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UHMAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem 
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde 
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) der-
gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik 
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi 
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme 
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her 
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve 
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi 
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine 
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında 
www. uhmadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son 
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. 
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  “makale” ve 
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz 
olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 
Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04090) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına 
eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-8223 / Online: 2149-2476  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kay-
nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Tahtacı  Alevi Kültürel Belleğin Aktarımında Müziğin Rolü, 
UHMAD Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde 
gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınla-
nan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin 
kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 
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7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki 
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler 
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale 
formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide 
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme 
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi du-
rumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk 
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına 
göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1.  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in 
this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published in our 
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and 
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, 
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in  written and 
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are 
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our 
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2.  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in 
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any 
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can 
be obtained from the website of the journal www. uhmadergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are up-
loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April / 
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system 
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can 
download all volumes of our journal for free. 

4.  All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 Doc. 
No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04090). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding 
their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can 
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-8223 / Online: 
2149-2476

6.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference 
part YILMAZ, M., (2015). The Role Of The Music In The Transferring Tahtacı / Alevi Cultural 
Memory, UHMAD International Refereed Journal of Music Researches,  Issue:5, Volume:3, 
pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of 
the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by 
giving numbers. 
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7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be 
in an article format” and these publications are also included. 

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not 
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) 
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and 
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line 
with the T.R. Law.
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Değerli Okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 5 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Yine bu sayıda birbirinden de-
ğerli araştırma ve Uygulama çalışmaların sayıya kazandırılmasında aktif görev alan sayı hakemlerimize ve 
emeği geçen tüm dergi çalışanlarına teşekkür ederim. Her geçen sayıda farklı yazarlara ve araştırmacılara 
ait çalışmalara yer vermekten ayrıca mutluluk duyduğumuzu iletmek isterim. Uluslararası farklı indeks baş-
vurularımız da hızla devam etmektedir. Umut ediyoruz en kısa sürede dergimiz hak ettiği yere gelecektir. Siz 
değerli okur ve yazarlarımızın desteği ve katkılarıyla bu inancımızın çok ivedi bir şekilde hayata geçeceğine 
olan inancımız tamdır.  Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da değerli çalışmalarını bizlerle paylaşan 
yazarlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki sayımız Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını içine alacak 
şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden tüm okur ve yazarlarımıza esenlikler diler saygılarımızı sunarız. 

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

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör
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Dear Readers.,

We have included 5 papers in this volume of the journal. I thank our referees of this volume and all staff 
taking an active part in preparation of valuable researches and compilation studies for this volume. We feel 
the pleasure of giving place to the studies of different authors and researchers each day. Our applications 
for other international indexes are going on. We hope that our journal will reach to the place it deserves. We 
believe that this will realize so fast thanks to your support and contributions. Our next volume will be in the 
system in a way to include the months of september, october, november and december. I wish all the readers 
and authors welfare and joy.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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AN ANALYSIS ON MAQAM AND USÛL STRUCTURES OF NİHÂVEND 
AND HİCÂZ AYİN-İ ŞERİF COMPOSED BY MUSAHIB SEYYID  

AHMED AGA(1)

MUSAHİB SEYYİD AHMED AĞA’NIN NİHAVEND VE HİCAZ 
AYİN-İ ŞERİFLERİNİN MAKAM-USÛL YAPILARININ DÖNEMİN 

ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Ezgi TEKİN1, Burcu AVCI AKBEL2

1 Yildirim Beyazit University Turkish Religious Music History Master’s Student, Ankara / Turkey
2 Yildirim Beyazit University Turkish Music State Conservatory, Ankara / Turkey

Öz: XVIII. yy’da yaşamış olan III. Selim’in musahibi 
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa, ayin formunda bestesi 
bulunan musikişinaslardan biridir. Bu çalışmada, Ahmed 
Ağa’nın Nihavend ve Hicaz ayinlerinin makam ve usul 
yapılarının yaşadığı dönemin makamsal anlayışına ve 
ayin geleneğinde kabul görmüş usul yapılarına uygun 
olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, 
Ahmed Ağa’nın çağdaşlarından özellikle dini formda 
eser besteleyen musikişinaslar ve Mevlevîhânelerin 
o dönemdeki işlevleri de kısaca ele alınarak Ahmed 
Ağa’nın yetiştiği müzik çevrelerine ışık tutulması 
amaçlanmıştır.  XVIII. Yüzyıl’daki makamsal anlayış 
değerlendirilerek Hicaz ve Nihavend makamlarının 
o dönemdeki kullanımları incelenmiştir. Bu bilgiler 
ışığında ayinlerin makamsal geçki ve çeşni analiz-
leri yapılmıştır. Ayinlerin usul yapılarının, o dönem 
ayinlerinde kabul gören usul yapıları ile uyumlu 
olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Yaşadığı dönem 
içerisinde değerlendirildiğinde, Ahmed Ağa’nın her 
iki ayininin de dönemin müzikal anlayışına uygun 
olarak bestelendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Musahib (Vardakosta) Seyyid 
Ahmed Ağa, Mevlevî Ayini, Makam Analizi, Usûl 
Analizi

Abstract: Musahib1 Vardakosta2 Seyyid Ahmed Aga, who 
lived in 18th century as a close companion of the Ottoman 
Sultan Selim III, is one of the musicians who composed the 
form of ayin. In this study, it is aimed to examine whether 
his Hicâz and Nihâvend Ayins coincide with the musical 
understanding in his period in terms of their maqam3 and 
usûl4 structures. Additionally, to enlighten on the musical 
environment of the Ahmed Ağa, his contemporaries, espe-
cially those who composed the religious forms, alongside the 
functions of the Mevlevîhânes5 during the era are discussed 
at short. By evaluating the perception of maqam in the 18th 
century, the usage of the Hicâz and Nihâvend maqams are 
reviewed. In the light of this information, maqam geçkis 
and çeşni6s of those two ayins are analyzed. The study 
focused on the convenience of the rhythmic structure of 
those ayins with the generally accepted structure of the usûl 
in his era. When considered according to the characteris-
tics of the related period, it is seen that both of the ayins 
of Ahmed Ağa were composed according to the musical 
understanding in his time.

Key Words: Musahib (Vardakosta) Seyyid Ahmed Ağa, 
Mevlevî Ayin, Maqam Analyses, Usûl Analyses

1 This title refers to the position of a boon companion of the Sultan 
in the Ottoman court, who acts as an adviser to the Sultan. See 
TDV İslam Ansiklopedisi, p. 230)

2 A descriptive name once used in the Ottoman age to describe tall 
and bulky persons, etymologically associated with the word guar-
da-costa, which is of Spanish origin, referring to a coast guard 
vessel.

3 The system of melodic modes used in traditional Turkish classical 
music

4 An underlying rhythmic cycle that complements the melodic 
rhythm and sometimes helps shape the overall structure of a com-
position

5 A ritual prayer hall for Islamic Sufi (Mevlevî) believers
6 Maqam transition parts whereby the small part of a different maa-

qam is shortly performed within a certain maqam, adding a unique 
musical taste to the piece.
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1. INTRODUCTION

Turkish classical music is a culture of music 
with a rich wealth of maqams and forms. Ay-
ins are developed forms that require the most 
skill in our music, and are of significance in 
the sense that they have a religious meaning. 
There have been studies initiated in recent 
years to analyze forms and maqam structures 
of ayins, the continuation of which will help 
better understanding of our rich musical cul-
ture. 

In addition to being a major form, ayins ac-
company a religious dance for which reason 
it is crucial to understand what kind of an ap-
proach is taken as basis in their composition, 
and in what kind of a musical environment 
they are evaluated and recognized. There-
fore, prior to addressing the subject of maqam 
and usûl analysis, which is the method of our 
study, we should form an opinion on the sta-
tus and functions of Mevlevîhânes as well as 
on Ahmed Ağa and his contemporaries, es-
pecially other composers at Mevlevîhânes, 
so that the study to be carried out will not be 
restricted to a mere musical analysis but al-
low us to approach the subject from a wider 
perspective.

For this purpose, a literature review has pri-
marily been performed to collect information 
about Ahmet Ağa and his contemporaries. 
The life and contributions of Ahmed Ağa 
have been explored. Especially his contem-

poraries who composed music in religious 
forms, and the musical understanding of the 
Ottoman Sultan Selim III to whom he was a 
close companion have briefly been covered, 
and the activities of the Galata Mevlevîhâne 
and the Yenikapı Mevlevîhâne in his period 
have been examined. 

Moreover, the comprehensive studies of Em-
rah Hatipoğlu and Timuçin Çevikoğlu on 
Mevlevî1 Ayins have been reviewed. However, 
these studies rather tend to analyze and com-
pare all ayins composed during the period in 
which Mevlevîhânes were active, in terms of 
their maqam and usûl - aruz prosody relation-
ships. Whereas, this study intends to exam-
ine Ahmed Ağa’s personality as a composer 
comparatively with the characteristics of his 
period and focuses on whether Nihâvend and 
Hicâz Ayins composed by him coincide with 
the sense of maqam in that period. 

2. THE PERIOD OF AHMED AGA - 
MUSICAL LIFE IN OTTOMAN EMPIRE 
IN THE 18th CENTURY

Turkish classical music made a remarkably 
rapid development in the 18th century as an 
extension of the major progress in that cen-
tury. Fulfilling all requirements of the “Clas-
sical School”, composers introduced par-
ticular innovations into our music with new 

1 A member of the Mevlevî (Sufi) order, which becaa-
me a well-established order in the era of Ottoman 
Empire 



3

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Music Researches

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May -  June – July - August 2015 Issue 04 Summer

ID:30 K:50
ISSN Print: 2148-8223 ISSN Online: 2149-2476

 (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent No:2015/04090  - Trademark Patent No: 2015/04090)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

compositions. Primarily including the sul-
tans, statesmen with refined taste in music 
and wealthy gentlemen supported musicians 
(Özalp, 2000:400).

Music education was highly valued in ad-
dition to musical performances (Akdoğan, 
2010:99). Famous masters were assigned as 
tutors at Enderun2, which gradually gained 
an academic identity. Religious and non-
religious music teaching was promoted at 
meşkhanes3 of tekke4s. (Özalp, 2000:400).

Compositions in this century are seen to have 
used melodies and styles (üslup) of Turkish 
Classical and Folk music. Vocal pieces com-
posed by Turkish classical music composers 
are observed to include lyrics both in form 
of verses in Arabic and Persian from Divan 
literature5, and poems of Turkish folk litera-
ture written in a simple language (Akdoğan, 
2010:99). 

Musical life in the 18th century witnessed 
both positive developments related to art and 
music and negative circumstances which af-
fected music as other forms of art. Follow-
ing the period of Damat İbrahim Paşa, who 
supported art and artists including poets and 

2 The Court’s academy in the Ottoman Empire
3 Ottoman music schools where religious music 

education was provided.
4 A building designed specifically for gatherings of a 

Sufi brotherhood, or tariqa, and is a place for spiri-
tual retreat and character reformation

5 Ottoman Divan poetry tradition

musicians during the “Tulip Era”, which was 
a short period of peace and tranquility, En-
derun displayed an outstanding development 
during the reign of Mahmut I. There was also 
a group of valuable artists at the court. How-
ever, all these art activities were later ceased 
during the reign of Osman III as a result of 
which great masters of art were deprived of 
their positions. No remarkable improvement 
was witnessed during the reign of Mustafa 
III, the son of Ahmed III. However, during 
the reign of Abdul Hamid, music education 
was provided at the sultan’s courts and man-
sions, with tanbur6, def7, kemençe8, çeng9, 
bozok and raks10 courses given by renowned 
masters (Özalp, 2000:402).

Finally, during the third quarter of the 18th 
century, that coincides with the reign of Se-
lim III, the era of a new school began with 
the support of a sultan who was actually an 
artist. This period, referred to as “The School 
of Selim III” by Özalp, witnessed the Sultan’s 
intense efforts to support art and especially 
music (Özalp, 2000:403). Being himself a 
composer and fond of musicians, Selim III 
also encouraged musicians of his day in terms 

6 A fretted string instrument used in traditional Turr-
kish music, played with a plectrum or a bow 

7 A percussion instrument used in traditional Turkish 
music

8 A bowed instrument with three strings, used in traa-
ditional Turkish music

9 A Turkish harp which was a popular Ottoman inss-
trument until the last quarter of the 17th century

10 Sufi dance ritual
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of writing out music in score. Selim encour-
aged an Armenian composer to develop the 
Hamparsum notation system, which became 
the dominant notation for Turkish music. Se-
lim also commissioned the Abjad notation 
system, which was developed by Abdulbaki 
Nasir Dede (Akdoğan, 2010:99).

Being a prominent period in the life of Ahmed 
Ağa, the reign of Selim III witnessed devel-
opments in field of music, which will be dis-
cussed in further detail in the following sec-
tions.

The most renowned musicians of the 18th 
century can be listed as followed: Kutb-ı, 
Nayi Osman Dede, Tanburi Mustafa Çavuş, 
Ebubekir Ağa, Tab’i Mustafa Efendi, Hacı 
Sadullah Ağa, Kemanî Hızır Ağa, Küçük 
Mehmet Ağa, Tanbûri İsak, Vardakosta Seyy-
id Ahmed Ağa, III.Selim, Kara İsmail Ağa, 
Zaharya, Abdülhalim Ağa, Abdürrahim Dede, 
Ali Nutkî Dede (Akdoğan, 2010:99-01).

3. THE LIFE OF MUSAHIB (VARDA-
KOSTA) SEYYID AHMED AGA (DIED 
1209/1794) 

Vardakosta Ahmed Ağa is introduced as a 
Turkish composer, vocalist (hânende) and 
performer (Özcan, 1989:41). His outstanding 
skills were noticed and he was admitted to the 
court at a young age to be raised along with 
many other musicians such as Kantemir, Nu-
man Ağa and Dellalzâde (Güner, 2007). Born 
in Amasya, Ahmed Ağa came to Istanbul at a 

young age and was admitted to Enderun (Ak, 
2014:130). He is the son of Hızır Ağa, who is 
the author of Tefhîmu’l Makaamât fî Tevlîdi’n 
Negamât (Aksüt, 1993:74) and a composer 
(Öztuna, 1990:30). Assuming that he was 25-
30 years old by the date when he was grant-
ed the caliphate certificate, we can estimate 
that he was born sometime between 1726 
and 1730 (Aksüt, 1993). It is known that he 
gained basic knowledge of music at Enderun. 
He was nicknamed “Musahib” as he was as-
signed as a close companion of the Sultan and 
“Vardakosta” as he as tall and bulky (Özcan, 
1989: 41). 

Ahmed Ağa became a Mevlevî upon joining 
Şeyh Abdürrahim Dede. He attended the ritu-
als at Yenikapı and Galata Mevlevîhânes (Öz-
tuna, 1990:30). After becoming a Mevlevî, 
he guided his remarkable skills and aptitude 
towards religious music. The Mevlevî ay-
ins he composed were performed before the 
Sultan and received with great appreciation 
(Ak, 2014:131). Having become friends with 
Şeyh Galib, he composed music for some of 
his poems (Özcan, 1989:41-2). He attracted 
considerable attention not only from great 
composers throughout the reign of Abdulha-
mid I (Öztuna, 1990:30), but also from Selim 
III, who was a great composer like him; he 
was soon assigned as the Sultan’s close com-
panion. It is even rumored that Sûzidilârâ 
Âyin-i, which was composed by Selim III, 
was performed at Galata Mevlevîhâne after 
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the Sultan had the piece personally practiced 
by Ahmed Ağa. Ahmed Ağa died during his 
commission as the companion of the Sultan, 
and was buried at the burial ground of the 
Galata Mevlevîhâne (Özcan, 1989:42).

Ahmed Ağa is one of the most qualified com-
posers of the 18th century and his known com-
positions are of significance for Turkish clas-
sical music. With his religious and non-reli-
gious pieces, he may have been influenced 
by Nâyi Osman Dede and Künhî Abdürra-
him Dede, who were his masters. 44 known 
pieces of him include 2 Âyins, 17 Peşrevs11, 
8 Saz Semai12, 6 Compositions, 3 Semai13 and 
8 chants (Çelik, 2011; Özcan, 1989; Öztuna, 
1990:30). 

Despite being mainly renowned as a vocal-
ist and tanbur performer, he in fact earned his 
reputation for his religious and non-religious 
compositions (Özcan, 1989:42). In addition 
to his fame as a composer, he also made his 
mark as a performer. He was known to have a 
fine voice, to be good at playing tanbur and to 
have joined ensembles, which were composed 
of court musicians and combined with musi-

11 A form of instrumental music in Turkish classical 
music

12 One of the oldest forms of instrumental music in 
classical Turkish music

13 Consisting of two categories as Yürük Semai and 
Ağır Semai, this form is a unique one, following 
the composition form in sequence.(http://www.
halkbilim.anadolu.edu.tr/index.php?lang=tr&mid
=fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb&mn=98f1
3708210194c475687be6106a3b84)

cians from outside the palace, with his vocal 
or instrumental performance (Özalp, 2000: 
478). He also had a number of contributions 
to Turkish music in theoretical terms; he is 
said to have invented the “Ferahfezâ maqam” 
and the 19-time unit “Darb-ı Hüner” usûl 
(Aksüt, 1993:74; Başer, 2013:165 and 233). 
Though not being much popular, the Ferahfe-
za maqam received the deserved interest with 
its sublime elegant character, being used in 
many compositions of Hammamizade İsmail 
Dede Efendi (Özalp, 2000: 478).

Of Seyyid Ahmed Ağa’s inventions, only Ni-
hâvend and Hicâz Ayins have survived to this 
day; Sabâ Ayin-i has been outdated. No other 
religious work of him is known except for 
the mentioned three ayins. Tâhir Kâr, a non-
religious piece composed by him in collabo-
ration with Abdürrahim Dede (Şeyda Hâfız), 
Küçük Mehmed Ağa and Hacı Sâdullah Ağa, 
is among his forgotten works. Although it is 
possible to encounter a great deal of works 
of Ahmed Ağa in miscellaneous handwritten 
periodicals, only two Mevlevî ayins, eleven 
instrumental pieces and nineteen vocal piec-
es have survived to the present day (Özcan, 
1989:42).

4. CONTEMPORARIES OF 
AHMED AĞA AND ACTIVITIES AT 
MEVLEVİHANES

Being a close companion of Selim III, Ahmed 
Ağa is among great composers who lived in 
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the 18th century. He lived in the same period 
with many composers such as Abdülhalim 
Ağa, Hâfız Şeydâ, Mehmet Ağa, Hacı Sadul-
lah Ağa, Tanburî İsak (The master of Selim 
III), during which a great school was formed, 
called the School of Selim III. The Sultan Se-
lim III, who was himself a supreme composer 
with great fondness of music, gave the big-
gest support to composers of the period (Ak-
süt, 1993:86). 

The 18th century, the period of Ahmed Ağa, 
witnessed the splendid progress of the tra-
dition of religious music in terms of forms 
such as ayin, naat 14 and durak15; the high-
est number of Mevlevî ayins was composed 
during that period (Ak, 2014:97). Selim III, 
who took Ahmed ağa as his close compan-
ion, was a follower of the Mevlevî order16; he 
joined the Âyîn-i Şerifs17 at the Galata Mev-
levîhâne and composed the Suzidilara Ayin. 
The great poet Şeyh Galip, the şeyh18 of the 
Mevlevîhâne, used to visit him at the court. 
(Aksüt, 1993:86). 

The details provided about Selim III are quite 
important in the aspect that Ahmed Ağa, hav-
ing been found so successful to be admitted 

14 A form of religious Turkish music composed as a 
praise to Allah and the Prophet Muhammed

15 A bombastic and elaborate hymn sung when the 
ceremony is paused, with lyrics from Sufi poems

16 An well-established order in the Ottoman Empire
17 The cycle of Mevlevî ceremonial music
18 A Sufi scholar giving religious education to beliee-

vers in frame of the Sufi rules

as his companion and so close to the Sultan 
who gave great support to musicians, was un-
doubtedly influenced by Selim III. It is not 
difficult to explain his friendship with Şeyh 
Galip, his joining the Galata Mevlevîhâne to 
become a Mevlevî and his composing ayins. 

There seems to be no available information 
to confirm that Küçük Mehmed Ağa, who 
was at the court and a close companion to Se-
lim III in the same period with Ahmed Ağa, 
or Hacı Sadullah Ağa, who was one of the 
greatest names of the classical school (Aksüt, 
1993:81), had composed ayin or become a 
follower of the Mevlevî order (Ak, 2014:130; 
Aksüt, 1993; Özcan, 1989; Öztuna, 1990:30). 
The two rather seem to have composed mu-
sic in forms such as Beste and Yürük Semai. 
There are lots of reference texts in which it 
is stated that Ahmed Ağa composed a Tahîr 
Kâr in collaboration with Küçük Mehmed 
Ağa, Hafız Şeyda and Sadullah Ağa but the 
piece has been forgotten (Aksüt, 1993; Öz-
can, 1989; Öztuna, 1990:30). Moreover, 
Hekimbaşı Gevrekzade Hasan Efendi, who 
attended the court during the same period, 
rather practiced the works of İbn-î Sîna ( Avi-
cenna) and focused on the subject of music 
therapy (Ak, 2014:130).

Another composer who was a follower of the 
Mevlevî order having attended the Galata 
Mevlevîhâne like Ahmed Ağa is Hafız Şeydâ 
(Abdürrahim Dede); he composed Irak Ayîn-i 
(Aksüt, 1993:78). Also, Ali Nutkî Dede is a 
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composer who was associated with the Mev-
levî order in the same period; he is the son 
of Kütahyalı Ebu Bekir Dede Efendi, a şeyh 
of the Yenikapı Mevlevîhâne (Aksüt, 1993: 
84). He dedicated his composition of ayin in 
Şevk-u Tarab maqam to Dede Efendi (Ak, 
2014:133).

The Mevlevîhânes, which were actively func-
tioning during the period of Ahmed Ağa, 
had a considerably important status. Being 
similar to academies of fine arts in terms of 
function, the Mevlevîhânes were the places 
where unique works were formed in field of 
religious and non-religious music (Özalp, 
2000:400).

As quoted from Antoine Murat by Aksoy, the 
status and the functioning of the Mevlevîhânes 
in the 18th century were as described below:

Music lovers and musicians used to visit 
Mevlevîhânes on ritual days. The rituals were 
more like some kind of musical gatherings. 
New compositions used to be assessed criti-
cally; the composer would either be praised 
for his work or criticized for his errors, with 
related advices given to the composer. Old 
Peşrevs used to be played and discussed again, 
with an effort to finally reach a consensus on 
the same opinion. These performances were 
a kind of competition. Mevlevîhânes used to 
function both as religious centers and music 
societies. After all, no musician could suc-
ceed without continuing to attend the Mev-

levîhânes, meeting other musicians there and 
being strictly tested by them. (2003:173-4).

The Yenikapı Mevlevîhâne, which is one of 
the Mevlevîhânes attended by Ahmed Ağa, 
almost became a cultural center in the peri-
od of Ali Nutki Dede. Interested in various 
forms of art and culture as one of the training 
methods of the Mevlevîhâne, a wide group 
of professionals such as derviş, hafız, hase-
ki, kethuda, kâtip, çavuş, molla19, etc. joined 
Mevlevîhânes in sympathy for this culture. 
Şeyh Galip is among persons who completed 
their retreat20 ritual, and Seyyid Ahmed Ağa is 
also known to be among the followers of this 
order. He was known to be accompanied at 
the Mevlevîhâne by Vak’a-nüvis Pertev Efen-
di, Mehmet Said Halet Efendi, Şair Hayret 
Efendi, Süleyman Neş’et (Başer, 2013:30).

Musahib Ahmed Ağa, who attended the 
Mevlevîhâne and became a Mevlevî, is also 
known to have received lessons from Künhi 
Dede, through Mehmed Dede, who was the 
kudümzenbaşı21 of Ali Nutki Dede since when 

19 A religious cleric in Muslim world
20 The term retreat refers to Çile (chilla), a spiritual 

practice of solitude where the derviş is fully iso-
lated from the outside world in a dark cell for forty 
days, under the supervision of a şeyh, with very 
little food and water, to engage himself in prayer 
continuously. This ritual is a practice for the derviş 
to mature his soul and to train his self. In Sufism, 
chilla lasts for forty days. (http://www.semazen.
net/sp.php?id=41)

21 A musician playing kudüm to conduct the group of 
musicians in Mevlevî ayins
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Ali Nutki Dede became the şeyh, the younger 
brother of Abdülbaki Nasır Dede, through 
Mehmed Dede. It is known that Künhi Dede 
attracted attention from the people of the 
court through Ahmed Ağa. Künhi Dede also 
composed a Hicâz Ayin-i (Başer, 2013:35).

As is seen, mevlevîhanes functioned not only 
as a prayer hall but also a music school. Hav-
ing been raised in the mentioned environment, 
Ahmed Ağa received music lessons both at 
Enderun and mevlevîhanes and became one 
of the renowned composers.

5. THE USE OF NİHÂVEND AND 
HİCÂZ MAQAMS IN THE 18th CENTU-
RY

5.1. Nihâvend Maqam

One of the reference books providing infor-
mation about the use of Nihâvend maqam in 
the 18th century, in which Ahmed Ağa lived, is 
“Kitâb-u ‘İlmi’l Mûsikî ‘alâ Vechi’l Hurûfât” 
by Kantemiroğlu, translated by Yalçın Tura. 
Kantemiroğlu considers the Nihâvend maqam 
as one of the 24 terkibs22 and briefly describes 
it as follows: “Nihâvend starts from the Acem 
pitch, moves using the Nihâvend pitch, and 
resolves to the Rast maqam”. Kantemiroğlu 
states that the Nihâvend maqam has simi-
lar characteristics to the Kürdî maqam as it 
is linked to the Kürdî maqam, but is in good 

22 Compound

harmony with the Rast maqam as it resolves 
to the Rast pitch (2001:154 and 121).

Another source of information about the Ni-
hâvend maqam is “Tedkik-ü Tahkik” by Ab-
dülbaki Nasır Dede. The Nihâvend and Hicâz 
maqams are included within 14 maqams in 
this work of Nasır Dede. Instead of the maqa-
ms formerly called Büzürk and Zengüle, 
Nasır Dede used Segâh, Nişâbur, Nihâvend 
and, Suz-i Dilâra, the terkib invented by Se-
lim III, in this work (Başer, 2013:68). Ni-
hâvend maqam is described by Nasır Dede as 
follows:

Nihâvend starts from the Neva pitch, de-
scends to the Çârgâh, Nihâvend, Dügâh and 
Rast pitches and then to karar (tonic). The 
maqam, however, ascends from the Neva 
pitch to Bayati, Hüseyni, Acem and Gerdani-
ye. There is a disagreement on daire23 of this 
maqam. In fact, it is the maqam which was 
formerly called Nevâ.

Although, according to Kutluğ, members of 
the systematic school24 recognized certain 
types of Nihâvend and recorded them, there 
are very few works that have survived to the 

23 Scale
24 The term refers to the school founded by Safiyüddin 

Urmevî, the foundations of which were laid by Ab-
dülkadir Merâgî in line with practical principles. It 
is the first school which examined Turkish classical 
music in a systematic manner for the first time in 
history. Turkish classical music has maintained its 
existence within this system for 700 about years 
with minor variations.(Kutluğ:2000:26)
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present day. Receiving great appreciation fol-
lowing the period of Selim III, the maqam 
became widely popular especially in form of 
chants and has been used in composition of a 
large number of works (2000:453). 

5.2. Hicâz Maqam

“Kitâb-u ‘İlmi’l Mûsikî ‘alâ Vechi’l Hurûfât” 
by Kantemiroğlu, “Tedkik-ü Tahkik” by Ab-
dülbaki Nasır Dede and “Türk Musikisinde 
Makamlar” by Yakup Fikret Kutluğ have 
been taken as reference in the review on the 
use of the Hicâz maqam in the 18th century, in 
which Ahmed Ağa lived.

Kantemiroğlu reports that the Hicâz maqam 
is among the 12 simple maqams, as men-
tioned in the old edvar25. According to 
Kantemiroğlu, the Hicâz terkîb starts from 
the Nevâ pitch and moves like Uzzâl. It dif-
fers from Uzzâl only in moving through the 
Acem pitch on high pitched notes. However, 
like Uzzâl, it again resolves to the Dügâh 
pitch (2001:103). Kantemiroğlu describes the 
Hicâz maqam in the mentioned work as fol-
lows: “The maqam moves like Hüseyni, mov-
ing the Çârgâh pitch to the Pençgâh pitch, and 
then resolves to the Dügâh pitch” (2001:144).

In another noteworthy reference book, titled 
Tedkik-ü Tahkik, Abdülbaki Nasır Dede de-
scribes the Hicâz maqam as follows:

25 The plural form of the word “devr” in Arabic lann-
guage, referring to Turkish, Persian and Arabic 
music theory books

Hicâz starts from the Nevâ pitch. It moves 
to Hicâz and Segâh, and then resolves to the 
Dügâh pitch. On the other hand, it ascends 
from the Nevâ pitch up to Hüseyni, Evç, Ger-
daniye and Muhayyer, and descends from the 
Dügâh pitch to the Rast pitch. This maqam 
is subject to disagreement on the use of the 
Hicâz maqam, in addition to the matter of 
daire. Earlier musicians used to make use of 
the Sabâ pitch. This (maqam) is the invention 
of the subsequent generation of those musi-
cians (Başer, 2013: 121-3).

Kutluğ, addressing the last sentence of Nasır 
Dede, reports that Nasır Dede intended to em-
phasize the difference between the Nim Hicâz 
pitch and the Sabâ pitch, and that there was 
a disagreement on the daire as some of the 
musicians were using the Sabâ pitch instead 
of the Nim Hicâz pitch. Kutluğ acknowledges 
this finding of Nasır Dede to be right, con-
sidering it crucial in the aspect that it points 
out to the variations in the Hicâz maqam 
(2000:178).

6. FORM AND USÛL STRUCTURES 
ADOPTED IN MEVLEVÎ AYİNS

Mevlevî ayins refer to developed forms con-
sisting of four selams26. Each movement has 
its own specific usûl characteristics and usûl 
geçkis (Akdoğu, 2003:497).

26 Each movement in Mevlevî ayins
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Apart from a number of exceptions, the usûls 
used in the Mevlevî ayins have remained un-
changed till today. These are as follows:

First selam: Devr-i Revan27, Düyek (Ağır 
Düyek28) (İlhan, 2009; Tanrıkorur, 2011). 
This movement is expected to start on the 
maqam of the ayin and to end on the domi-
nant or the tonic of that maqam (Akdoğu, 
2003:497).

Second selam: Consisting of two partitions, 
which are vocal and instrumental, (Akdoğu, 
2003:498), this selam is composed in the Ağır 
Evfer29 usûl or sometimes in the Ağır Düyek 
usûl (İlhan, 2009). The instrumental parti-
tion, which is called terennüm30, is for ney 
performance; the maqam of which does not 
necessarily have to be the same as that of the 
vocal partition (Akdoğu, 2003:498).

Third Selam: This selam includes the first 
partition in Devr-i Kebir31, Düyek32, Fren-
kçin33, the second partition (terennüm) in Ak-
sak Semai34, and the third partition in Yürük 
Semai35 (İlhan, 2009; Tanrıkorur, 2011). 
These are vocal and instrumental partitions, 

27 A 14-time-unit usûl.
28 A 8-time-unit usûl.
29 A 9-time-unit usûl.
30 The part functioning as the chorus in major vocal 

forms in traditional Turkish music
31 A 7-time-unit usûl.
32 A 8-time-unit usûl.
33 A 12-time-unit usûl.
34 A 10-time-unit usûl
35 A 6-time-unit usûl.

the notes of which are produced in the se-
quence of Devr-i Kebir, Aksak Semai and 
Yürük Semai usûls. Devr-i Kebir is the vocal 
partition. The last couple of bars are composed 
in the Aksak Semai usûl and they proceed to 
the next movement. Aksak Semai is a fully 
instrumental partition. It is called terennüm. 
Yürük Semai is a vocal partition, occasionally 
including small parts of terennüm linked to 
vocal partitions (Akdoğu, 2003:499).

Fourth selam: This refers to the shortest 
movement, customarily repeated and con-
sisting of a stanza (İlhan, 2009). It is usually 
in the Ağır Evfer or sometimes in the Ağır 
Düyek usûl (İlhan, 2009; Tanrıkorur, 2011). 
This movement may have similarities with 
the IInd Selam in terms of melodic or vocal 
characteristics. Occasionally, it is composed 
in form of an independent small movement 
(Akdoğu, 2003:499-0).

Final Peşrev: It is composed in the Düyek or 
the Sofyan usûl36 (Tanrıkorur, 2011:135).

Final Yürük Semai: It is composed in the 
Yürük Semai usûl, which is an allegretto 
(Tanrıkorur, 2011:135).

7. FINDINGS

7.1. Maqam and Usûl In Ayins of Ahmed 
Ağa 

36 A 4-time-unit usûl.
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Before analyzing the maqam and usûl struc-
tures of the 18th century composer Ahmed Ağa, 
in the Hicâz and Nihâvend ayins, it was exam-
ined how these maqams were perceived and 
which form and usûl structures were adopted 
in the ayins during his period. In the light of 
information on the mentioned subjects, it will 
be examined whether Ahmed Ağa composed 
these two ayins by adhering to the maqam and 
usûl perceptions of the period or deviating 
from these perceptions. 

7.1.1. Findings In Terms of Maqams

7.1.1.1. Findings In Terms of Maqams In 
the Nihâvend Ayin

A total of 6 maqam geçkis and 32 çeşnis were 
found as a result of the maqam analysis per-
formed in the Nihâvend Ayin of Ahmed Ağa. 
As seen in Table 1, the movement in which the 
highest number of maqam geçkis and çeşnis 
were observed is in conformity with the IIIrd 
Selam form, which is known to have the most 
elaborate and artistic features. The simplest 
movement with the least number of geçkis and 
çeşnis appears to be the Final Yürük move-
ment.

Table 1. Numbers of Geçkis and Çeşnis Found In Each Movement In the Nihâvend Ayin

Number of 
Geçkis Found

Number of 
Çeşnis Found

Nihâvend 
Peşrev 1 8

Ist Selam 1 5

IInd Selam - 3

IIIrd Selam 3 9

IVth Selam - 3

Final Peşrev - 3

Final Yürük 1 1

Total 6 32

Other data obtained as a result of the analy-
sis on the Nihâvend Ayin of Ahmed Ağa are 
shown in Table-2. Accordingly, maqam geçkis 

and çeşnis found in each movement of the Ni-
hâvend Ayin are as follows:
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Table 2. Geçkis and Çeşnis Applied In the Movements of the Nihâvend Ayin

Geçkis Applied in the Ayin Çeşnis Applied in the Ayin

Nihâvend Peşrev Sabâ Zemzeme
Hicâz on Nevâ, Kürdî on Dügâh, Bûselik on Nevâ, Uşşâk 
on Muhayyer, Kürdî on Muhayyer, Bûselik on Gerdaniye, 

Çargâh on Acem, Nişâbur

 Ist Selam Uşşak, Hüzzam Bûselik on Rast, Bûselik on Nevâ, Uşşak, Nişâbur, Hicâz 
on Nevâ

IInd Selam - Hüzzam, Hicâz on Nevâ, Bûselik on Gerdaniye

IIIrd Selam Nevâ, Nihâvend, Sabâ 
Zemzeme, Hüzzam

Hüzzam, Hicâz on Nevâ, Bûselik on Gerdaniye, Rast on 
Nevâ, Uşşak, Bûselik on Yegâh, Nişâbur, Rast on Yegâh

 IVth Selam - Hüzzam, Hicâz on Nevâ, Bûselik on Gerdaniye

Final Peşrev - Hüzzam, Rast through Acem, Segâh on Eviç

Final Yürük - Segâh on Eviç

Upon maqam analysis of the Nihâvend Ayin, 
the following results have been obtained:

•	 The second hane37 of the Nihâvend Peşrev 
contains Sabâ Zemzeme geçki, which was 
considered among terkibs by Abdülbaki 
Nasır Dede and called “Zemzeme”. Re-
solving to Çârgâh unlike Sâba maqam, this 
maqam has been known for at least 350 
years, as evidenced by the date when Şerif 
Çelebi composed “Sabâ Zemzeme Peşrev”. 
This demonstrates the fact that the maqam 

37 Each of the individual sections which are different 
from each other in terms of lyrics verses and me-
lodic route of the composition in classical Turkish 
music

had been known during the reign of Sultan 
Murat IV (Kutluğ, 2000:491). 

•	 Kürdî tetrachord on Dügah and the Nim 
Hisâr pitch was done natural and trans-
formed into Buselik semi cadence on Neva 
in the third hane of the Peşrev, and the 
Kürdî maqam progression was shown in 
this hane. The similarity and harmony be-
tween the Nihâvend and the Kürdî maqams 
as referred to in the definition of the Ni-
hâvend maqam by Kantemiroğlu are ob-
served here. As is understood, the similari-
ty of the Nihâvend to the Kürdî maqam was 
reflected on the works of that period. As the 
Nihâvend maqam already consists of Bûse-
lik pentachord and Kürdî tetrachord, çeşnis 
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with Bûselik and Kürdî are naturally dense 
in number. The relation with the Kürdî 
maqam is seen to be also shown in the ex-
pansion area. The Sünbüle pitch was used 
on the 15th bar of the third hane, and Kürdî 
tetrachord on Muhayer, the expansion area 
of the Kürdî maqam, was shown. 

•	 The key signature was changed starting 
from the 41st bar of the Nihâvend Ayin-i, 
with a transition to the Hüzzâm maqam. 
Tanrıkorur categorizes the ayins into three 
classes: those composed in the same maqam 
from the start till the end, those moving 
through various maqams and ending in the 
initial maqam, and those resolving to the 
final part of a different ayin (Tanrıkorur, 
2011:136). However, unlike in these three 
categories, the Nihâvend Ayin started with 
the Nihâvend maqam, which then changed 
and ended in the Hüzzam maqam. The Ni-
hâvend maqam was only recalled as a small 
geçki or çeşni at times. 

•	 As for the Hüzzam maqam, Kantemiroğlu 
and Nasır Dede both agree that it refers to a 

Hicâz displayed on the Nevâ pitch38. There 
is a frequent use of Hicâz on Nevâ çeşnis 
in the movements with a transition to the 
Hüzzam maqam in the Nihâvend Ayin of 
Ahmed Ağa.

•	 It is observed in the Nihâvend Ayin that the 
Nişâbur çeşni is often applied in addition to 
the Kürdî or Rast çeşnis, which are associ-
ated with the maqam with their similarity. 

7.1.1.2. Findings In Terms of Maqams In 
the Hicâz Ayin

Maqam geçkis and çeşnis found in the Hicâz 
Ayin of Ahmed Ağa are shown below. As seen 
in Table 3, the results obtained reveal that there 
is a total of 10 maqam geçkis and 25 çeşnis. 
The highest number of geçkis and çeşnis in the 
Hicâz Ayin of Ahmed ağa are seen in the first 
Peşrev. Unlike the Nihâvend Ayin, the IIIrd 
Selam of the Hicâz Ayin is not rich in terms 
of geçkis and çeşnis. The simplest movement 
with the least number of geçkis and çeşnis ap-
pears to be the IVth Selam movement.

38 For further information, see (Kantemiroğlu, 
2001:105; (Başer, 2013:159; Kutluğ, 2000:196).
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Table 3. Number of Geçkis and Çeşnis Found In the Hicâz Ayin

Number of 
Geçkis Found

Number of 
Çeşnis Found

Nihâvend 
Peşrev 3 10

 Ist Selam 2 3

IInd Selam 2 3

IIIrd Selam 2 4

IVth Selam 0 1

Final Peşrev 1 1

Final Yürük 0 3

Total 10 25

The Table 4 below shows which geçkis and 
çeşnis are applied in the Hicâz Ayin. The 
maqam geçkis applied usually consist of the 
Hicâz maqam group. The most frequently 

used maqam seems to be the Hicâz Hümayun 
maqam. In addition to Rast, Uşşak and Hicâz 
çeşnis, the Nişâbur çeşnisi is also among those 
often applied.

Table 4. Geçkis and Çeşnis Found In the Hicâz Ayin

Geçkis Applied In the Ayin Çeşnis Applied In the Ayin

Hicâz Peşrev Ferahnâk on Eviç, Müstear on 
Irak, Şehnaz

Nişâbur, Uşşak, Nikriz, Uşşak on Hüseyni, Rast on 
Nevâ, Ferahnâk on Eviç, Rast on Yegâh, Hicâz on 

Muhayyer, Hicâz on Hüseyni, Nikriz on Nevâ

 Ist Selam Hicâz Hümayun, Uşşak Zirgüle Hicâz, Hicâz Pentachord (Uzzâl), Nişâbur

IInd Selam Hicâz Hümayun, Uzzâl Zirgüle Hicâz, Uşşak on Hüseyni, Uzzâl,

IIIrd Selam Hicâz Hümayun, Uzzâl Segâh on Eviç, Nişâbur, Uşşak, Bûselik,

 IVth Selam - Segâh on Eviç

Final Peşrev Hicâz Hümayun Zirgüle Hicâz,

Final Yürük - Segâh on Eviç, Hicâz on Hüseyni, Hicâz Hümayun
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The following findings have been achieved as 
a result of the maqam analysis of the Hicâz 
Ayin:

•	 Kantemiroğlu indicates in his definition 
of the Hicâz compound that it moves like 
Uzzâl. Whereas, Uzzâl maqam geçkis are 
often observed in the Hicâz Ayin of Ahmed 
Ağa. Kantemiroğlu also states that the 
Hicâz moves through the Acem pitch on 
high pitched notes. The fact that a major 
part of the Ayin displays a melodic route 
with the Hicâz Hümayun maqam geçki, ap-
plying the Acem pitch on the high register, 
is consistent with the aforementioned state-
ment. 

•	 The definition of Hicâz by Nasır Dede 
clearly describes the melodic route of the 
maqam, and notes that the maqam ascends 
from the Nevâ pitch, proceeding to the 
Hüseyni, Eviç Gerdaniye and Muhayyer 
pitches and resolves to Dügâh, and also 
applying Rast. The Hicâz Ayin by Ahmed 
Ağa coincides with this melodic route apart 
from geçkis of the Hicâz Hümayun maqam.

•	 Other maqams in the Hicâz group are seen 
to be frequently used (such as Hicâz on 
Hüseyni, Zirgüle Hicâz, Uzzâl, Hicâz Hü-
mayun).

•	 Nişâbur çeşnis are also used in this ayin; 
the Hicâz maqam is among those which 
Nişâbur is in harmony with, as noted by 
Kantemiroğlu.

7.1.1.3. Maqam Analyses on the Nihâvend 
and Hicâz Ayins Composed by Ahmed Ağa 
and the Relation Between the Maqam Us-
ages In the Period They Were Composed 

•	 The Nihâvend and Hicâz Ayins by Ahmed 
Ağa are seen to be usually harmonious with 
the common maqam usages of the period.

•	 When the maqam geçkis and çeşnis are ex-
amined, it is seen that the maqam geçkis in 
the Nihâvend Ayin are less in number than 
those in the Hicâz Ayin while the çeşnis are 
higher in number.

•	 It has been found out that the maqam geç-
kis or the çeşnis used were associated with 
the maqam characteristics of the period and 
such çeşnis that are not in conformity with 
the maqam characteristics were not pre-
ferred. 

•	 While the Nihâvend Ayini involved a tran-
sition to a different maqam (Hüzzam) in a 
major movement and ending in that maqam, 
this was not applicable for the Hicâz Ayin. 
The Hicâz Ayin included only those geçkis 
from the Hicâz group to different maqams 
but not an ending with transition to a differ-
ent maqam.

7.1.2. Findings Related to Usûl Structure

7.1.2.1. Findings Related to Usûl Structures 
In the Nihâvend Ayin
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The usûls used in the Nihâvend Ayin by Ahmed 
Ağa are shown in Table 5 below.

Table 5. Usûls used In the Nihâvend Ayin

Usûl/Usûls Used

Nihâvend 
Peşrev Devr-i Kebir

 Ist Selam Devr-i Revân

IInd Selam Evfer

IIIrd Selam Devr-i Kebir, Aksak Semai, Yürük 
Semai

IVth Selam Evfer

Final Peşrev Sofyan

Final Yürük Yürük Semai

The Nihâvend Peşrev, which is the first move-
ment of the Ayin, is in Devr-i Kebir usûl and 
is harmonious with the usûl used in the ayins. 
The Ist Selam of the Nihâvend Ayin was com-
posed in Devr-i Revan usûl and the IInd Selam 
in Evfer usûl39. As mentioned earlier, the Ni-
hâvend Ayin analyzed is not in conflict with 
the usûl structures customarily recognized for 
the Ayin form. The IIIrd Selam is the move-
ment including an intense number of maqam 
and usûl geçkis (Hatipoğlu, 2010:27). The 
IIIrd Selam of the Nihâvend Ayin started with 
the Devr-i Kebir usûl, and then proceeded to 
the Aksak Semai usûl. As already mentioned 
by Hatipoğlu, this movement is the terennüm 
part performed before proceeding to the part 
“ey ki hezar..” and was composed in the Aksak 

39 A 9-time-unit usûl.

Semai usûl (2010:27). Aksak Semai was fol-
lowed by the Yürük Semai usûl applied. The 
Yürük Semai movements of the IIIrd Selam 
in the ayins always contained the same lyrics 
used, which are the following verses by Eflakî 
Dede:

Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler, hüsrev-ü hâkân olur
Her ki bugün Veled’e inanûben yüz süre
Yoksul ise bây olur, bây ise sultan olur 
(Akdoğu, 2003:499).

 It is observed that these ayins composed in 
the 18th century have features in common 
with others, which are reflected on their usûl 
structures. The IIIrd Selam, which is the most 
elaborate movement of the Nihâvend Ayin, 
conforms to these typical characteristics and 
do not involve any notable difference.
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The IVth Selam is in the Ağır Evfer usûl, 
which is also harmonious with the usûl struc-
ture commonly used in the ayins. The IVth Se-
lam is followed by a Peşrev either in the Düyek 
or the Sofyan usûl, and the ayin is expected 
to end with the Final Yürük Semai. The Final 
Peşrev of the Nihâvend Ayin was composed in 
the Sofyan usûl, and the usûl structure of this 
movement is also harmonious with the usûl 
structure commonly used in the ayins.

As indicated above, no usûl or change in usûl 
in the Nihâvend Ayin has been observed that 
conflicts the Ayin form performed at Mev-
levîhânes which are still actively functioning.

7.1.2.2. Findings Related to Usûl Struc-
tures in the Hicâz Ayin

The usûls used in the Hicâz Ayin by Seyyid 
Ahmed Ağa are shown in Table 6 below:

Table 6. Usûls Used In the Hicâz Ayin

Usûl/Usûls Used

Hicâz Peşrev Devr-i Kebir

 Ist Selam Devr-i Revân

IInd Selam Evfer

IIIrd Selam Devr-i Kebir, Aksak Semai, 
Yürük Semai

IVth Selam Evfer

Final Peşrev Düyek

Final Yürük Yürük Semai

The First Peşrev of the Hicâz Ayin was com-
posed in the Devri- Kebir usûl, the Ist Selam 

in Devr-i Revan usûl, and the IInd Selam in 
the Evfer usûl.40 The Ağır Evfer usûl, used in 
the IInd and the IVth Selams, is initiated from 
the last five time units (Hatipoğlu, 2010:27). 
The IIIth Selam started with Devri Kebir and 
then proceeded to the Aksak Semai and Yürük 
Semai usûls. Again, this movement involves a 
diversity of usûls in addition to maqam geç-
kis, as observed in the IIIth Selam, and the lyr-
ics were written in harmony with the required 
usûls. The IVth Selam again contained the use 
of Evfer usûl, as in the IInd Selam. The Final 
Peşrev is in the Düyek usûl, as usually applied 
in the Ayins. The Final Yürük movement was 
composed in the Yürük Semai usûl. It seems 
that the Hicâz Ayin does not have any feature 
conflicting the commonly accepted usûl struc-
tures, as well.

8. CONCLUSION

An analysis has been performed on the maqam 
and usûl structures of the currently known Ni-
hâvend and Hicâz Ayins composed by Ahmed 
Ağa, a composer who lived in the 18th centu-
ry, was admitted to the court and assigned as 
the close companion of the Sultan due to his 
outstanding success, and developed his skills 
both at Enderun and at Mevlevîhânes. The 
mentioned maqam and usûl structures have 

40 Hatipoğlu notes that the Ağır Aksak Semai Evferi 
usûl was preferred in the second selam of the Hicâz 
Ayin. This is probably due to that fact that Hatipoğlu 
examined a different copy of the piece. To view the 
differences in this copy, see Hatipoğlu, 2010:27; 
Çevikoğlu, 2010:35).
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been compared to maqam usages of the period 
in which they were composed.

It has been found out that the maqam geçkis 
or the çeşnis, which were first seen in the Ni-
hâvend and Hicâz maqams, were associated 
with the maqam characteristics of the period, 
and such çeşnis that are not in conformity with 
the maqam characteristics were not used. 

An emphasis has been made upon whether the 
maqam structures used are in conformity with 
the ayin form. However, the analysis has re-
vealed a usage in the Nihâvend Ayin, which 
differs from the common characteristics of the 
ayin form. Consequently, it has been observed 
that the Hüzzam geçki was included in the be-
ginning as a maqam geçki, continuing till the 
end of the ayin, with the Nihâvend maqam 
occasionally recalled throughout the ayin. 
Whereas, Hicâz Ayin does not seem to include 
any feature conflicting the accepted maqam 
usages of the period. 

Secondly, the usûl structures used in the Ni-
hâvend and Hicâz Ayins have been observed 
to be in harmony, to a large extent, with the 
usage in the traditional style and be rarely sub-
ject to changes. At this point, it is possible to 
address the composer’s style and originality 
in his work. Furthermore, the fact that Ahmed 
Ağa, having attended the Mevlevîhânes, cre-
ated the usûl structures in his ayins mainly 
in conformity with the ayin form invokes the 

assumption that the ayins composed by him 
might have been performed at Mevlevîhânes.

It is possible to say that Ahmed Ağa, as a com-
poser raised in the traditional musical culture, 
usually did not deviate from the traditional 
style in his ayins composed in the religious 
form, but adhered to the traditionally accepted 
maqam and usûl structures. At least, it should 
be noted that these two pieces do not reflect a 
maqam understanding in line with the infor-
mation available regarding the maqam usages 
in the theoretical books of the period. 

Although such types of works provide an in-
sight upon the subject, further comprehensive 
studies are needed. And this requires a de-
tailed examination of how other composers of 
the period applied maqams in their composi-
tions. Nevertheless, the information acquired 
as a result of the literature review under this 
study provide us with a general idea through 
an overview of the musical environment in 
which Ahmed Ağa was raised, the information 
obtained from the edvar, and a comparison be-
tween the usage of these maqams by Ahmed 
Ağa. It is important and essential that these 
studies should be examined and developed 
further. Our aim here is to shed light upon 
similar studies and to provide the reader with 
a general idea about the subject addressed.
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SALİHLİ’DE YAŞAYAN BİR HALK OZANI: AŞIK HALİL YILDIZ
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Öz: Âşıklık geleneğinin yok olmaya yüz tuttuğu 
günümüzde, Salihli’de yaşayan Âşık Halil Yıldız 
bölgenin yaşayan önemli ozanlarından birisidir.  
1933 yılında Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Kenger 
Köyü’nde doğan Âşık Halil Yıldız bugüne kadar birçok 
şiir yazmış ve bunlardan bazılarını ezgilendirmiştir. 
Âşık Halil Yıldız’ın, Kenger köyünde âşıklık geleneği 
bakımından bir ustası bulunmaması nedeniyle küçük 
yaşlardan itibaren “Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sul-
tan Abdal ve Âşık Veysel Şatıroğlu”nun eserlerinden 
etkilenerek üretimlerine başladığı anlaşılmaktadır. 
Öncelikle “usta malı” tabir edilen eserleri okumuş 
daha sonra kendi eserlerini seslendirmiştir. Âşık 
Halil Yıldız’ın diğer halk ozanlarından belirgin farkı; 
yetiştiği yörede âşıklık geleneğinin yaygın olmayışına 
ve bir ustasının bulunmamasına rağmen, kendinden 
önceki şair ve ozanlardan beslenmesi ve eserlerini bu 
sayede üretmesidir. Bu çalışmada O’nun eserlerine 
ilişkin tespitlerin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Salihli, Halk Ozanı, Âşık Halil 
Yıldız

Abstract: Today, in which the tradition of minstrel tends to 
disappear, Âşık Halil Yıldız living in Salihli is one of the 
most important living minstrels in the region. Âşık Halil 
Yıldız who was born in 1933 in Kenger Village of Kula 
District, Manisa has written many poems up to today and 
he has melodized some of these poems. It is understood 
that Âşık Halil Yıldız has started production after being 
impressed by the works of Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir 
Sultan Abdal and Âşık Veysel Şatıroğlu since childhood 
due to the fact that there were no any master in terms of 
minstrel tradition in Kenger Village. Firstly, he read works 
called as “works of masters” and then vocalized his own 
works. The distinctive aspect of Âşık Halil Yıldız from 
other folk minsters is that although there were not any 
masters and the tradition of minstrel was not common in 
the region where he grew up, he benefitted from the works 
of previous poets and minstrels and produced his works in 
accordance with these masters. In this article, it is aimed 
to present the determinations of his works.

Key Words: Salihli, Folk Minstrel, Âşık Halil Yıldız
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1. INTRODUCTION 

Representatives of “minstrel style” music 
and poem which is common meeting point of 
Turkish folk music and folk literature types 
have played a significant role in passing down 
our verbal culture heritage since 15th century. 
However, today, last living representatives of 
folk minstrel tradition possess the characteris-
tics of “verbal history document” in terms of 
our culture history. From this point of view, it 
is understood that works of Âşık Halil Yıldız 
who is an important value for Manisa-Salihli 
District and his production processes should 
be reviewed.

2. Method and Technique

In this study, it was benefitted from document 
review and interview methods. In document 
review, 2 books (Yunus Emre Diyarından 
Şiirler, İsmail Tosun, 1971; Âşık Halil Yıldız 
Şiirleri, Gündüz Aydın, 2007) in which poems 
of Âşık Halil Yıldız take place and a bach-
elor’s degree thesis (Âşık Halil Yıldız, Özgür 
Balıkay, 1997) prepared about him were ex-
amined. Poems of Âşık Halil Yıldız in these 
works and poems that have been published 
up to now were reviewed one by one while 
interviewing him. At the end of the review, a 
rearrangement was made after taking sugges-
tions of minstrel. In the interview, production 
processes of the poems were determined and 
explanations were made. Apart from these 
works, poems of Âşık Halil Yıldız have taken 

place in books, magazines, newspapers and 
websites.

3. Findings

In this part, life and works of Âşık Halil Yıldız 
were examined.

Âşık Halil Yıldız was born in 1933 in Kenger 
Village of Kula District, Manisa. As the fifth 
child of seven children of a farmer family, he 
completed primary school in the village he 
was born. After primary school, his family did 
not give him the permission to study and he 
started sheepherding after quitting the school. 
He compensated his reading interest with the 
books he took with him while going to herd the 
sheep; he used to read works of folk poets and 
minstrels such as Yunus Emre, Karacaoğlan, 
Pir Sultan Abdal and Âşık Veysel Şatıroğlu 
and he felt pleasure from memorizing these 
works. He was inspired by Pir Hacı Bektaşi 
Veli. At first, he started to play pipe and got 
acquainted with baglama (an instrument with 
three double strings) in 1954 during his mili-
tary service in Bandırma. Then, he played ba-
glama in friend gatherings. After getting mar-
ried with his wife Necmiye Hanım in 1958, 
Halil YILDIZ visited various places of the 
country, met with many “minstrels” and was 
inspired by them. His first poetry book named 
“Yunus Emre Diyarından Şiirler”1 which was 
prepared by İsmail Tosun in 1971 was pub-
lished. Âşık Halil Yıldız explains his affec-

1  Yunus Emre Diyarından Şiirler, İsmail Tosun, 1971
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tion and respect to Yunus Emre in his poem 
named “Yunus Emre’ye Özlem” (Longing for 
Yunus Emre).

Ey benim gül yüzlü bal sözlü şahım
Irma beni dergâhından kapından
Gece gündüz sensin ah ile vahım
Irma beni dergâhından kapından 
Ne güzel mekânın Gediz boyunda
Bereket var toprağında suyunda
Kula kazasının Emre köyünde
Irma beni dergâhından kapından

Taptuk’un eşiğinde yatarsın 
Bülbül gibi bahçesinde ötersin
Sen Yunus’sun canı cana katarsın
Irma beni dergâhından kapından

Yunus ismin derin aşka düşürdü
Aşk ateşi beni yaktı pişirdi
Mecnun etti tedbirimi şaşırdı  
Irma beni dergâhından kapından

Ey Yunus sözünden aldım ilhamı
Onun için seçtim ergini, hamı
Bülbül, gülden ayrılması reva mı?
Irma beni dergâhından kapından

Ben Halil’im eşiğine niyazım
Yunus Yunus der hep virdim avazım
Şöyle, eşiğine süreyim yüzüm
Irma beni dergâhından kapından 

   Âşık Halil Yıldız who moved to Salihli 
District in 1975 was selected as Local Folk 
Singer of TRT İzmir Radio in 1982 and then 
he introduced 7 works2 for   TRT Folk Music 
repertoire. When Âşık Davut Sulari came to 
Salihli in 1983, gave Âşık Halil Yıldız a ba-
glama as a gift and gave him the nickname 
of Semavi (Celestial). Thereon, the minstrel 
composed a work named “İrfan Meclisinde 
Oturmak İçin” for Davut Sulari. In the inter-
view we made with the minstrel, he explained 
his feelings as follows: “Davut Sulari indebt-
ed me and I wrote and composed this work 
for him. I call this work folk song because it 
is composed of strong and meaningful words. 
This work is like this, as well.”

İrfan Meclisinde oturmak için
Engin olup engin varmak hoş olur
Hizmetleri tekmil yetirmek için
Gönül alıp gönül vermek hoş olur

Kişiye yüksekten bakıcı olma
Verdiğini başa kakıcı olma
Gönülleri yap da yıkıcı olma
Şakülü göz ile örmek hoş olur

2  İrfan Meclisinde Oturmak İçin, TRT Rep. No: 
2816, Diken Arasında Bir Gül, TRT Rep. No: 2924, 
Kırklar Biatına Vardım, TRT Rep. No:2952, Şu 
Fani Dünyaya Geldim Geleli, TRT Rep. No: 2967, 
Aşkın Aldı Benden Beni, TRT Rep. No: 3327, 
Ben de Bu Dünyaya Geldim Geleli, TRT Rep. No: 
3703, Devredip Gezersin Darı Fenayı, TRT Rep. 
No: 3736
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Davut Sulari’yi gördüm göreli
Bana bir yadigâr verdi vereli
Ayrılmadı gönlüm değil aralı
Bir güzeldir birlik durmak hoş olur
Bir hizmet eyle ki dosta yarasın
Sakın ha azdırma dostun yarasın
Demesinler sana sen bir yarasın
Merhem ol sen yara sarmak hoş olur

Halil Semavi’yim gönül mimarı
İçim bir şehirdir vücut diyarı
Saklarım orada Ulu Gaffar’ı 
Her an kalp gözüyle görmek hoş olur

In the tenth year that he moved to Salihli, he 
wrote a poem for the district that he admired.

Verimli toprağın şifalı suyun
Cana hayat verir güzel Salihli
Yeşile bezenmiş kasaban, köyün
Gelin gibi durur güzel Salihli

Dağından yağ akar, ovasından bal
Bozdağ, Dibek Dağı eder hasbıhal
Gediz ovasında dağılmış dal dal
Bereket doludur güzel Salihli.

Demirköprü mekân oldu Gediz’e
Taze balık ikram eyledi bize
Mesire yeridir milletimize
Cömertlik sundurur güzel Salihli

Garipler yurdusun dolar taşarsın
Dört mevsimin dördünü de yaşarsın

Bir de Halil var ki görsen şaşarsın
Seni sayar durur güzel Salihli.

He showed his admiration for Atatürk with 
the poem he wrote in 1990.

Karanlıktan aydınlığa çıkardı
Malzemesi irfan idi, ilimdi
Millet dedi, köleliğe son verdi
Cumhuriyet O’nun için elzemdi

Sarık kefen olmuş idi beyine
El attılar değirmenin suyuna
Sarmıştı karanlık boylu boyuna
Aydınlık isteyen sanki zalimdi

Dini ayırmıştı devlet işinden
Sayısız devrimler yaptı peşinden
Uyandırdı uyuyanı düşünden
O’na göre yurtta millet hâkimdi

Bu eserler yüce Atatürk’ündür
Uyanış Samsun’a çıktığı gündür
Ey milletim Türklük senin ünündür
Bunu sana veren acaba kimdi?

Semaviyim Atatürk’ü severim
İzindeyim hep izini sürerim
O’nun yadigârı yurdum, diyarım
Hatırımda, hayalimde O şimdi

In 2007, the book “Âşık Halil Yıldız Hayatı ve 
Şiirleri” which also included his new poems 
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was published3. In 2011, he received Minstrel/
Folk Minstrel Identity Card from Folk Culture 
Information and Document Center, General 
Directorate of Research and Training, Minis-
try of Culture and Tourism. In 2012, he was 
selected as the Living Treasure of Manisa by 
Manisa Provincial Directorate of Culture and 
Tourism. In 2013, all of his poems, photo-
graphs and documents belonging to him took 
place in the book named “Salihli’de Yaşayan 
Bir Ozan Aşık Halil Yıldız”.4

Âşık Halil Yıldız, who is always concerned 
about the segregations within the society, 
expresses his feelings with his latest poem 
named “Neden” (Why):

Şu geniş dünyada ey insanoğlu 
Dar etme yerini kimse darılmaz
İnsanların hepsi uç uca bağlı
Her bir kökten gelir ayrı görülmez.
Ayrı görme yetmiş iki milleti
Bu Yunus’un sözü, vardır hikmeti
Birlik için eder bize daveti
Ayrılmakla bir menzile varılmaz

Halil der herkesin aklı erer mi?
İyi insan birbirini yerer mi?
Çatal başlı kazık yere girer mi?

3  Gündüz AYDIN, “Âşık Halil Yıldız Hayatı ve 
Şiirleri”, Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2007

4  Ömer EBEPERİ, “Salihli’de Yaşayan Bir Ozan 
Aşık Halil Yıldız” , Teknofset Matbaacılık, İzmir   
2013

Neden bunlar kendimize sorulmaz

Âşık Halil Yıldız, whose daughter is a Lit-
erature Teacher at Salihli Trade Vocational 
High School and whose son is a vocal artist 
in İzmir State Opera and Ballet, is still living 
in Salihli District of Manisa Province.

4. Conclusion

The tradition of minstrel is not common in 
Manisa and its neighborhood and Âşık Halil 
Yıldız used to maintain this tradition espe-
cially in weddings and worships as the single 
representative of this tradition in Kenger Vil-
lage. Today, because of the increase in mi-
gration to city centers, number of people liv-
ing in Kenger Village has decreased and this 
tradition has begun to disappear. Therefore, 
Âşık Halil Yıldız is an important representa-
tive of minstrel tradition.

Due to the fact that in Kenger Village, where 
Âşık Halil Yıldız was born and lived for 
a while, there was nobody that he could be 
impressed by or that he could follow, he has 
been writing poems after being inspired by 
folks poets and minstrels such as Pir Sul-
tan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus 
Emre, Aşık Seyrani, Edip Harabi, Aşık Vey-
sel since his childhood. First, he read works 
of master and then melodized his own works. 
The distinctive aspect of Âşık Halil Yıldız 
from other folk minsters is that although there 
were not any music culture and masters in the 
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region where he grew up, he benefitted from 
the works of previous poets and minstrels and 
wrote and composed these poems.

Âşık Halil Yıldız, who touches on the sub-
jects such as absence from home, longing and 
affection, has written 83 poems up to now.

Figure 1. Aşık Halil YILDIZ

REFERENCES

ALTINAY, F. R., (2012). Türk Halk Müziği 
Makaleler Kitabı.İzmir:Ege University 
Publications 

AYDIN, G., (2007). Âşık Halil Yıldız Şiirleri. 
Salihli

BALIKAY, Ö., (1996). Âşık Halil Yıldız. Un-
dergraduate Dissertation. İzmir:   Dokuz 

Eylül University Faculty of Fine Arts De-
partment of Music Sciences

DAY, R.A., (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl 
Yazılır ve Yayımlanır. Ankara: Tübitak

TAŞKAYA, S., COŞKUN, M.İ., (…….).  
Âşık Feymani’nin Şiirlerinde Eğitim 
ve Eğitim Unsurları. Türk Araştırmaları 
Journal



26

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Music Researches

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May -  June – July - August 2015 Issue 04 Summer

ID:29 K:49
ISSN Print: 2148-8223 ISSN Online: 2149-2476

 (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent No:2015/04090  - Trademark Patent No: 2015/04090)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

TOSUN, İ., (1971). Yunus Emre Diyarından 
Şiirler. İzmir: İstiklal Matbaası

TRT (……..). Turkish Folk Music Repertory 

YALTIRIK, H., (2003). Tasavvufi Halk 
Müziği. Ankara: TRT Directorate of Mu-
sic Branch Publications

Author’s Note: This research in love “Halim 
STAR” is made by carrying out face to 
face interviews.



2727

(1)  Sorumlu Yazar: Ebru CENGİZ, Gelişim Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 
İstanbul / Türkiye ebru_cengiz@hotmail.com Geliş Tarihi / Received: 11.04.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 13.07.2015 
Makalenin Türü: Type of article (Araştırma / Research) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik 
Kurul Raporu Yok - None Ethics Committee

TÜRKİYE’DE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE MÜZİK 
FAKTÖRÜNÜN KATILIMCILAR AÇISINDAN ÖNEMİ(1)

THE IMPORTANE OF MUSIC FACTOR IN SOCIAL RESPONSIBILITY 
PROJECTS IN TURKEY IN TERM OF PARTICIPANTS

Serdar ORHAN1, Ebru CENGİZ2

1 Gelişim Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, İstanbul / Türkiye
2 Gelişim Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

 

Öz: Müzik, tüm dünyada hızla değişen kültürel 
kimliğin görünen yüzü olarak pazarlama faaliyet-
lerinde kullanılmaktadır. Müzik duyma duyusuna 
hitap etmesi, dolayısıyla hem radyo hem televizyon 
ve hem de birebir olarak kullanılabildiğinden en çok 
kullanılan sanat dalıdır. Müziğin pek çok işlevinin 
yanında haz verme işlevi de vardır. Bazı kurumlar 
müziğin bu yönünü kullanırlarken, müzik kayıt edilip 
tekrar tekrar dinlenilebilen mükemmel bir anımsatıcı 
durumuna da gelir. Böylece müziğin sanat olma işle-
vinden kaynaklı haz veren bir anımsatıcı olma işlevi 
pazarlama alanında sıkça kullanılmaktadır. Kurum-
lar, kurum imajlarını güçlendirmek, hedef kitlesini 
artırmak, müşteri sadakatini sağlamak vb. amaçlarla 
uyguladıkları sosyal sorumluluk projelerinde müziğin 
bu işlevinden yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada ku-
rumların uyguladıkları sosyal sorumluluk projelerinde 
tercih ettikleri müzik türleri ve amacı incelenmiştir. 
İncelemeye alınan kurumlar ve sosyal sorumluluk 
projelerinde kullandıkları müzikler, Borusan-Filarmoni 
Orkestrası, Coca Cola-Gençlik Festivali ve Akbank-Caz 
Festivalidir. Araştırma sonucunda sosyal sorumluluk 
projelerinde kullanılan müzik türlerinin kurumların 
ve katılımcıların hedef ve amaçlarına uygun olarak 
seçildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Kurumsal Sosyal So-
rumluluk, Borusan, Coca Cola, Akbank

Abstract: The importance of music factor for the 
social responsibility projects in terma of participants 
in Turkey and in the World. Music is used for the 
marketing business as the apparent face of cultural 
identification that changes rapidly in the whole world.
Music is the most used art branch because it addresses 
to audition sense so it is used either by radio or TV 
and also one-to-one.Music has got making one happy 
function besides its a lot of functions.While some of 
the foundations are using this side of music,it also 
becomes a wonderful reminder by recording and be-
ing listened again and again.Thus the function that is 
sourced by making people happy is frequently used 
in the area of marketing.The foundations benefit from 
this function of the music by applying in their social 
responsibility projects with the aim of strengtening 
their image,raising their mass,providing customer 
loyalty,etc.In this study music types and targets are 
examined which were preferred by the foundations 
in their social responsibilty projects. The foundations 
which are examined and the music which are used 
fort he social responsibility projects are Borusan 
Philharmonic Orchestra,Coca cola youth Festival 
and Akbank Jazz festival.In the end of the research,it 
came through that the music that is used in the social 
responsibility projects are chosen likely to the targets 
and aims of foundations and participants.

Key Words: Music, Institutional Social Responsibility, 
Borusan,Coca Cola, Akbank
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1.GİRİŞ

Günümüzde toplumların yaşam kalitelerini ekono-
mileri büyük ölçüde etkiler. Ticaret ve pazarlama 
da ekonominin belirleyicilerindendir. Bir malın ya 
da hizmetin tüketiciye sunulmasıyla pazarlamanın 
başlangıç hedefi gerçekleştirilmiş olur. Malın ya 
da hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanması, o 
malın ya da hizmetin satış rakamlarının yüksel-
mesindeki temel unsurdur. Pazarlamada müzik 
biliminin doğru ve bilinçli kullanımının satış 
üzerinde olumlu etkileri özellikle batılı bilim 
adamlarınca araştırılmış ve ispatlanmıştır. Bu 
nedenle batı ülkelerinde pazarlamacıların müzik 
bilimcilerle ortak çalışmalarına önem verilmekte 
ve müzik seçiminde pazarlama-müzik ilişkisini 
irdelemiş uzmanlar görev yapmaktadırlar.

Amaç: Çalışmanın amacı sosyal sorumluluk pro-
jelerinde kullanılan müzik türlerinin kurumlar ve 
katılımcılar açısından öneminin tespit edilmesidir.

Kapsam: Bu çalışmada pazarlama faaliyetinde 
müzik direk olarak reklam müziği olarak değil, dar 
anlamda kurumların uyguladığı sosyal sorumlu-
luk projelerinde kullandıkları müzik üzerinde 
durulmuştur. Çalışmada öncelikle kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramı üzerinde durulmuş, ardından 
müziğin tüketici ve bireyler üzerindeki etkileri 
üzerinde durulmuştur. Çalışmada son olarak 
sosyal sorumluluk projelerinde müzik türlerinin 
kurumlar ve katılımcılar açısından önemi üzerinde 
durulmuştur.

Yöntem: Araştırmanın yöntemi nitel araştırma 
metotlarından tarama yöntemi olarak tasarlanmıştır.

Araştırma Problemi: Araştırmanın problem 
cümlesi, sosyal sorumluluk projelerinde kullanılan 
müzik türleri kurumlar ve katılımcıların hedef ve 
amaçlarına uygun olarak seçilmektedir.

Araştırmanın Kısıtları: Araştırma literatür ta-
raması ile sınırlıdır. Ayrıca araştırma yut içindeki 
sosyal sorumluluk projelerinde kullanılan müzik 
türleri ile sınırlıdır. 

2.KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

“Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına değin-
meden önce sorumluluk kavramına bakmakta 
yarar bulunmaktadır. Birden çok anlamlar içeren 
sorumluluk kavra-mı, “bir yandan bireyin üstlen-
diği iş veya göreve yönelik hesap verme yeteneği 
olarak” tanımla nırken, bir yandan da “güvenilirlik 
özelliği” olarak tanımlanabilmektedir (Webster 
Sözlüğü). Sorumluluk kavramı, günümüzde şir-
ketlerin karar, fa aliyet ve ürettikleri sonuçlarla 
sıkı sıkıya ilişkilendi-rilmektedir (Ay, 2003: 23). 
Sosyal sorumluluk ise, şirketin sosyal çevresin-
deki gruplara ve birey lere olan davranış biçimi 
ile ilgilidir. Şirketler iş dünyasında faaliyetlerini 
sürdürürken toplumun da menfaatlerini gözetmek 
durumundadırlar. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavra-mı özünde 
Amerikan patentlidir ve 40 yıldan bu yana konu 
ile ilgili akademik ve uygulama niteliğinde çalış-
malar yapılmaktadır. Daha sonra Avrupa kıtasında 
da kendine yer bulan bu kavram, günümüzde 
bütün dünyada ilgi gören bir çalışma alanıdır 
(Ay,2003:31)”. 
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Günümüzde işletmeler, kar elde edebildikleri 
müddetçe var olmaya devam edebilirler. Fakat 
işletmeler kar elde etmek gibi ekonomik amaç-
larının yanında toplum menfaatlerini de dikkate 
almak durumundadırlar. Sadece kar elde etmek 
amaçlı işletme düşüncesi günümüz işletmecilik 
anlayışına pek de uygun düşmemektedir. Bu 
düşünceden hareketle sosyal sorumluluk kavramı 
ortaya çıkmış-tır. Literatürde kurumsal sosyal 
sorumluluk ile ilgili pek çok tanım yapılmıştır. 
Bu tanımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

Bayrak (2001:83) kurumsal sosyal sorumluluğu 
iki farklı yaklaşımla ele alarak tanımlamaktadır. 
İlk yaklaşıma göre kurumsal sosyal sorumluluk; 
“şirketin ekonomik faaliyetlerini, çalışanlar, 
hissedar-lar, tüketiciler ve toplumdaki bireyle-
rin hiçbirine zarar vermeden, sahip olduğu kıt 
kaynaklan en iyi biçimde kullanarak toplumun 
istek ve arzularına uygun üretimde bulunması”dır. 
Diğer yaklaşıma göre sosyal sorumluluk, “şir-
ketin kendi amaçlarını gerçekleştirirken, ahlaki 
değerlere sadık kalması ve kaynaklarını içinde 
bulunduğu toplumu geliştirmede kullan-ması”dır. 

Akgemci, vd. (2001:19-20) kurumsal sosyal so-
rumluluğu yöneticiler açısından tanımlamış-lardır. 
Bu yaklaşıma göre sosyal sorumluluk; “şirketlerde 
toplumsal değer ve beklentiler oluşturmak, şirket 
amaçlarına uygun politikalar belirlemek ve uy-
gulamak, kısaca toplumsal yaşamı iyileştirmeye 
ilişkin yükümlülükler üstlenme”dir. 

Bir başka tanıma göre sosyal sorumluluk, işlet-
melerin; “ekonomik ve yasal koşulları iyileştir-

mesine, iş ahlakına uymasına, iç ve dış çevrenin 
isteklerine yönelik bir ça lışma stratejisi ve politi-
kası gütmesine” bağlıdır (Turan, 2004: 273-283).

Avrupa Komisyonu kurumsal sosyal sorumluluğu; 
işletmelerin, sosyal ve çevresel sorunları, gerçek-
leştir-dikleri örgütsel faaliyetleriyle gönüllülük 
esasına dayalı olarak, sosyal paydaşlarıyla olan 
etkileşim-lerle gerçekleştirmeleri olarak tanımlan-
mıştır. Sosyal sorumlu olmak yalnızca yasalarla 
çevrelen-miş beklentileri yerine getirmek değildir. 
Sosyal sorumlu olmak gönüllülükten öteye geçerek, 
beşeri sermayeye, çevreye ve paydaşlarla ilişkilere 
daha fazla yatı rım yapılmasıdır (Commission 
of the European Communities, 2001:6). Bunun 
dışında, Avrupa Komis-yonu’nun 2004 yılı orta-
larında yayınladığı bir belgede kurumsal sosyal 
sorumluluğun; sürdürülebilir gelişmeye dair artı 
bir değer olduğu, gelişme çerçevesi içerisinde, 
yeni bin yılın hedeflerine ulaşmada, yoksulluğu 
azaltacak sürdürülebilir gelişmeyi sağlayacak bir 
araç olarak tanımlanmaktadır (Ural, 2006:34-35).

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kon-
feransı (UNCTAD)’a göre,  tüm sosyal gruplar, 
kendi sosyal değişimleri ve evrimleriyle zamanı 
değiştirebilmek için belirli sorumluluk ve gö-
revlerin yerine getirilmesini bekler. Özellikle 
çokuluslu şirketlerle ilgili beklentiler, bu şirket-
lerin küreselle-şen toplumda aldıkları rollerin 
artmasıyla, hızlı bir değişime uğramaktadır. Bu 
nedenle çokuluslu işletmelerin sosyal sorumluluk 
standartları ve uygulamaları ile ilişkili tartışmalar 
bir global toplum geliştirme çabalarının önemli 
bir parçasını oluşmaktadır (UNCTAD, 1999:1).
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Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu 
(ISO) kurumsal sosyal sorumluluğu topluma fayda 
sağlayacak bir biçimde, işletmelerin ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlara dikkat çektikleri 
yaklaşım olarak ele almaktadır. Bu kapsamda 
insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri ve 
işçi sorunları, işyerinde adaletsiz uygulamalar, 
çevresel yaklaşım lar, piyasa ve tüketici sorun-
ları gibi sorunların kurumsal sosyal sorumluluk 
kapsamında olması gerektiğini vurgula maktadır 
(ISO Advisory Group, 2004).

Günümüzde işletmelerin faaliyet-lerinde sosyal 
sorumluluğu daha fazla ön plana çıkardığı gö-
rülmektedir. İşletmelerin başarılı olmalarında 
yalnızca kendi içindeki düzenli işleyen sistemin 
yeterli gelmediği, bunun yanında işletme-nin çev-
resiyle de düzenli ilişkilerin kurulması gerektiği 
kanısı yaygınlaşmıştır. İşletmeler bundan böyle 
yalnızca ekonomik faaliyet gösteren birer varlık 
olarak değil, sosyal bir görevi de olan bir kuruluş 
olarak da değerlendirilmektedir. İşletmeler kar 
elde etmelerinin yanında topluma karşı da bazı 
sorumluluklarının olduğunun farkına varmışlar-
dır. Bu nedenle toplumun beklentilerini işletme 
adına öğrenen ve bu beklentileri üst yönetime 
ileterek son kararın alınmasında halkla ilişkiler 
görevlilerinin de yer aldığı görülmektedir (Okay-
Okay, 2001:617):

Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk kampanyaları, 
işletme imajının artırılmasında ve müşteri sadakati 
sağlanmasında etkin yollardan birisidir. Toplumlar, 
günümüzde, sorumluluklarını yerine getirmeyen 
işletmelere karşı giderek daha az tolerans tanır hale 

gelmiştir. Bundan dolayı işletmeler kendi sosyal 
sorumluluk projelerini oluşturmak, geliştirmek ve 
uygulamak zorunda kalmışlardır. Bu sorumluluk 
anlayışı, tıpkı kalite yönetiminde uygulanan 
dünya standartlarını oluşturan ISO 9001 Sertifika 
Programı gibi toplumsal sorumluluk anlayışı için 
de, çoğunlukla işgören hakları ve çevre konuları 
üzerinde yoğunlaşan, çeşitli ölçüm sistemleri 
geliştirilmiştir (Ülger, 2003.199).

Kurumsal sosyal sorumluluğun amacı, işletmenin 
içinde yaşadığı çevre, komşu ve sivil toplum 
örgütleriyle pozitif iletişiminin sağlanmasıdır. 
Bu nedenle işletmeyi toplumsal sorumluluğu 
konusunda bilinçlendirir, toplum için önemli olan 
eğitim, çevre, işsizlik, sağlık gibi konularda faal 
olarak rol almasını sağlar (Paksoy, 1999:45). Gü-
nümüzde her geçen gün yaygın-laşan bu uygulama 
işletmelerin amaçlarını ve değerlerini paylaştık-ları 
bir sivil toplum örgütüyle işbirliğine girmesi ve 
ortak proje geliştirmesidir. Bu noktada, bir sivil 
toplum örgütünün projesine destek sağlamaktan 
öte bir ilişki söz konusudur. İşletme, sosyal fayda 
sağlayacak girişimleri bir sivil toplum örgütü ile 
beraber planlamakta, geliştirmekte ve gönüllü 
katılımlarla hayata geçmesini sağlamaktadır 
(Barutçugil, 2004:222).

Bir sefere mahsus olarak yapılan sponsorluk faa-
liyetleri, hayır işleri, pazarlama amaçlı faaliyetler 
kurumsal sosyal sorumluluk faali-yeti olarak 
nitelendirilemez (Ural, 2006:36).

Kurumsal sosyal sorumluluk, bir işletmedeki 
bir veya iki fonksiyonla gerçekleştirilen faaliyet 
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olmayıp, yeni düşünce ve eylem yapma biçimidir. 
İşletme gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinde, 
tüm paydaşlarıyla olan bütün ilişki-lerinde sosyal 
sorumluluğu da göz önünde bulundurmalıdır 
(Okay-Okay,2001:618).

İşletmeler, varlık sebebi kar elde etmek olan 
kuruluşlardır. Fakat bugün bu konuda gelinen 
boyut, işletmelerin kar elde ederken çevrelerini, 
toplumu da düşünme-leri, düşüncelerini uygulaya-
rak topluma katkıda bulunmalarıdır. Öte yandan 
halkla ilişkiler çalışmaları bugün işletmeler için 
olmazsa olmaz çalışmalardır. İşletmeler hem 
karlarını artırmada, hem de çevreleriyle iletişim 
kurma ve katkıda bulunma aşamasında halkla 
ilişkiler çalışmalarından faydalan-maktadırlar. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına önem 
veren şirketler şu üç ana taahhütte bulunmaktadır:

•	 Ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ah-
laka, insan haklarına uyumlu davranmak ve 
faaliyet-lerinin çevreye verebileceği tahribatı 
en aza indirgemeleri gerektiği konusunu kabul 
etmek ve buna uygun davranmak,

•	 İşletme faaliyetlerinin yalnızca işletmeyi değil, 
piyasayı, tedarik piyasalarını, içinde yaşanılan 
yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sek-
törünü de etkilediği bilincinde olmak, 

•	 Bu sorumluluğun en başta Yönetim Kurulları, 
Yönetim Kurulu Başkanları ve Genel Mü-
dürlerinde olduğunu kabul etmek (Argüden 
2006:1).

KSS çalışmalarıyla ilgili yapılan araştırmalarda, 
şirketlerin aşağıda yer alanlardan bir çoğunu 
içeren bir dizi kar hanesi artıları bulunmaktadır. 
Bunlar (Kotler, 2006.11);

•	 Satışlarda ve pazar payında artış,

•	 Marka konumunda güçlenme

•	 Güçlü kurum imajı ve etkisi çalışanları çekme, 
heveslendirme ve elde tutma becerisinin artışı

•	 İşletme maliyetlerinin azalması yatırımcılar 
ve mali analiz uzmanlarına karşı cazibenin 
artmasıdır. 

Sosyal sorumluluk iki farklı husu su bir arada 
incelemektedir. Birincisi, sosyal sorumluluk 
kavramı şirketi, ekonomik bir varlık olarak 
kabul etmekte ve yaşamını sürdürebilmesi için 
kar etmesi gerektiğini temel veri olarak almak-
tadır. İkincisi ise, şirket lerin öneminin giderek 
artması ve toplumun vazgeçilmez birer kurumu 
haline gelmeleri nedeniyle çeşitli sorumluluklar 
üstlenmeleri gerektiği konusudur. Özellikle, şir-
ketlerin toplumun diğer sosyal, siyasi, bilimsel 
ve teknolojik ku rumları üzerindeki etkileri göz 
önüne alındığında kurumsal sosyal sorumluluğun 
önemi daha da iyi anlaşılabilecektir. 

Diğer taraftan, sosyal sorumluluk bağ lamında, 
“günlük yaşamın getirdiği karmaşayı yanıtlaya-
bilmek amacıyla, tutum ve davranışlar arasında 
uygun bir etkileşim geliştirme” gerekmek tedir 
(Drucker, 1996:122; http://www.glosdioc.org.uk).
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Günümüzde işletmeler, iş ve genel ahlaka, iş-
letme içi ve dışı çevrenin isteklerine uygun bir 
biçimde hareket etmelidirler. Bilhassa yerel bazda 
faaliyet gösteren işletmeler, içinde yaşadıkları 
ülkenin yasa, yönetmelik, örf ve adetlerine göre 
çalışmasını sürdürmelidir. Sosyal sorumluluk 
anlayışı, işletmelerin sahip ve yöneticilerinin, 
kendi menfaatlerini korumanın yanında top-
lumun da refahını artırmaya yönelik bir çaba 
içinde olmalarını gerektirir. Ekonomik hedeflerin 
başarılması, potansiyel müşterilerin sosyal ve 
kültürel özelliklerinin dikkate alınmasına da 
bağlıdır (Karabacak, 1993:100).

Sosyal sorumluluğun günümüzde artan bir şekilde 
önemli hale gelmesinin sebepleri; “profesyonel 
yöneticiliğin gelişmesi, şirketlerin çok ortaklı duru-
ma dönüşmesi, çevre kirliliğini önleme, şirketlerin 
toplumda iyi bir izlenim bırakma zorunluluğu, 
işçi sendikalarının gelişmesi, doğal kaynakların 
tü kenişe yüz tutması, personelin verimliliği için 
motive edilmesi, toplumun tercih ve beklentile-
rine uygun mal ve hizmet üretme ve dünyada 
yaşanan hızlı küreselleşme ve demokratikleşme 
süreci” olarak sıralanabilir (Eren, 2000:111-118).

Türkiye kurumsallaşmış şirketlerin web sayfala-
rında, KSS, topluma katkı, toplumsal sorumluluk, 
sosyal sorumluluk başlıkları ile bu tür çalışmaları 
yansıttıkları görülmek-tedir. Örneğin Türk firma-
larından Borusan Holding, Arçelik, Opet, Beko, 
Vestel, Sabancı Holding, Koç Holding, Yaşar 
Holding, Turkcell ve daha bir çok işletme farklı 
isimler altında da olsa KSS çalışmalarına önem 
vermektedirler. 

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, 
işletmele re; sosyal kimlik oluşturma, rekabet 
üs tünlüğü elde etme, müşteri bağlılığı yaratma, 
itibar sağlama ve markalaşma konularında başarı 
getirdiği görül-mektedir.

İşletmelere kurumsal sosyal sorumluluk anla-
yışının sağladığı faydalar yalnızca ekonomik 
göstergelerle ifade edilemez. Bunun dışındaki 
birçok konuda da işletme lerin çeşitli faydalar 
sağladıkları bilinmektedir. Bu faydalar incelen-
diğinde ortaya şu bulgular çıkmak-tadır: kurum 
imajının yükselmesi, çalışan bağlılığının artması, 
nitelikli işgücünün işletmeye çekilmesi. Ayrıca 
kurumsal sosyal sorumlu luk sahibi işletmeler 
daha iyi şartlarda borçlanabilmekte ve hisse 
senedi değerleri artmaktadır. Kurumsal sosyal 
sorumluluk, işletmelere yeni pazarlara girme, 
müşteri sadakati sağlama,  verimlilik ve kalite 
artışları sağlamakta, risk yönetimi daha etkin hale 
gelmektedir (Argüden, 2002:11-13).

İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygu-
lamalarında samimi davranmamaları veyahut 
kandırma amacı taşıdıkları durumu anlaşıl-
dığında paydaşlar tarafından çok ağır şekilde 
cezalandırılmaktadır. Bazen işletmenin sahteci 
ve samimiyetsiz sosyal sorumluluk programları 
nedeniyle kaybedeceği itibar ciddi maliyetlere 
neden olabilmekte, bu maliyetler katla-nılabilse 
dahi geri dönüşü mümkün olmayacak kadar 
büyük itibar kaybına neden olabilmektedir. 
Örneğin, çocuklara yönelik şid deti önlemeyi 
amaç edinmiş bir vakıfla işbirliğine giden çocuk 
giysisi imalatçısı bir işletmenin, bir insan hakları 
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örgütü tarafından düşük ücret ve sağlığa zararlı 
bir ortamda çocuk işçi ça lıştırmakla suçlanması 
neticesinde kampanya sonlandı-rılmış ve firma 
geri dönüşü mümkün olmayan bir imaj kaybına 
uğramıştır (Pringle & Thompson, 2000:137).

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin toplum 
tarafından kolay benimsenmesinin en önemli 
nedeni bu uygulamaların toplumun her ke simine 
fayda doğurduğunun uygulama ve araştırmalarla 
ortaya konulmuş olmasıdır.

Dünyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk kam-
panyaları 1980’ler-den sonra hız kazanmıştır. 
İlk uygulamalardan biri, Amerikan kökenli 
1000 kadar uluslararası kuruluşun 1987 yılında 
kurdukları “Toplumsal Girişim Şebekesi” (Social 
Venture Network USA)’dir. Amerika’daki bu 
uygulamadan feyiz alan Avrupa şirketleri de 1993 
yılında 500’den fazla şirketin katılımı ile “Sos-
yal Girişim Şebekesi Avrupa”yı (Social Venture 
Network Europe) kurmuşlardır. Ciddi firmalar 
KSS kampanyaları ile ilgili olarak önemli projeler 
yürütmektedirler. 2002 yılında Global Fortune 
250 listesine giren ve 19 değişik ülkede yerleşik 
firmaların neredeyse yarısına tekabül eden yüzde 
45’inin insan hakları, çevre ve paydaş ilişkilerinde 
gerçekleştirdikleri kampanya sonuçlarını, finansal 
sonuçları yayınladıkları yıllık raporlarında yer 
vermeye başladık-ları görülmektedir. Bu rapor-
ların 1/3’ü bağımsız kuruluşlarca denetlenmek-
tedir. Amerika ve Avrupa’da “kurumsal sosyal 
sorumluluk projesi” olan firmalar ile olmayan 
firmalar arasında kamuoyunda bir ayrım yapıl-
maya başlanmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk 

kampanyaları ile ilgili projesi olmayan firmalar, 
diğer firmalar tarafından dışlanma durumu ile 
karşı karşıya kalabilmektedir (Orçan, 2007:30). 

Başarılı kurumsal sosyal sorumluluk kampan-
yalarından Amerikan Exspress’in 1992 yılında, 
Ulusun Sofrası (Taste of the Nation) adı altında 
yapmış olduğu kampanya ile Amerika’da Açlığa 
Karşı Mücadele (Charge Against Hunger) için 
yapılan kampanya en başarılı-larındandır. American 
Express firması kredi kart kullanımını artırmak 
için aynı günlerde ülkede açlık sorununa çare 
bulmaya çalışan ve kurumsal bir ortak arayan 
sivil toplum kuruluşu Share Our Strength (SOS- 
Gücümüzü Paylaşın)’a stratejik ortaklık teklifi 
yapmış, Share Our Strength bu teklifi kabul etmiş 
ve American Express, her yılın Kasım ve Aralık 
aylarında her kartlı ödemenin 3’ centi’ni bu sivil 
toplum kuruluşun açlığı azaltmaya yönelik kam-
panyasına bağışlamayı taahhüt etmiştir. Normal 
süresi üç yıl olarak planlanan bu kampanya, çok 
başarılı olduğu için bir yıl daha devam etmiştir. 
Kampanya sonucu her yıl yaklaşık olarak 5 
milyon dolar gelir elde edilmiş ve toplam gelir 
21 milyon doları aşmıştır. Ayrıca, bu kampanya 
sonucu 600’ün üzerinde açlık karşıtı guruba 
fayda sağlanmıştır. Bu kampanyanın en önemli 
katkılarından biri de, Dünyanın önde gelen zengin 
ülkelerinden biri olan Amerika’da, ülkenin orta 
yerinde duran fakat pek fark edilmeyen önemli 
bir sorunun gündeme getirilmesi ve güçlü bir 
kamuoyunun oluşturulmasıdır. Bu kampanyadan 
sonra American Express kartını kullanan tüketi-
ciler üzerinde büyük etki ve yankı uyandırmıştır. 
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Bir diğer sosyal sorumluluk kampanyası ise 
toplam 50 mağazası bulunan Austin Reed giysi 
firmasının, imajındaki olumsuz gidişatı durdurmak 
için 1997 yılında yaptığı kampanyadır. Austin 
Reed firması eski takımlarını getirenlere 30 ila 
50 cent arasında değişen oranda indirim uygu-
lamıştır. Kampanya süresince getirilen takımlar, 
ülkenin her tarafındaki mağazalarda satılması 
için Shelter’a (Barınak) verilmiştir. Shelter takım 
başına 5 ila 25 sterlin arasında gelir elde etmiştir. 
Ayrıca şirket Shelter’a devredilen her takım için 
5 sterlin bağışta bulunmuştur (Orçan, 2007:32).

3.MÜZİGİN TÜKETİCİ VE BİREYLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Müzik, diğer sanat dallarında da olduğu gibi her 
zaman kendi gerçek amacında kullanılmamış-
tır. Onun, insanları etkileyebilme gücü çeşitli 
amaçlarla kullanımını yoğunlaştır-mıştır. Sanat 
psikolojisi açısından müziğin insanı etkileme 
biçimi, müziğin baskın unsurlarının bir araya 
gelmesindeki yöntem ve biçemler, onun araç 
olarak kullanıldığı alanda etkisini biçimlendirir 
(Coşkun Akalın, 1999:1). 

Müzik, ruh hali yaratma, bir olaya duygu iliştirme, 
belirli davranışlara yol açma ve tasvir edilen nesne 
ya da iletilmek istenen bilginin anlaşılmasını et-
kileme potansiyeline sahiptir. Tüm bu psikolojik 
sonuçlar bir ürünün tercih edilip edilmemesiyle, 
ürün ya da marka hakkında fikir oluşmasıyla, 
marka imajı yaratmayla ve dolayısıyla hedef 
kitleye hitap edebilmeyle doğrudan bağlantılıdır 
(Kutlay, 2007:2).

İnsanların dinledikleri müzikler bir anlamda on-
ların hayat karşısındaki duruşlarını ve hayattan 
beklen-tilerini de ortaya koymaktadır. Bireyin iç 
dünyasındaki bu beklentiler de onun tecrübelerine 
ve dinlediği müziğin onda bırakacağı etkiye göre 
şekillenmektedir (Köksoy, 2009:11).

Özetle müziğin insan psikolojisi üzerine etkileri 
yadsınamaz niteliktedir. İnsanın ruh haline etki 
ederek, hayattan beklentilerini, kendini ifade 
etmesini, bulunduğu sosyal sınıfa aitlik hissini 
biçimlendirebilmektedir. Bu konuda günlük hayat-
taki örnekler oldukça fazladır. Örneğin, hayattan 
beklentisi çok fazla olmayan, kendini gariban 
hisseden, haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin 
dinlediği müzikler genellikle arabesk tarzında 
olurken, hayattan beklentileri olan, neşeli, özgür 
olduğunu hisseden kişilerin dinlediği müzikler ise 
daha çok pop müzik tarzında olmaktadır. Dola-
yısıyla buradan hareketle insanlar ruh hallerine 
göre müzik tercihinde bulundukları gibi, müziğin 
de kişinin ruh halini etkilemesi mümkündür. 

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bir anlamda 
işletmenin tutundurma projeleri içinde yer alan 
uygulamalardan biridir. Tıpkı reklam, promosyon 
vb. gibi. Bu sayede işletmeler hedef kitleleri ile 
biraz daha yakınlaşmayı amaçlamaktadırlar. Bu 
nedenle kurumsal sorumluluk projeleri uygulayan 
işletmeler hedef kitlelerinin beklentileri doğrul-
tu-sunda çalışmalar yapmakta-dırlar. Örneğin 
gazlı içecekleri daha çok gençlerin tükettiği 
düşünüldüğünde, Fanta’nın Gençlik Festival’le-
ri düzenlemesi oldukça mantıklıdır. Fanta bu 
festivallerinde gençlerin çoğunlukla dinlemeyi 
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tercih ettiği müzik gruplarına öncelik vermekte-
dir. Bu noktada sosyal sorumluluk projelerinin 
uygulanmasında müzik faktörünün önemi ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü gençlik festivali düzenleyen 
bir işletmenin Türk Sanat Müziği organizasyonları 
düzenlemesi hedef kitlesini iyi tanıyamadığı ya 
da yanlış tercih yaptığı anlamına gelebilir. 

Aşağıda, Türkiye’de ve dünyada sosyal sorumluluk 
projeleri uygulayan işletmelerin tercih ettikleri 
müzik tarzı, bu tarzları tercih etme nedenleri, 
hedef kitlelerine ilişkin bilgiler ve müzik fak-
törünün katılımcılar açısından önemi hakkında 
bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

4. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİNDE MÜZİK 
FAKTÖRÜNÜN KATILIMCILAR AÇISIN-
DAN ÖNEMİ

Türkiye’de sosyal sorumluluk projeleri kapsamın-
da bazı işletmeler belirli tarzda müzik kullanımı 
tercih etmekte ve bunlara önemli bütçeler ayır-
maktadırlar. Bu işletmelerden bazıları; Akbank, 
Borusan, Coca Cola Company’dir.

Akbank, 24 yıldır Caz festivali düzenlemektedir. 
Festival kapsamında bu güne kadar aralarında, 
Max Roach, Art Ensemble of Afrika, Cecil 
Taylor, Abbey Lincoln, Dave Holland, Archie 
Shepp, McCoy Tyner, Henry Threadgill, Ab-
dullah İbrahim Trio, Steve Coleman & Five 
Elements, Stephan Micus, Roberto Fonseca, 
İbrahim Maalouf, Eleni Karaindrou, Rembrandt 
Frerichs Trio, Enrico Rava, Mare Nostrum, Jim 
Rotondi ve Terje Rypdall’ın da yer aldığı dün-

yanın en önemli caz sanatçılarını hedef kitleleri 
ile buluşturmuştur. Festival, getirdiği nitelikli 
sanatçı ve topluluklarla sadece Türkiye’de değil, 
uluslararası platformda da merakla beklenen bir 
etkinlik haline gelmiştir. Festival 2013 yılında 
50 konserle, 300’e yakın sanatçıyı izleyiciyle 
buluşturmuştur. Kampüste Caz programında 11 
şehirde, toplam 19 üniversitede (İstanbul, An-
kara, Adana, Eskişehir, Kayseri, Bursa, İzmir, 
Gaziantep, Edirne, Trabzon, Erzurum) konserler 
düzenlenmiştir. Festival programında Amerika ve 
Avrupa cazının seçkin örneklerine yer verilmesinin 
yanı sıra; klasik cazdan avangart tınılara, dünya 
müziklerinden elektronikanın sınırlarına uzanan 
işitsel tecrübelerle festival takipçilerine oldukça 
geniş bir çeşitlilik sunulmuştur.1

Caz müzik Amerika’daki Afrika kökenli insanların 
türettiği bir müzik türü olup zamanla tüm dünya 
tarafından rağbet görmüştür. Bu yönüyle cazın 
Archie Sheep’in deyimiyle “insan ruhunun zaferinin 
sembolü” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
2Akbank’ın sanata destek anlamındaki sosyal so-
rumluluk projelerinde caz müziğin tercih edilmesi 
24 yıl önce çok popüler olmasıdır. Günümüzde de 
gelenekselleşen Akbank’ın caz festivalleri hedef 
kitlesine hitap etmektedir. Ancak hedef kitlesinin 
bu festivallerden veya bu müzik türünden nasıl 
etkilendiğini kesin olarak söylemek zordur. 

Bir başka sosyal sorumluluk projelerinde müziği 
tercih eden işletme ise Borusan Holding’dir. 

1  (www.akbank.com.tr)
2  (www.cazkolik.com)
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Borusan 1944’te demir ticareti yapmak amacıyla 
kurulmuş İstiklal Ticaret adlı bir işletme olarak 
ticari hayatına başlamış, 1958 yılında Borusan 
Boru Fabrikası ile sanayi kuruluşu haline gel-
miştir. Borusan, kurumsal sosyal sorumluluk 
alanında pek çok proje yürütmektedir. Bunlar-
dan en önemlilerinden biri Borusan Filarmoni 
Orkastrası’dır. Borusan Flarmoni Orkestrası 1993 
yılında Borusan Oda Orkestrası olarak kurulmuş, 
1999 yılında senfonik orkestraya dönüşmüştür. 
Borusan İstanbul Senfoni Orkestrası Türkiye’nin 
ilk ve tek özel senfoni orkestrasıdır. Bu orkestra 
50-80 kişi kadar müzisyenle çok sesli müzik 
yapmaktadır. 3Borusan’ın senfoni orkestrasını 
kurmasındaki amaç sanatı toplumda yaygınlaş-
tırmaktır. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
(BİFO), Borusan Quartet, Çocuk Korosu ve Müzik 
Kütüphanesi ile müzik alanındaki etkinliklerini 
kesintisiz olarak sürdüren BKS, 2005 yılından 
bu yana yetenekli genç müzisyenler için müzik 
bursu sağlamaktadır. 4

Coca Cola Company’nin bir markası olarak Fan-
ta, Türkiye piyasalarında uzun yıllar önce yerini 
almıştır. Coca Cola Company, Fanta Gençlik 
Festivali adı altında her yıl ülkenin pek çok şeh-
rinde ünlü müzik gruplarını ve sanatçılarını hedef 
kitlesi olan halkla buluşturmaktadır. Fanta Gençlik 
Festivallerinde müzik türü olarak pop müzik yani 
popüler müzik tercih edilmektedir. Gençlerin daha 
çok tercih ettikleri müzik türü olan pop müzik, 

3 (http://www.milliyet.com.tr/2007/09/29/yazar/
uras.html).

4 (http://www.slideshare.net/farukkayin/sunum-bo-
rusan-sosyal-sorumluluk).      

beğendikleri sanatçılarla şehirlerine gelmekte ve 
bu sayede Fanta markasının imajı güçlenmekte 
ve genç kitleler tarafından diğer içeceklere oranla 
daha fazla tercih edilmektedir. Pop müzik türü 
tüm dünyada ilk sıralarda tercih edilen bir müzik 
türüdür. Tek bir kalıpla ifade edilemeyen bu müzik 
türü kimi zaman Rap, kimi zaman Hip-Hop gibi 
akımlardan oluşmaktadır. Müzik ritminin hare-
ketli olması ve sözlerinin belirli yaş grubundaki 
gençlerin duygularına hitap ediyor olması genç 
kesin tarafından tercih edilirliğini arttırmaktadır. 
Fanta’nın festivallere katılım için gençlerden 
içtikleri içeceklerin kapak altlarında bulunan şif-
releri belirli bir yere iletmeleri (SMS, Web gibi) 
istenmekte ve böylece festivale katılım biletleri 
edinmeleri sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda iyi 
bir satış geliştirme politikasıdır. Bu festivaller Coca 
Cola Company’e ticari kâr, prestij ve kurumsal 
imaj sağlarken, gençler için eğlence ve kültürel 
faaliyet olarak faydalı olmaktadır. 

TARTIŞMA

Sosyal sorumluluk projelerinde müzik kullanı-
mının katılımcılar üzerinde psikolojik etkilere 
sahiptir. Bu psikolojik etkiler marka imajı yarat-
maya destek olmaktadır (Kutlay, 2007). Ayrıca 
kişilerin dinledikleri müzik türü iç dünyalarının 
bir yansımasını ifade eder (Köksoy, 2009). Ku-
rumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
müziği etkin olarak kullanan kurumlar insanların 
psikolojik yönlerine etki ederek onlarda marka 
imajı yaratma, kendilerini ürünle veya marka ile 
bütünleştirmelerini sağlayarak marka bağlılığı 
yaratma konusunda başarılı olmuşlardır. Örneğin 
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Gençlik Festivali denildiğinde Fanta, Caz Festivali 
denildiğinde ilk olarak Akbank akla geliyorsa, 
bu uygulanan stratejilerin başarılı olduğunun 
bir göstergesidir. Dolayısıyla firmaların sosyal 
sorumluluk projelerinde kullandıkları müziklerin 
katılımcıların istek, beklenti, marka algıları, marka 
bağımlılıkları, kurum imajını algıları gibi konularda 
etkilendiklerini ve bu etkilerin kurumlara pozitif 
anlamda katkı sağladığı söylenebilir.  

SONUÇ

Müziğin bireyler üzerinde doğrudan etkilere sahip 
olduğu anlaşılmıştır. Bu etkiler dinlenilen müziğin 
türüne göre değişebileceği gibi bireylerin dinlenilen 
müziğe karşı yaklaşımlarına göre de değişebil-
mektedir. Müziğin bireylerin kişisel gelişiminde 
oldukça etkili bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. 
Duygularını kontrol edemeyip toplum içerisinde 
kendini ifade edemeyen, özgüven duygusu gelişme-
miş bireylerin bu tür olumsuzluklardan uzaklaşıp 
bir birey olarak toplumda yer edinmesinde çok 
önemli bir görev üstlenmektedir.

Müzik sadece duygusal aktarım aracı değil, aynı 
zamanda zihinsel algıya da açık bir bilim dalı 
olarak değerlendirilmektedir. Bireylerin kişisel, 
bilişsel ve davranışsal özellikleri tercih ettiği 
müzik türünü belirlerken, seçtiği müzik türü de 
çoğu zaman bu davranışlarını yönlendirmektedir. 
Müzik kişisel, bilişsel ve davranışsal özellikleri 
geliştiren ortak bir beceri alanı olarak görülmektedir. 
Müzik bu özellikleri nedeniyle birçok pazarlama 
faaliyeti içerisinde aktif olarak kullanılmaktadır. 
Bir tutundurma aracı olarak kurumsal sosyal 

sorumluluk alanında da müzikten oldukça fazla 
yararlanılmaktadır. Kurumlar tüketicilerin ya da 
hedef kitlelerinin ilgi, algı, beklenti ve özelliklerine 
göre müzikleri kullanmaktadırlar. Kimi kurumlar 
caz müziği kullanırken, kimi kurumlar da pop 
müziği etkin olarak kullanmaktadırlar. Müziğin 
türü hedef kitlenin sosyo-demografik özelliklerine 
göre değişiklik göstermektedir. 

Bu çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
uygulan kurumlardan bazılarına, hitap ettikleri 
hedef kitlelerine ve kullandıkları müziklere yer 
verilmiştir. Sonuç olarak seçtikleri müzik türleri, 
hem bir sosyal sorumluluğu yerine getirme ama-
cını hem de kurumsal imajı ve hedef kitlelerini 
artırmayı amaçlamaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Nowadays the economy of communities’ effects their life qualities very much.also commerce trade and 
marketing are determiners of economy. The approaching aim of marketing is achieved by presenting 
goods or service to the consumer. Marketing goods or service successfully is the basic fact of selling 
figures of this goods or service. The positive effects of using musicology correctly and consciously in 
trade on selling is investigated and proved especially by western scientists. Because of this,it is given 
importance to the common studies of salesmen with the musicologists in the western countries and 
the experts who study on trade-music relationship for selection of music serve. Aim: The aim of the 
study is establishing the importance music types which are used in the social responsibility projects by 
foundations and participants. Content: In this study in marketing activity music is not only directly 
the promotion music but it is also mentioned on the social responsibility project which foundations 
use in the narrow sense. In this study institutional responsibility concept is emphasised primarily 
and then importance is given to consumers and people. Lastly the importance of types of music on 
social responsibility project for communities and participants is mentioned. Method: The method 
of research is intended as scanning modelof surveying method. Problem of research: The problem 
sentence of research is chosen for the aim and targets of music types for the social responsibility 
projects for the foundations and participants conveniently. Costraints of research: research is limited 
by litterateur scanning. Besides it is limited by the music types which are used in social responsibi-
lity projects used in home. In social responsility projects usage of music has psychological effects 
on participants. These psychological effects support creating brand image. (kutlay)furthermore, the 
music types which people listen to express a reflection of their inner world. (koksoy) the foundations 
became successful which use music effectively for the content of institutional social responsibility 
project effects to the psychological aspects of people for creating brand image, by providing their 
union on products or images for creating addiction of image. For example if fanta comes to mind 
when youth festival is told, if Akbank comes to mind when jazz festival is told,it is signed that the 
applied strategies are successful. Therefore it can be said that the music which the firms use for the 
social responsibilty projects effect people on their wishes, expectations, sense of brand,addiction of 
brand, sense of firm image and it can be said that these effects provide positive contribution.  It is 
understood that music has directly effects on people.these effects change both according to the music 
types and also approaching music which people  listen to. It is seen that music has really efficient 
effect on people’s improvement. Music is considered not only emotional transfer tool but also open 
to intellectual sense as a science branch.while determining people’s personal,cognitive and behavioral 



40

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Music Researches

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May -  June – July - August 2015 Issue 04 Summer

ID:24 K:41
ISSN Print: 2148-8223 ISSN Online: 2149-2476

 (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent No:2015/04090  - Trademark Patent No: 2015/04090)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

characteristics, on choosing music types,mostly these behaviours have strong effects. Music is seen as 
common skills area for developing people’s cognitive and behavioural characteristics. Music is used 
actively in a lot of marketing activities because of these properties. It is also benefited as promotion 
tool in these institutional social responsibilty projects. Foundations use the types of music according 
to their consumers’ or target crowds’ interests,sense, desire and properties. The types of music differs 
according to socio-demographic properties of target crowd. In this study it is given place to some of 
the foundations which apply institutional social responsibilty projects, their target crowds which they 
address to and the music which they use. As a result, the music types which they choose is aimed by 
creating a social responsibility and also increasing institutional image and target crowd.



4141

(1)  Sorumlu Yazar: Ekin ÇORAKLI, Abant İzzet Baysal  Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü , Müzik A.D.  Bolu  / Türkiye ekincorakli@gmail.com Geliş Tarihi / Received:  13.07.2015 Kabul Tarihi/ 
Accepted: 05.08.2015 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Derleme / Research - Compilation ) Çıkar 
Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok - None Ethics Committee

MÜZİK EĞİTİMİNİN FELSEFİ TEMELLERİ:  
GEÇMİŞ GELİŞİM VE BUGÜN (1)

THE BASIS OF THE PHILOSOPHY OF MUSIC EDUCATION:  
THE PAST THE DEVELOPMENT AND TODAY

Ekin ÇORAKLI 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik A.D. Bolu / Türkiye  

Öz: Felsefenin tüm alanlarında olduğu gibi, müzik ve 
müzik eğitimi felsefesi de bilgi ve tartışma ile birikerek 
ilerlemiş ve günümüze ulaşılmıştır. Bu ilerleyiş elbette 
ki hem müzik, felsefe ve eğitimin, hem de değişik 
toplum ve medeniyetlerin tarihsel olarak uğramış 
olduğu değişim ve gelişim ile paralel olmuştur. Bu 
makalede amaç, müzik eğitimi felsefesinin temelini, 
gelişimini ve bugününü incelemektir. Bu amaç doğ-
rultusunda müzik ve müzik eğitimi üzerine tarihsel 
süreçte biriken fikirler açıklanacak, değişik kültürlerde 
müzik eğitimi felsefesinin ana temaları irdelenecek 
ve günümüz müzik eğitimi felsefesine dair bilgi ve 
fikirler belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Felsefesi, Müzik Eğitimi 
Felsefesi, Müzik Felsefesi Tarihi, Müzik Eğitimi 
Felsefesi Tarihi

Abstract: As in all branches of philosophy, philosophy 
of music and philosophy of music education have 
proceeded by the accumulation of knowledge and 
discussions, and have arrived at our period. This im-
provement is definitely in parallel with the change and 
development of the music, philosophy and education 
and the civilizations through the history. In this paper, 
the aim is to examine the basis, development and today 
of the philosophy of music education. Approaching to 
his aim, the ideas accumulated through the history of 
the philosophy of music and the philosophy of music 
education will be explained with the examination of 
main themes of the philosophy of music education 
and some new information and ideas on today’s 
philosophy of music education. 

Key Words: Philosophy of Music, Philosophy of Music 
Education, History of Music Philosophy, History of 
Music Education Philosophy
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1. Tarihsel Süreçte Müziğin Felsefi Yorumu

Batı felsefesinde Platon ile başlamış olan Antik 
Klasik Dönem’e göz atıldığında, müziğin değe-
rinin dinleyenlerde erdem, cesaret, ruhani asalet 
gibi pozitif kavramları uyandırmasında olduğu 
fikrinin yaygın olduğu görülmektedir. Müzik 
insan ruhunun mükemmelliğini yansıtmalıdır 
ki dinleyenlerde pozitif etkiler uyandırılabilsin. 
Zira hem Platon (1945:90) hem de Aristoteles 
(1995:310), sırasıyla ‘Devlet’ ve ‘Politika’ eser-
lerinde, müzik eğitiminin genç insanların kişilik 
gelişimlerinde doğrudan etkiye sahip olduğunu 
ve bu eğitimin gerekli olduğunu vurgulamışlardır. 
Ancak müziğin önce şiirden ve daha sonra dini 
ayinlerden ayrılarak bağımsız bir sanat olması 
süreci çok uzun bir zaman dilimini kapsamıştır. 
Yaklaşık 18 yüzyıl süren müziğin bu gelişim 
döneminde, batı felsefesinde müziğe dair yazılan 
felsefi yazılar, dolayısıyla, felsefi değer açısından 
çok fazla öneme sahip değildir. Ancak, enstrü-
mantal müziğin 18. yüzyılda değerinin artması, 
bestecilerin sözsüz müzik bestelemeye daha çok 
emek harcamaya başlaması ve güzel sanatların 
amacının herhangi dünyasal bir kavramı temsil 
etmek olduğu düşüncesinin popülaritesini yitirmesi 
ile müzik felsefesinde yeni tartışmalar doğmaya 
başlamıştır (Kivy, 2002:49-51).

Bu yeni tartışmalar özellikle rasyonalist felse-
fecilerce başlatılmıştır. Descartes ve Leibniz 
gibi rasyonalist filozoflar müziğin aritmetiksel 
yönünü vurgulamışlardır. Descartes (1961:11-
12), müziğin amacının zevk vermek ve duygu 
uyandırmak olduğunu vurgulayarak, uyanan bu 

duyguları belirli ses aralıklarının ve sürelerinin 
oranı ile açıklamıştır. Leibniz (1956:425-426) 
benzer şekilde, müziğin gözle görünmeyen ama 
belirli bir düzende ilerleyen vuruşlar yaydığını ve 
bu düzenin duygularımızı ve zihnimizi  harekete 
geçirdiğini düşünmektedir. Özet olarak, dünyanın 
varoluşunu matematiksel ve rasyonel düşünce ile 
özdeşleştiren bu filozoflara göre müzik, evrenin 
matematiğini yansıtmaktadır. Antik dönemdeki 
müziği idealleştirme aslında bu dönemde de 
başka bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu 
sefer müzik daha bağımsız ve kendine yeten bir 
sanat olarak görülmekte, uyandırdığı duyguların 
yanında nesnel gerçekliğine de vurgu yapılmaktadır. 

Müzik ve felsefe, birçok alan gibi Aydınlanma 
Dönemi’nde zirveye ulaşırken, Kant düşünceleri 
ile sanat felsefesine bambaşka bir bakış açısı ka-
zandırmıştır. Kant, güzellik duygusunun sadece 
haz duygusu ile açıklanamayacağını ve güzellik 
yargısının hayal gücü ve anlamanın devreye girdiği 
karmaşık ve öznel bir evrenselliğe sahip olan bir 
süreç olduğunu vurgulamıştır (2008:35-43). Ünlü 
düşünür, müziğin duyumlara hitap edici yanını 
daha baskın bularak evrensel nitelik taşımayan 
‘hoşluk’ sıfatını da bir yandan ona yakıştırmasına 
rağmen, yine de müziğin güzelliği ile ilgili sadece 
duyumların hakimiyet sahibi olması iddiasından ve 
bu iddia sonucu kurtulamadığı öznellik sıfatından 
onu bir parça da uzaklaştırmaya katkısı olmuştur. 

Aydınlanma Çağı’nın sonlanması ile birlikte 
müziğin değerine ilişkin müzik felsefesinde kilo-
metre taşı olarak nitelendirilebilecek düşünceleri 
ile Schopenhauer ortaya çıkmıştır. Schopenhauer 
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(1969:264) müziğe tüm güzel sanatlar içerisindeki 
en önemli rolü vermektedir. Bunun nedeni mü-
ziğin, evrenin özü olan istencin aynası olmasına 
inanmasıdır. Müzik dinleyen kişi, dolayısıyla, 
dünyanın öz gerçeği ile yüzleşir ve bir anlamda 
farkında olmadan felsefe yapma fırsatı bulur. 
Schopenhauer ile başlayan bu yeni bakış açısı, 
varoluşçu filozof Nietzsche’yi de etkilemiştir. 
Nietzsche de (1993:100-103) benzer bir şekilde 
hayatın en derin gerçeğini olduğu gibi yansıtan 
bu sanat dalının kişiye yaşam enerjisi ve yaşam 
bilgeliği verdiği fikrini savunmuştur. 

Müzik felsefesinin önemli kilometre taşlarından 
birisi da Hanslick’in “Müzikal Olarak Güzel Ola-
na Dair” kitabının basılması olmuştur. Bu ünlü 
kitabında Hanslick (1986:28), müziğin güzelliğini 
sadece seslerin ve seslerin sanatsal birleşiminin 
oluşturduğunu savunmuştur. Hanslick’in müziğin 
güzelliğini açıklarken duygu uyandırıcı yönünden 
çok biçimine vurgu yapması, müzikal biçimciliğin 
başlangıcı olarak sayılmaktadır. 

Tarih adımlarını modern felsefeye doğru atarken 
Adorno müzik felsefesi tartışmalarına çarpıcı ve 
önceki felsefecilerden oldukça farklı bir yorum 
katmıştır: Müziğin tıpkı teori gibi büyük kitlelerin 
mevcut farkındalıklarını ileriye götürme misyonu 
vardır. Oysa günümüz koşullarında dinlenen mü-
zik bestecinin özgür kontrolünde gibi gözükse de 
aslında kapitalizmin bir aracıdır. Zira dinleyiciler, 
para verdikleri müziği sadece beklentilerini kar-
şılayıcı niteliğine değer vermektedirler (Adorno, 
2002:394-451). Müzik ile toplum ilişkisi ilk defa 
dile getiren Adorno’nun düşünceleri, müziğin ilk 

defa topluma etkisi olan bir kavram olarak ele 
alması ve onun bu rolü üzerine düşünme olanağı 
yaratması acısından önem taşımaktadır. 

Adorno sonrasında modern felsefeye geçiş ile 
birlikte, müziğin değerine ilişkin tartışmalar 
devam etmiştir. Meyer (1956:62-63), tek tip bir 
müziğin (Klasik Batı Müziği) evrensel niteliğini 
reddederek değişik müzikler üzerinden müziğin 
değerinin tartışılması gerektiğini savunmaktadır. 
Ancak tüm bu değişik evrensel dillerin önemli 
ortak noktalarının da olduğu unutulmamalıdır. 
Goldman (1992:43), tamamen memnun edebilen 
ve diğer zihinlerin yaratıcı güçlerini bütünüyle 
ortaya çıkarabilen bir dünya olan müziğin özgün 
değerinin insan ruhunu ortaya çıkarışındaki saflığa 
dayandığını vurgulamıştır. Kivy (2002:260) ise, 
Hanslick ile başlayan müzikal biçimcilik düşün-
cesini ileriye götürerek içeriksizliğin müziğin 
aslında en büyük gücü olduğunu, onun değerinin 
dinleyiciyi soyut müzikal yapılarla dolu bir dünya 
ile tanıştırarak özgürleştirdiğini savunmuştur. 

Felsefenin amacının tartışarak doğruya ulaşma 
çabası olması dolayısıyla, müzik felsefecileri 
müziğin anlamına dair tartışmalarına halen devam 
etmektedirler. 

2. Tarihsel Süreçte Müzik Eğitiminin Felsefi 
Yorumu

2.1. Müzik neden öğretilmeli?

Müziğin ‘neden’ öğretilmesi gerektiği sorusu 
üzerine yoğunlaşmış olan ilk filozoflardan biri 
antik klasik dönem filozofu Platon olmuştur. 
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Platon (1945:86-87), değişik müzikal modların 
ve ritimlerin özel duygulara denk geldiğini dü-
şünmekteydi (örn. Hiper Lidyan modu ve üzüntü 
duygusu). Dolayısıyla özellikle savaşçıların ve 
gençlerin eğitiminde müziğin anlamlı bir etkisi 
olacağına inanıyordu. 

Platon müzik eğitiminde form ve içerikte, aynı 
zamanda müzikal ifadede ve ritimde mükem-
melliğin amaçlanması gerektiğini vurgulamış-
tır. Ritim ve armonideki yücelik insanoğlunun 
ahlaki mükemmelliğini ve kendine yeterliliğini 
simgelemektedir. Bu yüceliği tecrübe eden 
öğrenciler, böylece, müzikal estetik yoluyla 
daha ileri yaşlarda karşılaşacakları mantığın da 
estetiğini küçük yaşta tecrübe etmektedirler. Bu 
çeşit bir eğitim, ayrıca, bir kişiyi doğada veya 
sanatlarda var olabilecek yanlışları ve çirkinlikleri 
ayırt edebilecek estetik algı düzeyine getirmek-
tedir. Böylelikle kişi ruhuna daha tanıdık gelen 
güzelliği tercih edecek, çirkinlikleri ve hataları 
eleyerek asil bir ruha ulaşacaktır (1945:89-91) 
Platon (1945:258), bunların yanında, bu eğitimin 
zorlayıcı bir tavır yerine oyun yoluyla verilmesi 
gerektiğini belirtmelidir çünkü istek dışı empoze 
edilen eğitim akılda kalıcılığa sahip olamaz. Bu, 
ayrıca çocukların doğal olarak hangi eğilimlere 
sahip olduğunu hakkında da ipuçları sağlayacaktır. 

Platon’un öğrencisi olan Aristoteles tıpkı Platon 
gibi müziğin ruhun özüne hitap ettiğini ve ahlaki 
değerler aşıladığını savunmaktadır. Müziğin sağla-
dığı yararlardan birincisi ise eğitimdir. Zira, zevk 
duygusu uyandıran müzik, eğlendirmenin yanı sıra 
aklın eğitilmesini ve boş zamanın yararlı şekilde 

değerlendirilmesini sağlamaktadır. Erdemlerin 
imajlarını yansıtmakta olan müzik, bu imajlardan 
zevk duygusu alan dinleyiciler aynı zamanda 
bu erdemlerden de zevk almakta, böylece daha 
üstün bir boyuta erişebilmektedirler. Aristoteles’e 
göre müzikal besteler karakter hallerinin birer 
yansımasıdırlar, bu yüzden insanların karakterleri 
üzerinde doğrudan etkileri vardır. Tıpkı Platon 
gibi değişik modların ve ritimlerin özel duygular 
uyandırdığını savunan filozof, gençlerin eğitiminde 
müziğin önemli bir yere sahip olması gerektiğini 
savunmaktadır. Platon’dan ayrı olarak ayrıca 
yaşlı kişilerin eğitimi için de yumuşak ve sakin 
karakterli müziklerin kullanımını önermektedir 
(Aristoteles, 1995:305-317)

Antik dönem sonrası, filozoflar müziğin eği-
timsel boyutunu ön plana almamışlar, önceleri 
müziğin analizini yaparak onu daha iyi anlamaya 
çalışmış, daha sonraları da onun insan ve toplum 
üzerindeki etkisine değinmişlerdir. Zira yukarıda 
da belirtildiği gibi, müziğin bağımsız bir sanat 
olarak kabul edilmesi uzun yılları kapsayan bir 
süreç olmuştur. Aydınlanma Çağı sonrasında, 
Schopenhauer ve  Nietzsche’yi kapsayan bir grup 
filozof müziği insanı bilgeliğe ve derin bir dünya 
görüşüne götüren bir öğe olarak görürken, özel-
likle Adorno ve sonrasındaki filozoflar müziğin 
toplumları ileriye götürücü yanını vurgulamışlardır. 
Bu düşüncelerin, özellikle müzik eğitimi üzerine 
yazılmamış olmalarına rağmen bu alanda daha 
sonra yazı yazanlar için ilham kaynağı olduğu 
söylenebilir. Ancak Modern Çağ’a giriş ile birlikte 
müzik felsefesi ile müzik eğitimi felsefesi arasında 
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bir ayrışma olduğu görülmektedir. Müzik felsefesi 
daha çok sanat felsefesi alanı üzerine yoğunlaş-
mış geleneksel felsefeciler tarafından yapılırken, 
müzik eğitimin felsefesi büyük çoğunlukla müzik 
eğitimi alanında uzmanlaşmış müzik bilginleri 
tarafından yapılmaya başlanmıştır. Buna neden 
olarak, özellikle Anglosakson müzik eğitimi 
felsefesinin  teoriye değil uygulamaya dönük bir 
yaklaşımı tercih etmesi gösterilebilir. Zira, soyut 
ve idealist hedeflerden çok, kullanışlı ve somut 
yarar sağlayan sonuçları hedefleyen ‘Uygulamalı 
Müzik Eğitimi Felsefesi’ (Praxial Philosophy of 
Music Education) yaklaşımı, 20. yüzyıl boyunca 
ağırlığını koruyan geleneksel ‘Estetik Müzik 
Eğitimi’ (Aesthetic Music Education) yaklaşı-
mına karsı günümüzde ağırlığını koymuştur. 
Aşağıdaki bölümlerde her iki yaklaşım da daha 
detaylı olarak açıklanacaktır. 

2.1. Müzik nasıl öğretilmeli?

Müziğin ‘nasıl’ öğretilmesi gerektiği sorusu 
da müzik eğitimi felsefesinin en önemli prob-
lemlerinden biridir ve günümüz müzik eğitimi 
felsefesinin temelini oluşturmaktadır. Bu konu ile 
ilgili yazı yazan az sayıda müzik filozoflarından 
olan Kivy (1991), batı geleneğinin bilgiye öncelik 
vermesinin sanat, dolayısıyla müzik eğitimi için 
yeterli bir bakış açısı sağlamadığını düşünmekte-
dir. Müzik, insan olma duygusunu insanoğluna 
tattıran ritüel bir anlamı olan bütün bir müzikal 
deneyimdir. Müziğin hem dinlenmesi hem de icra 
edilmesi bir araya gelişi beraberinde getirmektedir. 
Dolayısıyla, müziğin eğitiminde, baş yapıtların 
tanınmasının sağlanması ve temel müzisyenlik 

bilgisinin verilmesi kadar şarkı söylemenin ve 
enstrüman çalmanın da önemini vurgulamaktadır. 
Müzik eğitimi, müziğin ritüel, sosyal ve katılım 
sağlayıcı yanını göz önüne alarak verilmelidir. 
Ancak bu şekilde ‘insancıllaştırma’ görevini 
tam anlamıyla gerçekleştirebilir (Kivy, 1991:93). 

‘Estetik Müzik Eğitimi’ felsefecileri grubunun 
temsilcilerinden olan Reimer, müziği, müzikal 
dünyalar yaratarak kendimizi tanımamıza yardım 
eden bir kavram olarak görmektedir. Duyduğumuz 
müzik, hem kendimize özgü yaratıcılığımızı, 
hem de zekamızı harekete geçirdiği için müzik 
dinleme aktiviteleri, Reimer’in en önem verdiği 
(ancak daha sonraları uygulamalı müzik eğitimini 
savunan felsefeciler tarafından eleştirilecek olan) 
konulardan biridir. Bu yüzden, öğrencilerin her 
müzikal deneyime kendi bireysel bakış açılarını 
eklemelerini desteklemenin önemini vurgula-
maktadır (Reimer, 2003:86-89). 

Uygulamalı felsefeyi temel alan bir müzik 
eğitimini savunan günümüz müzik eğitimi fel-
sefecilerinden David J. Elliott’a göre ise aslında 
müziğin eğitiminin felsefi problemler yaratması 
şaşırtıcıdır çünkü dünyanın her yerinde insanlar 
müziği değerli olarak saymakta ve resmi veya 
resmi olmayan şekillerde müziği öğretme ve 
öğrenme çabasındadırlar.  Elliott, müzik eğitimi 
felsefesinin iyi geliştirilememesinin nedenini 
müzik eğitimi felsefesinin sadece estetik eğiti-
mi ile özdeşleştirilmiş olmasına bağlamaktadır. 
Müziğin estetik içeriğini reddetmemekle birlikte 
Elliott, müzik eğitimi felsefecilerinin düşünce-
lerini estetik teorilerin ve onların varyasyonla-
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rının üzerine kurmasını eleştirmektedir (Elliott, 
1995:4-5). Sanatsal ve yaratıcı müzik yapmayı 
müzik eğitimi felsefesinden ayırmamak gerek-
tiğini savunan Elliott, müzik eğitimi felsefesi 
yaparken müzik dinlemenin yani sıra performans, 
doğaçlama, besteleme, düzenleme ve yönetmenin 
analizinin özellikle gerektiğini vurgulamaktadır. 
Elliott, müzik eğitiminin amacının öğrencileri 
müziğin ve müzik eğitiminin değerine ulaş-
tırma olduğunu belirtmekte ve performans ile 
dinlemenin derin bilişsel ve eğitimsel ilişkisini 
irdelemenin gerekliliğini savunmaktadır (Elliott, 
1995:12-15). Uygulamaya vurgu yapmasının 
nedeni olarak, müzik yapmanın tüm yollarının 
çok boyutlu düşünme şekillerini içermesi ve 
bunun insanoğlunun kazanabileceği en önemli 
bilgi çeşitlerinden birisi olmasını göstermekte-
dir. Bu yüzden müzikal performans ve müzikal 
yaratıcılığın geliştirilmesinin müzik eğitimde en 
önemli olan iki nokta olmasına şiddetle vurgu 
yapmaktadır (Elliott, 1995:33).  

Goble 2010 yılında basılmış olan kitabında, 
çok kültürlü bir ülke olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nde verilen müzik eğitiminin felsefe-
sini bambaşka bir açıdan irdelenmekte ve yeni 
bir anlayış öne sürülmektedir. Bu bakış açısı 
aynı özellikler taşıyan tüm ülkeler için geçerli 
sayılabilir. Goble’a göre post modern dünyada 
amaç, çeşitli arka planlara ve etnik kimliklere 
sahip olan tüm öğrencilere müziği öğretmek 
olmalıdır. Dolayısıyla müzik eğitimi, bu etnik 
grupların inançlarına ve kültürel özelliklerine 
uygun olacak şekilde verilmelidir ki müzik 

amaçlanan değerini kişilere aktarabilsin. Goble’a 
göre mutlak gerçek yoktur, gerçek görecelidir; 
dolayısıyla eğitim pragmatist amaçlara hizmet 
etmelidir. Böylece çeşitlilik tek müzikal gerçek 
üzerinden eğitilmeyecektir (Goble, 2010:270-279).

Regelski, müzik eğitiminin toplum üzerindeki 
etkisinin sadece resmi eğitim veya müzik orkest-
ralarına katılım ile değil dijital medya ve müzik 
kulüplerini kapsayan geniş bir sosyal kaynak ile 
gerçekleşebileceğini savunmaktadır. Dolayısıyla, 
toplum tarafından önemi farkında olunmayan bu 
eğitim formları, günlük hayatın değerine yaşayan 
bir güç olarak katkıda bulunabilecektir. Regelski, 
ayrıca, günümüz toplumunda müzik eğitiminde 
katılımcı bir kültürün yaratılmasının önemine 
değinmektedir. Bu da yukarıda belirtildiği üzere 
müzik eğitimi kaynaklarının genişletilmesi ve 
göreceleştirilmesi yolu ile sağlanabilir (Regelski, 
2013:40-41).

3. Değişik Kültürlerde Müzik Eğitimi Felsefesi 
ve Uygulamalar

Yukarıdaki bilgiler ışığında, geçmişten bugüne 
süregelen müzik eğitimi üzerine felsefi tar-
tışmaların amacının müzik eğitiminin neden 
gerekli olduğuna ve nasıl uygulanması gerekti-
ğine odaklandığı söylenebilir. Ancak, uygulama 
konusunun   kültürden kültüre çeşitlilik gösterdiği 
görülmektedir. Bu nedenle, müzik eğitiminin 
doğasını daha derinlemesine algılayabilmek 
için değişik kültürlerin müzik eğitimini nasıl bir 
müzik eğitimi felsefesine dayandırdıkları konusu 
önem taşımaktadır. Üç farklı kültür ve coğrafya 
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olan Hindistan, Finlandiya ve Amerika Birleşik 
Devletleri örneklerini incelemenin, bu açıdan 
yararlı olacağı düşünülmektedir.

3.1. Hindistan

Dünyanın en eski müzikal geleneklerinden olan 
Hindistan müziği, çok sayıda alt geleneklerden ve 
bireysel stillerden oluşmaktadır. Tıpkı batı müziği 
eğitiminde klasik batı müziğinin temel olması 
gibi, Hindistan müziğinin de temelini Hindistan 
klasik müziği oluşturmaktadır. Bu müzik, teorik 
farklar taşıyan iki ana sistemden oluşmaktadır: 
Kuzey Hindistan Geleneği (Hindustani Sangeet) 
ve Güney Hindistan Geleneği (Carnatic Sangeet). 
Bu sistemler, batı müziğinde olduğu gibi tam-
pere edilmiş sesler yerine saf seslerden oluşan 
modal bir yapıdan oluşmaktadır. Başlangıç sesi 
müziğin çok önemli bir parçasıdır ve tonik alt 
yapıyı oluşturmaktadır. Bir müzikal parçanın 
hangi diziye ait olduğu veya majör/minör yapısı 
önemli değildir. Parçalar  ‘tal’ olarak adlandırılan 
gelişmiş ritmik vuruşlardan oluşurlar. Bu oldukça 
karmaşık müzik sistemi uzun yıllar süren formal 
eğitimi gerektirmektedir. Bu eğitim, usta-çırak 
ilişkisi ile olur. Bunun geleneksel bir eğitim 
tarzı olduğu düşüncesinde olunsa da günümüzde 
pratik olarak sosyal medya yardımı ile öğrenci 
geniş bilgiye ulaşabilmektedir. Bu, teknolojinin 
ülkede hızla gelişmesi ile paraleldir. Teknoloji-
deki bu büyük gelişim Hindistan’ın ünlü lideri 
Gandhi’nin ‘Swadeshi’ felsefesinin bir yansı-
masıdır. Bu perspektife göre kendine yeterlilik 
gelişmeyi getirecek en önemli unsurdur. Dünya 
marketleriyle ilişkisiz olarak sadece Hindistan’ın 

kendisi ihtiyaçlarına yetecek şekilde bir teknolojik 
gelişmeyi amaçlayan bu hareket, ülkede büyük bir 
teknolojik gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. 
Bu gelişme elbette ki müzik eğitimi üzerinde de 
belirgin bir etki sağlamıştır. Örneğin, Tamboura 
veya Sur peti isimli geleneksel enstrümanlar 
yoluyla oluşturulan Shruti dizisi, artık elektronik 
tambur yoluyla öğrencilere aktarılmaktadır. Bu 
elektronik tamburun alternatifi olarak güney 
bölgelerde Surpeti ve Shruti Kutusu her müzik 
öğrencisi tarafından kullanılmaktadır. Bu aletlerin 
hepsi Hindistan’ın kendi tasarımıdır ve batıdaki 
elektronik enstrümanlar ile bağlantısı yoktur. Bu 
örneklere davul sololarına tekrar eden melodi 
ekleyen elektronik Lahara, veya vurmalı eşlik 
üreten elektronik Tal Mala eklenebilir. Gelişmiş 
teknoloji tüm bunların yanı sıra özgün Hindistan 
ritimlerini, dizilerini ve bestelerini kodlamak 
üzere geliştirilmiş ve ayrıntılı semalar içeren 
veri tabanları, Hindistan’ın müziğini ve müzikal 
enstrümanlarını analiz etmeye yarayan, besteci-
liği yaygınlaştıran ve Hindistan müzik teorisini 
incelemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bilgisayar 
sistemleri de sağlanmıştır  (Courtney, 1994:33-39).

Özetle, Hindistan müzik eğitimi felsefesi, tabanını 
geleneklerini sürdürmeyi amaçlayan bir bağımsızlık 
anlayışından almaktadır. Bu anlayış, Gandhi’nin 
hayat görüşü ve Hindistan’da oluşturmaya çalıştığı 
düzen ile paraleldir. Gandhi hareketinden sonra 
teknolojide oldukça çarpıcı gelişmelere uğrayan 
Hindistan, bu yenilikleri müzik eğitiminde de 
sürdürerek kendi müzikal geleneğini korumaya 
devam etmektedir.
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3.2. Finlandiya

Uzun zamandır seküler koro geleneği ve düzgün 
yerel orkestralarıyla tanınan Finlandiya’da ise 
müzik eğitimi Kuzey Amerikan modelinden 
birçok yönden ayrılmaktadır. Müzik sınıflarında 
klasik ve halk müziğinin yanı sıra popüler müzik 
de yer almaktadır. Şarkı söyleme, çalma, bestele-
me ve doğaçlama etkinlikleri oldukça yaygındır. 
Bu etkinlikler bas gitar, elektronik piyano gibi 
modern enstrümanlar yolu ile de yapılmaktadır 
Allsup, 2011:50).

Finlandiya okul müzik eğitimi felsefi tabanını şu 
düşünceden almaktadır: Çocuklar değişen çoğulcu 
ve çok kültürlü dünya ile uyumlu bir müzik eğitimi 
almalıdır. Dolayısıyla, öğrencilerin esneklik ve 
adaptasyon yeteneklerinin geliştirilmesi gerek-
mektedir. Bu amaçla doğrultusunda çocukların 
çok sayıda ve çeşitte müzik enstrümanını tecrübe 
ettiği, şarkı söyleyebildiği ve enstrüman çalabil-
diği, sadece klasik batı müziği odaklı değil, caz 
ve halk müziği ile iç içe olabilecekleri bir sınıf 
ortamı oluşturulmalıdır. Finlandiya’da müzik 
öğretmenliğinin oldukça prestijli bir meslek ol-
ması ve müzik öğretmeni adayı olmanın ciddi bir 
elenme süreci gerektirdiği de önemli bir noktadır 
(Allsup, 2011:50-51).

Smith’in Finlandiya’daki Eğitim ve Müzik Ders-
leri Notları’nda belirttiği üzere, Finlandiya’da 
sanat eğitimi ile amaçlanan sonuçlar da müzik 
eğitiminin altında yatan eğitimsel bakış açısını 
ortaya koymaktadır:

a. Bir sanat grubuna ait olmak güçlü bir sosyal 
destek ağı sağlamaktadır.

b. Sanat aktiviteleri aile bağlarını güçlendirmeye 
doğal bir katkı sağlar.

c. Bir sanat lideri aynı zamanda akıl hocası 
olarak sayılacaktır. 

d. Sanattan zevk almak olumlu bir okul dene-
yimidir. 

e. Sanatta yeterli olma kendine güveni ve öz 
saygıyı arttırır. 

f. Sanat eğitimi okulun içinde olduğu kadar 
dışında da fırsatlar sunmalıdır.

g. Sanat yolu ile hayatın zorluklarını ve yeni-
liklerini keşfedebilir, daha iyi anlayabilir ve 
onlarla başa çıkmada daha güçlü olabiliriz.

h. Sanat yaratmak ve icra etmek için birlikte 
çalışmak problem çözme kabiliyetini gelişti-
rir ve toplum önünde yapılan performanslar 
duygusal başa çıkma yeteneğini arttırır.

Özetle, Finlandiya’daki müzik eğitimi, temellerini 
geleneksel ve katı bir müzik eğitimi felsefesi 
yerine hızla değişmekte olan ve kültürlerin iç içe 
geçtiği dünyaya uyumlu olma gerekliliği üzerine 
kurmaktadır. Bu bakış açısı, öğrencilerin müzikal 
üretme ve performans yolu ile kendilerini ger-
çekleştirmelerini, değişik kültürlerin müziği ile 
tanışıklık yolu ile çok kültürlü dünyaya uyumunu 
sağlamaktadır. 
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3.3. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde günümüzde 
verilen müzik eğitimi iki farklı felsefi tabanın 
sentezi olarak nitelendirilebilir. Bu iki felsefi görüş, 
yukarıda da bahsedilmiş olan ‘Estetik Yaklaşım’ 
ve ‘Uygulamalı Yaklaşım’dır. Estetik Yaklaşım 
görüşü müzik eğitimini bir güzellik eğitimi olarak 
değerlendirir.  Estetik Yaklaşım, müzikal sanat 
eserlerini dinleme yolu ile gerçekleştirilen estetik 
deneyimi merkeze almaktadır. İnsani duygular 
ile müzikal yapıyı paralel olarak kabul eden bu 
bakış açısı, müzik eğitimi yoluyla duyguların 
da eğitilebileceğini savunmaktadır (Spychiger, 
1997:33). Zira, bu perspektifin önemli temsilci-
lerinden Reimer (2003), yukarıda da belirtildiği 
gibi, müziğin öğretilme amacının zihinsel hayatın 
parçası olan duygunun öz bilgisine sahip olabil-
meyi sağlamak olduğunu düşünmektedir. 

Uygulamalı Yaklaşım ise felsefi temellerini 
Aristoteles’in uygulamalı felsefesinden almak-
tadır. Bilgiyi teori, teknik ve uygulama olarak 
üçe ayıran Aristoteles’e göre uygulama (praxis) 
bireysel olarak yapma-etme aracılığıyla kişinin 
kendisini gerçekleştirmesini içermektedir (Re-
gelski, 1998:28-31). Tam da bu nedenden dolayı 
uygulamalı yaklaşımı benimseyen müzik eğitimi 
felsefecileri, müzik eğitimini bu bakış açısıyla 
şekillendirmenin en uygun yöntem olduğu düşün-
cesindedirler. Müzik, kişinin bir adım uzağında 
durduğu soyut ve uzak bir kavram olmak yerine, 
bireyin enerjisini ve yaratıcılığını kullanabileceği 
aktif ve üretici süreçleri içermelidir. Uygulamalı 
Yaklaşım’ın öncülerinden Elliott, buna paralel 

olarak estetik yaklaşımın müziği kişiden ayrı 
tutan bakış açısını ve müzik yapma yerine 
müzik dinleme etkinliklerinin uygulanmasını 
eleştirmektedir (Elliott, 1995:30).  Oysa müzikal 
performansı ve yaratıcılığı odak noktası olarak 
alan uygulamalı müzik eğitimi, tüm bu aktiviteleri 
kapsayan ‘müzisyen olma’yı müzikal anlama  
ile eş değer tutmaktadır. Çünkü müzikal olarak 
anlamak, salt resmi bilgiden çok daha derin bir 
niteliğe sahiptir (Elliott, 1995:68). 

İki eğitimsel felsefeyi karşılaştıran Spychiger 
(1997:37-39), iki yaklaşım arasındaki farkın 
özetini şu şekilde açıklamaktadır: Estetik bakış 
açısı, estetik deneyimin sonucunu yaşamın canlılığı 
ve götürülemezliğine; uygulamalı bakış açısı ise 
müzisyenliğin akış deneyimine ve öz gelişime 
odaklanmaktadır. Zira, Reimer müziği ‘estetik bir 
konu’, Elliott ise ‘çeşitlilik içeren insan pratiği’ 
olarak tanımlamaktadır.  

Her iki müzik eğitimi felsefesi de güçlü özellikler 
taşıdığından Amerika’da müzik eğitimi bu iki 
bakış açısının bir sentezi olarak hayat bulmaktadır. 
Bir yandan müziğin ideal ve estetik olarak kabul 
edilen örnekleri öğrencilerle buluşturulurken bir 
yandan da onların besteleme, doğaçlama, per-
formans gibi yaratıcılıklarını kullanabilecekleri 
etkinlikler müzik eğitimi içerisinde verilmektedir. 
Çok kültürlülük ve değişen dünyanın da dikkate 
alındığı bir değişim süreci de elbette başlamıştır 
ve yukarıda bahsedilmiş olanlar dahil çok sayıda 
müzik eğitimi felsefecisi sentez niteliği taşıyan bu 
eğitimsel bakış açısının geliştirilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadırlar.
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4. SONUÇ

Müziği ve müziğin öğretimini irdeleyen fikirler 
tarihsel süreçte ilerleyerek günümüze ulaşmış-
tır. Müziğin bağımsız bir sanat olmasına kadar 
devam eden upuzun süreçte, müziğin öncelik-
le çeşitli   erdemler geliştirici bir araç, daha 
sonraları daha derin bir anlamı olan özgün bir 
sanat olarak kabul edildiği görülmüştür. Müzik 
eğitimi üzerine yazmış felsefeciler ise, uzun bir 
süre boyunca Antik Dönem etkisinde kalmış, 
müziği özellikle estetik bakış açısını geliştirici 
ve iyileştirici niteliği ile kabul etmiştir. Günümüz 
dünyasının pragmatist dünya koşullarında ise, 
müziğin yaratıcılık ve performans yanı ön plana 
alınmış, idealize edilmiş tek bir müzik değil tüm 
müziklerin öneminin olduğu bir müzik öğretimi 
felsefesi ortaya çıkmıştır. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, 
müzik eğitimi felsefesi ülkeden ülkeye ve kül-
türden kültüre farklılıklar içermektedir. Amerikan 
müzik eğitimi, estetik ve uygulamalı müzik felse-
fesinin bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu nedenle, ülkedeki müzik eğitiminde estetik, 
yani ‘güzel’ olarak kabul edilen müziklerin din-
lenilmesinin ve icra edilmesinin yanı sıra farklı 
müzik türlerine de açık bir bakış açısı bir yandan 
yerleşmektedir. Üretici aktiviteler, müzik eğiti-
minin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ülkemizde ve 
bazı Avrupa ülkelerinde de benzer bir anlayışın 
uygulandığı görülmektedir. Hindistan ve birçok 
Asya ve Ortadoğu ülkesi ise geleneksel müzik-
lerini temele alan bir müzik eğitimi felsefesini 
benimsemektedirler. 

Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, bu görüşün 
daha ötesinde, dünyayı hareket halinde olan, 
değişen, çok kültürlü toplumları içeren ülkeleri 
barındıran bir olgu olan yeni bir bakış açısı vardır. 
Amerika’da uygulamalı eğitim felsefesinin de 
savunduğu ve Finlandiya’da örneği görülen bu 
yaklaşım, daha özgür ve göreceliliği benimseyen 
bir müzik eğitimi anlayışını temel almaktadır. Bu 
bakış açısı, kuralcı bir müzik eğitimi yerine hızla 
değişmekte olan ve kültürlerin iç içe geçtiği yeni 
dünyaya uyumlu olmayı sağlayan yeni bir müzik 
eğitimini savunmaktadır. Bu tür bir müzik eğitimi 
ile öğrenciler müzik yaratma ve performans yolu 
ile kendilerini gerçekleştirecek, değişik kültürlerin 
müziğiyle tanışıklık yolu ile çok kültürlü dünyaya 
uyum sağlayacaklardır.

Değişen dünyaya uyum önemli olmakla birlikte 
özgürlüğün sınırlarının tartışılması da bir o kadar 
önemlidir. Katılık ve gelenekler yumuşatılırken 
ve her çeşit müziğe saygı duyulurken, bunun 
yozlaşma tehlikesi gözetilerek yapılmasının yararı 
vardır. Zira, Antik Dönem’de yaşamasına rağmen 
fikirlerinin değeri kaybolmamış olan Platon’un 
da vurguladığı müziğin ‘erdem geliştirici’ niteliği 
hala geleneksel müzik felsefecilerince önemli 
sayılan bir düşünce olmaya devam etmektedir. 
Bunun yanında, Adorno’nun savunduğu müziğin 
yozlaşıp tüketim aracı haline gelen bir kavram 
değil toplumu ileriye götürücü niteliği olan bir 
etken olarak ele alınması hala etkili bir yaklaşım 
olmayı sürdürmektedir. Müzik eğitimi, felsefi 
tartışmalar devam ettikçe elbette değişecek, ge-
lişecek ve en ideal şekline ulaşacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT 

This paper aims to examine the basis, development and today of the philosophy of music education. 
While realizing this aim, the ideas from history of the philosophy of music and the philosophy of 
music education will be explained. The examination of main themes of the philosophy of music 
education and some new information and ideas on today’s philosophy of music education will also 
be provided. Through long centuries, the ideas, which examine and philosophize music and music 
education, have changed and deepened. While in ancient times music was generally considered as a 
means of creating a noble character, rational point of view revealed that music independently had a 
mathematical character. After long years of the dominant perspective that regarded music as an art 
of arousing feelings, new ideas after the enlightment period insisted on accepting music as having 
a unique meaning, either by emphasizing its formal character, focusing on its parallelism with the 
deeper reality and its liberating power, or its impact on society to improve and arrive at a more pro-
found level. The philosophy of music education, thus, reached to a different point when compared 
with the first ideas in the ancient times. The emphasis of Plato and Aristotle on music’s healing and 
improving side for the young people became an inspiration for the philosophers of music education 
for a very long time. Hence, ‘Aesthetic Music Education’ approach, which was especially dominant 
in the twentieth century Anglo-saxon music education system, defended the power of music to make 
young people know themselves better and made an emphasis on the listening of music that possess 
profound aesthetic value. However, ‘Praxial Music Education’ approach, which took its roots from 
Aristotle’s general praxial philosophy, defended the notion that music can only be learned with the 
participation in musical activities such as composing, improvising or conducting. Not denying the 
role of music listening in the music education, the scholars who believe in the praxial philosophy of 
music education, made an emphasis on the importance of ‘doing-making’ because of its containing 
multi dimensional thinking styles. This approach also focuses on the reflection of cultural diversity 
on the music education. Thus, paraxial philosophers of music education strongly believe that mu-
sic education should fulfill the needs of all students no matter what their cultural background is. 
Therefore, the general view of aesthetic music philosophers that regards western classical music as 
the most aesthetic type of music was denied and all music types was believed to have the potential 
of having aesthetic value. This approach also stresses the necessity of the digital media and the 



54

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Music Researches

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May -  June – July - August 2015 Issue 04 Summer

ID:31 K:52
ISSN Print: 2148-8223 ISSN Online: 2149-2476

 (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent No:2015/04090  - Trademark Patent No: 2015/04090)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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development of all the information sources about music. In order to have a deeper understanding 
about the impact of music education philosophy on the practices of music teaching and learning, the 
knowledge of diverse music practices from different cultures is believed to be helpful. For instance, 
in India, music teaching focuses on maintaining the music traditions of the country. The basis of this 
perspective depends on Gandhi’s philosophy, which defends the importance of independence and 
the protection of the conventions. The developments of technology in the country, thus, are used as 
a means to analyze the music of India and Indian instruments, to make composing more prevalent 
and to examine the music theory of Indian music. However, as distinct from India, the philosophy 
of Finland music education takes its basis from the idea that the music education received by young 
people should fit the changing and multi cultural world. In parallel with this liberal point of view, not 
only classical, jazz and folk music but also popular music is taught in the music classes of Finland. 
Musical performing and creating also have a dominant place in Finland music education. Though 
having some common points with Finland music education, music training in United States has its 
own unique characteristics. In this country, music education is the combination of two approaches, 
which are respectively ‘Aesthetic Music Education’ and ‘Praxial Music Education’. As mentioned 
above, aesthetic music education philosophy stems from the traditional notion that education with 
beautiful music will enhance the ability of thinking and feeling. However, praxial music philosophy 
denies the existence of beautiful or aesthetic music and gives chance to every kind of music in the 
education of young people. In addition, while aesthetic music education gives focus to music liste-
ning, praxial music education makes an emphasis on the activities such as performing, conducting 
and composing. Although the effect of praxial music education is improving as the time passes, the 
traditional aesthetic education is still being respected in United States, and both educational appro-
aches exist in the music education practices. The fundamental aim of philosophy is to search for the 
truth. Therefore, it is believed that music education will develop better in all the world and cultures 
as new ideas and approaches on music and music education are produced. 
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DISTINGUISH THE THEORETICAL AND PRACTICAL DIFFERENCES 
USING A SOFTWARE FOR TURKISH MUSIC
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Öz: Geleneksel Türk Müziği kapsamında bakıldığında saz 
ve ses icrası eğitimi geçmişten günümüze kadar usta çırak 
ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarz eğitimin 
sebebi genel olarak yazılı bilgi aktarımdan daha ziyade sözlü 
bilgi aktarımı yolunu kullanma olgusudur. XX. Yüzyıla 
kadar bu sözlü kültür aktarımının daha sağlıklı temellerle 
yapılabilmesi amacıyla birçok kişi tarafından Türk Müziği 
nazariyatı ile ilgili eserler yazılmıştır. XX. Yüzyılda Rauf 
Yekta, Abdülkadir Töre ve Arel-Ezgi-Uzdilek’in ortaya 
koymuş oldukları ses sistemlerinden günümüze kabul edile-
rek kullanıla gelen Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi olmuştur. Bu 
sistem genel olarak bir oktavı 53 komaya ayırarak, dizileri 
ve makamları bu 53 ses açısından açıklamaya çalışmış bir 
teoridir. Bu teorinin matematiksel kurulumu kendi içinde 
düzenli olmasına rağmen uygulama boyutunda teorisi ile 
örtüşmeyen birtakım sorunları olduğu da aşikârdır. Bu 
sıkıntının temeli de önceden bahsettiğimiz usta çırak eğiti-
minden ortaya çıkmaktadır. Bu teori ve uygulama farklarını 
belirlemek için günümüz çağında teknolojiden faydalanmak 
oldukça kolaylık sağlamaktadır. Kişisel olarak en temel 
kullanılabilecek olan teknoloji bilgisayardır. Bu tarz çalış-
malarla uğraşan araştırmacılara kolaylık sağlayacak birkaç 
program bulunmaktadır. Bu araştırmamızda uygulama ile 
teori farklılığını hem görsel hem de matematiksel ortaya 
koyabilecek olan programlar tanıtılmış, bu programlardan 
Celemony Melodyne ve Makambox programlarının temel 
kullanımı ve bu program sayesinde uygulama ile teori 
farklılıklarının ne şekilde bulunabildiği anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Teknolojisi, Geleneksel 
Türk Müziği

Abstract: When we look at the traditional Turkish music 
aspect, instrument and vocal training, from past to today 
is mostly developed around master and apprentice rela-
tions. The reason of this style education is because of the 
knowledge transfer was based on oral tradition rather than 
the written. Before the 20th century there were several 
publications try to preserve this oral tradion on Turkish 
Music. At 20th century Rauf Yekta, Abdülkadir Töre and 
Arel-Ezgi-Uzdilek’s sound structure widely adopted and 
today it’s called Arel-Ezgi- Uzdilek system. This system 
splits an octave to 53 pices (KOMA). This theory try to 
explain tunes and tones using this 53 sound. This theory’s 
mathematical structure is solid but when its applied, there 
are a lot of problem between the practical and theoretical 
aspects of it. The foundation of this problem lays on the 
master and apprentice style education that we mentioned 
earlier. Today’s technology helps to distinguished this 
practical and theoretical differences. At a personal levels, 
computers are the best tool in our disposal. There are 
several commercial software are available to make this 
research easier. In this article I will introduce you to some 
software that helps to demonstrate the difference between 
theory and practice. These softwares can do visualization 
and also can show the mathematical aspect of it. We will 
take a look at these softwares. We will try to explain the 
theoretical and practical differences using softwares called 
Celemony Melodyne and Makambox.

Key Words: Music, Music Technology, Traditional Turk-
ish Music
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GİRİŞ

Bir insan doğduktan sonraki öğrenmesine ebe-
veynlerini örnek alarak başlar. Kişi özellikle 0-6 
yaş döneminde anne ve babasının çok baskın 
etkisi altındadır. Onların olumlu, olumsuz tüm 
yanlarını kopyalayarak içine sindirir (Semiz, 1998: 
302). Ebeveynin davranışları nasılsa ilk etapta 
kişinin davranışları da benzerlik gösterir. Daha 
sonrasında sosyal ve kültürel etkiler sebebiyle 
kendine has kişiliği oturarak kısmen ebeveyn-
lerine benzeyen, ancak kendine özgü farklı bir 
kişilik meydana çıkar.  Toplumsallaşma sürecinde 
özdeşleşme, örnek alma, pekiştirme ve öğrenme 
yolu ile kişiliğini geliştirir (Aslan ve diğerleri, 
2007: 115). Geleneksel yöntemlerle Türk müziği 
eğitimi de bu sürece benzer bir yol izlemektedir.  
Türk müziği geçmişte usta-çırak ilişkisiyle, nota 
kullanmadan hafızaya dayalı olarak yapılan ve 
meşk adı verilen bir sistemle yürütülmüştür (Kaçar, 
2005: 216). Usta-çırak ilişkisi ile kişi sadece taklit 
etmekle kalmaz, taklit ettiklerinden de bir şeyler 
öğrenir. Ustasından öğrendiklerini kendi doğasıyla 
birleştirerek yeni, özgün bir şekil ortaya çıkarır 
(Özel, 2008). Bu sebepten ötürü Türk müziğinde 
sazendelerin ve hanendelerin kendine has tavrı 
bulunur. Aynı eseri icra eden farklı hanende veya 
sazendelerin icra şekillerinin farklı olmasının 
sebebi bundandır (Tan, 2008: 19).

Problem Durumu 

Bahsedilen icra ve tavır farklılıklarına ek olarak 
makamlardaki perdeler de benzer sebeplerden 
ötürü kişiden kişiye değişik yorumlanmıştır. 

Tampere sisteme göre arızalı olarak nitelendirilen, 
genellikle koma aralıklarını içeren makamlarda, 
kişilere özgü perde basma anlayışı ortaya çıkmıştır. 
Segâh, Uşşak, Hüseyni, Muhayyer vb. makamlar-
daki Segâh perdeleri; Saba, Bestenigâr, Şevkefza 
vb. makamlardaki Hicaz perdeleri gibi perdeler 
Arel-Ezgi-Uzdilek ses sisteminde belirtilen ara-
lıkların dışında, usta-çırak ilişkisi ile gelen silsile 
ile öğrenilen aralıklarda kullanılmıştır. Bunların 
kulakla matematiksel-fiziksel olarak tam tespiti 
mümkün olmadığından, bilgisayar teknolojisinden 
faydalanmamız gerekliliği aşikârdır. Bilgisayar 
teknolojisi sayesinde kişinin hangi perdeyi ne ka-
dar pest-dik bastığını, makamı genel olarak hangi 
perdeler ile icra ettiğini ve makam seyrinde hangi 
sesleri ağırlıklı kullandığını tespit edebilmekteyiz. 
Bu tespitleri yapabilmek için temel olarak iki adet 
programdan söz edebiliriz. Bir tanesi lisanslı-üc-
retli bir program olan Peter Neubäcker tarafından 
geliştirilen Celemony Melodyne programı; diğeri 
genel kamu lisansına sahip, özgür yazılım olan, 
Bilge Miraç Atıcı tarafından Java platformunda 
geliştirilen, temel kodlarını Barış Bozkurt’un 
yazdığı Makambox programıdır. 

Amaç

Perde doğrulama yazılımlarından Celemony 
Melodyne ve makam tespit-analiz aracı olan Ma-
kambox programlarının tanıtılması amaçlanmıştır.

Önem

Araştırma, Türk müziği alanında teorik olarak 
çalışmalar yapan kişilerin ihtiyaç duyabileceği, 
matematiksel verilere ulaşabilmelerini kolayca 
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sağlayabilecekleri programları tanımasını sağlaya-
rak, daha somut verilerle çalışmalar yapabilmeleri 
açısından önem taşımaktadır.

Sınırlılıklar

Perde doğrulama yazılımlarından Celemony Me-
lodyne programı haricinde eşdeğer diğer perde 
doğrulama yazılımlarını araştırmamıza dâhil 
etmedik. Melodyne programının diğer perde doğ-
rulama ve düzeltme yazılımları ile karşılaştırmalı 
analizini yapan Seyhan Canyakan’ın elde ettiği 
bulgulara göre, perde doğrulama yazılımlarından 
Melodyne’ın perde karşılaştırmalarında özellikle 
çok sesli materyallerin analiz, perde tespit aşa-
malarında diğer perde doğrulama yazılımlarına 
göre daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır 
(Canyakan, 2013: 64). Makam aracı olarak 
da sadece Barış Bozkurt’un proje danışmanı 
olduğu Tübitak projesinin Java platformunda 
geliştirilmiş şekli olan Makambox uygulaması 
ele alınmıştır. Barış Bozkurt’un ortaya koyduğu 
makam aracı (Bozkurt, 2008: 1) Makambox’a 
nazaran kurulumunun ileri bilgisayar kullanım 
tekniği istemesi ve ücretli-lisanslı bir program olan 
Matlab programı tabanında çalışması sebebiyle 
araştırmamıza dâhil edilmemiştir.

Yöntem

Araştırmada bu alanda çalışma yapabilecek 
araştırmacıların ihtiyaç duyabilecekleri yazılımlar 
hakkında açıklayıcı bilgileri paylaşmak amacıyla, 
belgesel tarama tekniği ile betimleme yöntemi 
benimsenmiştir.

Bulgular ve Yorum 

Melodyne programı aslen perde doğrulama ve 
düzeltme amacı ile yazılmış bir uygulamadır.  
Perde doğrulama teknolojisi günümüzde iki alana 
hizmet etmektedir. Bunlardan ilki kayıt sonra-
sında kaydedilen ses üzerinde perde doğrulama 
ve düzeltme işlemleri yapabilme, ikincisi ise 
canlı performans esnasında yapılan doğrulama 
ve düzeltme işlemidir (Canyakan, 2013: 29). 
Celemony Melodyne programı kullanım olarak 
daha ziyade ses kayıt stüdyolarında yanlış perde 
icralarını düzeltmek için kullanılmaktadır. 

Program bilgisayar ortamındaki ses dosyasını 
Resim 1’deki gibi içinde açarak hangi zamanda 
hangi sesi ne kadar süre ile ne kadar Cent değeri 
ile icra edildiğini tespit ederek ses izi olarak gös-
termekte ve bunun düzeltmesini yapabilmektedir. 
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Resim 1. Celemony Melodyne Programının İçinde Açılmış Ses Dosyasının Görünümü

Malumdur ki eski Türk müziği kayıtları plaklar-
dan manyetik bantlara, oradan da dijital ortama 
aktarılmıştır. Bu aktarma sırasında gerek plak 
devrinden gerekse manyetik bant devrinden 
hızlanma ve yavaşlama meydana gelmiştir. Bu 
devir kayıpları ses dosyasının frekansını bozmuş 
ve genel olarak eserin frekansında tizleşme veya 
pestleşme yaşatmıştır. Bunun yaşanmadığı düşünül-
düğünde Melodyne programı neredeyse kusursuz 
olarak tüm perde baskılarını ortaya çıkarmaktadır. 
Genel frekansı bozulmuş ses dosyalarında ise 

manuel olarak karar sesi tespiti yapılarak ilgili 
ses kaydının frekansı Cent bazında doğru frekans 
seviyesine çekilebilmektedir. Bu aşamadan sonra 
da Melodyne analizini oldukça başarılı olarak 
gerçekleştirmektedir. Program sayesinde hangi 
sesin ne kadar Cent değeri ile çalındığı tespit 
edildiği için arızalı olarak bilinen Segâh, Hicaz, 
Eviç vb. perdelerinin ses dalgalarına tıklamak 
koşulu ile Resim 2’deki gibi o anlık ne kadar 
Cent değeri ile icra yapıldığı görülür.
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Resim 2. Celemony Melodyne Programının İçinde Seçilmiş Bir Perdenin (La4 -47cent)  
Verisinin Görünümü

Makambox uygulaması açık kaynak Türk Makam 
Müziği Sinyal İşleme Projesidir (Atıcı, 2015). 
Bağımsız kodlayıcılar tarafından geliştirilen 
bazı kodlar, uygulamalar ve algoritmalar içerir. 
Bu program kullanıcıların müzik yapmak için 
onların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan 
bir araçtır. Programın perde analizi ve görselleş-
tirme araçları sayesinde, referans kayıtlar için 
kullanıcıya görsel bir geribildirim sağlayabilir 
yapısı bulunmaktadır. Makambox uygulaması 
Melodyne programına nazaran makamsal perde 
tespiti konusunda daha karışık bir uygulamadır.  

Program Resim 3’teki gibi ses kaydının makamını, 
karar sesini, karar ses frekansını neredeyse hatasız 
bir şekilde otomatik olarak tespit edebilmektedir. 
Program icranın kullandığı makamı %80’in üze-
rinde bir başarıyla tanıyabilmekte, karar perdesini 
saptayabilmekte, görsel verileri buna göre hiza-
layabilmekte ve duysal karşılaştırma için sinüs 
dalgası senteziyle seslendirme yapabilmektedir 
(Yarman, 2010: 6). Nadir de olsa bazen makam 
tespitini doğru yapamamaktadır. Ancak progra-
mın ara yüzünden elle makam ataması yaparak 
hatanın önüne geçmektedir.  
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Resim 3. Makambox Programının Içinde Açılmış Ses Dosyasının Görünümü

Makamın karar sesi her ne kadar aktarımlardan ötürü 
tizleşme veya pestleşme ile bozulsa da ilgili karar 
sesini sıfır kabul ederek perde tespiti ve makam 
grafiğini bu ses üzerinden gerçekleştirmektedir. 
Bu da bize oldukça kolaylık sağlamaktadır. Prog-
ramın içinde açılan herhangi bir ses dosyasının 

grafik olarak perde baskılarını Resim 4’teki gibi 
Arel-Ezgi-Uzdilek/Yekta, Karadeniz, Yarman ve 
Yavuzoğlu ses sistemleri ile karşılaştırabilmektedir. 
Karşılaştırmayı tek bir ses sistemi ile yapabildiği 
gibi birden çok ses sistemi ile de karşılaştırma 
özelliğini de barındırmaktadır.
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Resim 4. Makambox Programının Karşılaştırma Penceresinin Görünümü

İlgili ses sistemine göre icra edilen ses dosyasın-
daki makamsal perde baskısı farklarını grafiksel 
olarak ortaya koyduğu gibi, Resim 5’teki gibi 
ses sisteminde olması gereken perdelerin Cent 
değerlerine göre icradaki perde baskılarının Cent 

farklılıklarını da belirtebilmektedir. Bu özelliğin 
yardımı ile icraların eğitimde anlatılan Arel-Ezgi-
Uzdilek ses sistemi ile karşılaştırması yapılabil-
mekte ve kişilerin perde icralarının farklılıkları 
tespit edilebilmektedir.

Resim 5. Makambox Programında Karşılaştırılan Tanburi Cemil Bey’in Hicaz  
Makamındaki Taksiminin Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi Ile Arasındaki Perde  

Farklılıklarını Gösteren Grafik
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Makambox, icraların ses sistemleriyle karşılaştırma 
yapabilmesinin yanı sıra iki icrayı birbirleriyle de 
karşılaştırabilmektedir. Aynı makamda icra edilmiş 
farklı iki ses dosyalarının analizini yaparak grafik 
olarak birbirleriyle olan icra farklılıklarını ortaya 

koyabilmektedir. İstenirse Resim 6’daki gibi bu 
analizi seçilmiş olan ses sistemi/sistemleri ile 
de karşılaştırarak iki ses dosyası ile ses sistemi 
karşılaştırması grafiği verebilmektedir.

Resim 6. Makambox Programında Karşılaştırılan Tanburi Cemil Bey’in Ile Abdi Coşkun’un 
Hicaz Makamındaki Taksimlerinin Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi Ile Arasındaki Perde 

Farklılıklarını Gösteren Grafik

SONUÇ ve TARTIŞMA

•  Perde doğrulama yazılımlarından Celemony 
Melodyne, arayüzüne açılan ses kaydındaki 
seslerin tümünü Cent verileriyle birlikte gös-
termesi sayesinde, araştırmacıların bu alandaki 
çalışmalarına ışık tutabilecek bir yazılımdır. Bu 
özelliği sayesinde zaman düzleminde görünen 
ses dosyasındaki tüm seslerin Cent verilerine 
ulaşılabilmektedir. 

•  Melodyne’ın glissando ve vibratoları ayrıntılı 
olarak gösterebilmesi sayesinde Türk müziği 
tavır alanındaki çalışmalara yardımcı olabilecek 
yapıya sahiptir. 

•  Makambox uygulaması makam tespiti ve 
makamın karar sesini bulabilmesi sayesinde, 
Türk müziği alanında çalışma yapan ancak 
detaylı makamsal bilgiye sahip olmayan araş-
tırmacılara kolaylık sağlayabilecek yapıdadır. 
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•  Makamsal ses dosyasındaki perde kullanım 
sıklığı ve kullanım frekansını ortaya koyduğu 
histogram özelliği sayesinde ağırlıklı perde 
baskıları tespiti yapılabilmektedir. Bu veriler 
sayesinde icracıların ses kayıtlarındaki ortalama 
perde baskılarını görebilmekteyiz. 

Bu bahsettiğimiz iki program haricinde elbette 
birçok program bulunmaktadır. Neredeyse hatasız 
tespit ve kolay kullanımları sebebiyle tanıtmaya 
çalıştığımız bu yazılımlar ile Türk müziğindeki 
teori icra farklılıkları konusunda birçok çalışma 
yapılabilir ve bu çalışmalar Türk müziği ma-
kamlarındaki perde baskısı anlayışını çok daha 
iyi ortaya koymaya yardımcı olabilirler.
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of the year 2014.  Our journal gives place to the publications having the qualification and value 
that will provide source to the literature. Our journal is an international refereed journal and 
it is issued THREE times a year. The volumes of our journal are published in APRIL, AU-
GUST and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed version and can be 
reached online. All kinds of publications within the field of Stage Arts can be incorporated in 
our journal. Our journal’s editor-in-chief is Ph.D. Mustafa ÖNER UZUN, and carries out the 
diligent activities in line with the decisions taken by the executive board of the journal. The 
head of the executive board is the professor with the highest title in the journal at that time and 
the decisions given by 51% of the executive board are performed. Each publication sent must 
be gone through two referees of that field and it must be approved by referees for publication. 
Only one submission of the same author is included in the same volume. The publications app-
roved by more than one referee and executive board are taken to queue and published in next 
volumes. None of the authors can affect referees and executive board. Publication copyright 
agreement is not demanded for the submissions uploaded to the system for the publication. The 
submissions uploaded to the system are regarded as assigned to the journal. Author or authors 
should accept this condition and they have been included in this system by confirming that they 
will act in line with the publication principles of the journal. The academicians and researchers 
who want to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must 
carry out scientific studies in their fields. No one without the title Dr. and publication in her/
his field can be involved in science, advising and referee boards. Executive board is the highest 
decision-making and execution mechanism of the journal. All decisions made by the executive 
board are absolute and unchangeable. Under no circumstances, an operation can be conducted 
on journal without the decision of the executive board. Editor-in-chief can decide on whether 
the submissions not sent to referee approval are accepted in the journal and whether they will 
be sent to referee approval. It isn’t required to inform the executive board during this decision 
process. The participation of scientists in referee, science and advisory boards are only up to the 
decision of the executive board. 

Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some 
national and international congresses and approved by referees. Such special issues are only 
valid for verbal papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval 
of congress science board and that of the referees. None of the submissions not evaluated by 
referees can be published. Papers submitted for publication are sent to the referees for app-
roval. The submissions with approval of both referees are taken into publication. Hard copy 
and referee approval reports of the verbal papers must be presented to the executive board and 



editor-in-chief. Our journal doesn’t include the papers without this information and materials. 
Author or authors are informed about the process of our journal as written via the internet 
address. Every author logging in as a member of our journal can monitor the course of process 
from the journal’s website and follow the developments. Conditions of our journal are the same 
for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone. A privilege cannot be 
demanded. The submissions to be published in our journal must be within a field accepted by 
the journal.  None of the submissions not suitable with those conditions can be published in our 
journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief. Editor-in-
chief has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission not 
approved or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author 
or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission 
is approved by the referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled 
with negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that 
case, author or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to 
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Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 within 
the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights unilate-
rally about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or authors 
shall be unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with the 
relevant laws in the submissions sent for publication. Our journal is a media organ with online 
version. As material incorporating academic studies, it is a social organ offering social service 
to the institutions and individuals carrying out scientific researches. Our journal is a free journal 
and doesn’t have to send a written material to any author or authors. The submissions accepted 
in our journal and approved for publication are sent to edit for layout in line with the journal’s 
publication principles and spelling rules and it is uploaded to the system. Author/authors and 
readers can download the volume from the system. Layout is conducted by the author on the 
basis of the sample article.



YAYIN İLKELERİ

1. (UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 4 ayda bir yayınlanan 
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlar-
da ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide, Müzik ve Sahne Sanatları Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp 
inceleyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel ilkeler 
doğrultusunda yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kay-
nakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içerme-
mesi, anlaşılır bir dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme 
vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için ha-
kem süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergi web sitesindeki örnek makale formatı dikkate alına-
rak hazırlanmalıdır.

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın, sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 



hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

15. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

16. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

17. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

18. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. (UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, bu anlayışla, tam 
metin olarak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.

19. UHMAD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşı-
lığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evinin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret 
talep edilebilir.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 



21. UHMAD dergisi uluslararası nitelikte yayın kabul eden ve yayın hayatına devam eden bir 
dergidir. Bu nedenle dergimizde yayınlanan ya da yayınlanması istenen bilimsel çalışmaların 
uluslararası nitelikte ve kabul edilir seviyede olması gerekir. Türkçe olarak hazırlanmış çalış-
malarda mutlaka genişletilmiş İngilizce özet istenir. Bu genişletilmiş özetlerde mutlaka amaç, 
kapsam, yöntem, araştırma problemi, kuramsal çerçeve, öneri ve sonuç bilgileri yer almalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet asgari 750 kelime ile 1000 kelime arasında olmalıdır. 

22. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 22 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. UHMAD “International Journal of Music Researches” is an international refereed journal 
with an academic and scientific attributions published in every 4 months. However, the journal 
holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2. Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about Music and Stage 
Arts are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, should 
contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with preju-
dice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also have 
one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Examples of work in editing and typesetting formats should be prepared taking into conside-
ration the magazine website article.

7. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Bo-
ard changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees 
of interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise. 

8. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishab-
le”, a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. 
Only three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in 
three times, the submission is rejected by the system. 

9. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version 
of the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted 
properly, the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the 
prescribed time are not taken into the publication list. 

10. The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in diffe-
rent conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board 



unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective 
on our journal. 

11. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

12. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents. 

 13. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and refe-
ree evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its transla-
tion is thought to contribute to the field. But there are a limited number of translations allowed 
for each volume. Original texts are preferred. 

14. The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The eva-
luation of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the 
referee evaluation report within the shortest time. 

15. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

16. All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

17. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

18. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. UHMAD can also be published on the internet as General Public 
License in full text in this sense. 

19. UHMAD is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed ver-
sion. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost 
of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to 
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid 
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal to 
the printing company for the annual printing and other expenditures. You may also be charged 
to the authors magazine costs.



20. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee.

21. UHMAD is a journal accepting international papers. Therefore, the scientific papers desired 
to be published in our journal should bear international quality and be at an acceptable level. 
An extended English abstract is requested for the studies prepared in Turkish. Purpose, scope, 
method, research problem, theoretical framework, suggestion and result must be involved in 
these extended abstracts. The extended English abstract must be between 750 and 1000 words. 

22. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFOR-
MATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “IN-
FORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the 
studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORA-
TE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situation 
and deficiency within the framework of national or international rules of law. The whole res-
ponsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report of 
ethical board and research exist, they must be inserted while uploading the study to the system. 
In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, executive editor, 
referee board and the other referees conducting evaluation bear no responsibility.  Author(s) 
are responsible for any material, moral and legal negative situation that may occur. IN CASE 
OF ALL KINDS OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROBLEM”, OUR 
JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL AND IN-
TERNATIONAL TERMS. 

23-ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE 
CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE 
SYSTEM.  NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLI-
CATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLI-
CATION, EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. 
THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR 
JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN 
THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUT-
HOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIP-
LES or RULES.  EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. Ayrıca mevcut yayının pdf tam metin halleri cilt ve tek şekilde derginin 
web sisteminden indirilebilir. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konu-
da bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir 
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma red-
dedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. Yazar(lar) ın bulunduğu kurumlara, YÖK ve 
Üniversiteler Arası Kurul’a gerekli bilgiler üst yazı ile bildirilir. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul et-
mez. Farklı bir yayın organında yayınlanmış ve Türkçe olarak yayınlanmamış bir çalışma eğer 
Türkçe olarak yayınlanması ve literatüre katkı yapacağı yönünde bir değere sahip ise; dergi 



yönetiminin onayı ile yeniden yayınlanabilir. Bu durum ilgili çalışmanın kaynakçasında daha 
önceki yayınlanmış halinin genel bilgileri yazılmak ve dergi yönetim kurulunun kararı doğrul-
tusunda değerlendirilerek yayına alınır. Bu durum tek taraflı olarak dergi yönetimi ve editörler 
kuruluna aittir. Hiçbir koşul ve şartta yazar(lar) farklı bir talep oluşturamaz dergi ve yönetimi 
yaptırım uygulayamaz. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye verilmiştir. 
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hak-
kı ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 
uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, ma-
kaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-
rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışın-
daki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. Ancak yetkili yazar üst yazı ile dergi baş 
editörüne bildirilmesi durumunda “diğer yazarların resmi ıslak imzası” olması koşulu ile yetkili 
olduğu belirtilen yazar muhatap kabul edilir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-
zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapıl-
mayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar(lar) dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz. Dergi sistemine yüklenen yayınlar üzerinde yazar ve kurum 
bilgileri yer alamaz. Bu bilgiler sistem üzerinden makale yüklenirken sisteme bilgileri yük-
leyen üye tarafından yüklenmesi gerekir. Aksi durumda makalenin Word dosyası üzerindeki 
bilgiler silinir ve sistem üzerindeki bilgiler dikkate alınır. Değerlendirmesi biten ve yayın hakkı 
kazanan çalışmalara daha sonradan yazar(lar) eklemesi yapılmaz ve her hangi yeni bir bilgi 
eklenmez eklenmesi istenemez. 



20. Yazım Kuralları:

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakte-
rinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. 

• Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır 
başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 

• Metnin başında Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tar-
tışma, Sonuç, Kaynaklar biçiminde hazırlanmalıdır. Araştırmaya katılmamış, ancak destek sağ-
lamış olan kişi ve kuruluşlara teşekkür başlığı altında teşekkür edilebilir. Başlıktan sonra yazar 
adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web sayfasına girilmelidir. Araştırma makaleleri 
için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor bilgisi (Rapor alınan 
kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir.

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), 
iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. Tablolar sa-
dece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır 
aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar, tablonun altında 10 punto ve başına * 
işareti konularak belirtilmelidir. Başka kaynaktan alınan tablo ve figürlerin altına dipnot olarak 
kaynak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da “a, 
b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir. Metin içi 
kaynak gösterimi (Yılmaz, 2015: 1-2) şekilinde gösterilmelidir. Mutlaka kullanılan kaynakların 
sayfa numaraları metin içinde gösterilmelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin ve Kaynaklar bölümle-
rini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazır-
lanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümleri ile tamamlanmalıdır.

• Olgu sunumları Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar verilerek yazılmalıdır. Sayfa 
yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı 
verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Olgu sunumu 
fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alın-
malı ve altına dipnot olarak kaynak belirtilmelidir.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. 

• Yazılar 05-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numa-
rası verilmiş olmalıdır.



• Türkçe yazılarda 100-200 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 arasında anah-
tar sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (key-
words) de bulunmaktadır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak 
şekilde sisteme girilmesi gerekir. Türkçe hazırlanan çalışmalarda mutlaka 750-1000 kelime 
arasında genişletilmiş ingilizce özet bulunmalıdır. Bu özet kaynakçadan sonra geniş özet başlığı 
altında verilmelidir. Geniş özette çalışmanın genel olarak spesifik hali ifade edilmiş olmalıdır.

• Özet, araştırmanın amacı, yöntemi, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler alt başlıklarından 
oluşur.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, sunulduğu toplantı ve yılı Özet kısmının 
altında belirtilmelidir.

• Dergi web sayfasına makale yüklenirken tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazıl-
malı, yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden 
ayrılmalıdır. Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri büyük harfle yazılmalı ve aralarına virgül 
konulmalıdır. 



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English.

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and 
English abstracts are included. Full texts of the available publication in pdf format can be down-
loaded from the website in volumes and separately. 

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously 
and under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, 
the article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the re-
quired sanctions on the author(s). Necessary information is notified to affiliated institutions of 
author(s), YÖK and Interuniversity Board with the cover letter.

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is kept 
confidential. 

11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors 
twice. If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system auto-
matically.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the jo-
urnal cannot be held responsible for this situation. If a paper that was previously published in 
another media organ in a language other than Turkish has a value to be published in Turkish and 
is thought to contribute to the literature, it can be republished upon the approval of journal ma-



nagement. General information of the previously published version is stated in the references 
and it is published with the decision of the executive board. Author(s) cannot make a different 
demand under any conditions and cannot impose sanctions on the journal and management. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are 
regarded as being transferred to our journal with all rights. 

15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies 
that are not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take 
longer and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw 
his/her article in this process.

16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the add-
ressee, other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to 
other authors. However, in case the authorized author inform editor-in-chief with a cover letter, 
the author stated to be authorized is accepted on condition that “wet signatures of other authors” 
are provided. 

17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees. 

18. The journal publishes three times in a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be 
held responsible for this.

19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. 
The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made 
in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose 
sanctions on the journal in this case. Information of authors and institutions doesn’t exist in 
the paper uploaded to the system. The member uploading the paper to system must insert this 
information. Otherwise the information of article on Word file s erased and the information on 
the system is considered. Author(s) cannot be added to the papers that were evaluated and con-
sidered to be published and new information cannot be added or requested to be added. 

20. Writing Rules 

• The papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, with Times 
New Roman in 12 pt. and with 1 line spacing.



• The page must be in two columns, as justified without indent by giving 12nk space in headings 
and at the end of paragraphs excluding Heading and Abstract. 

• At the beginning, the text must be prepared as Turkish and English Headings, Abstract, Intro-
duction, Method, Findings, Discussion, Result and References. Thanks can be extended to the 
individuals and institutions that didn’t participate in the research but contributed to it under the 
title of heading. Names of authors and institutions shouldn’t be stated after the heading, this 
information must be inserted to the website. Accordance of research articles with the scientific 
ethical principles must be stated and the ethical board report (Name of the institution where the 
report is taken, date and report number) must be added to the system. 

• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and titles of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. A dot 
must be indicated between table number and title. Tables must only include horizontal line. 
Each table must be referred in the text. Things in the table must be in 1 line spacing and 10 pt. 
Explanations belonging to the table must be indicated below the table in 10 pnt and by putting 
* before it. The references taken from another source must be indicated below the tables and 
figures as footnote. Explanations about the abbreviations must be stated below the table and 
figure by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no more than 
6. Text inside references (Yılmaz, 2015: 1-2) should be stated. Page numbers of sources used 
in the text must be absolute.

• Compilations must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text and References. 
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing 
in heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Text should 
include a structure within a purpose, Conclusion parts must be completed. 

• Case reports must include the parts of Introduction, Case Study, Discussion and References. 
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in 
heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Case reports 
can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos 
and flow charts and references should be stated in footnote. 

• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right. 

• Texts must be between 05-20 pages, no more than 20 and page number must be indicated in 
bottom of the page. 

• There must be an English abstract with no more than 100-200 words and 3-7 key words below 
the abstract in the papers in Turkish. Heading and key words must be also stated in its original 
language. Key words must be written with sentence case and by putting comma between them. 



Must be between 750-1000 words in Turkish prepared to work extended English summary. This 
brief summary should be given under heading wide after bibliography. In broad summary of the 
study it should in general be expressed specific state.

• Abstract is composed of the subtitles of purpose, method, findings, results and key words. 

• If the article was previously presented in a congress as a paper, the meeting of the presentation 
and its date must be indicated below the Abstract. 

• All authors must be written by the name order while uploading the article to the website, 
surnames of authors must be written in capital letters and comma must be used between the 
names of authors. Institution of every author must be respectively written with capital letter and 
comma must be used between them. 
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