veriler yazılı ortama aktarılmış, veriler 
çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi: 

Bu alanda çalışmaları olan besteci ve eğitimcilerle 
de görüşülmüş, görüşmeler sözlü iletişim yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öz değerlendirme 
ölçeği ve yapılandırılmış görüşme formları yoluyla 
veriler toplanmış, yapılandırılmış görüşme formları 
ise nitel araştırma tekniklerinden yararlanılarak 
analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: 

Araştırma için bilinçli olarak evren ve örneklem 
tercih edilmemiş, çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Alanında uzman olduğu genel kabul görmüş dört 
keman eğitimcisi ve bu eğitimcilere danışmanlık 
yapacak yine alanında uzman başka bir keman 
eğitimcisi toplamda beş keman eğitimcisi araş-
tırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. 
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Araştırmanın Yaygın Etkisi: 

Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda yürü-
tülmekte olan keman eğitimine önemli katkılar 
sağlayacak, yeni ve özgün eserlerin kazandırıl-
masına yön verecektir.

BULGULAR VE YORUM

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve 
Yorum: 

Keman Eğitimcilerinin CD Kaydı Yapılmış Keman 
Eğitim Dağarcığına Yönelik Görüşleri Nelerdir? 

Bu alt problemin yanıtlanmasına yönelik eği-
timcilere dört soru sorulmuş ve alınan cevaplar 
şöyle olmuştur. 

İcracılar; seçilen eserlerin; keman öğretiminin 
temel faktörlerinin (amaç, ilke, yöntem) gerçek-
leşmesinde etken olduğunu, temel faktörlerden 
öğretmen öğrenci birlikteliğine destek olacağını, 
öğrencilere model olabileceği, öğrencinin kendi 
çalımına ilişkin belli düşünceler kazandırabile-
ceğini, dersin başarısında etken rol oynayan araç 
ve gereçlere örnek teşkil edeceğini, tanıdık ve 
kulaklara aşina olan melodi ve düzenlemelerin 
öğrenci zihinsel takibinde yarar sağlayacağını, 
ders eğitimcilerinin de eserleri dinleyerek fikir 
elde edebileceğini, belirtmişlerdir. 

İcracılardan elde edilen veriler dikkatlice incelen-
diğinde, CD kaydı yapılan özgün ve düzenlemeleri 
yapılmış keman eser dağarcığının, keman eğitimine 
destekleyici bir rol üstlendiğinin düşündükleri 
anlaşılmaktadır. İcracıların Öğrencinin zihinsel 
takibine, öğretmen ve öğrenci birlikteliğine ve 
en önemlisi araç ve gereçlere örnek olacağını 
düşünmeleri dikkat çekicidir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum: 

Eğitimcilerin CD Kaydı Yapılmış Keman Eğitim 
Dağarcığı İçeriğine Yönelik Görüşleri Nelerdir? 

Bu alt problemin yanıtlanmasına yönelik eği-
timcilere bir soru sorulmuş ve alınan cevaplar 
şöyle olmuştur. Birbirleriyle örtüşen cevaplar bir 
cevapta toplanmıştır. 

İcracılar; Keman Eğitimcilerinin Dijital Kitap-
Keman Eğitim Dağarcığında yer alan eserlerin; 
sağ el ve sol kol tekniği, ton-ses üretimi, temel 
yay tekniklerinin eğitim ve öğretimi, keman 
eserlerini ifade etme ve yorumlama çalışmalarının 
içeriğine uygun olduğunu, bilindik ve dinleni-
lebilen eserlerin öğrencinin ton elde etmesinde 
etkili olacağını, belirtmişlerdir. 

Verilen dersin yürütüldüğü eğitim kurumuna göre 
değişiklikler gösterse de keman eğitiminin temel 
hedeflerinin benzer olduğu düşünülmektedir. Sağ 
el ve sol kol tekniğinin geliştirilmesi, yaya ve tel 
ilişkisi becerilerinin artırılması, ifade edebilme 
bilgi ve becerisi düzeyinin artırılması çalışmalarını 
destekleyici eserlerin olduğu icracılar tarafından 
gerek sözlü gerekse yazılı olarak belirtilmeleri 
çalışmanın verimliliği ve alana katkısının olması 
açısından önemlidir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve  
Yorum: 

Eğitimciler; CD Kaydı Yapılmış Keman Eğitim 
Dağarcığı Kullanımı Sonrasında Öğrencilerin 
Devinişsel Gelişimlerinde Anlamlı Bir Değişme 
Olacağını düşünmekte midirler?

Bu alt problemin yanıtlanmasına yönelik eği-
timcilere dört soru sorulmuş ve alınan cevaplar 
şöyle olmuştur. 
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İcracılar; Keman Eğitimcilerinin Dijital Kitap-
Keman Eğitim Dağarcığında yer alan eserlerin; 
öğrencilerin sağ el ve sol kol tekniğini geliştire-
ceğini öğrencilerde ton-ses üretimi çalışmalarına 
destek olacağını, öğrencilere verilmek istenen 
temel yay tekniklerinin eğitim ve öğretimi ba-
şarısında etkili olacağını, keman eserlerini ifade 
etme ve yorumlama çalışmalarında başarıyı olumlu 
yönde etkileyeceğini, çevreden evrene, yerelden 
evrensele yaklaşım modelleri ile, yakından uzağa 
tanıyabileceği melodileri kullanmasının etkili 
olacağını, öğrencilerin yabancı olmadığı kendi 
kültüründe barındırdığı halk müziği kaynaklı 
ezgiler üzerinde daha rahat temel yay tekniklerini 
kullanabileceğini, belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte; çalışmanın Audio-CD olmasının 
yanında video-görüntü destekli kayıtları barındıran 
bir DVD çalışmasının daha faydalı olacağını, 
böylelikle öğrencilerin sağ el ve sol el tekniklerini 
gözlemleyebileceklerini belirtmişlerdir. 

İcracıların; eserlerin öğrencilerin devinişsel geli-
şimlerinde, performanslarında anlamlı değişimler 
olacağını belirtmeleri benzeri çalışmaların nicelik 
ve nitelik olarak artışlarında yön göstereceği 
düşünülmektedir. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve 
Yorum: 

Eğitimciler; CD Kaydı Yapılmış Keman Eğitim 
Dağarcığı Kullanımı Sonrasında Öğrencilerin 
İcraya Yönelik Motivasyonlarında Anlamlı Bir 
Değişme olacağını düşünmekte midirler? 

Bu alt problemin yanıtlanmasına yönelik eği-
timcilere bir soru sorulmuş ve alınan cevaplar 
şöyle olmuştur. 

İcracılar; keman eğitim ve öğretiminde moti-
vasyonun önemli olduğunu, motivasyonu artı-
rılmasında; öğrencinin dersi sevmesinin, ders 
ortamının, öğretmeni sevmesinin, uygun araç 
ve gereçlerin etken rol oynadığını, CD kaydı 
yapılmış bu çalışmanın öğrenci motivasyonun-
da etkili olacağını, yılsonu sınavlarında bu ve 
benzeri eserlere yer verilmesi gerektiğini ve bu 
sayede öğrencide anlamlı bir müziksel/çalmaya 
yönelik değişimin olacağını, daha çok keman 
çalmaya gönül vermiş öğrenciler üzerinde daha 
etkili olacağını belirtmişlerdir.

Keman ülkemizde ve dünyada popülerliği olan 
bir çalgıdır. Gerek profesyonel gerekse amatör 
müzik eğitiminde en çok tercih edilen çalgılar 
arasındadır. Bu nedenle çalgının öğretilmesi 
sürecinde başarıyı etkileyen faktörler arasında 
görülen motivasyon konusu icracılar arasında 
da önemsendiği ve bu çalışmanın motivasyonu 
artıracağını düşünmeleri dikkat çekicidir. 

SONUÇLAR 

Eğitimciler; 

Seçilen eserlerin; keman öğretiminin temel fak-
törlerinin (amaç, ilke, yöntem) gerçekleşmesinde 
etken olduğunu, temel faktörlerden öğretmen 
öğrenci birlikteliğine destek olacağını, dersin 
başarısında etken rol oynayan araç ve gereçlere 
örnek teşkil edeceğini, tanıdık ve kulaklara aşina 
olan melodi ve düzenlemelerin öğrenci zihinsel 
takibinde yarar sağlayacağını düşünmektedirler. 

Eğitimciler; 

Keman Eğitimcilerinin Dijital kitap-Keman Eğitim 
Dağarcığında yer alan eserlerin; sağ el ve sol kol 
tekniği, ton-ses üretimi, temel yay tekniklerinin 
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eğitim ve öğretimi, keman eserlerini ifade etme 
ve yorumlama çalışmalarını içeriğine uygun 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Eğitimciler; 

Keman Eğitimcilerinin Dijital Kitap-Keman 
Eğitim Dağarcığında yer alan eserlerin; öğren-
cilerin sağ el ve sol kol tekniğini geliştireceğini 
öğrencilerde ton-ses üretimi çalışmalarına destek 
olacağını, öğrencilere verilmek istenen temel 
yay tekniklerinin eğitim ve öğretimi başarısında 
etkili olacağını, keman eserlerini ifade etme ve 
yorumlama çalışmalarında başarıyı olumlu yönde 
etkileyeceğini belirtmişlerdir. 

Eğitimciler; 

Keman eğitim ve öğretiminde motivasyonun 
önemli olduğunu, motivasyonun artırılmasında; 
öğrencinin dersi sevmesinin, ders ortamının, 
öğretmeni sevmesinin, uygun araç ve gereçlerin 
etken rol oynadığını, CD kaydı yapılmış bu ça-
lışmanın öğrenci motivasyonunda etkili olacağını 
belirtmişlerdir.

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu sonuçlara göre;

CD kaydı yapılan keman eğitim dağarcığının ke-
man eğitimi sürecinde etkili olduğu, ders içeriğine 
uygun olduğu, ders hedeflerine katkısı olduğu 
ve motivasyonu artırdığı söylenebilir. CD kaydı 
yapılan keman eser dağarcığı sayısının artması 
gerektiği, geleneksel müziklerimizden yararla-
nılması yanında yine geleneksel müziklerimizin 
makam ve ritmik yapılarından yararlanılarak 
özgün besteler yapılması gerektiği, icracılarında 
belirttiği gibi görüntülü çalışmalarında yapılması 
araştırmacı tarafından önerilmektedir. 
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MÜZİK ÜRETİMİNDE MIDI (MUSİCAL İNSTRUMENT  
DİJİTAL İNTERFACE) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI

MUSIC PRODUCTION MIDI (MUSİCAL İNSTRUMENT  
DIGITAL INTERFACE) USE OF TECHNOLOGY

Mustafa KABATAŞ

Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojileri Bölümü

Özet: Teyp müziği ve analog elektronik müziklerin 
önemi göz ardı edilmemekle birlikte, sayısal sistemlerin 
ortaya çıkısı VARESE’in hayalinin gerçekleşmesindeki 
en büyük adım olmuştur. Sayısal sistemlere paralel 
olarak bilgisayar teknolojisinin oluşumu ve gelişmesi 
sadece tını yelpazesinin genişlemesini sağlamakla 
kalmamış bununla beraber müziğin seslendirilmesi, 
kaydedilmesi ve çoğaltılması gibi aşamalarda da 
büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bugün bilgisayarlar 
sayesinde besteciler, eserlerini tamamlamadan önce 
büyük orkestralara ihtiyaç duymaksızın seslendi-
rip dinleyebilmekte, gerekli düzenlemeleri anında 
yapabilmekte ve zamandan büyük ölçüde tasarruf 
ederek daha hızlı müzik üretebilmektedirler. MIDI 
(Musical İnstrument Dijital İnterface) teknolojisinin 
kullanılması Müzik Teknolojisinde yapılan en önemli 
yeniliklerden birisidir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Üretimi, Teknoloji, 
Müzik Teknolojisi, MIDI

Abstrack: Analog tape music and electronic music, 
although not ignore the importance of digital systems 
Varese emergence has been the biggest step in the 
realization of the dream. Digital systems parallel to the 
formation and development of computer technology 
not only enables the expansion of the range of sounds 
but also the music performed, however, recording 
and reproduction of the great facilities provided on 
the stages. Today, thanks to computers, composers, 
before completing the works without the need for 
large orchestra can listen aloud, make the necessary 
arrangements immediately and dramatically saving 
time can produce music faster. MIDI (Musical Instru-
ment Digital Interface) technology for use in Music 
Technology is one of the most important innovations.

Key Words: Music, Music Production, Technology, 
Music Technology, MIDI
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1. GİRİŞ

Bilgisayar müziği 1950’li yıllarda doğmuş olmasına 
rağmen 70’lerin ortalarına kadar sayısal teknoloji 
gelişimini tam anlamıyla tamamlayamamış ve 
voltaj kontrollü sentezleme yöntemleri geçerli-
liğini bu döneme kadar sürdürmüştür. Bilgisayar 
teknolojisindeki gelişmeler, sonraki on yıl içeri-
sinde hızlanmış ve müzikal uygulama alanında da 
büyük oranda kendini göstermiştir. 1957 yılında 
New Jersey’deki Bell Telefon Laboratuarları’nda 
çalışmakta olan Max MATHEWS adında bir 
mühendis, bilgisayardan yararlanarak ses üret-
me ile ilgili araştırmalara başlamış ve günümüz 
koşullarına oranla çok daha hantal, yavaş ve 
çalıştırılması pahalı olan bir bilgisayar üzerinde 
music4 adını verdiği bir yazılım geliştirmiştir. Bir 
kaç yıl sonra Hubert HOWE, J. K. RANDALL ve 
Godfrey WINDHAM adındaki üç besteci, music4 
yazılımının farklı bir sürümünü bir IBM bilgisayar 
üzerinde çalıştırarak Princeton Üniversitesi’ne 
bağlı bir bilgisayar müziği merkezi kurmuşlardır. 
Bu dönem, bilgisayar müziğinin çeşitli vakıf 
ve kuruluşların bünyesinden ayrılıp akademik 
platformlara taşınmaya başladığı bir dönemdir.

Max MATHEWS’un bilgisayar ile ses üretme 
çalışmalarına devam ettiği süre içerisinde Illionis 
Üniversitesi’nde çalışmakta olan bir bilim adamı 
ve besteci olan Lejaren HILLER, bilgisayarı çok 
daha farklı bir boyutuyla müzik üretimine dahil 
etmeye çalışmış ve bilgisayarlara belli baslı bes-
teleme kuralları öğretildiğinde, bilgisayarların bu 
kurallar çerçevesinde besteleme yapabileceğini 
1957 yılında bilgisayar yardımı ile bestelediği 
Illiac Suite adlı eserinde ortaya koymuştur. Bu 
eser tümüyle başarılı bulunmamasına rağmen 

ileriye dönük yapay zeka ve bilgisayar destekli 
besteleme araştırmalarına ön ayak olmuştur.

1969 yılına kadar Avrupa’da bilgisayar müziğine 
dair önemli bir gelimse görülmemektedir. Bunu 
izleyen yıllarda iki Fransız besteci Jean Claude 
RISSET ve Pierre BOULEZ, kıtada bilgisayar 
müziğine olan şüpheci yaklaşımlara karsı savaş 
açarak 1976 yılında IRCAM’ın (Institut de Rec-
herche et de Coordination Acoustique/Musique) 
kurulmasına öncü olmuşlardır. Bu kuruluş Pierre 
BOULEZ  yönetiminde müzisyen ve bilim adami-
larını bir araya getirerek ortak ilgi alanları üzerinde 
çalışma platformları yaratmıştır. Bunun sonucu 
olarak John CHOWNING ve Max MATHEWS 
gibi besteciler dünyanın pek çok ülkesinden bu 
kuruluş bünyesinde birçok çalışmalar yapmışlardır.

1970’li yıllar boyunca bilgisayarların küçülmesi, 
hızlanması ve ucuzlaması, elektronik çalgı üreti-
cilerinin bilgisayar teknolojisini ürünlerine adapte 
etmelerini kolaylaştırmıştır. John CHOWNING’in 
frekans modülasyonu (FM) prensibine dayanan 
ses üretme algoritması üzerine çalışmaları da bu 
döneme rastlamaktadır. Oldukça ilgi çekici olan 
bu fikir çok karmaşık olduğundan Amerikalı 
firmalarca anlaşılamamış ancak YAMAHA fir-
ması tarafından yedi yıl süren bir çalışma sonucu 
büyük bilgisayarlar üzerinde çalışan algoritmalar, 
mikroçiplere aktarılabildikten sonra 1983 yılında 
DX–7 isimli FM birestireci piyasaya sürülmüştür. 
2000 Dolar’ın altındaki fiyatıyla 200.000 adetten 
fazla satmış olan bu birestireç, elektronik müzik 
tarihindeki büyük başarılardan birisidir. 

Mikroçiplerin elektronik çalgıların içinde yer 
almasıyla birlikte bu çalgıların aynı ortak dili 
konuşabileceği fikrinin ortaya atılması pek uzun 
sürmemiş, 80’li yılların baslarında MIDI (Musical 
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Instrument Digital Interface – Müzik Aletleri 
Sayısal Arabirimi) kavramı gündeme gelmiştir. 
Bu arabirim (Interface) çalgılar arasında ortak bir 
iletişim protokolü olduğu halde, bilgisayarların 
müzik üretimine doğrudan giriş yaptıkları bir 
kapı olmuştur. 

90’lı yıllar, bilgisayarların süratle küçülüp hız-
landığı ve ucuzladığı, bu sayede de neredeyse 
her eve girebilen vazgeçilmez bir araç olduğu 
bir dönem olmuştur. Yalnızca bilgisayar tekno-
lojisinin kendisi değil, bilgisayarlar ile birlikte 
kullanılabilen yan donanımlar ve yazılımlar da 
büyük gelişme göstermiştir. Çok hızlı işlemciler, 
bellek ve depolama üniteleri sayesinde örneklenmiş 
doğal seslerin tekrar seslendirilmeleri, bir dönemin 
duvarları kaplayacak kadar büyük birestireçlerinin 
işini yapabilen sanal çalgıların varlığını, MIDI 
mesajlarını kaydedip göndermeyi ve sabit diskler 
üzerine çok kanallı kayıtlar yapabilmeyi olanaklı 
kılmaktadır. Analog ses sinyallerinin, sayısal ifade 
edilebilmesi, çeşitli ortamlarda saklanabilmesi 
ve kolaylıkla çoğaltılabilmesi, üretilen müziğin 
ses kalitesinin hiçbir kayıba uğramadan yayılıp 
paylaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

2. YÖNTEM 

Araştırma ile Müzik üretiminde MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface – Müzik Aletleri 
Sayısal Arabirimi) bilgisayar teknolojisinin kul-
lanımı konusuna bir bakış açısı kazandırılması 
ve Üniversitelerin müzik bölümlerinde okumakta 
olan öğrencilere, araştırmanın konusu ile ilgilenen 
müzisyenlere, eğitimcilere ve araştırmacılara yönelik 
kaynak sunulması amaçlanmıştır. Araştırma, müzik 
üretiminde MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface – Müzik Aletleri Sayısal Arabirimi) 
kullanımı konusuna ilgili amatör veya profesyonel 

müzisyen, öğrenci, eğitimci ve araştırmacılara 
kaynak oluşturması yönünden önem taşımak-
tadır. Araştırma, bilgisayarların MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface – Müzik Aletleri 
Sayısal Arabirimi) uygulamalarındaki kullanımı 
ile sınırlı tutulmuştur.

Araştırma, MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface – Müzik Aletleri Sayısal Arabirimi) 
teknolojisinin müzik üretiminde kullanılması, 
gerekli donanım ve yazılımların seçilmesi ve kul-
lanılmaları konularındaki bulguların incelenmesi 
ve yorumlanması bakımından betimsel bir nitelik 
taşımaktadır. Araştırmanın evrenini ve örnekle-
mini gerek amatör gerekse profesyonel MIDI 
ve ses kayıt stüdyolarında kullanılan bilgisayar 
tabanlı müzik üretim sistemleri oluşturmaktadır. 
Araştırmada kullanılan veriler kaynak taraması 
ve ilgili yazılımların incelenmesi yolu ile elde 
edilmiştir. Konu ile ilgili kaynakların büyük 
çoğunluğu yabancı dilde olduğundan öncelikle 
Türkçeye çevrilmiş ve araştırmanın konusu ile 
ilgili olmayan bölümler ayıklandıktan sonra elde 
kalan veriler değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili 
literatürde geçen terimler orijinal dilinde (İngilizce 
olarak) kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1 MIDI nedir?

MIDI, 80’li yılların basında Yamama firması tara-
fından geliştirilmiş, İngilizce musical instrument 
dijital interface (çalgılar arası sayısal arabirim) 
ifadesinin kısaltması ve adından da anlaşılacağı 
üzere elektronik çalgılar arasındaki iletişimi 
sağlayan bir arabirimdir (Rumsey 1994: 34). Bu 
arabirim, bir mikroişlemci kontrolü ile çalışır ve 
çalgı üzerindeki çalışımız, tuşlara dokunuşumuz 
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ve tını değişimi gibi bilgileri sayısal kodlara çe-
virerek sistemdeki diğer çalgıların anlayabileceği 
ortak bir dildir ve donanım ve çalgılara iletir  
(Durmaz 2000: 23). İletilen kodlar tüm marka, 
model gözetmeksizin her ürün tarafından tanınır.

MIDI sistemleri de tıpkı kişisel bilgisayarlar gibi 
donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden 
oluşurlar. Bu donanım ve yazılımlar MIDI destekli 
çalgılar üzerine entegre edilmiş olarak bulunur-
lar. Sisteme bir kişisel bilgisayar dahil edilmek 
istendiğinde ise bilgisayar ile uyumlu bir MIDI 
arabirimi ile bilgisayarın işletim sistemi üzerinde 
çalışabilecek bir yazılım edinmek gerekir. Kişisel 
bilgisayarlar tek bir amaca özel üretilmedikleri 
için bu gereksinim kaçınılmazdır.

MIDI desteği sadece elektronsal çalgılar üzerinde 
değil, müzik üretimine yardımcı olan yan dona-
nımlar üzeride de bulunabilir. Bu donanımlara 
örnek olarak etki işlemciler (effect processor), 
sıralayıcılar (sequencer) ve denetleyiciler  (cont-
roller) gösterilebilir. MIDI her ne kadar elektronsal 
çalgılar temel alınarak geliştirilmişse de günümüz 
teknolojisi akustik çalgıların da bu desteğe sahip 
olmasını mümkün kılmıştır. (Durmaz 2000: 128)

Bir çalgının MIDI desteği olup olmadığını anla-
mak oldukça kolaydır. Bu durum en basit biçimde 
çalgının arka paneli üzerinde MIDI giriş (in), 
çıkış (out) ve geçit (thru) bağlantı noktalarının 
olup olmadığına bakılarak anlaşılabilir.

Bir birestirecin arka paneli üzerindeki giriş (in), çıkış (out) ve geçit (thru) bağlantı noktaları

3.2 MIDI Arabirimi

MIDI arabirimleri genel olarak giriş (IN), çıkış 
(OUT) ve geçit (THRU) bağlantı noktalarından 
oluşurlar. Giriş bağlantı noktası çalgının diğer çalgı 
veya donanımlardan MIDI mesajlarını almasını 
sağlar. Aynı şekilde bir çalgı veya sıralayıcı, 
üzerinde bulunan çıkış bağlantı noktası aracılığı 
ile kendi ürettiği MIDI mesajlarını başka çalgı 

veya donanımlara iletir. MIDI veri yolu tek yönlü 
olduğundan bir bağlantı üzerinden sadece bir 
yöne doğru veri aktarımı yapılabilir. Bu sebeple 
çalgıların karşılıklı haberleşmelerini sağlamak 
için çıkış – giriş ve giriş – çıkış biçiminde iki 
bağlantı yapılması zorunludur (www.iaekm.
org/ttmom.pdf). Bu veri yolu 31.25 kbit/s+-%1 
hızında çalışır.
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Tek yollu bir MIDI bağlantısı

MIDI mesajı gönderen donanım veya çalgılar 
“efendi (master)”, gönderilen mesajları alıp 
uygulayan donanımlar ise “köle (slave)” olarak 
adlandırılırlar. iki yollu bağlantılarda donanımlar 

mesaj gönderme ve alma durumunda oldukları 
için hem efendi hem de köle rolünü üstlenebilirler.

Bir sıralayıcı(sequencer) ve birestirecin(synthesizer) iki yollu bağlantısı.

MIDI sistemlerinde birden fazla çalgı ve yan 
donanımın bulunması halinde MIDI arabirimleri 
üzerinde bulunan geçit (THRU) bağlantı nokta-
ları devreye girer. Bu bağlantı noktasının işlevi 
arabirim üzerindeki giriş bağlantı noktasına gelen 

sinyalleri hiçbir değişikliğe uğratmadan, olduğu 
gibi başka donanımlara aktarmaktır  (Rumsey 
1994: 39). Böyle durumlarda sistemde birden 
fazla köle bulunur.
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Geçit bağlantı noktası kullanılarak birden fazla çalgının birbirine bağlanması

MIDI mesajları donanımlar arasında kablolar 
üzerinden elektrik sinyalleri biçiminde iletilir. 
Donanımlardan herhangi birisi üzerinde gerçek-
leşebilecek bir elektrik kaçağı olması durumuna 

karsı tüm MIDI arabirimlerinin giriş bağlantı 

noktaları optik yalıtıcılar tarafından korunmaktadır.

MIDI arabiriminin basit devre seması ve giriş bağlantı noktası üzerindeki optik yalıtıcı

3.3 MIDI Kanalları

MIDI sisteminde köle durumundaki çalgıların, 
efendinin gönderdiği tüm mesajları alması bek-

lenmektedir. Ancak önemli olan hangi mesajın 

hangi köleye ait olacağının belirlenmesidir (Rum-

sey 1994: 40). Bu problemi çözmek için MIDI 
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arabirimleri üzerindeki her çıkış bağlantı noktası 
16 farklı kanal üzerinden mesaj gönderebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bu durum kablolu televizyon 
yayınına benzetilebilir: Bir tek kablo üzerinden 
birçok kanal birbirine karışmadan taşınabilmekte 
ve aynı hat üzerinde bulunan televizyonlar sadece 
kendi ayarlandıkları kanalı görüntüleyebilmektedir. 

Aynı prensiple çalışan MIDI sistemlerinde de her 
MIDI mesajı (kanal mesajları) bir kanal numarası 
içerir ve bu kanala ayarlanmış olan çalgılar diğer 
mesajları gözardı ederek sadece kendilerine ait 
olan mesajlara yanıt verirler.

MIDI mesajlarının televizyon yayınları gibi farklı kanallar üzerinden gönderilmesi

3.4 MIDI Veri ve Mesaj Yapısı

MIDI mesajları sayısal veriler halinde iletilirler. 
İletişim sırasında kullanılan en küçük veri tipine 
“bit” adı verilir. Bir bitlik bir veri sadece iki farklı 
durumu ifade edebileceğinden anlamlı kelimeler 
ve cümleler kurabilmek için birden fazla bit bir 
araya gelerek “word” ya da “byte (bayt)” ları 
oluştururlar.

1 bayt uzunluğundaki veri 8 bitten oluşur. MIDI 
baytları ise her baytın başlayıp bittiğini belirten, 
başlangıç ve bitiş bitlerinin de eklenmesiyle 
oluşan 10 bitlik veri tipleridir. Bitlerin bir araya 

gelmesiyle oluşturulan veri sisteminin matema-
tiksel karşılığı ikili sayı sistemidir ve bu sistem 
bilgisayarların temel çalımsa prensibini oluşturur. 
Bu sebeple MIDI desteğine sahip çalgıların kişi-
sel bilgisayarlarla ortak çalışabilmeleri mümkün 
hale gelmektedir.

4 bitten oluşan veri biçimlerine “nibble (nibıl)” 
adı verilir. Baytlar çoğu zaman 8 basamaklı ikili 
sistemdeki sayılar yerine, nibılların tek rakam 
(veya harf) lar ile gösterildiği onaltılık sayı 
sisteminde de ifade edilebilirler (Durmaz 2000: 
34). MIDI mesajlarında genel olarak kullanılan 
ifade biçimi de budur.



51

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MUSIC RESEARCHES

Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbaharDönemi
May / June /July/August 2014 Issue: 01 Volume: 01Spring Semester

ID: 01 K: 03
www.uhmadergisi.com

MIDI mesajları genel olarak “Status Byte (durum 
baytı)” ve “Data Byte (veri baytı)” olmak üzere 
iki tip bayttan oluşurlar. Durum baytları 1 ile 
başlayıp mesajın türünü belirtirken, veri baytları 
0 ile baslar ve durum baytındaki mesajın hangi 
değerleri alacağını belirtir. Baytların durum ya da 
veri baytları olduğunu belirleyen ilk bite MSB 
(Most Significant Bit – En Önemli Bit) adı verilir.

3.5 MIDI Mesajları

MIDI mesajları kanal ve sistem mesajları olmak 
üzere iki ana baslık halinde toplanabilir. Kanal 
mesajları adından da anlaşılabileceği üzere belirli 
bir kanalla ilişkiliyken, sistem mesajları kanalları 
ayırt etmeksizin tüm sisteme gönderilen mesajlardır. 
Durum baytlarının ilk bitleri 1 ile başladığından 
kanal mesajları da &8n  (n= kanal numarası) ile 
&En aralığında bulunurlar. Sistem mesajları ise 
&F0 dan başlayarak &FF ye kadar olan 16 adet 
mesajdan oluşurlar. (Rumsey 1994: 43) Standart 
MIDI mesajları en fazla 3 baytlık uzunluktadır. 
Ancak bu her mesajın 3 bayt uzunluğunda 
olacağı anlamına gelmez. Bir mesajın kaç bayt 
olacagı o mesajın tipine göre değişir. Standart 
MIDI mesajlarının isimleri, durum baytları ve 
veri baytları ile ilgili kısa açıklama “tablo 1“ de 
görülmektedir.

3.6 “General MIDI (GM)”

“General MIDI (GM)”, MMA (MIDI Manufactu-
rers Association – MIDI üreticileri toplulugu) ve 
JMSC (Japanese MIDI Standarts Comitee – Japon 
MIDI standartları komitesi) tarafından belirlenmiş 
bir standarttır. Bu standart GM uyumlu elektronik 
çalgılar için ortak bir program (ses) listesi ve en 
küçük sistem gereksinimlerini belirler.

General MIDI standardı belirlenmeden önce bir 
çalgının belirli bir programı (sesi) için yazılmış 
bir parça, başka bir çalgı tarafından seslendiril-
diğinde sesler arasında uyumsuzluk meydana 
gelirken (örn. A çalgısında Flüt benzeri bir sesle 
yazılmış bir müzik, B çalgısında piyano sesi 
ile seslendirilirken), standardın belirlenmesi ile 
birlikte bu sorun ortadan kalmıştır.

General MIDI, 1 den 128 e kadar standart bir 
çalgı listesi (program change) sunar. Böylelikle 
her çalgı üzerinde aynı program numarası aynı 
sese karşılık gelmektedir. Örneğin 1 numaralı 
program GM destekli her çalgı üzerinde “Grand 
Piyano” sesine karşılık gelmektedir. Bununla 
birlikte 16 adet MIDI kanalı GM üzerinde de 
desteklenmektedir. Böylelikle her bir kanal 
için farklı bir program numarası belirlenebilir 
ve gerçek çokseslilik (multi-timbral) sağlanmış 
olur. Çalgıların (programların) listesi tablo 8 de 
verilmiştir.

10 numaralı kanal GM de ritm çalgılarına (davul, 
perküsyon) ayrılmış, böylelikle ritm ile ilgili bir 
standart da oluşmuştur. GM desteği günümüzde 
sadece elektronik çalgılarla sınırlı kalmayıp, 
standart MIDI dosyalarını seslendirebilen cep 
telefonları üzerinde de bulunmaktadır. Böylelikle 
polifonik cep telefonu melodileri farklı firmalar 
tarafından üretilmiş farklı telefonlar üzerinde 
sorunsuz seslendirilebilmektedir.

General MIDI standardı üzerine, farklı üreticiler 
tarafından farklı alternatifler getirilmiştir. Örneğin 
Roland firması standart program listesine ek olarak 
“chorus” ve  “reverb” gibi efektlere de destek 
verebilen Roland GS standardını oluşturmuş, 
Yamama ise yine kendisine ait XG yi geliştirmiştir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

MIDI arayüzü; giriş ve çıkış birimleri, bu birimleri 
denetleyen işlemcisi ve barındırdığı güvenlik sis-
temi ile çalışan bir bilgisayar sistemidir. Bu sistem 
farklı firmalarca üretilen donanımların aynı dili 
konuşmasını sağlayan bir protokol işlevi görür. 
Kişisel bilgisayarlar, çalışma prensiplerinin aynı 
olması sayesinde bu arabirimler ile sorunsuz bir 
şekilde anlaşabilirler. Yazılımlar ve donanımlar 
arasındaki iletişim dili ortaktır.

Müziksel öğelerin, sayısal ortamlara aktarılabilmesi 
ve iletilebilmesi için özel bir dil oluşturulmuştur. 
Bu dili oluşturan kelimeler (Word), MIDI ara-
yüzü aracılığı ile iletilir. oluşturulan dil, müziğin 
dinamik, ritmik ve tınısal özelliklerinin büyük 
çoğunluğunu karşılayacak niteliktedir. Bununla 
birlikte, dilin ne derece iyi olduğu tek basına 
yeterli olmayıp, onu yorumlayacak donanımların 
da müzikal öğelere cevap verecek yeterlilikte 
olması gerekmektedir.

MIDI destekli sistemlerim hemen hepsi aynı dili 
konuşur. Bu dil müzikal öğelerin (dinamikler, ritmik 
öğeler gibi) büyük çoğunluğunu ifade edebilecek 
yeterliliktedir. Çeşitli kelimelerden (Word) oluşan 
MIDI cümleleri  (mesajları), insanoğlunun işitsel 
algı kapasitesinin sınırlarına göre tasarlanmıştır. 
Farklı müzikal ifadeler farklı boyutlardaki veri 
alanları ile ifade edilir ve farklı donanımlar ta-
rafından aynı şekilde islenerek seslendirilirler.

Günümüzde kullanılan MIDI mimarisi, günümüz 
insanının ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasite-
dedir. İnsanoğlunun zihinsel ve algısal gelişimi 
pozitif yönde ilerleme gösterdikçe, bilgisayarın 
müzik üretimindeki yeri de zorunlu olarak farklı 
bir boyut kazanacaktır.
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