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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 Bilim İnsanları., 

Bu sayımızda yine birbirinden değerli toplam 4 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulun-
maktayız. İlki düzenlenen 1. Uluslararası iletişim, edebiyat, müzik ve sanat çalışmalarında güncel yaklaşımlar 
kongresini dergimiz bilimsel sponsor olarak desteklemektedir. Kongre 24/25 Mart 2016 tarihinde Kocaeli Well-
born Hotel’de gerçekleştirilecektir.  Dergimiz yine birçok farklı organizasyonda bilimsel sponsorluk yapmakta 
ve yapılan bilimsel çalışmaların yayınlanması ile bilim dünyasına kazandırılması konusunda aktif çalışmalarına 
devam etmektedir. Her sayımızda farklı yeni çalışmalara yer vermekten mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz. 
Özellikle son yıllarda bilim dünyasının farklı multidisipliner alanlarda ortak yapılan çalışmaların hızla bilim 
dünyasına kazandırılması nedeniyle birçok farklı alandan gelen çalışmaların değerlendirilerek literatüre 
kazandırılması dergilerimiz açısından oldukça fazla önem arz etmektedir. Bir sonraki sayımız Ocak, Şubat, 
Mart ve Nisan aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Sayının hazırlanmasında emeği geçen 
kıymetli bilim dünyasının değerli üyelerine, yazarlarımıza, okurlarımıza ve sayının hazırlanmasında her türlü 
katkısını bilgisi ve tecrübesini bizlerle paylaşan değerli hakemlerimize teşekkür eder 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 

Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör
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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.
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Distinguished Scientists, 

There are a total of 4 valuable research and applied studies in this volume. Our journal is the scientific 
sponsor of the 1st International Congress on Current Approaches in Communication, Literature, Music and 
Art Studies. The congress will be held in Kocaeli Wellborn Hotel on 24/25 March 2016. Our journal is also 
the scientific sponsor of many other organizations and actively sustain its efforts regarding the publication of 
the scientific papers and bringing them in science world. We want you to know that we are glad to publish 
different and new papers in each volume. As mutual studies conducted in various multidisciplinary areas of 
the scientific world in recent years rapidly come into the scientific world, evaluation of the papers coming 
from many different fields and bringing them into the literature is very important for our journals. Our next 
volume will be uploaded to the system covering the months of January, February, March and April. We extend 
thanks to the esteemed members of the distinguished scientific world who supported us a lot, to our authors, 
readers and our distinguished referees who shared their valuable knowledge and experience with us during 
the preparation of the volume. Best regards

(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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(1)  Sorumlu Yazar: Banu MUSTAN DÖNMEZ, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik 
Bölümü, Malatya / Türkiye, banu.donmez@inonu.edu.tr Geliş Tarihi / Received: 19.07.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 
10.12.2015 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma  / Research ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok 
/ None “Etik Kurul Raporu Yok - None Ethics Committee

“KÜRESELLEŞME” (GLOBALIZATION) OLGUSU ÇERÇEVESİNDE
“DÜNYA MÜZİĞİ” (WORLD MUSIC) KAVRAMI (1)

NOTION of “WORLD MUSIC” as part of “GLOBALISATION FACT”

Banu MUSTAN DÖNMEZ1, Mehmet Emin ŞEN2

1-2 İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Malatya / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, “Dünya Müziği” (World Music) 
küreselleşme olgusu çerçevesinde ele alınmıştır. En-
düstri devrimi ve özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında 
ivmesini artıran modernleşmeye bağlı gelişmelerin 
toplumların kültürleri üzerindeki etkisi düşünüldü-
ğünde, kültürün değişmez bir parçası olan müziğin 
de bu gelişmelerden payını aldığı görülmektedir. 
Çalışmada, kapitalist ekonomik sistemin hızlandırdığı 
teknolojik ve endüstriyel gelişimin “Dünya Müziği” 
kavramını oluşturma süreci, müzikolojik ve sosyo-
lojik boyutlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 20. 
yüzyılın başlarında, öncelikle sinema ve müzik, daha 
sonrasında diğer kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler, 
“Kültür Endüstrisi” kavramıyla açıklanmaya başlamış, 
sonrasında popüler kültürün ve müziğin devamı ve 
popüler müziğin bir alt türü olan World Music sektörünü 
beraberinde getirmiştir. Kapitalist ekonomik sistemin 
beslediği küreselleşme sayesinde oluşan yerel kültür 
ürünlerinin dünyaya pazarlanması olgusu; pop, rock 
ve caz gibi kültür ürünlerini tüketen Batı dünyasının, 
Batı dışı müzik kültürleriyle ilgilenir olmasını ve bu 
kültür ürünlerinin dünyaya pazarlanmasını sağlamış-
tır. Bunun sonucunda ise, dünya halklarının müziği 
şeklinde de adlandırılacak olan “World Music” türü 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada “world music” olgu-
su, küreselleşme, kapitalizm ve müzik şirketlerinin 
ürünlerinden örnekler verilerek ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dünya Müziği,  Küreselleşme,  
Kapitalizm,  Popüler Kültür, Kültür Endüstrisi

Abstract: In this study, world music was discussed 
as part of globalization fact. Industrial revolu-tion and 
especially increasing of modernism at the second half 
of the 20. ceuntry effected the culture and accordingly 
musical culture. Technologic and industrial develop-
ment was accelerated by capitalist economic system, 
as a consequence world music notion was occured; 
world music notion was criticised musicologically 
and sociologically in this study. At the early 20. 
Ceuntry, some developments primarily in the cinema 
and music, after in the other cultural cites were star-
ted to perceived with the notion of culture industry, 
after these developments were formed world music, 
which is a part and continuation of popular culture 
and music. The fact of marketing of domestic cultural 
produces was occured by dint of capitalist economical 
system and globalization. Western World consumed 
some cultural produces such as jazz, pop, rock. After 
Western World began to deal Non-Western musical 
produces, in this way this Non-Western produces were 
mar-keted  to four corners of the World. In the end  
World Music Genre emerged which is also named 
the music of world peoples. The fact of world music 
was approached as part of globalization, capitalism 
and exemplified about produces of world music 
companies in this study. 

Key Words: World Music, Globalization,  Capitalism,  
Popular Culture, Cultural Industry  
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GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz “küreselleşme çağı” 
olarak kavramlaştırılan dönemin tarihsel sı-
nırlarını ve özelliklerini kesin hatlarıyla be-
lirlemek mümkün değildir. Bununla birlikte 
özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya 
çıkıp ivmesini arttıran bu olgunun toplumlar 
ve kültürleri üzerindeki etkisinin hızla art-
makta olduğu düşünüldüğünde, küreselleşme 
ve beraberinde getirdiği kültürel değişim ve 
bu değişimin sonuçları üzerine düşünülmesi 
gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.  

Endüstri devrimi ve sonrasında yaşanan mo-
dernleşmeye bağlı gelişimler, çağlar boyu 
ulaşılamamış hızdaki kültürel bir etkileşimi 
de beraberinde getirmiştir. Bu etkileşim so-
nucunda, küreselleşmeye bağlı olarak ulusal 
sınırların neredeyse ortadan kalkmaya başla-
dığı görülmektedir. Sermayenin önem kazan-
dığı kapitalist ekonomik sistem, uluslararası 
çaptaki ekonomik, kültürel ve ticari ilişkilerin 
ve iletişimin hızlanmasını sağlamıştır. Tekno-
lojik ve endüstriyel gelişim,  kültürel dokuda 
da köklü değişimlere neden olmaktadır. Bu 
süreç içerisinde kapitalist ekonomik sistem-
de, maddi dünyaya ilişkin gereksinimlerimi-
zin yanında kültür ürünleri de endüstriyel bir 
düzeneğin içinden geçmektedir. 19. yy. son-
ları ve 20. yüzyıl başlarında, öncelikle sine-
ma ve müzik, daha sonrasında ise diğer kül-
türel alanlarda yaşanan gelişmeler, sosyoloji 
ve müzikoloji literatüründe “popüler kültür” 
ve “kültür endüstrisi” kavramlarıyla anılır 

olmuştur. “World Music”, kültür endüstrisi 
sonucu oluşan popüler kültürün bir devamı 
olarak karşımıza çıkmakta olan geniş yelpa-
zeli ve renkli bir heterojen müzik türüdür. Ka-
pitalist ekonomik sistemde, kültür ürünlerinin 
metalaştırılıp paketlenmesiyle pazarlanmaya 
başlayan kültür endüstrisi ürünlerine, popüler 
kültür ürünleri denmektedir.  World music, bu 
nedenle popüler kültürün bir uzantısıdır. Bu 
tür, popüler müziğin ilk mahsulü olan pop 
müzikten çok sonra ortaya çıkmıştır. Çünkü 
yerel kültür ürünlerinin dünyaya pazarlanma-
sı olgusu, kültür endüstrisi mekanizmasının 
ilerleyen süreçlerinden biridir.  Kitleler ve 
topluluklar, birbirine benzeyen pop, caz ve 
rock gibi kültür ürünlerini tükettikten ve yerel 
halklar kendi taleplerini pazarda bulmak iste-
dikten sonra, özellikle Batı dışı müzik kültür-
leriyle daha fazla ilgilenen yerel nitelikli şir-
ketler doğmaya başlamıştır. Yerel müziklerin 
sektörde pazar payı bulması, “World Music” 
türünün tanınır olmasını sağlamış, sonrasında 
ise tür, şirketlerin ürün katalogları ile mağa-
zaların raflarında “world music” kategorisi 
altında yerini almıştır.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeni bir popüler 
müzik alt türü olarak tüm dünyada olgunlaşan 
ve müzik market raflarındaki yerini “World 
Music” olarak alan heterojen nitelikli bu tü-
rün oluşumunu sağlayan sosyo-kültürel ne-
denleri, özellikle küreselleşme kavramı bağ-
lamında ele alıp açıklamaktır. 
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Kapsam: “World Music”, yukarıda da de-
ğinildiği üzere, tür olarak popüler kültürün 
yeni bir ürünü olması yönüyle ele alınması 
gereken bir olgudur. Bu çalışmada, öncelik-
le küreselleşme ve popüler kültür arasında-
ki ilişki ele alınacak, ardından bu çerçevede 
farklı kültürlerin müziklerinin “World Mu-
sic” kapsamındaki varoluş yolculuğundan 
bahsedilecek, geçirdiği aşamalar küreselleş-
me ve world music arasındaki ilişki açısından 
değerlendirilecektir. Çalışmada world music, 
kapitalizm ve küreselleşmenin kültür endüst-
risine yönelik sonuçlarından biri olması yö-
nüyle detaylandırılacaktır.  

Yöntem: Bu çalışmada, tarama modeli ara-
cılığıyla, var olan olgular (“küreselleşme” 
olgusu-doğuşu-gelişimi, “World music” ol-
gusu-doğuşu-gelişimi) tespit edilmeye çalı-
şılmış, ardından var olan bu olgular üzerine 
bir durum değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ayrıca gerek endüstrileşme olgusu, popüler 
kültür olgusu ve yol açtığı diğer sonuçları 
anlayabilmek için, gerekse popüler kültür ve 
müziğin doğuşu ve bugüne gelişine yönelik 
yakın geçmişe bakma gereksiniminden dola-
yı, bu çalışmada aynı zamanda tarihsel yön-
temden de faydalanılmıştır. 

Öncelikle durum tespiti ve tarihsel inceleme 
için literatür taranmış,  kütüphane ve internet 
çalışması, görüşme ve gözlemler yapılmıştır.  
Küreselleşme, kapitalizm, popüler kültür/
müzik ve nihayetinde world music kavramla-

rı, literatür tarama, tarihsel yöntem ve görüş-
melerle analiz edilmiş ve bir takım bulgulara 
ulaşılmıştır.

Araştırma Problemi: Bu araştırma, birçok 
alt probleme sahip olmakla birlikte, öncelik-
le bu alt problemlerin içerisinden çıktığı ana 
problemi burada vurgulamak gerekir. Bu ça-
lışmanın ana problemi, popüler müziğin son 
20-30 yılda tüm dünyada yeni bir alt türü 
olarak ortaya çıkan “world music” türünün 
küreselleşme ve kapitalist ekonomik sistemle 
ne tür bir sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
ilintileri bulunmaktadır?

Bu bağlamda,   çalışmanın bu ana problem-
lerle ilgili diğer problemlerine göz atılacak 
olursa;

1) Küreselleşme nedir, kapitalizmle arasında 
ne gibi bir ilişki bulunur?

2) Kültür endüstrisi hangi koşullar altında 
doğmuştur?

3) Kültür endüstrisi müziği ne şekilde etkile-
miştir? 

4) “World music” nedir, hangi mekanizmala-
rın bir ürünü olarak ve hangi müzik türü-
nün bir alt türü olarak oluşmuştur?

5) “World music”, var olan diğer popüler tür-
lere niçin bir alternatif olarak ortaya çık-
mıştır, kitleler için ne ifade eder, ne gibi 
bir boşluğu doldurur? 
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6) “World müziğin ortaya çıkışında başka ne 
gibi etkenler bulunmaktadır?

7) “World music”in gelecekteki durumu 
ne olabilir, “world music”e olan talep ve 
“world music” üretimi ve yayını yapan şir-
ketlerin sayıları niçin artmaktadır? 

1.“KÜRESELLEŞME” (GLOBALIZATI-
ON) ve “KAPİTALİZM” KAVRAMLARI 
ÜZERİNE

Küreselleşme, ekonomik, toplumsal, siyasal 
ve kültürel alanda yaşanan değişim ve dönü-
şümleri ifade etmektedir. Kavram olarak “kü-
resel” (global) sözcüğünün kökeni Waters’a 
göre dört asır öncesine dayandırılsa (Waters, 
1995: 2) bile, “küreselleşme” (globalization) 
sürecindeki gerçekliğin bir olgu olarak sap-
tanması ve akademik literatüre girmesi ol-
dukça yenidir.  İlk olarak 1960’larda sosyal 
bilimler literatürüne girmeye başlayan küre-
selleşme kavramı, 1980’lerden sonra ise sık-
ça kullanılmaya başlanmıştır.

Kapitalist ekonomiyle ivme kazanan küresel-
leşme olgusu, bilginin hızlı bir şekilde pay-
laşıldığı, kültürel hegemonyanın da etkisiyle 
kültürel etkileşimin artması olarak tanımlana-
bilir.  Küreselleşmenin motor gücünün, Batılı 
zengin ülkelerin siyasal, toplumsal ve kültü-
rel olarak az gelişmiş ülkeler karşısındaki he-
gemonyacı üstünlüklerinden kaynaklandığı 
söylenebilir.  Lull, hegemonyayı bir toplum-
sal grubun diğerleri üzerinde egemenlik veya 
güç kurması olarak görmektedir (Lull, 2001: 

51). Kültürel hegemonyanın keşifler çağı ile 
başladığı söylenebilir. Batılı gezginlerin dün-
yanın anakaralarını keşfi, beraberinde kültü-
rel hegemonyayı getirmiş, keşfettikleri yerle-
re kendi kültürlerini benimseterek kültür em-
peryalizmini başlatmışlardır. Emperyalizm, 
Afrika’nın köleleştirilmesi, Fransız İhtilali,  
sanayi devrimi ve sonrasındaki kentleşme ve 
ulus devletlerin doğuşu, beraberinde toplum-
ların ekonomik, teknolojik ve bilimsel alan-
larda olduğu kadar, siyasal, sosyal ve kültürel 
alanlarda da büyük değişim ve dönüşümler 
yaşamasına neden olmuştur (Bohlman, 1988: 
126-127).

Dünyanın küçülmesi ve dünya bilincinin güç-
lenmesi olarak nitelendirilen, temelleri 19. 
yüzyılın ikinci yarısında atılan ve modernleş-
menin bir sonucu ve devamı olarak görülen 
küreselleşme, kapitalizmin biçimlendirdiği 
modernliğin Batıdan tüm dünyaya yayılma-
sı; modernliğin genişlemesi olarak tanımlan-
maktadır. Modern toplumlarda hayatın içinde 
yer alan bu fenomen, uluslar arasındaki top-
lumsal, ekonomik ve kültürel bağların art-
masından kaynaklanır (Robertson, 1998: 22; 
Giddens, 1990: 66; Tomlinson, 2004; 11-12).

Küreselleşmeyle oluşan ekonomik, siyasal ve 
kültürel iletişim,  özellikle kitle iletişim araç-
larının yoğun kullanımına bağlı olarak ülke-
lerin sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayılmış-
tır. Bu yönüyle küreselleşmenin, yabanıl kül-
türlerin daha yakından tanınmasını sağlayan 
bir özelliği de vardır. Küreselleşme sürecinde 



5

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 

www. uhmadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

International Refereed Journal of Music Researches
Eylül – Ekim – Kasım - Aralık Sonbahar Kış Dönemi 2015 Sayı: 05 

September - October - November-December period Autumn Winter 2015 Issue: 05
ID:34 K:13

 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 

belirleyici olan ekonomik, siyasal ve kültürel 
ilişkilerin oluşumundaki motor güç, kapita-
list ekonomidir. Kapitalist ekonomi, son dört 
yüzyıl içinde, Avrupa ve A.B.D. merkezli bir 
sistemden, artık tüm dünyayı kapsayacak bir 
sisteme geçmiştir. Geliş miş kapitalist ülke-
ler, bu zaman dilimi içerisinde, kendi ulusal 
sistemlerini güç lendirmiş, ekonomilerini kal-
kındırmış ve aynı şekilde ulusal kültürlerini 
de yeniden gözden geçirmişlerdir. Ekonomik 
olarak gelişmiş ülkelere bağımlı olan diğer 
ülkeler ise bu süreçte geri kalmış, ulusal eko-
nomilerini güçlendirememiş ve ekonomik 
olarak dezavantajlı konumları nedeniyle, kül-
türel alanda da hegamonik ülkelerin kültürel 
etkisi altına girmiştir (Giddens, 1990: 65-67; 
Adorno, 2008: 62; Adıgüzel, 2001: 104). 

Giddens, Adorno ve Adıgüzel gibi yazarların 
da ifade ettiği gibi küreselleşme ve kapita-
list ekonomik sistem birbiriyle karşılıklı bir 
etkileşim içine giren ve birbirlerinin ivme-
lerini artıran olgulardır (Giddens, 1990: 65-
67; Adorno, 2008: 62; Adıgüzel, 2001: 104). 
Özellikle kapitalist ekonomik sistem içinde 
daha belirgin ve ivmeli olarak hareket eden 
küreselleşme olgusu, kitlelerin düşüncelerini, 
beğenilerini ve ideolojilerini kolektif olarak 
etkilemekte ve manipüle etmektedir.

19. yüzyılla başlayan süreç içinde birçok ül-
kenin ekonomik sistemi kapitalizme dönüş-
meye başlamış, kapitalist sistemin sınır tanı-
mayan yayılmacılığı ve aç gözlülüğü, berabe-
rinde büyük ve farklı sektörleri ve şirketleri 

doğurmuştur. Kapitalist ekonomi, yalnızca 
maddi gereksinimler üzerinden değil, manevi 
gereksinimler üzerinden de endüstri kolları 
oluşturmuştur. İşte manevi gereksinimlerin 
paketlenerek metalaştırıldığı ve artı değere 
(sermaye) dönüştüğü bu endüstri kolları gu-
rubu, sosyal bilimciler tarafından kültür en-
düstrisi olarak adlandırılmıştır.

Adorno ve Horkheimer Kültür Endüstrisi 
kavramını, 19. Yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 
başlarında Amerika ve Avrupa’da yükselme-
ye başlayan eğlence endüstrisinin kültürel 
biçimlerinin metalaşmasını vurgulamak ama-
cıyla kullanmışlardır. Söz konusu düşünür-
lere göre eğlence endüstrisinin yükselmesi, 
kültürel ürünlerin standartlaşması ve pazar-
lanması ile sonuçlanmıştır. Üretilen bu kül-
türel veya sanatsal ürünler, kapitalist birikim 
ve kâr elde etme amaçlarına uygun olarak 
kitlelerin tüketimi için hazırlanmıştır (Çağan, 
2003: 183). Kültür endüstrisi, modernliğin 
bünyesinde var olan bir çelik kafestir; bireyi 
denetim altına almaktadır. Özellikle tekno-
lojik alanda yaşanan gelişmeler, bu denetim 
ve tahakküm süreçlerine daha da hız kat-
maktadır. Teknolojinin hayatın her alanında 
yaygınlaşıp gelişmesi, Avrupa’daki gelişmiş 
ülkelerin denetimlerini artırmalarına hizmet 
ederken, Amerika’da da kültür endüstrisinin 
hegemonyasına güç katmaktadır ( Jay, 1989: 
312).

Kapitalist ekonomik sistemin ortaya çıkar-
dığı kültür endüstrisinin müziksel yönüne 
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olumlu tarafından yaklaşılacak olursa, her 
alanda ortaya çıkan dünya çapındaki şirketler 
elektronik, kültürel ve müziksel birer ekono-
mik sektör oluşturmuştur. Küresel ekonomi-
yi yapılandıran bu süreç içinde şirketler, çı-
karları doğrultusunda kapitalist-emperyalist 
politikalar geliştirmiş, kültürel medya ürün-
lerinin kolay dağıtımı ve ulaşılırlığına zemin 
hazırlayarak küresel kültürü de beslemiştir. 
Bunun sonucu olarak ülkelerin kültürlerinin 
vazgeçilemez bir parçası olan müzik de, bu 
değişimden payını almıştır. İlerde üzerinde 
durulacak olan dünyadaki yerel ve bölgesel 
müziklerin müzik endüstrisi düzeneğinden 
geçirilerek bir ürün olarak paketlenmesi ve 
pazarlanması durumu, “World Music’’ kavra-
mını doğurmuştur.

2-BATI AVRUPA’NIN KÜRESELLEŞME 
(GLOBALIZATION) ÖNCESİ KÜLTÜ-
REL HEGEMONYASI: “ELIT” (KLA-
SİK) ve POPÜLER MÜZİK KÜLTÜRÜ

Klasik müziğin temeli Ortaçağ Avrupa’sında 
atılmıştır. 4.-6.yüzyıl Ortaçağ Avrupa’sında-
ki feodal düzen, yöneticiler (imparator, kral, 
toprak sahibi yöneticiler vb.), din adamları, 
ticaret ile uğraşan orta sınıf ve köylüler ol-
mak üzere dört sınıfta toplanmaktaydı ve her 
sınıfın müzikleri birbirinden farklıydı. Köylü 
müziği Avrupa’nın eski geleneklerinin ka-
lıntıları olan karnaval, ilkbahar, hasat, aşk 
ve düğün müzikleri gibi geleneksel türlerin 
dinle sentezlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kili-
se müziği, çoğu din adamı olan besteci-yo-

rumcu kilise kuramcılarınca köylü müziğinin 
standartlaştırılmış ve çok yanlı betimlemesini 
amaçlayan Katolik din şarkıları, halk şarkı-
ları, İbrani, Yunan ve Süryani şarkılarından 
oluşmuştur. Kent müziğinde, bağımsız orta 
sınıf sanatçıların kilise ve halk müziklerini 
kilise müzik kuramını ve halka ait müziksel 
materyalleri birleştirerek oluşturduğu görül-
mektedir. Saray müziğinde ise saraya bağlı 
parayla tutulmuş ozan ve sanatçıların aşk, 
doğa ve kahramanlık gibi konuları işlediği ve 
soylulara övgüler dizdiği söylenebilir (Kay-
gısız, 1999: 71-73; Finkelstein, 1996: 25).

Bu dört müzik türü bir araya gelerek zaman 
içinde kilise ve sarayın da desteğiyle soylu sı-
nıfını temsil eden bir müzik türü haline geldi. 
Bu bağlamda Klasik müziği, “Ortaçağ Kilise 
Müziği”ne dayanan, ancak daha sonra dün-
yasal öğeleri de içinde barındıran, saraylar ve 
kiliseler tarafından desteklenen çoksesli Batı 
Avrupa sanat müziği olarak tanımlayabiliriz. 
Soylu sınıfın desteğiyle zamanla büyük ge-
lişmeler kaydeden uluslararası sanat müziği, 
Fransız Devrimi ile yönetici sınıfın değişme-
si ve burjuvazinin iktidara ortak oluşuyla bü-
yük bir değişim evresine girmiştir (İlyasoğlu, 
2003: 77). Uluslararası Sanat Müziği,  Sanayi 
Devrimi’nin getirdiği köklü toplumsal deği-
şimler ve gelişmeler ile sadece soylu sınıfın 
müziği olmaktan çıkarak halka inmiş, bir an-
lamda tek bir zümreye aitmiş gibi görünürken 
evrenselleşerek halkın tüm sınıfsal kesimleri-
ne hitap eder olmuştur.
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Ulusal kültürler ve onun bir parçası bir olan 
ulusal müzik, her ülkede farklı biçimde ortaya 
çıkmıştır ve farklı kültürleri içinde barındır-
mıştır. Ulusalcılık akımı, gücünü burjuva, de-
mokratik dönüşüm ve devrimlerden almıştır. 
Ancak ulusal müzik kültürü gelişirken, bazı 
alt kültürleri de yıkıma uğratmıştır. Bazıları 
kaybolmuş veya değişmiş, bazıları ise baskı 
altına alınarak gelişmesi önlenmiştir. Başka 
bir deyişle baskın kültürler, nispeten baskın 
olmayan kültürleri etki altında bırakmıştır. 
Bunu 19. yüzyıl Orta Avrupa’sında belirgin 
bir şekilde görebiliriz. Kaygısız, yaşadığımız 
yüzyılı “emperyalizm çağı”, bu çağın müzik 
kültürünü de ‘emperyalist, yıkıcı ve gerici 
müzik’’ olarak tanımlamaktadır (Kaygısız, 
1999: 245-246). Bu yaklaşım, güçlü kültürle-
rin baskın olduğu bir ortamda gayet doğaldır. 
Dolayısıyla II. Dünya Savaşı’ndan sonra po-
püler müziğin yaygınlaşması ve kapitalizmin 
etkisiyle giderek egemen duruma gelmesin-
den dolayı 20. yüzyıla “Pop Müzik Çağı” de-
mektedir (Kaygısız, 1999: 255).

Avrupa’nın elit müzik (uluslararası sanat mü-
ziği) ve popüler müzik kültürleri, kendi öz 
mahsul ürünleri olup, Avrupa’ya ait kültürel 
hegemonyanın müziksel yönü, bu türlerle 
ilintilidir. Ancak bu türler, özellikle kapitalist 
ekonomik sistemlerin karakteristik bir özel-
liği olan tüketim toplumlarında tek tipliğe 
ve bıktırıcılığa yol açtığı için alternatif tını 
arayışı olan tüketici kitleleri doyurmaya yet-
memekte ve kitleler, küçülmüş olan dünya-

nın farklı bölgelerine ait kültürleri tanımak, 
öğrenmek ve bu kültürlerin soundlarını his-
setmek istemektedirler. Bu bağlamda world 
music’i, Batı Avrupa müzik kültürüne çok 
merkezli bir alternatif olarak düşünmek ve bu 
bağlamda ele almak gerekir. 

3- BATI AVRUPA MÜZİK KÜLTÜRÜNE 
ÇOK MERKEZLİ BİR ALTERNATİF: 
“WORLD MUSIC”

Popüler müzik, popüler kültürün bir devamı 
ve parçasıdır. Bu nedenle, öncelikle popüler 
kültüre hâkim olan mekanizmayı anlamak ge-
rekir. Popüler kültürün temel özelliği, büyük 
kitleler tarafından benimsenmesi, tüketilmesi 
ve gelişen teknolojiyle beraber anlamlandır-
ma süreçlerinin büyük ölçüde medya ve ka-
pitalist ekonomik sistem liderleri tarafından 
şekillendirilmesidir. Egemen güçlerden bes-
lenen popüler kültür, aynı zamanda egemen 
sınıfların çıkarları doğrultusunda toplumların 
kültürel yapısını etkilemektedir. Popüler kül-
türün en önemli özelliği toplumda zaten var 
olanı, kendi işine geliyorsa daha keskin ve 
ideolojik, işine gelmiyorsa daha karikatürize 
ve sistemle barışık bir halde topluma sunması 
olarak görülebilir (Örmeci, 2008: 8). Kültür 
endüstrisinin tüm öğelerinin kullanılabildiği 
bu mekanizmada müzik öğesi de bunlardan 
biridir. 

Bir müzik, mecrasından koparılarak endüst-
riyel süreçlerin içinden geçerse popüler olur. 
World music de, bu nedenle popüler müziğin 
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bir alt dalıdır. Tür, dünyadaki yerel ve bölge-
sel müzik kültürlerinin birbirleriyle veya daha 
çok Avrupa müziğine ait ritm ve armonilerle 
harmanlanışı olarak düşünülebilir. Ortaya ko-
nacak olan eserler, çoğunlukla Batılı ülkeler 
pazarına sunulacağından, bu müzikal yapıtlar 
Batılı kulaklara hitap eder ve onların alışık 
olduğu şekilde düzenlenmektedir. World mu-
sic; ya Batı müzikal yapılarının içerisine Batı 
dışı müzik öğelerini yerleştirerek, ya da dün-
yanın farklı bölgelerindeki yerel müziklerin 
elden geçirilmesiyle oluşturulmaktadır.

1960’ların başlarında akademisyenlerce et-
nomüzikoloji terimine alternatif olarak kul-
lanılmaya başlayan “World Music” terimi, 
daha sonraki yıllarda etnik, folk, geleneksel 
ve popüler müzikleri de içine alarak dün-
ya halklarının müziği şeklinde literatürde-
ki yerini almıştır (Feld, 2000: 146). World 
music’in olgunlaşma süreci küreselleşme ve 
kapitalizm süreciyle ilişkilidir. Bilgiye kolay 
erişim, dünyanın farklı kültürlerine erişimi 
de kolaylaştırmış ve böylece farklı müzik 
türlerinin dünya çapında tanınır olmasını 
sağlamıştır. Özellikle 1980’lerden günümü-
ze bilgi, iletişim ve ulaşım teknolo jilerindeki 
gelişmelerin etkisiyle, uluslararası ve kitleler 
arası ilişkile rin yoğunluğunu ve hızını artıran 
gelişmeler yaşanmakta,  siyasal ve ekonomik 
yeni oluşumlar küreselleşme olgusu içerisin-
de ulusal kültürleri ve ulusal kimlikleri etki-
lemektedir. Küreselleşme süreci, bir yandan 
ulusların ve toplulukların kültürlerini ve mü-

ziklerini tehdit ederken, diğer yandan ulusla-
ra ve topluluklara artan teknoloji olanakları 
ile kendilerini ifade etme ve dünyaya açılma 
imkânı sunması yönüyle müziksel açıdan pa-
radoksaldır. 

Bohlman  “World Music” kavramını, dünya-
nın her yerinde karşımıza çıkabilen, sınırları 
olmayan, amatör ya da profesyonel kişiler-
ce icra edilebilen, folk, klasik ya da popüler 
müzik tarzlarında, dini, dünyevi ya da tica-
ri olabilen, icracılarının otantik olarak uy-
gulayabileceği ve günümüz fenomeni olan 
küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak 
görmektedir (Bohlman, 2002: 1). Bakan ise 
kavramı, dünyadaki şu ana kadar var olmuş 
ve bundan sonra var olacak tüm müzikleri 
kapsayan fakat sınırları tam olarak kesinleş-
tirilmemiş bir kavram olarak tanımlamakta-
dır (Bakan, 2007: XXVII). Buradan da anla-
şılmaktadır ki world music, henüz yeni yeni 
olgunlaşmaya başlayan bir kavram olmasının 
yanında gelecek için farklı müzikal tür ve 
finansal getirisinden dolayı popüler müzik 
sektörü açısından umut verici görülebilir. Yu-
karıdaki tanımlardan hareketle  “World Mu-
sic” kavramı kır işi folk müzik geleneğini ve 
diğer etnik-bölgesel müzikleri içine alabilen 
ve modern dünyaya adapte olabilen, küresel 
süreç içerisinde kendine yer bulabilen popü-
ler müziğin etnik renkli bir alt türü olarak ta-
nımlanabilir.

Kapitalizmin özellikle müzik üzerindeki etki-
si, müziğin ekonomik bir pazara kavuşturul-
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masıyla başlamıştır. Kapitalist ekonomik sis-
tem, farklı müzik türlerine ulaşarak ve özel-
likle yerel müzik türlerini endüstriyel çarktan 
geçirerek “World Music” kavramının oluş-
masına katkıda bulunmuştur. 1950’li yıllarda 
Amerika’da popüler müzik yapımcılarının 
bir pazar keşfetmesiyle jazz, rock, blues gibi 
popüler müzik türleri ortaya çıkmaya başla-
mıştır. Ancak bu müzik türleri dünyadaki tüm 
tüketicileri kapsamadığından, dünya halkları-
nın beğenilerini tek bir payda altında topla-
yacak bir türe ihtiyaç duyulmaktaydı. “World 
Music” in günümüzde popüler müzik türleri 
içerisinde bir tür olarak yer bulabilmesi, mü-
zik piyasalarına hâkim olan şirketlerin, Batı 
dışı coğrafyaların müziğiyle yakından ilgi-
lenmesi ve bu türe ait gördükleri müzik ürün-
lerini “World Music” etiketi altında ve kapi-
talist-küreselleşen dünya pazarına kar amaçlı 
olarak sunmaları sonucu gerçekleşmiştir.

1970’lere gelindiğinde rock, jazz, blues gibi 
popüler müzik akımlarıyla alakalı olan po-
püler kültür ürünlerinde bir tükenmeden bah-
sedilebilir. Bu tükenme ve etnik toplulukla-
rın kültürlerinin öne çıkması ve kolonyalist 
amaçlarla keşfedilen yeni bölgelerin farklı 
müzik kültürlerinin kapitalist pazara açılması, 
insanları yeni arayışlara itmiştir. Tirey Files, 
Batı dinleyicisinin world music’i keşfetmesi-
ni şu gibi örnekler vererek anlatmaktadır:

“World Music” kavramının yeni yeni kulla-
nılmaya başlandığı 1950’li yıllarda, Folk-
ways Records ve UNESCO, paha biçilemez 

değerde çok çeşitli halkların müziğini kayda 
aldılar. Fakat o yıllarda pop müziğin etkisi 
ve dinleyicilerin bu türe ilgi göstermemeleri, 
türün 60’lı yıllara kadar tanınmasının önüne 
geçti. O yıllarda The Beatles grubunun bir şar-
kısında Hindistan’a özgü bir çalgı olan sitarı 
kullanması, Doğu tınılarının geniş bir kitleye 
ulaşmasını sağladı. Yine o yıllarda Monterey 
International Pop Festivali’nde Hindistan si-
tar virtüözü Ravi Shankar’ın performansının, 
dünyaca ünlü plak şirketi EMI’den piyasaya 
sürülmesi, Hindistan müziğini dünya dinleyi-
cileriyle tanıştırdı. Bu olayın world music’in 
pazarlanışının kilometre taşlarından biri ol-
duğunu söyleyebiliriz. 1971’de Roling Sto-
nes, Records Fas’ın Jajouka köyündeki mü-
zisyenlerin performansını kaydederek dünya 
çapında piyasaya sürdü ve büyük ilgi gördü” 
(Files, 2007: 2-3). 

Yine 1970’lerde yerel tınıları Batı ile buluş-
turma projesi, keman virtüözü Yahudi Menu-
hin ve Hint’li sitar sanatçısı Ravi Shankar’ın 
birlikte gerçekleştirdikleri, sonrasında ise de-
vamları gelen “Shakti” serisini ortaya çıkardı 
ve bu müziğin dünya çapında tanınır olma-
sına büyük katkı sağladı (Feld, 2000: 148). 
Zamanla “World Music” o kadar fazla yay-
gınlaştı ki, artık elit olarak kabul edilmiş olan 
ve diğer müzikleri küçük gören uluslararası 
sanat müziği icracılarının bölgesel icracılar 
ile birlikte iş yapmış olmaları, bir dönemin 
kapanıp başka bir dönemin başladığını, bir 
tabunun yıkıldığını göstermektedir.
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Hem farklı azınlıkların müziklerini merak 
eden hem de kendi etnisitesini temsil eden 
müziğe ulaşmak isteyen her iki kitleye de 
ulaştırılmak amacıyla müzik endüstrisi içeri-
sinde “World Music” adlı popüler tür-sektör 
doğmuştur. Bu sektör, 1990’larla birlikte çapı 
yönüyle genişlemiştir. Bu bağlamda dünya 
çapında ses getirmiş Putumayo ve Traditio-
nal Crossroads müzik şirketinden ve de Orta 
Doğu’da adını duyuran Kalan müzik şirketin-
den bahsetmek yerinde olacaktır. 

Bu üç şirketin de amacı, az bilinen kültür-
leri ve müzik ürünlerini derleyip stüdyoda 
işleyerek müzik piyasasında bu birikime bir 
pazar yaratmak olarak özetlenebilir. Putuma-
yo müzik şirketi, New York’un etno-kültürel 
geniş coğrafyasında toplama albümlere imza 
atmış, dünya çapında tanınan bir kuruluştur. 
Dan Storper tarafından kurulan ve misyonu-
nu kendini farklı kültürlerin müziklerini keş-
fetme ve daha sonrasında herkesle paylaşma 
olarak seçen şirket, 1993 yılında ilk iki çalış-
masını yayınladıktan sonra, günümüze kadar 

yüzlerce projeye imza atarak dünyanın farklı 
bölgelerine ait müzikleri gün yüzüne çıkart-
mış ve tanınır olmasını sağlamıştır (http://
www.putumayo.com). Yine aynı yıllarda 
(1990’lı yıllar) Amerika’da Harold Hagopi-
an tarafından kurulan Traditional Crossroads 
müzik şirketi de geniş bir coğrafyadan top-
ladığı 1920’lerden günümüze kadar ulaşmış 
kayıtları özel tekniklerle temizleyerek dinle-
yicilerin beğenilerine sunmaktadır (http://tra-
ditionalcrossroads.com). 1991 yılında Hasan 
Saltık’ın kurduğu Kalan Müzik şirketinin ise 
daha küçük coğrafyalarda çalıştığı söylene-
bilir. Ancak Kalan müzik şirketinin çalışan-
larıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda 
elde edilen verilere göre kurulduğu yıldan 
günümüze kadar eski Osmanlı coğrafyasının 
müziklerinden oluşan yaklaşık 700 projeyi 
insanların beğenilerine sunmaları, “world 
music” sektörü açısından büyük bir ilerleme-
dir (Hasan Saltık ile görüşme1, 22-06-2015, 
Malatya).

1  ‘Kalan Müzik’in kurucusu ve sahibi.

Tablo 1. “World Music” Şirketlerinden Örnekler

Şirket Adı Ülke Kuruluş

Tarihi

Bilginin Alındığı Kaynak

Music of The World ABD 1980 http://musicoftheworld.com/about/

Real World Records İngiltere 1989 https://realworldrecords.com/world-music/

Kalan Müzik Türkiye 1991 http://kalan.com.tr

Putumayo ABD 1993 http://www.putumayo.com/history/

Traditional Crossroads ABD 1993 http://traditionalcrossroads.com/epages/
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Tablo 2. “World Music” Türlerinden Örnekler 

Tür Albüm Adı/

Çıkış Tarihi

Şirket Adı Grup/Sanatçı         
Adı

İnternet Linki

Middle-
East Folk

Mystic Journey-
Strings Music of 
Iran- Mayıs 1999

Music Of 
The World

Jalal Zolfonun- 
Soheil Zolfonun

http://www.allmusic.com/album/
mystic-journey-string-music-of-iran

African 
Folk

Ancient Wısdom-
Songs and 
Fables From 
Zimbabwe-1998

Music Of 
The World

Ephat Mujuru http://www.allmusic.com/album/
ancient-wisdom-songs-and-fables-
from-zimbabwe

Native 
American

Songs of My 
People- 1995

Music Of 
The World

Peter Garcia& 
The Gaccia 
Brothers

http://www.allmusic.com/album/
songs-of-my-people-

World 
Music

Toto La 
Momposina-2015

Real World 
Records

Tambolero https://realworldrecords.com/
release/640/tambolero/

World 
Music

The Creole Choir 
of Cuba-2010

Real World 
Records

Tande-la https://realworldrecords.com/
release/569/tande-la/

World 
Music

Justin Adams and 
Juldeh Camara- 
2009

Real World 
Records

Tell No Lies https://realworldrecords.com/
release/533/tell-no-lies/

Türk 
Dünya 
Müziği

Kürt Alevi 
Ağıtları- Aralık 
2010

Kalan 
Müzik

Bese Aslan http://kalan.com/audio/kurt-alevi-
agitlari-bese-aslan/

Tarihi Halk 
Müziği

Rumeli Bektaşileri- 
Ağustos 2006

Kalan 
Müzik

Bektas Bahtiyar http://kalan.com/audio/rumeli-
bektasileri-arsiv-bektas-bahtiyar/

Türk 
Dünya 
Müziği

Yahudice – Nisan 
2003

Kalan 
Müzik

Hadass Pal-
Yarden

http://kalan.com/audio/yahudice-
hadass-pal-yarden/

World 
Music

Putumayo Presents 
Music of the 
Andes- Nisan 2013

Putumayo Latin America 
Singers

https://www.putumayo.com/shop/
music-of-the-andes/

World 
Music

Putumayo Presents 
Acoustic Africa

Putumayo Africa’s Greatest 
Singers

https://www.putumayo.com/shop/
acoustic_africa/

World 
Music

Putumayo Presents 
Celtic Cafe

Putumayo Irish and Scottish 
Singers

https://www.putumayo.com/shop/
celtic-cafe/
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World 
Music

Flying Bulgar 
Klezmer Band  

Traditional 
Crossroads

Agada http://traditionalcrossroads.
com/epages55a761667bd1/
Products/%22CD%204294%22

World 
Music

Afghanistan 
Untouched

Traditional 
Crossroads

Afghanistan 
Singers

http://traditionalcrossroads.com/
epages/79bbb619-

World 
Music

National Duduk 
Ensemble of 
Armenia

Traditional 
Crossroads

Armenian Artist http://traditionalcrossroads.com/
epages/

TARTIŞMA 

Bohlman, World Music kavramını dünyanın 
her yerinde karşımıza çıkabilen, her tarzda ve 
çok yönlü amaçlar için yapılan ve küreselleş-
menin bir sonucu olarak, Bakan ise dünyadaki 
şu ana kadar var olmuş ve bundan sonra var 
olacak tüm müzikleri kapsayan fakat sınırları 
kesinleştirilmemiş bir kavram olarak tanım-
lamaktadır (Bohlman, 2002: 1; Bakan, 2007: 
XXVII). World Music terimi ilk yıllarda etno-
müzikoloji terimine alternatif olarak kullanılsa 
da zamanla etnik, folk, geleneksel ve popüler 
müzikleri içine alarak dünya halklarının mü-
ziği şeklinde kullanılmıştır (Feld, 2000: 146).

Endüstri Devrimi ve sonrası yaşanan mo-
dernleşmeye bağlı gelişmeler, toplumların 
kültürleri üzerinde etkili olmuştur. Robert-
son, Gidens ve Tomlinson küreselleşmeyi, 19. 
Yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan,  mo-
dernleşmenin sonucunda kapitalizmin biçim-
lendirdiği ekonomik sistemin Batı’dan tüm 
dünyaya yayılması olarak görmektedir (Ro-
bertson, 1998: 22; Giddens, 1990: 66; Tomlin-
son, 2004; 11-12).

Adorno ve Horkheimer Kültür Endüstrisi kav-
ramını Amerika’da ve Avrupa’da yükselmeye 
başlayan eğlence endüstrisinin kültürel biçim-
lerinin metalaşması olarak tanımlamışlardır 
(Çağan, 2003: 183). Özellikle 1950’ler son-
rası eğlence sektörünün hızlı yükselişi farklı 
müzik türlerini, özellikle de yerel müzik tür-
lerini endüstriyel çarktan geçirerek popüler 
müzikler içerisinde kapitalist-küresel dünya 
pazarına “World Music” etiketi altında sunan 
şirketleri beraberinde getirmiştir.

Yukarıdaki ilk tabloya bakıldığında, “World 
Music”  şirketlerinde başı çeken ülke ABD ol-
makla birlikte, İngiltere ve Türkiye gibi farklı 
ülkeler de bulunmaktadır. Şirketlerin kurulum 
tarihlerine bakıldığında ise, 80’li ve 90’lı yıl-
lar görülmektedir. 

İkinci tabloya bakıldığında ise, her şirketin 
ürün derleme ve albüm katalogu hazırlama 
pratiği söz konusu olduğunda, öncelikle ken-
di ülkesi ve çevresine ait bölgelerin kültürel 
ürünlerini derleyerek albümleştirdiği görül-
mektedir. Gerçekten ikinci tablodaki bölge-
lere dikkatli bakıldığında, Afganistan, İran ve 
Ermenistan gibi Orta Doğu ülkeleri, Afrika 
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Kıtası, Amerika Kıtası, Yahudi Müzikleri gibi 
alternatif türleri görmekteyiz.  Buradan da an-
laşılmaktadır ki tür olarak World Music’in gı-
dasını aldığı kaynak, Batı-dışı (Non-Western) 
yerel müzik kültürüdür. Bu tür, popüler mü-
ziğe ait tek düzeliği tınısal bağlamda ortadan 
kaldırdığı ve yeni duyumsal alternatifler sun-
duğu için, gelecekte de popüler müzik piyasa-
sında etkin bir yere sahip olacak gibi görün-
mektedir. 

SONUÇ 

Son birkaç yüzyılda ivme kazanarak yaygın-
laşan endüstriyel hareket, beraberinde insan 
topluluklarının yaşam tarzı ve kültürü üze-
rinde de büyük değişimlere sebep olmuştur. 
İnsan toplulukları arasındaki etkileşimin art-
ması ve dünyanın küçülmesi olarak tanımla-
nan küreselleşme ile dünya üzerinde yaşayan 
ulus, topluluk ve etnisitelerin sosyal ve kül-
türel yapılarında kökten değişimler olmuştur 
ve olmaya da devam etmektedir. Bunun so-
nucunda kültürel yapının vazgeçilmez parçası 
olan dünya halklarının müzikal dokularında 
da değişimler, etkileşimler ve paylaşımlar ya-
şanmaktadır.

Küreselleşme, beraberinde her şeyi meta ola-
rak gören kapitalist ekonomik sistemi doğur-
muştur. 20. Yüzyılın ortalarında sosyal bilim-
ciler tarafından “Kültür Endüstrisi” olarak 
adlandırılan, maddi gereksinimlerin dışındaki 
manevi gereksinimlerin de paketleştirilerek 
pazarlandığı bir endüstri kolu olarak göre-

bileceğimiz bu sistem, 1990’lı yıllarda dün-
yanın farklı bölgelerinin müziklerini dünya 
pazarına sunan müzik şirketlerini doğurmuş-
tur. Putumayo, Traditional Crossroads, EMI, 
Real World Records ve Folkways Record gibi 
müzik şirketleri buna örnek olarak verilebilir. 
Yaşadığımız coğrafyayı da içine alan Anadolu 
ve Ortadoğu müziklerini çalışma alanı olarak 
seçen Kalan Müzik şirketini de bu sektörde 
çalışan firmaların en tanınanları arasında sa-
yabiliriz.

Şuan ki (2015) sayısı 100’e yaklaşan ancak 
sayıca çok daha fazla olduğu düşünülen ve 
gün geçtikçe artarak devam eden bu şirketle-
rin dünyanın farklı coğrafyalarından toplayıp 
ürün kataloglarına koyduğu yapımlara, iste-
yen herkesin dünyanın neresinde olursa olsun 
ücret karşılığı ya da sanal ortamdaki ücretsiz 
paylaşımlar aracılığıyla ulaşabilmesi müm-
kündür.  İçinde bulunduğumuz bu dönemde, 
ülke sınırlarının etkisinin giderek zayıfladığı 
ve kültürlerin iç içe geçtiği bir ortamda, kül-
türel etkileşiminin gelecekte daha da artacağı 
düşünüldüğünde, “World Music” sektörünün 
de hızını hiç kaybetmeden büyüyeceği ve bu 
pazara daha birçok yeni ürün sunacağı şüp-
hesizdir. Öz olarak söylemek gerekirse world 
music, yeni ve küreselleşen dünyaya ait bir 
popüler müzik türü ve olgusudur.

ÖNERİLER 

Globalleşen dünyada world music, mikro kül-
türlerin küresel müzik pazarında yer bulmaya 
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başladığının bir göstergesidir. Kültür endüst-
risinin globalleşerek tüm dünyada yayılmaya 
başlaması,  yerel nitelikli müziklerin gelecek-
te de şirketler tarafından hızla ve daha fazla 
müzik pazarında yer bulmaya başlayacağının 
göstergesidir.

O halde gelecek yıllarda yerel kültürlerin 
önemi artacağı ve dolayısıyla world music’in 
pazar payı, popüler müzik piyasasında daha 
fazla artacağı ve Batı’ya ait elit yaklaşımın 
önemi azalacağı için; her şeyden önemlisi de 
yerel kültürler hızla dijital ortama ve stüdyo 
ortamına taşınarak piyasaya sürüleceği için, 
müzik sosyologlarının ve etnomüzikologların 
bu alan üzerinde daha fazla yoğunlaşması ve 
world music ile ilgili olguları daha fazla ta-
kip etmeleri, türün dünya halklarını ve onların 
modernleşmesini müzik alanında yansıtan bir 
fenomen olması bakımından, bu çalışmanın 
yazarları tarafından önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

The objective of this study is to discuss and explain the socio-cultural factors that lead to crea-
tion of “World Music”, having a heterogeneous nature, which has developed all over the world 
as a new popular music sub-genre and took its place on the music store shelves particularly wit-
hin the context of the concept of globalization. “World Music” is a phenomenon that requires 
to be dealt with its aspect of its being as new product of the popular culture type. The relation 
between globalization and popular culture was discussed first and then the existence journey 
of the music of different cultures within the purview of “World Music” was explained within 
this context in this study.  “World Music” was detailed from the aspect of its being one of the 
outcomes of capitalism and globalization to the cultural industry in the study. Globalization, 
which is specified as the world’s becoming smaller and strengthening of the global conscious-
ness and the foundations of which were laid in the second half of the 19th century and which 
is deemed as a consequence and continuation of modernization, is described as spreading of 
modernity shaped by capitalism from the West to all over the world and expansion of moder-
nity. This phenomenon which is within life in modern societies has been created due to the 
increase of social, economic and cultural ties between nations (Robertson, 1998: 22; Giddens, 
1990: 66; Tomlinson, 2004; 11-12). Economic, political and cultural communication created 
by globalization, has spread all over the world by crossing the borders of the countries due to 
especially the extensive use of mass media.  Globalization has a feature that allows knowing the 
wild cultures more closely with this aspect thereof. The driving power in creation of economic, 
political and cultural relations, which are determinant in globalization process, is the capitalist 
economy. Capitalist economy has created industrial branches through not only financial requ-
irements but also spiritual needs. This group of industry branches, in which spiritual needs are 
packaged, commodified and transformed to plus value (capital), has been called as “culture in-
dustry” by social scientists. Adorno and Horkheimer have used the concept of cultural industry 
with an eye to emphasize the commodification of cultural forms of the entertainment industry 
which have began to rise in America and Europe at the end of the 19th century and the early 
20th century. If music is detached from its course and passes through the industrial processes 
it becomes popular. As such, “World music” is a sub-branch of popular music. This genre can 
be considered as a blend of all local and regional musical cultures of the world with each other 
or mostly with European rhythms and with harmonies. The works to be created are mostly pre-
sented to the Western countries’ market therefore these musical works appeal to Western ears 
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and are arranged in a way that the Westerns are familiar with. “World music” is formed either 
by placing non-Western music elements into the Western musical structure or by rearrangement 
of local musical works in different parts of the world. “World Music” which began to be used 
as an alternative to ethnomusicology term by academics in the early 1960s took its place in 
the literature as the music of the world’s people by including ‘ethnic’, ‘folk’, ‘traditional’ and 
‘popular music’ genres in the following years (Felder, 2000: 146). The maturation process of 
“World Music” in is related with the process of globalization and capitalism. Easy access to in-
formation has made access to the world’s different cultures easier and thus ensured recognition 
of different types of music worldwide. Developments increasing the intensity and speed of the 
relations internationally and between masses are experienced by the impact of developments 
in information, communication and transportation technologies especially from the 1980s until 
present and new political and economic developments affect national culture and national iden-
tity, within the globalization phenomenon. The process of globalization is paradoxical in terms 
of musical aspect inasmuch as on the one hand it threatens the culture and music of nations and 
communities and on the other hand it provides the nations and communities the opportunity 
of expressing themselves with increasing technology opportunities and opening to the world. 
“World Music” concept can be described as an ethnic colored sub-genre of popular music which 
can include rural folk music tradition and include other ethnic-regional music and which can 
adapt to the modern world and which can find a place for itself in the global process. The capi-
talist economic system has contributed to the formation of “World Music” concept by reaching 
out to different types of music and especially harmonizing the local music types with the music 
industry. Music types such as jazz, blues and rock have begun to emerge subsequent to the dis-
covery of a market by the popular music producers in the 1950s in the United States. However, 
because these types of music did not cover all consumers in the world, a type of music which 
would cover the liking of all consumers in the world under a single roof was needed. The rea-
son why “World Music” finds a place as a music type within the other popular music types in 
our day is that the companies which dominate the music market are interested in the music of 
non-Western geographies and present the music products of this type to the capitalist-globali-
zed world market for the purpose of gaining profit under the label of “World Music”. “World 
Music”, a popular genre-sector, was created in the music industry to reach both audiences who 
are interested in the music of various minorities and those who want to have access to the music 
that represents their ethnicity. This sector has expanded in volume in 1990. We have to mention 
the name of worldwide famous “Putumayo” and “Traditional Crossroads” Music Company as 
well as the “Kalan” music company famous in the Middle East in this context. It is possible for 
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everyone who wants in any part of the world to have access to productions which are collected 
from the world’s different regions by these companies -number of which are currently (2015) 
approximately known to be 100 but thought to be much more than this-with payment or free of 
charge by free sharing in virtual environments. There is no doubt that “World Music” industry 
will also grow without losing any speed and present many new products to this market when 
we consider that cultural interaction will increase more in the future in an environment where 
the impact of borders are increasingly weakened and cultures are intertwined. Briefly we can 
tell that “world music” is a popular music type which belongs to the new and globalized world. 
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİ SINAV 
KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE YÖNELİK 

KARŞILAŞTIRILMASI(1)

COMPARISON OF PIANO COURSE EXAM ANXIETIES OF MUSIC 
TEACHER CANDIDATES WITH REGARDS TO VARIOUS VARIABLES 

M. Kayhan KURTULDU1, Cahit AKSU2

1-2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, G.S.E.B. Müzik Öğretmenliği, Trabzon / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada; müzik öğretmeni adayı olarak eğitim gören 
ve piyano dersi alan öğrencilerin piyano sınavı sürecindeki 
kaygı düzeylerinin tespit edilmesi ve bu düzeylerin çeşitli 
değişkenlerle olan ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Betimsel araştırmalardan tarama modeli ile yürütülen bu 
araştırmanın örneklemini üç farklı üniversitede öğrenim 
gören 342 müzik öğretmeni adayı oluş-turmuştur. Çalışma-
nın verileri Kurtuldu (2009) tarafından geliştirilen “Piyano 
Sınavı Kaygısına Yönelik Anket” yardımıyla toplanmıştır. 
Toplam 27 maddeden oluşan anket yardımıyla elde edi-len 
veriler; kaygı düzeyi, sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise 
ve piyano dersi başarı düzeyi gibi de-ğişkenler ekseninde 
yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda; müzik öğretmeni 
adaylarının yüksek düzeyli bir piyano sınav kaygısına sahip 
oldukları, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla 
sınav kaygısı barındırdıkları en fazla sınav kaygısını 4. Sınıf 
öğrencilerinin yaşadığı tespit edilmiştir. Dördüncü sınıfı 
takiben, birinci sınıf öğrencilerinin; sınav kaygısını en çok 
yaşayan bir diğer sınıf olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 
müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi sınav kaygıları 
ile mezun oldukları lise türü değişkenine yönelik anlamlı bir 
fark bulunmazken, piyano dersi başarı düzeyleri ile öğren-
cilerin sınav kaygı düzeyleri arasına anlamlı fark oluşmuş 
ve bu fark düşük başarı düzeyi yönünde gerçekleşmiştir. 
Yani piyano dersi başarıları düşük olan öğrencilerin sınav 
kaygıları yüksek, piyano dersi başarıları yüksek olan öğ-
rencilerin sınav kaygıları da düşük olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Müzik Eğitimi, Piyano Eği-
timi, Sınav Kaygısı 

Abstract: In this study; it is aimed to determine anxiety 
level of students getting education as music teacher can-
didates and taking piano courses in the process of piano 
exam and relationship between dif-ferent variables and 
this level. Sampling of this study which was carried out 
with the screening model among descriptive researches 
was formed of 342 music teacher candidates from three 
dif-ferent universities. Data of the study was collected with 
“Survey Related Piano Examination anx-iety” developed 
by Kurtuldu (2009). The data obtained from the survey 
consists of a total of 27 items; anxiety level has been revi-
ewed in the axis of variables such as class, gender, piano 
course success level and graduated high school. In the end 
of study it is determined that music teacher candidates 
have a high level of piano exam anxiety, female students 
have more exam anxiety than male students and 4th class 
students experienced the highest level of exam anxiety. It 
has been identified that after the fourth class students first 
class students experienced the highest level of exam anxiety. 
In the study while no significant difference has been found 
about piano course exam anxiety of music teachers with the 
type of high school they graduated significant difference has 
been found between piano course success level and exam 
anxiety level of students and these differences occurred in 
the direction of low achievement levels. In other words 
success level of students who have high level of exam 
anxiety is low and students with low exam anxiety have 
high piano course success.

Key Words: Professional Music Education, Piano Education, 
Exam Anxiety
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1. GİRİŞ

1.1. Kaygı  (Bunaltı, Anksiyete)

Psikolojide Kaygı (Bunaltı-Anksiyete); ‘en 
genel anlamıyla tehlike ya da talihsizlik kor-
kusunun ya da beklentisinin yarattığı kaygı 
ya da tedirginlik, akıl dışı korku.’ şeklinde 
tanımlanmaktadır.(http://homes.ieu.edu.tr/
Psikoloji.pdf).

Ayrıca kaygı güçlü negatif duygular ve ge-
lecek tehlike ve felaket beklentisi ile olan 
gerginliğin bedensel belirtileri ile kendini 
gösteren bir ruh durumu olarak da tanımlan-
maktadır. Zaman zaman iyi olmasına rağmen 
çok fazla ve kontrol edilemeyen kaygı; bireyi 
güçsüzleştirir, yapabileceklerini de yapama-
yacak hale getirebilir (Mash ve Wolfe, 2002 
den akt. Dalkıran, Baltacı, Karataş ve Nacak-
çı, 2014).

Son yıllardaki ekonomik gelişmeler ve top-
lumsal beklentiler bireylerin ve ailelerin sı-
navlara yükledikleri anlamı oldukça yükselt-
miştir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren; 
ailelerin “yarışın sonunda başarılı olma” kay-
gısına bağlı kalarak, eğitim uygulamalarına 
dahil edilmektedirler. Ölçme sisteminin doğal 
getirisi olarak yaşanan kaygının belirli bir 
düzeyin üzerine çıkması durumunda psikolo-
jik destek sağlamak gerekmektedir (Palancı, 
2013, s. 52).

Kaygı düzeyinin, insanda farklı sonuçlar 
doğurduğu tespit edilmiştir. Orta düzeydeki 

kaygının insanı harekete geçirici olduğu, is-
teği artırdığı, karar almayı kolaylaştırdığı ve 
enerjiyi bu yönde kullanmayı sağladığı, kaygı 
düzeyinin yüksek olmasının ise, kişinin dik-
katini, gücünü ve enerjisini etkili bir biçim-
de kullanmasını engellediği saptanmıştır. Hiç 
kaygı duyulmaması da istek ve güdüde azlı-
ğa yol açmaktadır. Bir insan performansını, 
potansiyelini tümüyle eyleme dönüştürebil-
diği durumlarda, ‘en iyi’ olur. Yüksek kaygı 
düzeyi ya da tam bir kaygısızlık, bu açıdan 
dezavantajdır. Uzmanlara göre amaç, kaygıyı 
tümüyle ortadan kaldırmak değil, ona yenik 
düşmeden, kaygının belli bir düzeyde tutul-
ması, varlığının yarara dönüştürülmesi; başka 
bir deyişle kaygının denetlenebilir bir düzey-
de tutulmasıdır (Özer, 2008’den akt, Güdek, 
2009).

Çeşitli meslek elemanlarında ortaya çıkabi-
lecek performans kaygısı, müzisyenler ara-
sında da gözlenebilen bir durumdur. Sahnede 
bir şeyler sergilerken ortaya çıkan bu durum 
müzik öğrencileri arasında yaygın olduğu 
kadar profesyonel müzisyenler arasında da 
sıkıntı vericidir. Kişide bulunan düşük mik-
tardaki kaygı, performansını olumlu olarak 
etkilerken, psikolojik gerginlikle kendini gös-
teren yüksek miktardaki kaygı, performansını 
olumsuz etkiler, kişi istediği gibi bir perfor-
mans sergileyemez (Fehm & Schmidt, 2006 
den akt. Dalkıran vd. 2014).

Müzik performansı; motor beceriler, koordi-
nasyon, dikkat, bellek, estetik ve yorumlama 
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gibi birçok beceriyi kapsamaktadır (Kenny, 
2006’dan akt. Yöndem, 2012). Müzisyen-
lerin performans kaygıları; sahne kaygısı, 
performans kaygısı ya da müzik performans-
çılarının stres sendromu (music performer’s 
stress sendrome) gibi kavramlarla ifade edil-
mektedir (Fehm ve Schmidt, 2006’dan akt. 
Yöndem, 2012).

1.2. Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı ise kaygının özel bir durumu-
dur ve belirtileri; olası bir başarısızlıkla ilgi-
li endişeye eşlik eden duygusal, bedensel ve 
davranışsal tepkilerdir. Sınav kaygısı yüksek 
olan birey herhangi bir sınav durumunda öz-
varlığının tehdit edildiği korkusuna kapılır. 
Yalnızca sınavda değil, grup içinde konuşma, 
soru sorma, sorulara cevap verme, tartışmala-
ra katılma, yüksek sesle okuma vb. etkinlik-
lerde de korkulu, sinirli, gergin ve heyecanlı 
olur (Sazak ve Ece 2004’den akt.  Yokuş, T., 
Yokuş, H. ve Kalaycıoğlu 2013).

Zaidner (1988) sınav kaygısını; ‘bir sınav ya 
da benzer değerlendirme durumunda başarı-
sızlık ya da negatif sonuç beklentisi ile ortaya 
çıkan fenomonolojik, psikolojik ve davranış-
sal reaksiyonların bir bütünü olarak adlandı-
rılan çok boyutlu belirtiler’ olarak tanımla-
mıştır (Akt. Dalkıran vd. 2014).

Öner (1990), sınav kaygısının içsel olumsuz 
değerlendirmeleri kapsayan kuruntu boyutu 
ve sınav esnasında bireyde ortaya çıkan fiz-
yolojik belirtileri içeren duyuşsallık boyutun-

dan oluştuğunu belirtmektedir. Duyuşsallık 
belirtileri, bireyin hızlı kalp atışları, terleme, 
üşüme, kızarma, sararma, mide bulantıları, 
sinirlilik ve gerginlik gibi bedensel yaşantıla-
rıdır (Akt. Yokuş vd. 2013). 

Sınav kaygısı, bireyin öğrenim hayatı boyun-
ca birçok kez yaşadığı duygu durumudur. Bu 
durum, sınava yeteri kadar hazırlanılmaması, 
verimli çalışma yöntemlerinin bilinmeme-
si, başarı beklentisinin sahip olunan yeterlik 
düzeyinin üzerinde olması, geçmişte yaşanan 
kötü sınav deneyimleri, özgüven eksikliği 
gibi birçok nedenle sınav öncesinde ve sınav 
sırasında performans göstermesi beklenen 
kişide görülen endişe ve huzursuzluk olarak 
açıklanabilir (Piji Küçük, D.,2010).

Müzik eğitimi uygulamalı bir eğitim alanı ol-
ması nedeniyle kaygının en çok ortaya çıktığı 
eğitim alanlarından biri olarak değerlendiri-
lebilir ve daha çok devimsel beceri alanlarını 
kapsadığından dolayı fiziksel semptomlardan 
(titreme, terleme, üşüme vb.) kaynaklanan 
performans düşüklükleri yaşanabilir (Yokuş 
ve d., 2013).

Öğrencinin yaşadığı tüm bu düşünce karma-
şası içerisinde ortaya koyduğu performansa 
odaklanamaması, sınav esnasındaki başarısı-
na da direkt etkilidir. Özellikle uygulama ala-
nı açısından geniş bir perspektife sahip müzik 
eğitiminde yaşanan kaygının, kişilerin müzi-
kalitesini ve doğruluğunu olumsuz etkilediği 
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ve kendi içerisinde bir müzikal performans 
endişesi yarattığı açıktır (Kurtuldu, 2009a).

Müzik eğitiminde kaygının en çok rastlandığı 
alanlardan biri olan uygulama alanında, bire-
yin nasıl çaldığı ya da çalmadığı konusunda 
bilinçli olması önemlidir. Özellikle piyano 
sınavlarında yeterince hazırlanamadığını dü-
şünen öğrencinin, yanlış çalacağı endişesiyle 
yaşadığı kaygı, genel olarak sınav heyecanı 
olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada önem-
li olan, piyano eğitimi sürecinde öğrencinin 
sınav heyecanını yenmesini ve beklenileni 
vermesini sağlayacak çalışma prensiplerinin 
kazandırılmasıdır (Kurtuldu, 2009a).

Yöndem (2012); ‘Müzik Öğrencilerinde 
Algılanan Performans Kaygısının Fiziksel, 
Davranışsal ve Bilişsel Özellikleri’ isimli ça-
lışmasında; kaygı düzeyi düşük öğrencilerin, 
bunun belirtisi olarak sadece kalp atış hızının 
artması, ellerde terleme ve titreme gibi be-
lirtiler sıraladıklarını, oysa kaygısını yüksek 
olarak ifade eden öğrencilerin bunlarla bir-
likte mide bulantısı, ateş basması, baygınlık 
hissi gibi belirtiler eklediklerini tespit ettik-
ten sonra;  müzik öğrencilerinin, kendi kişi-
lik özelliklerine ilişkin olumlu ya da olumsuz 
nitelendirmelerin performans kaygısı ile iliş-
kilendirildiğini ve öğrencilerin performans 
öncesi kaygılarını heyecanlı bir yapı, güven-
sizlik, karamsarlık gibi kişilik özellikleri ile 
açıkladıklarını belirtmiştir. 

Yöndem çalışmasında; kaygısını yüksek ola-
rak ifade eden öğrencilerin düşünce içerik-
lerini; olumsuz düşünme, beğenilmeme kor-
kusu ve mükemmeliyetçilik şeklinde oluş-
turduklarını, yine kaygısını yüksek olarak 
algılayanlarda, komisyona ve ders hocasına 
ilişkin olumsuz algılamaların daha yaygın ol-
duğu, sınav performansını izleyen izleyicile-
rin sayısı, uzmanlığının performans kaygısını 
artıran bir etken olarak literatürde de vurgu-
landığını tespit etmiştir (2012).

Konu ile ilgili ‘Müzik Öğretmeni Adaylarının 
Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı ve Çalgı Başa-
rıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ isimli 
bir başka çalışmada; müzik öğretmeni aday-
larının sınav kaygısı puanları ile cinsiyet, sı-
nıf ve mezun olunan okul türü değişkenleri 
arasında anlamlı bir farkın olmadığı, ancak 
müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı 
düzeyleri azaldıkça, çalgı eğitimi başarı not-
larının yükseldiğinin söylenebileceği tespit 
edilmiştir (Piji Küçük, D.,2010).

1.3. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni aday-
larının piyano dersi sınav kaygılarının belir-
lenmesi ve çeşitli değişkenlere göre karşılaş-
tırılarak yorumlanmasıdır. Piyano eğitimi; 
müzik eğitiminin değişik boyutlarına hizmet 
etmesi açısından en uygun enstrümanlardan 
biri olduğu için, özellikle mesleki müzik eği-
timi kurumlarının üzerinde önemle durduğu 
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ve programlarında ağırlıklı olarak yer verdiği 
bir müzik disiplini konumundadır. 

Bu çalışma kapsamında müzik öğretmeni 
adaylarının piyano eğitimlerinden hareketle; 
onların bu eğitimlerinin süreç ve ürün aşama-
larında gerçekleştirdikleri performanslarına 
yansıyan kaygı düzeylerinin ve nedenlerinin 
tespiti çeşitli değişkenler ve bu değişkenlerin 
ayrı ayrı analizine dayanan 5 alt problem ek-
seninde incelenmiştir.

Buna göre;

Birinci Alt Problem: Çalışma grubundaki 
müzik öğretmeni adaylarının yansıttıkları 
‘kaygı düzeyi’ ağırlıkları nedir?

İkinci Alt Problem: Çalışma grubundaki 
müzik öğretmeni adaylarının yansıttıkları 
kaygı düzeyi ile  ‘Öğrenim Gördükleri Sınıf 
Düzeyi’ arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Üçüncü Alt Problem: Çalışma grubunda-
ki müzik öğretmeni adaylarının yansıttıkları 
kaygı düzeyi ile ‘Cinsiyet’ değişkeni arasında 
anlamlı bir fark var mıdır?

Dördüncü Alt Problem: Çalışma grubunda-
ki müzik öğretmeni adaylarının yansıttıkları 
kaygı düzeyi ile ‘Mezun Olunan Lise Türü’ 
değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Beşinci Alt Problem: Çalışma grubundaki 
müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi ba-
şarı düzeyleri ile yansıttıkları kaygı düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark var mıdır?

1.4. Araştırmanın Önemi

Sınavlar esnasında kaygı veya anksiyete ol-
gusunun etkilerinin incelenmesi ve kontrol 
altına alınabilmesi, günümüzün ‘sınav yoğun 
eğitim anlayışı’nda gittikçe önemi artan bir 
çalışma alanı olmuştur.

Müzikal icra ve performans değerlendirmele-
rinin yoğun olduğu müzik eğitimi alanında, 
öğretmen adaylarının performans esnasında 
yaşadıkları kaygı düzeyinin kontrol altında 
tutulabilmesi; adayların hem öğrenci olarak 
çalışmalarını sağlıklı sergilemelerini hem de 
öğretmenlikleri esnasında performansa daya-
lı etkinliklerini verimli sunabilmelerini sağla-
yacaktır. Müzik eğitimi alanında performans 
ölçümlerini olumsuz olarak etkileyen unsur-
ların başında öğrencilerin yaşadıkları aşırı sı-
nav kaygıları gelmektedir. Bu kaygıların dü-
zeylerinin ve nedenlerinin tespit edilmesi, bu 
doğrultuda iyileştirici tedbirlerin oluşturula-
bilmesi ve bunların eğitim süreçlerine bilinçli 
olarak adapte edilmeleri ile öğrencilerin eği-
timlerinden beklenen verim daha üst düzeyde 
gerçekleşecektir. 

Müzik eğitiminde ve onun en önemli alanla-
rından biri olan piyano eğitiminde yaşanan sı-
nav kaygısı, öğrencilerin sınav başarısı kadar 
eğitim sürecini de olumsuz etkilemektedir. 
Öğrencinin piyano eğitimi sürecinde odak-
lanması gereken müzikal veya teknik unsur-
lar yerine sadece doğru çalmaya yönelmesi, 
kazanması beklenen davranışların ortaya çık-
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masını geciktirmektedir. Tüm bu yönleriyle, 
piyano eğitiminin önemli bir parçası olan sı-
navlarda öğrencilerin yaşadığı heyecan ve bu 
heyecana bağlı oluşan sınav kaygısının düze-
yi, öğrencinin akademik başarısındaki önemli 
belirleyicilerden biridir. (Kurtuldu, 2009b)

Buradan hareketle özellikle müzik öğretme-
ni adaylarının piyano dersindeki kaygıları-
nın çeşitli değişkenler doğrultusunda analiz 
edilmesi, bu analizin müzik eğitiminin ken-
dine özgü karakteri ile ilişkilendirilmesi ve 
Türkiye’de müzik eğitiminin farklı düzey-
lerine ilişkin kaygı durumlarının tespitine 
dönük yeterince çalışmanın bulunmayışı, bu 
araştırmayı önemli kılmaktadır.

1.5. Varsayımlar

1. Araştırma modelinin problem için en uy-
gun model olduğu varsayılmıştır.

2. Kullanılan ölçme aracının geçerlik, güve-
nirlik ve kullanışlılık açısından uygun ol-
duğu varsayılmıştır.

3. Müzik Öğretmeni adaylarının ölçme ara-
cına samimiyetle cevaplar verdikleri var-
sayılmıştır.

1.6. Sınırlıklar

1. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversite-
si, Atatürk Üniversitesi ve Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Eğitim Fakülteleri 
Müzik Öğretmenliği Programlarında öğ-
renim gören 342 müzik öğretmeni adayı-

nın piyano dersi sınav kaygılarının çeşitli 
değişkenler ekseninde analiz edilmesi ile 
sınırlıdır.

2. Araştırma, Kurtuldu (2009) tarafından 
geliştirilen “Piyano Sınavı Kaygısına Yö-
nelik Anket” formunun uygulanması ile 
sınırlıdır.

2. YÖNTEM

Bu bölümde Araştırma’nın Modeli,  Evren 
Örneklem, Verilerin Toplanması ve Verilerin 
Analizi ile ilgili yöntem bilgilerine yer veril-
miştir.

2.1.  Araştırmanın Modeli

Bu araştırma ‘Betimsel Araştırmalar’dan ‘Ta-
rama (Survey)’ modeli bir araştırmadır. Be-
timsel Araştırmalar; olayı olduğu gibi araştı-
ran ve ele alınan olayların ve durumların ay-
rıntılı bir biçimde araştırıldığı ve onların daha 
önceki olaylar ve durumlarla ilişkilerinin in-
celenerek, “Ne” olduklarının betimlenmeye 
çalışıldığı araştırmalardır (Karakaya, 2009, 
s.59). Betimsel araştırmaların bir türü olan 
Tarama Modeli ise; geçmişte ya da halen var 
olan bir durumu, var olduğu şekliyle betim-
lemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nes-
ne, kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi 
tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterile-
mez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. 
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Önemli olan, ona uygun biçimde “gözleyip” 
belirleyebilmektir (Karasar, 2005, s. 77).

Bu model kapsamında konu ile ilgili alanya-
zın taranmış ve çalışmanın problem durumu 
bu bu literatürden hareketle betimlenmiştir. 
Daha sonra piyano dersi sınav kaygısı ölçeği, 
çalışma grubundaki öğrencilere uygulanarak 
sonuçlar analiz edilmiştir. 

2.2. Evren-Örneklem

Çalışmanın evrenini eğitim fakültelerinin 
müzik öğretmenliği programlarında öğrenim-
lerini sürdüren ve piyano eğitimi alan öğren-
ciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi 
ise Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi öğrencilerinde müzik öğretmeni adayı 
toplam 342 öğrenci oluşturmuştur.

Örneklem seçiminde olasılık temelli (tesadü-
fi) örnekleme yöntemlerinden basit olasılıklı 
(tesadüfi) örnekleme yöntemi tercih edilmiş-
tir. Basit olasılıklı örnekleme her birinin se-
çilme şansı eşit olmak koşuluyla bir evrenden 
bir örneklem seçme işlemine denir (Yamane, 
2001, s.13; Akt: Şahin, 2009, s122). Burada 
eşitlik evrendeki her birimin örnekleme gir-
me şansının olduğunu ve bu yönteme göre 
kurulan hipotez ile ilgili bilgilerin evrene göre 
türdeş (homojen) olması gerektiğini vurgular 
(Balcı, 2009, s 92; İslamoğlu, 2009, s162).

  

2.3. Verilerin Toplanması

Veri toplama süreci ilk olarak konu kapsamı 
gereğince literatür taraması ile başlamış, il-
gili ölçeğin uygulanması ile devam etmiştir. 
Çalışmanın verileri Kurtuldu (2009) tara-
fından geliştirilen “Piyano Sınavı Kaygısı-
na Yönelik Anket” yardımıyla toplanmıştır. 
Geliştirilen ölçek formu, çalışma öncesinde 
yeniden gözden geçirilerek ve uzman görüşü 
alınarak revize edilmiştir. Toplam 27 madde-
den oluşan ölçek, piyano eğitimi alan müzik 
öğretmeni adaylarının piyano sınavı esnasın-
da ve piyano sınavı öncesi ve sonrasında sı-
nava bağlı unsurlar çerçevesindeki kaygı dü-
zeylerinin tespitine yönelik düzenlenmiştir. 
Öğrencilerin piyano sınavı kaygılarını, diğer 
bir bakış açısıyla da kaygıya ilişkin görüşleri-
ni tespit eden maddeler öncesinde, dört fark-
lı tanımlayıcı soru sorularak karşılaştırmada 
kullanılan değişkenler oluşturulmuştur. Sınıf, 
cinsiyet, mezun olunan lise ve piyano dersi 
başarı düzeyi gibi dört değişkeni temsil eden 
tanımlayıcı sorular, anketin maddelerden ön-
ceki değişkenler bölümünü oluşturmaktadır. 
Anket puanlaması 27 ile 135 puan aralığında 
dağılmakta olup bu puan yükseldikçe piyano 
sınavı kaygısının yükseldiği öngörülmüştür. 
Puan aralığı da 25’er puanlık farklarla 4 gru-
ba ayrılmış düşük (27 – 52), orta (53 – 78), 
yüksek (79 – 104) ve çok yüksek (105 – 135) 
biçiminde gruplar belirlenmiştir.
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2.4. Verilerin Analizi

Yürütülen çalışmada örneklemden elde edi-
len veriler, kaygı düzeyleri bakımından 4 
gruba ayrılarak ölçülmüş ve buna yönelik fre-
kans yüzde ölçümü yapılmıştır. Değişkenlere 
(sınıf, cinsiyet vb) yönelik ölçümlerde de ve-
riler normallik varsayımını karşılamadığı için 
parametrik olmayan testler tercih edilmiştir. 
Değişkenler için Mann Whitney U testi ve 
Kruskal Wallis H testi yapılmış, testlerde an-
lamlılık düzeyi p<,05 olarak kabul edilmiştir. 
Örneklemden toplanan verilerin güvenirliği 
için Alpha katsayısı hesaplanmış, örneklem 
uygunluğu (KMO) testi yapılmış ve ölçeğin 
toplam varyansı açıklama oranını belirleye-
bilmek için temel bileşenler faktör analizi uy-
gulanmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha kat-
sayısı ,88 olarak belirlenmiş, KMO örneklem 
uygunluğu sonucu ,90 olarak bulunmuş, top-
lam varyansı açıklama oranı da %56,30 ola-
rak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar bu çalışma 
için elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir 
olduğunu ortaya koymaktadır. Verilerin işlen-
mesi ve çözümlenmesinde, içerik analizleri, 
aritmetik ortalama, ortalamalar arası farklar 
ve SPSS paket programı kullanılmıştır.

3. BULGULAR ve YORUM

Çalışmadan elde edilen bulgular ve yorum-
ları, çalışmanın dayandığı alt problemler ek-
seninde aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 
Bu bölümde örneklemden elde edilen veriler 
tablolaştırılarak sunulmuş ve yorumlanmış-

tır. Oluşturulan tablolarda iki değişken için 
gruplandırma yapılarak karşılaştırma yapıl-
mıştır. Mezun olunan lise düzeyi için kıyas 
kolaylığı açısından Güzel Sanatlar Lisesi ve 
Diğer Liseler biçiminde bir gruplama yapıl-
mış, piyano başarı düzeyi için düşük (0-49), 
orta (50-75) ve yüksek (76-100) biçiminde 
bir gruplama yapılmıştır.

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
ve Yorum

Çalışmanın birinci alt problemi; Çalışma gru-
bundaki müzik öğretmeni adaylarının yansıt-
tıkları ‘kaygı düzeyi’ ağırlıkları nedir?  şek-
linde oluşturulmuştur. Buna göre;

Tablo 1. Kaygı Düzeylerinin Dağılımına 
Yönelik Veriler

Gruplar f %

Düşük 28 %1,2

Orta 90 %26,9

Yüksek 154 %53,3

Çok Yüksek 70 %18,6

Toplam 342 100

Tablo 1 incelendiğinde örneklemi oluşturan 
öğrencilerin piyano sınav kaygılarının önem-
li ölçüde yüksek düzeyli seyrettiğini söyle-
mek mümkündür. Yüksek kaygı düzeyinde 
görülen %53,3 oranındaki dağılım ve buna 
ilaveten %18,6 oranındaki çok yüksek eğili-
mi dikkate aldığımızda öğrencilerin piyano 
sınav kaygılarının yüksek olduğu sonucu or-
taya çıkmaktadır.
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3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
ve Yorum

Çalışmanın ikinci alt problemi; Çalışma gru-
bundaki müzik öğretmeni adaylarının yansıt-
tıkları kaygı düzeyi ile  ‘Öğrenim Gördükleri 
Sınıf Düzeyi’ arasında anlamlı bir fark var 
mıdır? şeklinde oluşturulmuştur. Buna göre;

Tablo 2. Sınıf Değişkenine Yönelik Karşı-
laştırma Sonuçları

Grup S ı r a 
Ort.

SS X2 p

Birinci Sınıf 121,44 1,13 8,099 ,044

İkinci Sınıf 95,62

Üçüncü Sınıf 106,00

Dördüncü Sınıf 124,09

Tablo 2’de yer alan verilere göre sınıf değiş-
keni yönünde anlamlı bir farklılık [p<05 – 
X2=8,099] oluşmuştur. Oluşan anlamlı fark-
lılık için sıra ortalaması değerleri incelendi-
ğinde eğilimin dördüncü sınıf öğrencileri yö-
nünde gerçekleştiği görülmektedir. Dördüncü 
sınıfları takiben birinci sınıflar, üçüncü sınıf-
lar ve ikinci sınıflar gelmektedir. Bu verilere 
göre örneklem içinde kaygı düzeyi en yüksek 
olan grubun dördüncü sınıflar ve onları taki-
ben birinci sınıflar olduğu söylenebilir. 

4. Sınıf öğrencileri; 27 Maddelik kaygı öl-
çeğinin toplam 11 maddesine; tüm sınıf orta-
lamalarının üzerinde işaretleme yapmışlardır. 
Bunu 8 madde ile 1. Sınıflar ve sırasıyla 3. 
ve 2. Sınıflar izlemiştir. Dördüncü sınıfların 

yüksek kaygı belirten bu maddeleri içinde de 
bazı yüksek puanlı maddeler; özellik arzedip 
arzetmediklerine göre analiz edilmişlerdir. 

Buna göre 27 maddelik ölçekte; “9. Madde: 
Bazen Yalnızca dersten geçmek veya okulu 
bitirmek endişesiyle heyecanlanırım”, “18. 
Madde: Dersin bir sınavından beklemediğim 
ölçüde düşük veya yüksek not almam bir son-
raki sınav heyecanımı etkiliyor”, “22. Mad-
de: Piyanodan zayıf veya yüksek not almam 
diğer derslerimdeki başarımı direkt etkiler” 
ve “24. Madde: Piyano sınavlarında başarı-
lı olanların gelecekteki mesleki kaygıları da 
daha az olur”. şeklindeki maddeler, dördüncü 
sınıfların yüksek kaygı ifade eden maddeleri 
içinde ortalamaları ve ortalamalar arası fark-
ları en yüksek olan maddelerdir. Buna göre 
piyano dersi sınav kaygıları açısından dör-
düncü sınıfların tüm sınıflar içinde en fazla 
kaygıyı gösteriyor olmaları; özellikle piyano 
dersinin öğretim programı içindeki ağırlı-
ğı, dersin müzik eğitimi açısından önemi ve 
piyano eğitiminin zorluğu gibi konulardaki 
bilinçlenmelerin yüklediği sorumluluğun so-
nucu olabilir. Aynı şekilde bu bulgu; son sınıf 
öğrencilerinin, öncelikle okuldan mezun ola-
bilme, son öğrenim dönemi ile mesleğe geçiş 
aşamasını uyumlaştırma ve mesleki kaygıla-
rını azaltma çabaları paralelinde yoğun sınav 
kaygısı yaşadıkları şeklinde de yorumlanabi-
lir.

Piyano sınavlarındaki kaygı düzeyleri açı-
sından dördüncü sınıfları takiben birinci sı-
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nıfların gelmesi de ilgi çekicidir. Ölçme ara-
cında; birinci sınıfların ortalama olarak diğer 
sınıflardan daha fazla kaygı düzeyini yansıtan 
maddeleri ve bu maddelerin de kendi içinde 
yüksek değer alanları incelendiğinde ki; “6. 
Madde:  Piyano sınavının uygulanış biçimi  
(komisyon vd…) heyecanımı arttırıyor”, “7. 
Madde: Piyano sınavı öncesinde başarısız 
olma korkusu ile peşin bir yenilgi yaşıyo-
rum”, “19. Madde: Piyanodan zayıf not al-
maktan çok çekinirim” ve “24. Madde: Piya-
no sınavlarında başarılı olanların gelecekteki 
mesleki kaygıları da daha az olur” şeklindeki 
maddeler, birinci sınıfların yüksek kaygı ifa-
de eden maddeleri içinde ortalamaları ve or-
talamalar arası farkları en yüksek olan mad-
delerdir. 

Buna göre piyano dersi sınav kaygıları açı-
sından birinci sınıfların yüksek düzeyde sınav 
kaygısı gösteriyor olmaları; lisans düzeyinde 
bir programa başlamış olmanın getirdiği tem-
kin ve endişeye ek olarak, ağırlıklı biçimde 
güzel sanatlar liselerinden gelen öğrencilerin 
piyano dersi ile ilgili önyargıları, hazırbulu-
nuşlukları, bilişsel giriş davranışları, piyano 
dersinin öğretim programı içindeki ağırlığı, 
dersin müzik eğitimi açısından önemi, piya-
no eğitiminin zorluğu gibi konulardaki yön-
lendirme ve pekiştirmelerden kaynaklanıyor 
olabilir. Buna ek olarak, lisans programı dü-
zeyindeki çeşitli sınav komisyonları karşı-
şında oluşan atmosferin de sınav kaygılarını 
arttırdığı, ilgili maddenin puan ağırlığından 

anlaşılmaktadır. Ayrıca mesleki müzik eği-
timi alan müzik öğretmeni adayları piyano 
eğitimleri ile mesleki formasyonları arasında 
sıkı bir bağ geliştirmekte ve piyano dersinde-
ki başarıları ile gelecekteki mesleki kaygıları-
nın düzeyi arasında paralel bir ilişki kurmak-
tadırlar. Müzik öğretmeni adaylarının  piyano 
dersi sınav kaygılarını arttıran diğer bir unsu-
run da bu yaklaşım olduğu düşünülebilir.

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgu-
lar ve Yorum

Çalışmanın üçüncü alt problemi; Çalışma 
grubundaki müzik öğretmeni adaylarının 
yansıttıkları kaygı düzeyi ile ‘Cinsiyet’ de-
ğişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
şeklinde oluşturulmuştur. Buna göre;

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Yönelik 
Karşılaştırma Sonuçları

Grup Sıra Ort. SS U p

Kız 123,93 0,49 5461,0 ,025

Erkek 105,60

Cinsiyet değişkenine yönelik karşılaştırma 
verilerine göre gruplar arasında anlamlı fark 
[p<,05 – U = 5461] bulunmuştur. Tablodaki 
sıra ortalaması değerleri göz önünde tutulursa 
eğilimin kız öğrencilerden yana olduğu anla-
şılmaktadır. Ortaya çıkan anlamlı farka göre 
kız öğrencilerin kaygı düzeyi erkek öğrenci-
lerden daha fazladır.
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Çalışma kapsamında uygulanan 27 maddelik 
kaygı ölçeğinin maddelerine verilen dönüt-
ler incelendiğinde; 14 maddede kız ve erkek 
öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında anlamlı 
fark bulunmakta ve bu 14 maddenin 12 mad-
desi kız öğrenciler lehine sonuç vermektedir. 

Bu maddeler incelendiğinde özellikle kız öğ-
rencilerin; “Piyano sınavına girerken diğer sı-
navlardan daha fazla endişe duyarım”, “Çok 
iyi hazırlandığım piyano sınavlarında dahi 
yanlış çalmaktan korkarım”, “Piyano sınavı-
nın uygulanış biçimi  (komisyon vd…) heye-
canımı arttırıyor”, “Piyano sınavı öncesinde 
başarısız olma korkusu ile peşin bir yenilgi 
yaşıyorum”, “Sınav esnasında etrafımda olan 
bazı hareketlerden (konuşma, telefon vb…) 
olumsuz etkilenirim”, “Bir sınavdan bekleme-
diğim ölçüde düşük veya yüksek not almam 
bir sonraki sınav heyecanımı etkiliyor”, “Pi-
yano sınavlarında aldığım iyi veya kötü notlar 
kendime ve yeteneğime bakış açımı etkiler” 
vd… şeklindeki maddeler daha çok kız öğren-
cilerin vurgu yaptığı ve erkek öğrencilerden 
anlamlı düzeyde ayrıştığı ölçek maddeleri ol-
muştur.

3.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bul-
gular ve Yorum

Çalışmanın dördüncü alt problemi; Çalışma 
grubundaki müzik öğretmeni adaylarının yan-
sıttıkları kaygı düzeyi ile ‘Mezun Olunan Lise 
Türü’ değişkeni arasında anlamlı bir fark var 
mıdır? şeklinde oluşturulmuştur. Buna göre:

Tablo 4. Mezun Olunan Lise Değişkenine 
Yönelik Karşılaştırma Sonuçları

Grup Sıra Ort. SS U p

GSL 113,62 0,42 3950,5 ,225

Diğer 102,47

Tablo 4 incelendiğinde lise değişkenine yöne-
lik anlamlı bir fark oluşmadığı [p<,05 – U = 
3950,5] anlaşılmaktadır. Örneklem grubunun 
kaygı düzeyleri mezun olunan lise düzeyine 
göre farklılık göstermemektedir. Diğer bir de-
yişle kaygının yüksek ya da düşük olmasının 
lise türü ile ilişkili olmadığı söylenebilir.

3.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
ve Yorum

Çalışmanın beşinci alt problemi; Çalışma gru-
bundaki müzik öğretmeni adaylarının piyano 
dersi başarı düzeyleri ile yansıttıkları kaygı 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
şeklinde oluşturulmuştur. Buna göre;

Tablo 5. Piyano Dersi Başarı Düzeyi Değiş-
kenine Yönelik Karşılaştırma Sonuçları

Grup Sıra 
Ort.

SS X2 p

Düşük 158,32 0,60 17,161 ,000

Orta 118,43

Yüksek 97,22

Örneklemin piyano dersi başarı düzeylerine 
yönelik karşılaştırma sonuçlarına göre gruplar 
arasında anlamlı fark oluşmuş [p<,05 – X2 = 
17,161] ve bu fark düşük başarı düzeyi yönün-
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de gerçekleşmiştir. Sıra ortalaması değerleri-
ne bakıldığında eğilimin piyano başarı düzeyi 
düşük olan öğrenciler yönünde gerçekleştiği, 
buna göre de piyano başarısı düşük olan öğ-
rencilerin kaygılarının da yüksek olduğu an-
laşılmıştır. 

Ölçeği yanıtlayan öğrencilerin kendi beyanla-
rına göre gruplandırılan piyano dersi başarıla-
rına dönük analizlerde; ölçek maddelerinden 
15 maddede, başarı düzeyleri açısından anlam-
lı farklılık tespit edilmiştir. Bu 15 maddenin 
13 tanesi ‘düşük başarı düzeyi’ ve 2 tanesi de 
‘yüksek başarı düzeyi’ lehine gerçekleşmiştir. 

Örneğin “Sınav esnasında kendimi rahat his-
sederim ve heyecanlanmam” veya “Doğru 
yöntemle ve yeterince çalışırsam sınavlarda 
heyecanlanmam” maddelerinde ‘Tamamen 
Katılıyorum’ ve ‘Katılıyorum’ likertlerini 
işaretleyen öğrencilerin düşük kaygı puanla-
rının, onların piyano dersinde ‘yüksek başarı 
düzeyi’nde olduğuna dönük beyanlarını doğ-
rulaması, bu maddelerin ‘yüksek başarı düze-
yi’ lehine anlamlı bir farklılık oluşturmasına 
neden olmuştur. 

Bunun aksine; “piyano sınavı öncesi başarısız 
olma korkusu ile peşin bir yenilgi yaşıyorum” 
veya “Piyano sınavlarında genellikle dikka-
timin dağıldığını hissederim” maddelerinde 
‘Tamamen Katılıyorum’ ve ‘Katılıyorum’ li-
kertlerini işaretleyen öğrencilerin yüksek kay-
gı puanlarının, onların piyano dersinde ‘düşük 
başarı düzeyi’nde olduğuna dönük beyanlarını 

doğrulaması, bu maddelerin ‘düşük başarı dü-
zeyi’ lehine anlamlı bir farklılık oluşturmasına 
neden olmuştur.

Bir başka deyişle; öğrencilerin piyano dersi 
başarıları düşük ise sınav kaygıları yüksek, 
piyano dersi başarıları yüksek ise sınav kaygı-
ları da düşük olmaktadır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

‘Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersi 
Sınav Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Yö-
nelik Karşılaştırılması’ problem cümleli bu 
betimsel araştırmanın bulgularına paralel ola-
rak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

1. Müzik eğitimi önemli derecede performans 
etkinliği gerektirir. Bu durum sürekli bir doğ-
ru, güzel ve etkili icra endişesini barındırır. 
Bu olgu eğitim alan öğrencilerin akademik 
başarılarını tayin eden sınav ortamlarına etki 
eder. Müzik öğretmeni adayları sınav kaygı-
sını yoğun şekilde yaşamaktadır. Bu kaygı, 
piyano dersi ekseninde bu çalışmada ortaya 
konulmuştur.

Örneklemdeki müzik öğretmeni adayla-
rının piyano dersi sınav kaygıları yüksek 
düzeyli’dir. Çalışmaya katılan 342 öğrenciden 
224’ü,  yüzdelik bazda da ‘Yüksek - %53,3’ 
ve ‘Çok Yüksek - %18,6’ lık bir oran ile yük-
sek kaygı düzeyini yansıtmışlardır.

 Çalışmada ele alınan değişkenlerden biri; öğ-
rencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi ile 
piyano sınav kaygı düzeyleri arasında bir iliş-
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kinin olup olmadığının analizi idi. Buna göre 
dördüncü sınıf öğrencileri, kaygı düzeyleri en 
yüksek çıkan öğrenciler olmuş, onları sırası ile 
birinci sınıflar, üçüncü sınıflar ve ikinci sınıf-
ların takip ettiği tespit edilmiştir. 

4. Sınıf öğrencileri; 27 Maddelik kaygı ölçe-
ğinin toplam 11 maddesine; tüm sınıf ortala-
malarının üzerinde işaretleme yapmışlardır. 
Bu bulguya göre dördüncü sınıf öğrencileri-
nin; piyano dersinin öğretim programı için-
deki ağırlığı, dersin müzik eğitimi açısından 
önemi ve piyano eğitiminin zorluğuna ilişkin 
daha tecrübeli olmalarının bilinci ve buna ek 
olarak öncelikle okuldan mezun olabilme, son 
eğitim-öğrenim dönemi ile mesleğe geçiş aşa-
masını uyumlaştırma ve mesleki kaygılarını 
azaltma çabalarının piyano dersi sınav kaygı-
larını arttırdığı söylenebilir. 

Birinci sınıfların kaygı düzeyi açısından dör-
düncü sınıflardan hemen sonra gelmesi de ilgi 
çekicidir. Bu bulgu bizleri; birinci sınıfların li-
sans düzeyinde bir programa yeni başlamış ol-
manın getirdiği temkin ve endişeye ek olarak, 
ağırlıklı biçimde güzel sanatlar liselerinden 
gelmiş olmalarının bilinci ile piyano dersi ile 
ilgili önyargıları, hazırbulunuşlukları, bilişsel 
giriş davranışlarının düzeyi, piyano dersinin 
öğretim programı içindeki ağırlığı, dersin mü-
zik eğitimi açısından önemi, piyano eğitimi-
nin zorluğu gibi konulardaki yönlendirme ve 
pekiştirmelerin onların sınav kaygı düzeyleri 
ile yakından ilgili olduğu sonucuna götürebi-
lir. 

Aynı şekilde  lisans programı düzeyindeki 
çeşitli sınav komisyonları karşışında oluşan 
atmosferin de sınav kaygılarını arttırdığı ve 
mesleki müzik eğitimi alan müzik öğretmeni 
adaylarının piyano eğitimleri ile mesleki for-
masyonları arasında sıkı bir bağ geliştirip, pi-
yano dersindeki başarıları ile gelecekteki mes-
leki kaygılarının düzeyi arasında paralel bir 
ilişki kurmalarının da birinci sınıf düzeyinde 
oluşan sınav kaygısı ile yakından ilişkili oldu-
ğu söylenebilir.

2. Cinsiyet değişkeni ile ilgili analizler so-
nucunda ortaya çıkan anlamlı farka göre kız 
öğrencilerin kaygı düzeyi erkek öğrencilerden 
daha fazladır. Çalışma kapsamında uygulanan 
27 maddelik kaygı ölçeğinin maddelerine ve-
rilen dönütler incelendiğinde; 14 maddede kız 
ve erkek öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında 
anlamlı fark bulunmakta ve bu 14 maddenin 
12 maddesi kız öğrenciler lehine sonuç ver-
mektedir. Bu sonuç; sınav kaygı ölçeğindeki 
sözkonusu maddelerin kız ve erkek profilleri 
açısından daha detaylı analizine dönük bir ça-
lışma ihtiyacını göstermektedir.

3. Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi 
sınav kaygıları ile mezun oldukları lise türü 
değişkenine yönelik anlamlı bir fark oluşma-
mıştır. Diğer bir deyişle öğrencilerin güzel 
sanatlar liseleri veya diğer liselerden geliyor 
olmaları, onlarda oluşan piyano dersi sınav 
kaygı düzeylerini olumlu veya olumsuz yönde 
etkilememektedir.
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4. Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi 
başarı düzeyleri ile piyano dersi sınav kaygı 
düzeyleri arasındaki ilişkiye dönük analizler 
sonucu; piyano dersi başarısı düşük olan öğ-
rencilerin piyano sınav kaygılarının daha yük-
sek olduğu anlaşılmıştır. Ölçek maddelerinden 
15 maddede, başarı düzeyleri açısından anlam-
lı farklılık tespit edilmiştir. Bu 15 maddenin 
13 tanesi ‘düşük başarı düzeyi’ ve 2 tanesi de 
‘yüksek başarı düzeyi’ lehine gerçekleşmiştir. 
Buna göre öğrencilerin piyano dersi başarıları 
düşük ise sınav kaygıları yüksek, piyano dersi 
başarıları yüksek ise sınav kaygıları da düşük 
olmaktadır. 

Öneriler

1. Müzik öğretmeni adaylarının özelde piyano 
dersi sınav kaygıları ve genelde de akademik 
başarılarını tayin eden tüm sınavlarına dönük 
kaygılarının azaltılması yönünde gerekli çalış-
malar yapılmalıdır.

2. Öğrencilerin sınıf düzeyleri, onların sınav 
kaygı düzeyleri ile ilişkili olabilmektedir. Bu 
çalışmada dördüncü sınıf öğrencileri, en çok 
kaygı düzeyi yaşayan öğrenciler olmuşlardır. 
Bu konu ile ilgili destekleme ve iyileştirme ça-
lışmaları, sınıf düzeylerinde oluşan kaygının 
nedenlerinin neler olduğunun bilinci ile yürü-
tülmelidir. 

3. Müzik öğretmenliği lisans programına yeni 
başlayan öğrencilerde de sınav kaygı düzey-
leri yoğun olabilmektedir. Bu öğrencileri bu 
konuda bilinçlendirmeli ve onların yaşadıkları 

yabancılık ve endişe duyguları kontrol altına 
alınmalıdır.

4. Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha 
fazla sınav kaygısı yaşamaktadırlar. Çalışma-
nın bulgular bölümünde verilen ve konu ile 
ilgili sonuçlara ulaştıran ölçek maddeleri üze-
rinde yapılacak daha detaylı analizlerle, kız 
öğrencilerin niçin erkeklere oranla daha çok 
sınav kaygısı yaşadığı ve bunun önlenmesine 
ilişkin tedbirlerin neler olabileceği yönünde 
ipuçlarına ulaşılabilir.

5. Öğrencilerin piyano dersi başarıları dü-
şük ise sınav kaygıları yüksek, piyano dersi 
başarıları yüksek ise sınav kaygıları da düşük 
olmaktadır. Bu durumun tersinin de geçer-
li olabileceğine dönük yani; sınav kaygıları 
yüksek olan öğrencilerin piyano dersi başa-
rılarının düşük, kaygı seviyeleri düşük olan 
öğrencilerin piyano dersi başarılarının yüksek 
olabileceğine dönük çalışmalar yapılmalıdır.

6. Performans etkinliklerinin yoğun olduğu 
müzik eğitiminde doğru, güzel ve etkili icra 
kaygısının doğuracağı olumsuz sonuçlar ve 
bunların nasıl giderileceğine ilişkin çözümler 
için müzik eğitiminin kapsadığı farklı disip-
linlere dönük sınav kaygı düzeyi araştırmaları 
yapılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

 In this study; it is aimed to determine anxiety level of students getting education as music teac-
her candidates and taking piano courses in the process of piano exam and relationship between 
different variables and this level. Music education requires significant level of performance 
efficiency. This situation includes anxiety of continuous, accurate, and effective performance. 
This phenomenon affects exam environment which determines academic achievement of stu-
dents. The fact that student cannot concentrate on his performance during exam environment 
confusion directly affects his success during examination. It is clear that anxiety experienced in 
music education which has an extensive perspective in terms of application affects musicality 
and accuracy of people negatively and creates an anxiety of musical performance. Analyzing 
anxiety of music teacher candidates according to several variables, relation of this analysis with 
sui generis features of music absence of sufficient number of studies in Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                for determinati-
on of different levels of anxiety of musical education make this research important. This study 
is conducted to determine exam anxiety of students in this environment and to find some tips 
that may reduce adverse effects of such anxieties. Sampling of this study which was carried out 
with the screening model among descriptive researches was formed of 342 music teacher candi-
dates from three different universities. In sample selection simple probability sampling method 
based on probability (random) sampling method was preferred. Data of the study was collected 
with “Survey Related Piano Examination anxiety” developed by Kurtuldu (2009). The data 
obtained from the survey consists of a total of 27 items; anxiety level has been reviewed in the 
axis of variables such as class, gender, piano course success level and graduated high school. In 
the study, first of all piano course exam anxiety level of students were determined.  Then it was 
searched whether there is a relation between current exam anxiety levels of students and their 
gender, class level they are enrolled, type of school they graduated and piano course academic 
achievement level according to their expression and if here is such a relation the direction of the 
relation were analyzed.The findings of the study are outlined as follows. At the end of study; it 
was found that exam anxieties of piano music teachers in the sampling were high. 224 students 
among 342 students reflected 53,3% High and 18,6% Very High  anxiety levels. According to 
significant differences revealed with analyses about gender variable  anxiety of female students 
is much more than male students. When feedback given to articles of  anxiety item of 27 articles 
applied under study are examined; There are significant differences in anxiety levels between 
boys and girls students for 14 Articles and 12 articlesof those 14 articles give results in favor 
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of female students. This result show the need for more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                detailed study of said articles in exam 
anxiety item in terms of female and male profiles. According to another finding fourth-class 
students are students having the highest anxiety levels and followed by the first class, second 
class and third class students. 4th class students selected 11-items of anxiety scale of total 27 
items above class average. According to this finding it can be said that weight of piano course 
within curriculum, importance of the course for music education and awareness of their being 
more experienced about difficulty of piano education and additionally being able to graduate 
from school in priority, adaptation of the latest education period with transition to profession 
and efforts to reduce professional anxieties increase piano course exam anxiety. It is also in-
teresting that immediately after fourth class comes the first-class in terms of level of anxiety. 
This finding can lead to fact that in addition to poise and anxiety due to starting to a program 
at the level of undergraduate, their biases about piano course with awareness of coming from 
fine arts high schools, level of cognitive behaviors, weight of piano course in education prog-
ram, importance of course for music education, difficulty of piano course and such   education 
guidance and reinforcement are closely related to their exam anxiety levels. Likewise, it can 
also be said that atmosphere formed against various examination commissions in the graduate 
programs may increase exam anxiety and because they developed a close link between piano 
education of music teacher candidates getting professional music education their professional 
formation and they establish a parallel relation between their success in piano course and their 
future professional anxieties can  lead a close relation between first class students and exam 
anxiety. There is no significant difference between piano exam anxiety of music teacher can-
didates and variable of high school they graduated from. In other words, whether students are 
coming from high schools or other fine arts high school do not affect piano course exam anxiety 
either positively or negatively. As a result of analyses about piano course success level of music 
teacher candidates and their piano course exam anxieties; it is understood that students with low 
piano course success have higher piano exam anxiety. In 15 items of the scale items significant 
difference was determined about levels of success. 13 items of those items was in favor of low 
success level and 2 items were in favor of high success level. Accordingly if the piano course 
success of students is low then their exam anxiety is high and if piano course success is high 
then exam anxiety is low.
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KLASİK TÜRK MÜZİĞİ ENSTRÜMANI OLAN TANBURUN YAPIMINDA 
KULLANILAN AĞAÇLARIN ÇALGININ TINISINA ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ(1)

DETERMINING THE EFFECT OF THE TYPE OF WOOD USED IN 
THE PRODUC-TION OF TANBUR, A CLASSICAL TURKISH MUSIC 

INSTRUMENT, ON THE TIMBRE OF THE INSTRUMENT

Mustafa Oner UZUN1, Erhak ELİNÇ2

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, Samsun / Türkiye
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Afyon / Türkiye

Öz: Türk Müziğinin icrasında önemli bir işleve sahip olan, telli 
ve mızraplı çalgılar grubunda yer alan Tanbur üzerine yapılan bu 
çalışmanın amacı; tanbur yapımında kullanılan ağaçların, çalgının 
ses tınısına olan etkilerini tespit etmektir. Bu amacı gerçekleş-
tirebilmek için literatür tarama ve alan araştırması yöntemleri 
kullanılmıştır. Geleneksel bir çalgı olan Tanbur, 17. yüzyılın or-
talarından itibaren yapısal olarak çok fazla değişime uğramadan 
günümüze kadar gelebilmiştir. Tanbur keli-mesi etimolojik açıdan 
incelenmiş ancak, araştırmacıların konuyla ilgili farklı görüşleri 
nedeniyle net bir bulguya ulaşılamamıştır. Tarihsel süreç içinde 
bu çalgının Türk kökenli ve özellikle Ermeni kökenli pek çok 
icracısı ve yapımcısının olduğu tespit edilmiştir. Tanbur icracıları 
için; çalgının kullanışlılığı, dayanıklılığı ve tınısı vb. unsurlar 
büyük önem taşımaktadır. Çalgı yapımcılarının, bu hususları göz 
önünde bulundurarak elde ettikleri deneyimler usta çırak ilişkisi ile 
nesilden nesle aktarılmış ve günümüzde çalgı eğitiminin verildiği 
akademik kurumlar açılmıştır. Bu bağlamda, Ege Üniversitesi 
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı Yapımı Bölümünde 
görev yapmakta olan tecrübeleri ve donanımlarıyla alanlarında her 
biri birer uzman olarak tespit edilen öğretim elemanlarıyla nitel 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin ışığında, önem 
sırasıyla, çalgı-nın ana bölümleri olan kapak (ses tahtası), tekne 
ve sap yapımında kullanılan ağaçların anatomile-rinin ses tınısını 
etkileyen önemli bir etken olduğu, ancak istenilen ağaçların teda-
riki konusunda ilgili birimlerin olmamasının kendilerinin çalışma 
koşullarını güçleştirdiği sonuçlarına varılmıştır. Yukarıda genel 
hatlarıyla sunulmaya çalışılan bu araştırmanın alana kaynaklık 
edeceği öngörül-mektedir. Konuyla ilgili araştırma yapacak bilim 
insanlarına; konunun tüm unsurlarıyla ortaya ko-nulabilmesi için 
deneysel çalışmaların yapıldığı farklı akademik birimlerin ve şahıs 
atölyelerinin araştırmaları, devlet kurumlarına ve özel sektöre ise; 
çalgı yapımında kullanılacak ağaçların tedari-ki ile ilgili birimler 
açmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Müziği,  Tanbur, Ağaç, Tını

Abstract: Tanbur is one of the main instruments of Turkish mu-
sic. The main purpose of this study is to un-derstand the effect 
produced by the different kinds of wood used for the colour of 
the sound. Literature and field research methods have been used 
to accomplish this goal. The traditional inst-rument has not gone 
through much structural change since the 17th Century. The 
etymology of the word tanbur is still not very clear. According 
to researchers, tanbur has been developed mainly by Turkish 
and Armenian players and builders.  Its practicality, usefulness 
and timber are of great importance for the players. The features 
of this instrument and the experiences of building it have been 
transferred through master-apprentice relationship for centuries. 
Currently many academic study centers have been founded for 
a better understanding of the instrument. Within this con-text we 
have contacted and interviewed many experts in the area at Ege 
University in the State Conservatory of Turkish music department 
(Instrument making department). The studies and in-terviews have 
shed light on an in-depth understanding concerning the effects of 
different kinds of wood used to build it.  Along with that, we have 
found out about the difficulties of finding ample suppliers of such 
wood in order to be able to build the instrument. We are confident 
that this study will both encourage and inspire the researchers in-
terested in this area.  Those who wish to carry out further research 
within this field should get in touch with academic study centers 
and professional makers of this instrument. They should also carry 
out some research on the supply of the necessary building material.

Key Words: Turkish Classical Music, Tanbur, Tree, The Colour 
of the Sound
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GİRİŞ  

Bu araştırma, Geleneksel Müziğimizin belli 
başlı çalgılarından olan Tanburun yapımında 
kullanılan ağaçların çalgının ses tınısına et-
kisinin ortaya konduğu Afyon Kocatepe Üni-
versitesine bağlı 14.DEVKON.02  numaralı 
bir bilimsel araştırma projesidir.

Araştırma, konuyla ilgili yapılan literatür tara-
ması ve 14 Ocak 2015-16 Nisan 2015 tarihleri 
arasında  Ege Üniversitesi Devlet Türk Musi-
kisi Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümünde  
uzman kişilerle yapılan nitel görüşmenin ve-
rilerinin yorumlanmasını içermektedir.

Alanda uzman kişilerle yapılan görüşmeler-
den;   Geleneksel Türk Müziği Çalgılarından 
tanburun tekne, ses tahtası ve sap olmak üze-
re üç kısımdan oluştuğu sırasıyla  ses tahta-
sı, tekne ve sapın yapıldığı ağaçların sertlik 
ve yoğunluklarının sesin tınısını belirlemede 
başlıca unsurlar olduğu tespit edilmiştir. 

Problem

Klasik Türk Müziği enstrümanı olan Tanbu-
run  yapımında kullanılan ağaçların çalgının  
tınısal özelliklerine etkileri nelerdir?

Amaç

Çalışmanın amacı; tanbur yapımında sıklılık-
la kullanılan ağaçların ses rengine olan etki-
sini tespit etmeyi ve icracıların çalgıyla ilgili 
beklentilerini karşılamada hangi unsurların 

göz önünde bulundurulması gerektiğini orta-
ya koymaktır.

Önem

Bu araştırma, Geleneksel Türk Müziği sazı 
olan Tanburun tınısal özellikleri hakkında ya-
pılan ilk sistematik çalışma olması ve ilgilile-
re kaynaklık edeceği düşünüldüğünde önemli 
olduğu öngörülmektedir.  

Sınırlılıklar

Bu çalışma konuyla ilgili yapılan literatür ta-
raması ve 14 Ocak 2015 ile 16 Nisan 2015 ta-
rihleri arasında Ege Üniversitesi Devlet Kon-
servatuarı Çalgı Yapım Bölümünde uzman 
kişiler olan Yrd. Doç. Dr. Maruf ALASKAN, 
Öğr. Grv. Veyis YEĞİN, Öğr. Grv. Cengiz 
COŞKUN ve Öğr. Grv. Aytaç AKARÇAY ile 
yapılan nitel(yapılandırılmamış) görüşmele-
rin verilerinin yorumlanması ile sınırlandırıl-
mıştır.

Yöntem

Bu araştırmada, literatür tarama ve  alan araş-
tırması yöntemleri  kullanılmıştır.  

BULGULAR

Tanbur adlı çalgıya  ilişkin kavramların ve 
kuramların  kaynak taramaları sonucu orta-
ya konmasının araştırma  konusuna bir temel 
oluşturacağı düşünülmüştür. 
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Etimolojik ve Tarihsel Açılardan Tanbur

Tanbur, Türk Müziğinin telli ve mızraplı çal-
gılar grubunda yer alan geleneksel bir çalgı-
dır.

“Tanbur kelimesinin etimolojisi üzerinde çok 
durulmuştur. Yabancı yazarlar, lügat ve an-
siklopedilerde bunun kaynağı hakkında çeşit-
li fikirler ileri sürülmüştür. Bu çabayı en çok 
Arap ve Fransız yazarlar göstermiştir. Arap 
yazarlar kelimeyi tanbur olarak ele alıyorlar 
ve aslında Farsça olan ve kuzunun kuyruğu 
anlamına gelen “dünbe-i bere” den Arap söy-
leyişi ile “danba-i bara” dan değişime ve ge-
lişime uğradığını yazıyorlar. 

Fransız yazarlar da çeşitli görüşler ileri sür-
müşlerdir. Laroussa ve Darmester gibi bü-
yük lügatların da “tanbur” kelimesi üzerinde 
durmuşlardır. Farsça davul derisi demek olan 
“tebir” den geldiğini söylemişlerdir. Hanry 
Reynaud adlı Fransız yazar “tanbur” keli-
mesinin kaynağını Keldenice “ta-ba-ur” de-
yimine bağlıyor. Deyim; “at derisiyle şarkı 
söylemek” anlamına geliyor. Deyimi teşkil 
eden kelimelerin toplam yapısı “tanbur” keli-
mesiyle çok yakınlık göstermektedir. 

İngiliz bilgini Francis W. Galpin Sümer me-
deniyeti üzerinde yaptığı incelemeler sırasın-
da tanbur’un kaynağını akla en uygun şekilde 
tespit edecek deliller vermiştir. Tanbur keli-
mesi Sümerce “Pantur” kelimesinden değiş-
miştir. Sümerse “küçük yay” anlamındadır. 
Bunu bir çalgı aletine isim olarak vermek 

mantığa ters düşüyorsa da Sümerce ile yakın 
dil ilgileri olan Gürcü’lerin bugün dahi yapı-
sı itibariyle tıpkı tanbura benzeyen sazlarına 
“Pantur” demeleri Galpin’i haklı çıkarır du-
rumdadır.

Yunanlılar Greklerden kalma ki onlar da eski 
Türk kavimlerinden almışlardır, tanbur ben-
zeri üç telli bir saza “Pandura” demektedirler. 
Bu da Galpin’i doğrular.

Mezapotamya’da yapılan kazılarda çıkartılan 
kabartmalarda, yapısı tanbura benzeyen çalgı 
aletleri vardır. Bu medeniyetler MÖ. 2000 se-
nesine aittir. 

Araştırmalar ilk tanburun iki telli olduğunu 
göstermektedir. Daha sonra sap ve gövdede 
değişiklikler olmuş, tel sayısı arttırılmış, yeni 
yeni sazlar ortaya çıkmıştır. Hazar denizi ci-
varında yaşayan Kırgızlar ve Kalmuklar, bu-
gün tanburu ilkel haliyle iki telli olarak kul-
lanmaktadırlar. 

Tanbur Türk’ün malıdır. Bunun en kuvvetli 
tanığı Türk’ün özbeöz malı olan halk sazıy-
la yakınlığıdır. Ne var ki tanbur Klasik Türk 
Müziğinin daha çok sayıda dizilere ve ses-
lere ihtiyacı nedeniyle daha geniş ses alanı-
na ve dolayısıyla perdelere sahiptir. Tanbur 
İran ve eski Arap musikilerinde revaç ka-
zanmıştır. Halife I.Yezid’in (681-683) tan-
buri olduğunu biliyoruz. Fakat sazı Türkler 
geliştirerek bugünkü şekline getirmişlerdir. 
Türk tanburu daha büyük olduğu için buna 
Araplar “tanburül-kebirit-türki” (büyük Türk 
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tanburu),”tanbüri’t Türki” (Türk tanburu), 
“tünbüril-Horasâni” (Horasan tanburu) de-
mişlerdir. “Tünbürü’l-Bağdat” (Bağdat tan-
buru) denilen ikinci çeşit, Arap tanburu idi ve 
daha küçüktü.” ( Öztuna, 1976: 300-302 )

“Eski Fransız dilbilimci Castell “Dictionna-
ire Heptglotte” adlı eserinde Arapça “TaNa-
Ba” köküne göre; “tanburün, tonburün ve 
tınbardin” ile “tanabir” i kullanmıştır. Sözcük 
eski kaynaklarda bugün söylendiği gibi değil 
de, “tonbur, tunbur” şeklinde geçer. Belir-
gin örneği Farabi’nin “Kitabü’l Musiki ül-
Kebir”inde görülmektedir. Kelime örtülü ve 
orada “vav” kullanılmış olarak açık bir şekil-
de “tunbur”dur. 

Bugünkü şeklini İstanbul’da “Tanbur-i 
Kebir-i Türki” çıktıktan sonra almıştır. Ni-
tekim Evliya Çelebi (17.yy) çalgı adını “tı” 
harfinden sonra “elif” koyarak kesin bir şe-
kilde belirtmiştir. Ortaçağda İatanbul’da 
hâlâ “tunbur” diyenlerin olduğu da çağdaşı 
Meninski’de (işiterek yazmış olmalı ki) gö-
rülmektedir.

İlkel tanbur çalgısına Mezopotamya’da İ.Ö 
2000 yılı başlarında, ortalama 4000 yıl ön-
ceki çağlarda rastlanmaktadır. İlk zaman-
lar tek, arından iki telli olan bu çalgı bugün 
bile Hazar Denizi civarındaki Kırgızlar ve 
Kalmuklar’da kabile çalgısı olarak yaşamak-
tadır. Zaman içinde değişikliklere uğrayarak 
geliştirilmiş ve değişik boy ve türleri ortaya 
çıkmıştır. Bunlar gerek sapın kısaltılması, ge-

rek tını kutusunun büyütülüp küçültülmesi, 
gerekse tellerin değiştirilmesiyle oluşturul-
muşlardır. İlkel tanburdan esinlenilerek ya-
pılmış çalgılar arsında ud, kopuz, çöğür, ban-
jo, gitar, bağlamagiller ve mandolini saymak 
mümkündür.

İlk çağda Asya’nın gelişmiş ülkelerinde Mı-
sır, Mezopotamya ve Eti medeniyetlerinin taş 
üzerine kabartma resimlerinde tanbur örnek-
lerine rastlanmaktadır. O çağlarda madeni, 
ipek ve kiriş tel bilinmediği için dayanıklı 
bitkilerden bükülerek yapılan teller kullanılı-
yordu ve bu teller de fazla gerilemediğinden 
daha kalın seslere akort ediliyordu.

Uygurların önemli merkezlerinde biri olan 
Kızıl’da bulunan fresklerde en erken 5-6. 
yy’a ait örneklerde tanbura benzer çalgılara 
da rastlanır. Bu resimlerden birinde; bir ma-
ğaranın sol duvarında yer alan kompozisyon 
iki bölüm halindedir. Taht üzerinde bağdaş 
kurmuş olarak oturan genç Bothisattva’nın ili 
yanında ona müzik yapan iki figür bulunur. 
Sağdaki arkaik bir arp, soldaki ise tanbura 
benzer bir çalgı çalar. Buradaki tanburun göv-
de bölümü çalanın göğsü üzerinde sap aşağı 
doğru durur bir konumdadır. Arıca sağ elin 
şeklinde de çalgıyı  mızrapsız olarak çaldığı 
anlaşılmaktadır. Yine Kızıl şehrinde 600-650 
yıllarından kalma başka bir freskte günümüz 
tanburuna çok benzer; gövdesi yarım küre 
şeklinde ve uzun saplı bir çalgı görülmekte-
dir. Bu resimde çalgı yine göğüs düzeyinde 
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çalınmakta ve burguların görülmesine karşın 
dört telli olduğu anlaşılmaktadır.

İslâm yazılarında tanbur ismini ilk kez Abul-
farac Ali İbn Al’Hossein “Kitab-ü l-Agani” 
(10. yy) adlı kitabında İ.S 7 yy’daki bir halk 
söylentisini anlatırken kullanmıştır. 8. yy’a 
ait bir kitap olan “Dar ilm-i Musiki”de de üç 
çift teli bulunan bir tanbur anlatılmaktadır. 

Tanburun ilk geniş açıklamasına 10. yy’da 
Farabi’nin “Kitab-ü l-Musiki” adlı eserinde 
rastlanır. Yazar öğrenim gördüğü Horasan 
ve Bağdat ülkelerinin başlıca mızraplı çalgı-
larından ikisi kısa, ikisi uzun saplı “Horasan 
tanburu” ve “Bağdat tanburu” olarak bahset-
miştir. Bunların şekil ve boyca farklı türleri-
nin bulunduğunu, kirişlerinin genellikle ikili 
sesdaş olarak takıldığını da belirtmiştir. Sözü 
edilen bu çalgılar Şabi’l’lere (10.yy) mal edi-
lirler.

“Tanbur ai-Mizani” diğer adıyla “Tanbur al-
Bağdadi” Irak ve İran’ın güney ve batısında 
kullanılmıştı ve saplarında beşsek (pentato-
nik) dizi şeklinde bağlanmış perde bağları 
bulunuyordu. Horasan tanburu ise bu ülkenin 
kuzey ve doğusunda gözdeydi. Her ikisi de 
iki telli olmakla birlikte, Tanbur al-Horasani 
bazen üç telli olabiliyordu. Görüldüğü üze-
re Farabi’nin ortada “vav” harfiyle belirttiği 
tanburun 10.yy da iki çeşidi vardı.

Ünlü gezgin İbn Batuta gezi anılarında tan-
buru da anlatmıştır. 14.yy sonlarında Emir 
Bin Hıdır Mali tarafından yazılan “Kenz-ü 

t-Tuhat”’da çağın çalgılarının dokuzunun 
anılmasına karşılık, içlerinde tanbur yoktu. 
Mragalı Abdülkadir (1630?-1435) Cami-ü 
l-Elhan’da Tanbur-i Kebir-i Türki (bu çalgı 
Trk yazarlarının çoğunluğunca belirtildiği 
gibi yarım küre şeklinde olup bugünki tanbur 
değildir) adlı bir çalgıdan bahsetmekte ve Tü-
ürklere özgü olduğunu söyleyerek şu bilgileri 
vermektedir.

“Kâsesi ve sathı tunbur-i şirvinan’ınkinden 
biraz daha küçük, sapı isas daha uzundur. 
Yüzü düzdür. Alışılmış olan düzeni alttaki tel 
ile onun üzerindeki tel aralığının dörtlü olma-
sıdır. Bu saza bazıları iki, bazıları da üç tek 
bağlarlar.” Yazar tunbur-i şirvinan’ın armudi 
gövdeli ve iki telli olduğunu belirtmektedir. 

16.yy da yaşamış şairlerden Revani’nin 
“İşretnâme” adlı eserinde diğer çalgıların yanı 
sıra tanburdan da bahsedilmektedir. Türk-
çe el yazmasında aynı çapın üç telli çalgısı, 
“Exhibition of Persan Art” Londra 1931’de 
Mrs. Macey tarafından kopyalanmıştır. Bu 
çalgının şimdiki örneği South Kensington 
Museum’da bulunmaktadır. 

16.yy’da tellerinin madenileştiği görülen tan-
burun artık günümüzdeki şeklini almaya baş-
ladığı görülmektedir. “1582 Şenliği” üzerine 
bir surname yazmış olan tarihçi Gelibolu’lu 
Ali, diğer çalgıların yanı sıra tanburu şöyle 
anlatmaktadır: “nite ki tanbur bir levend-i 
mahbur, evbaşlara başkoştuğu meşhurudur.”
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16.yy minyatürleri incelendiğinde fasıl tan-
buru görülmekle birlikte, onun yerine tını 
kutusu uddan biraz büyük, sapı bugünki ud-
danaz uzun, az perdeli veya perdesiz olabilen 
uda benzer bir çalgı görünüyor ki, Gazimihal 
buna “kopuz” adını vermiştir. 16.yy’a ait di-
ğer bir belgede ise III.Murad (1574-1595) 
zamanında sarayda tanburcu Ubeydi, Tnabu-
ri Derviş Hasan, Tanburi Hafi adında üç ça-
lıcının olduğu anlaşılmakta ve çalgının şekli 
konusu karanlıkta kalmaktadır.

17.yy sonlarından itibaren tanburun bugünkü 
şekliyle ilgisi olup olmadığı konusunda artık 
kuşku kalmamaktadır. 18.yy’da sayıları artan 
tanbur çalıcıları, 19.yy’da daha da çoğalmış-
lardır.

Dr.Suphi Ezgi’ye kadar gelen usta İshak dö-
nemi tanburlarında bir sekizli için 24 aralıklı 
25 perde bunuyordu. Dolayısıyla yapımcılar 
bir sekizliye 25 ses gelecek şekilde perde 
bağı takmaktydılar, daha önce belirtildiği gibi 
hammadde olarak çoğunlukla abanoz kulla-
nılıyordu ki, bugünde aynı hammaddeyi kul-
lanan yapımcılar bulunmaktadır. 

Bu yazılanlardan anlaşılabileceği üzere 
17.yy’dan önce bildiğimiz manada bir tanbur 
çalgısından söz edilemez. İsim, öteden beri 
uzun saplı telli çalgılar için ortak kullanıldı-
ğından, gerek yerli gerekse yabancı yazarlar 
tarafından bilerek ya da bilmeyerek sürek-
li karıştırılmıştır. Tanbur bugünkü şeklini 
17.yy ortalarından sonra almış, 18.yy’ın ilk 

yarısında perde bağları iş gördüğü müziğin 
gereklerini tam olarak karşılayacak düzeye 
getirilmiştir. O zamandan bu güne şekil ola-
rak hiç değişmeyen tanbur, sadece her çalgı-
da olduğu gibi uç noktalarda bazı değişiklik-
ler yaşamıştır. 20. yy’ın ilk yarısında göğüs 
tahtasının ortasına 5-6 cm. çapında bir delik 
açılmış, tını yönünden olumlu etki sağlana-
madığından, 1950’lerden kısa bir süre sonra 
bu delikten vazgeçilmiştir.

Tanbur bütün devirlerde Türk Musikisi’nin 
sazı olmuştur. 17.yy  ortalarında, Evliya Çe-
lebi yalnız İstanbul’da 500 kadar profesyonel 
icracı bulunduğunu kaydeder. Türk Musikisi-
nin bu en gözde aleti, asırlardan beri klasik 
metodla çalınmış, icra edile gelmiştir. Son 
zamanlarda Tanburi İshak, III.Sultan Efendi, 
Osman Bey, Ali Efendi gibi musikişinaslar 
çok temiz ve klasik mektebin bütün kaide-
lerine uyarak tanburu icra etmişlerdir. Dr. 
Suphi Ezgi bu metodu son temsilcilerinden 
öğrenerek zamanımıza intikal ettirmiştir. Di-
ğer taraftan hocası Ali Efendi’nin serbest ve 
duyguları ifade edebilen icrasının tesirinde 
kalan Cemil Bey, tanburu ilhamın kendisini 
sevk ettiği tarzda icra etmek suretiyle yeni bir 
mektep tesis etmiştir. Cemil’in görülmemiş 
ve kimseye nasip olmamış dehakâr müzikali-
tesi ile teshir edilen bütün musikişinaslar, ke-
mençede olduğu gibi tanburda da onu taklide 
çalışmışlardır. İleri derecede kabiliyet göste-
renler arasında Kadı Fuat Efendi sayılabilir.
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Hüseyin Sâdettin Arel sazın azami imkânlarını 
dikkate alarak eserler yazmıştır. Cemil Bey 
sazı keman, kemençe veya viyolonsel gibi 
yayla çalma çığırını açmıştır. Fakat bu tür ic-
rada zayıf ses çıkarmakta ve icrası güç eser-
lerde icrada zorlanılmasıyla karşılaşılmakta-
dır. “( Sarı, 2012, 55-67 )

Tanbur İcracıları

15. Yüzyıl

Tan. Muslihiddin (Fatih zamanı)

Tan. Şadi (Fatih zamanı 1451-81)

Tan. Mudurnulu Zari

16. Yüzyıl

Tan. Ubey (III.Murad zamanı, 1574-95)

Tan.Derviş Hasan (III.Murad zamanı)

Tan.Hafi (III.Murad zamanı)

Tan.Hacı Kasım (-1600?)

17.Yüzyıl

Tanburacı Mehmed

Tan. Hanende Mehmed Çelebi Hafız Post 
(1630-1694)

Tan. Benli Hasan Ağa (Edirne 1607-1662)

Tan.Angelikli Angeli (1615?-1690)

Tan.Musevi (ölm. 1690?)

Tan.Enfi Burnaz Serhanende Hasan Ağa 
(1670?-1729)

18.Yüzyıl

Tan. Mustafa Çavuş (1700?-1770)

Tan. Dilhayat Kalfa (1710?-1780)

Tan.Halsar

Tan. Burnaz Hasan (ölm.1729)

Tan.Osman Ağa (III.Mustafa zamanı 1757-
1774)

Tan.Eyüb Ağa (I.Abdülhamid zamanı 1774-
1789)

Tan.Müsahib Ali Ağa (I.Abdülhamid zamanı 
1774-1789)

Tan.Aşık Mustafa Çavuş (-1745?)

Tan.Haham Moşe Fao Musi (-1770)

Tan.Hanende Küçük Mir Cemil Zaharya 
(-1740?)

Tan.Sermüezzin Denizoğlu Emin Ağa 
(1750?-1814)

Tan.İshak (1745*-1814)

Tan.Müsahib Şehrnyari Hafız Mehmet Sadık 
Ağa (1757?-1815)

Tan.Reis’ül Küttab Mahmud Efendi (1760?-
1807)

Tan.Müsahib-i Şehryari Hacı Numan Ağa 
(1750-1834)
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Tan.Zeki Mehmed Ağa (ölm.1750)

Tan.Ali Çavuş (III.Mustafa zamanı 1757-
1774)

Tan.Müsahib Mustafa Ağa (satayda bulundu-
ğu yıl 1790)

19.Yüzyıl Başları

Tan.Ahmed Ağa

Tan.İzzzed Ağa

Tan.Salih Ağa

19. Yüzyıl

Tan.Arif Mehmed Ağa (1794?-1843)

Tan.Müsahib-i Şehryari Zeki Mehmed Ağa 
(1776-1846)

Tan.Hızır Ağa (-1830?)

Tan.İsmed Ağa (-1870?)

Tan.Neyzen Kuyumcu Samatyalı Oskiyam 
(1780?-1870?)

Tan.Şeyh Celaleddin Dede Ef. (1841-1907)

Tan.Noacı Aleksan (1815-1864)

Tan.Ali Efendi (1836-1902)

Tan.Neyzen Sinekemani Kozyatağı Rıfai 
(1824-1897)

Tan.İsmail Ağa (-1880?)

Tan.Kapril (-1890?)

Tan.Küçük Osman Bey (1825?-1900)

Tan.Büyük Osman Bey (1816-1885)

Tan.Selanikli Udi Kılıçcı Ahmed Tevfik Ef. 
(1836-1885)

Tan.Mehmed Bey (-1895?)

Tan. Hanende Nikoğos Ağa Taşcıyan (1836-
1885)

Tan.Tırnova’lı Karaoğlan Dimitri (1836-
1910)

Tan.İzzad Bey (1872-1906)

Tan.Hacı Kirami Ef. (1840-1909)

Tan.Cemil Bey (1871-1916)

Tan.Aziz Mahmud Bey (1870-1929)

Tan.Ahmed Bey (1866-1912)

20.Yüzyıl

Tan.Muhiddin Erev (d.1894)

Tan.Faize Ergin (1894-1954)

Tan.Refik Şemseddin Fersan (1893-1965)

Tan.Ahmed Neşet Bey 

Tan.Ömer Bey

Tan.Kadıköylü Fahri Bey

Tan.Hafız İzzeddin Gerçekler

Tan.Atıf

Tan.Hikmet Bey (1890-1923)
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Tan.Hatıf Bey (ölm. 1925)

Tan.Kadı Fuat Efendi (T. Cemil Bey’in öğ-
rencisi)

Tan.Kemal Batanay (d.1893)

Tan.Dürrü Turan (1883-1961)

Tan.Garbis (-1925)

Tan.Mesud Ekrem Cemil (1902-1963 T.Cemil 
Bey’in oğlu)

Tan.Udi Selahaddin Pınar (1902-1960)

Tan.İzeddin Ökte (d.1911)

TanAhmed Tevfik Ober (d.1900)

Tan.Ömer Altuğ ( 1905-1965)

Tan.Ercümend Batanay (d.1927)

Tan.Sadun Kemali Aksüt (d.1932)

Tan.Nejdet Yaşar (d.1920)

Tanbur Yapımcıları

Kaynaklar ışığında, Tanbur sazının geçmiş-
ten günümüze belli başlı yapımcıları aşağıda 
belirtilmiştir: 

Abdülaziz zamanından bu yana hafızalarla 
nakledilen bazı isimler mevcuttur. Bu kişile-
rin hepsi münhasıran tanbur yapmamaktadır. 
Ud, lavta, kemençe..vb. aletlerin yanı sıra 
tanbur yapanlar çoğunluktadır.

Baronak (1834-1900):

Ermeni asıllıdır, Vasil’in ustasıdır.

İzmirli:

Asıl adı bilinmiyor. Bu isimle tanınmıştır. 
Baronla aynı devrede yaşamıştır.

Manol  (1845-1915): Rum asıllıdır. Bilhassa 
Ud’larıyla ünlüdür.

Aleksan: Ermeni asıllıdır. Manol’la aynı dev-
rede yaşamıştır. Tanbur yapmıştır. Ud’ları 

Manol’unkinden zariftir.

Vasil (1875-1915): Ermeni asıllıdır. Baron’un 
çırağıdır.

Hüseyin Usta: Vasil’den 20-25 yaş daha kü-
çüktür. Bu duruma göre doğumu 1900 civar-
larına rastlar. Beyazıt’ta Simkeşhane de deni-
len Sırmakaş Hanı’ndaki dükkaında çalışırdı.

Hamza Usta: Manol’un çırağıdır. Zamanın 
sanat okulu mezunudur. Belli bir dükkanı 
yoktur. Onnik usta Hamza Usta’dan fayda-
lanmıştır.

Arşak Köseyan: Manol’dan daha ustadır an-
cak ses bakımından Manol üstündür.

Tersan Tazşan Hakkı: Asrımızın ilk yarısında 
yaşamıştır. Belli bir dükkanı yoktur. Amatör 
bir saz yapımcısıdır.

Murat Usta: Tanburları zariftir. Kadıköy 
Halkevi’nde bazı çeşitli enstrümanlar ve bu 
arada bir de Viyolonsel yapmıştır ki o vakit 
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İsviçre’den getirilen Viyolonselden çok daha 
güzel ses vermiştir.

Kapıdağlı İlya Usta: Bir çok saz arasında tan-
bur da yapmıştır. Kapıdağlı İlya Usta’nn son-
radan temayüz etmiş Mustafa usta namıyla 
bir kalfası vardır. Fakat bunun hangi Mustafa 
olduğu tespit edilememiştir.

Ziya Usta: Müezzin Ziyade derlerdi. Evinin 
altındaki dükkanda çalışır, yalnız tanbur ve 
tmirat yapardı. Yirminci asrın ilk yarısında 
tahminen 1910-1965 yılları arsında yaşamıştır.

Galip Usta: Üsküdarlıdır. Arşak ustanın aya-
rında, belki onda daha üstündü. Bilhassa ud 
yapımıyla uğraşmıştır. Güzel tanburlar yap-
mıştır.

Durri Turan: Tanburlarının teknelerini başka 
ustalara genellikle Ziya Usta’ya yaptırır geri 
kalanını kendisi yapardı. Klasik tavırda çalardı.

Agah Usta: Dükkanı Kumkapı’daydı. Nisfiye 
ve tanbur çalardı.

Haluk Recai (1912-1972): Kemençe çalardı. 
Çok zarif, süslü, ustalıklı tanburlar yapmıştır. 
Her yaptığı tanbura Nazlı, Safinaz, Suzidil 
gibi adlar verirdi. Evindeki atölyesinde çalı-
şırdı.

Mehmet Ali Gürpınar: Şemsi Yastıman’ın 
Beşiktaş’taki saz evinde çalışmış, Hadi usta-
nın kalfalığını yapmıştır.

Onnik Garipyan: Ermeni asıllıdır. Hem ya-
pım hem de ses bakımından kıymetli, güzel 

tanburlar yapmıştır. Tanburlarının çoğunun 
üste gelen kısmının kenarında bir oyuk vardır 
ve içerisinde Onnik yazar.

Cafer Açın: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Müzği Devlet Konservatuvar’ı Çalgı Yapım 
Bölümünde görev yapmış ayrıca bütün saz-
ların yapımı hakkında bir kitap hazırlamıştır.

Macit Usta: Agâh Usta’nın dükkanında çalış-
maktaydı.

Mahir Gürpınar: M.Ali Gürpınar’ın oğludur. 
O da saz yapımını Hadi Usta’dan öğrenmiştir.

Mustafa Eseli: Kayseri’nin Talas nahiyesin-
deydi.

Ali Öztürk: Cafer Usta’nın çırağıdır.

Turan Demireli: 1948 Sivas doğumludur. As-
len Erzurumludur. İstanbul Teknik 

Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konser-
vatuvarı Temel Bilimler Lavta bölümünden 
mezun olmuştur. İTÜ Devlet Konsevatuvarı 
Çalgı yapım bölümünde öğretim görevlisi 
olarak çalışmış halen İstanbul’un Bebek sem-
tinde kendi atölyesinde enstrüman yapmakta-
dır.”( Akan, 1986: 1-5 )

Tanburun Teknik Özellikleri ,Tınısı ve 
Akordu

Teknik Özellikler

Tanbur sap üzerinde alt yegâh telinde tiz neva 
perdesine kadar 2 oktav, Tiz neva perdesin-
den ses tablasına doğru yarım oktav, üst kı-
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sımda da kaba yegâh teline geçerek aşağıya 
doğru 1 oktav’lık bir ses sahası ile toplamda 
3,5 oktavlık net ses sahasına sahiptir.

Tanbur 3 ana bölümden ve yardımcı parçalar-
dan oluşur:

1. Sap genel tercihle 104 cm ’lik sap ölçüle-
rinde yapılsa da 110–112 cm ölçülerinde olan 
saplarda nadiren tercih edilir. Ağaç olarak gür-
gen, akaju, Honduras maunu, göknar ağaçları 
sap masifini oluşturur. Sap gerek siyaha bo-
yanır gerekse masif halinde cilalanıp bırakılır.

2. Kapak (ses tablası)  genel olarak ladin veya 
göknar ağaçlarından,  kapağın yapısal ve sert-
lik-yumuşaklık durumuna göre 1,5 mm ila 1,2 
mm arası inceltilerek kullanılır. Ses tablası ci-
lalanmaz bu yüzden nem ve hava şartlarından 
çabuk etkilenilir dikkat edilmesi gerekmekte-
dir. Tanburun en fazla başına gelebilecek kaza, 
kapağının (ses tablası yada göğüs)kırılmasıdır. 
Tanburun kapağında, benzeri Türk müziği 
enstrümanlarında (ud, lavta) var olan taşıyıcı 
parçaları (balkon) yoktur.  Kapak gövdeden 
içeri doğru kavisli olup bu şekil; sap doğrul-
tusundan tel takacağına doğru kapağın çöker-
tilerek yapıştırılmasıyla elde edilir. Kapağın 
yüzeyinde sadece, ayakları bu kavise uygun 
açıda şekillendirilmiş eşik bulunur. Eşik, teller 
ve kapağın arasına sıkıştırılarak sabitlenir, ya-
pıştırılmaz, dolayısıyla hareketlidir.

3. Tekne kısmı 23–21–19 dilim genelinde, 
bazı durumlarda daha fazla veya daha dilim-
le de yapılabilir. Teknesi ceviz, maun, pele-

senk, kelebek, dut, venge, ardıç, çınar, paduk, 
vs gibi ağaçların, 3–4 mm kalınlık ve 4–5 cm 
eninde (uçlara doğru sivrice) kesilip ıslatılıp 
ısıyla yuvarlatılarak, sade veya filetolu şekilde 
ütü ve tutkalla çevrilmek suretiyle yapılır.

4. Bu üç ana parça dışında burgular, kemik baş 
eşikler, ardıç veya porsuk ağaçlarından yapıl-
ma hareketli alt eşik, ayna, tel takılacağı ve 
perde olarak kullanılan 0.40 -.0.45- 0.50 -0.60 
mm ölçülerinde değişik misinalardan oluşur.

Tanburun Tınısı

“Mızrap yardımıyla didilen tel, eşik aracılı-
ğıyla sesi ses tablasına iletir. Burada titreşen 
ses, tını kutusuna geçer, çarpma ve yansıma 
yoluyla dalgalanarak çoğalır. Tekrar ses tab-
lasına çarpan titreşim, damarlar yoluyla içten 
dışa doğru dalgalar halinde yayılarak, kendine 
özgü tınısıyla kulağa ulaşır.

Çalgı derinden gelen duygulu, tok, nazlı, tan-
nan bir tını özelliğine sahiptir. Kendine özgü 
tınısının oluşmasında göğüs tahtası ve tellerin 
kalınlığı birbiriyle ters orantılıdır. Ses tablası-
nın ince olduğu durumlarda ve tını sevilme-
mişse tel kalınlıkları artırılarak ses tekrar de-
nenir. İstenilen telin bulunmaması durumunda 
kalın veya kalınca eşikler kullanılabilir. Eşi-
ğin yüksekliği ve gereken yerde durması se-
sin sağlıklı çıkması açısından önemlidir. Gö-
ğüs tahtasının yumuşak yani emici olması ve 
üzerindeki damarların seyrekten sıklığa doğru 
gitmesi titreşimin rahatça ilerlemesine neden 
olur. Ayrıca ses kutusu duvarlarının sert olu-
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şu sesin yansıyarak dolaşımını sağlar. İyi bir 
tını için hammaddelerin gereken kalınlık ve  
kurulukta olması, iç ve dış yapının her türlü 
yapım artığından arındırılmış olması, tellerin 
gereken kalınlıkta ve kaliteli olması, sesdaş 
tellerin aynı cinsten ve birbirleriyle barışmış 
olması gerekir.  Tanbur ircasında kullanılan 
mızrabın hammaddesi bağa ismi verilen, ok-
yanus kaplumbağalarının kabuklarından elde 
edilen  malzemedir. Tanbur tınısını en iyi bu 
malzeme verdiğinden dolayı tercih sebebidir.” 
(Sarı, 2012, 67)

Akord ve Teller

Tanburda çeşitli akortlar kullanılabilmektedir. 
Özellikle icra edilecek makama hatta esere 
göre akort değiştirilebilir. Ancak buna rağmen 
klasik bir akort sistemi mevcuttur. Gelenek-
sel tanbur akordu su şekilde yapılır. Parantez 
içindeki rakamlar kullanılan tel kalınlıklarıdır. 
(Aşağıdan yukarıya doğru);

Sekiz telli tanburlarda  akord:

(1–2) =  Türk müziği Yegâh (Re)-Batı La 
(A),(0.30–0.35mm çelik tel )

 (3–4) =  Türk müziği Kaba Rast (Sol)-Batı Re 
(D) & Türk müziği K.Dügâh (La)-Batı Mi (E),

 (0.40mm bronz tel )

 (5–6) =  Türk müziği Yegâh (Re)-Batı La 
(A),(0.30–0.35mm çelik tel  )

 (7) =   Türk müziği Kaba Rast (Sol)-Batı 
Re(D) & Türk müziği K.Dügah-Batı Mi (E), 
(0.40mm bronz tel )

(8) =   Türk müziği Kaba Yegâh (RE) Batı La 
(A), (0.60mm bronz tel )

Yedi telli tanburlarda  akord:

(1–2) =  Türk müziği Yegâh (Re)-Batı La 
(A),(0.30–0.35mm çelik tel )

 (3–4) =  Türk müziği Kaba Rast (Sol)-Batı Re 
(D) & Türk müziği K.Dügâh (La)-Batı Mi (E),

 (0.40mm bronz tel )

 (5–6) =  Türk müziği Yegâh (Re)-Batı La 
(A),(0.30–0.35mm çelik tel  )

  (7) =   Türk müziği Kaba Yegâh (RE) Batı La 
(A), (0.60mm bronz tel )

 Yedi telli tanburlar da farklı tel bağlama şek-
li:

 (1–2) =  Türk müziği Yegâh (Re)-Batı La 
(A),(0.30–0.35mm çelik tel )

 (3–4) =  Türk müziği Kaba Rast (Sol)-Batı Re 
(D) & Türk müziği K.Dügâh (La)-Batı Mi (E),

 (0.40mm bronz tel )

 (5) =  Türk müziği Yegâh (Re)-Batı La 
(A),(0.30–0.35mm çelik tel  )

 (6) =   Türk müziği Kaba Rast (Sol)-Batı 
Re(D) & Türk müziği K.Dügah-Batı Mi (E), 
(0.40mm bronz tel )     (7) =   Türk müziği 
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Kaba Yegâh (RE) Batı La (A), (0.60mm bronz 
tel )

 Tanburda ki en alttaki bir çift çelik tel diya-
pazondan (440 Hz.) iki oktav aşağıda ses ve-
recek şekilde akortlanır ve bu sese Yegâh adi 
verilir. Yani tanburda;

Yegah=110Hz.,

Neva=220Hz., Tiz Neva=440Hz.’ dır. 

Ağaç Bilgisi 

Çalgı yapımında kullanılan ağaçların ses tını-
sına etkilerini belirleyen ağaçların sınıflama-
ları , yapıları , kullanım alanları vb. bilgileri 
ortaya koymak konunun daha bütüncül bir 
yaklaşımla ortaya konmasını sağlayacağı ön-
görülmüştür.  

“Bilinen ağaç türleri belli başlı özelliklerine 
veya konusu bitki olan bazı bilim dallarına 
göre çok farklı biçimlerde tasnif edilmişlerdir.  

Yaprak yapılarına göre:

•	 iğne yapraklı

•	 grup yapraklı 

•	 tekil veya geniş yapraklı 

•	 yapraklarını dökenler veya dökmeyenler

Görünüşlerine göre:

•	 geniş taçlı

•	 uzun taçlı

•	 piramit taçlı vb.

Kabuk yapılarına göre:

•	 düz kabuklu

•	 kışır kabuklu

•	 düşer(kavlar)kabuklu vb.

Ana malzemesi ağaç olan çalgı yapım sanatı 
açısından bakıldığında ağaçlar, niteliklerine 
veya kullanıldıkları yerlere göre üç grupta tas-
nif edilir. 

Renklerine göre; siyah, kahverengi, kırmızı, 
sarı ve beyaz grup gibi. Bu tasnif gruplama-
sında estetik görünüm ön plandadır.

İkinci sınıf gruplaması, ağaç malzemelerinin 
(kolay ya da zor) işlenebilme özellikleri dik-
kate alınarak yapılır. 

Sertliklerine göre;

•	 yumuşak veya hafif ağaçlar; özgül ağırlığı 
0.15-0,55 ile 0,55 gr/cm3 olanlar

•	 orta sertlikteki ağaçlar; özgül ağırlığı 0,55-
0,75 ile 0,80 gr/cm3 olanlar

•	 sert veya ağır grup ağaçlar; özgül ağırlığı 
0,80 gr/cm3  den yukarı olanlar.

Bu gruplamalarda özgül ağırlıkları baz alınır. 
Ölçümlemeler yapılırken ağaçların hava

İle nem konsantrasyonunu tamamlamış olma-
sı yani hava kurusu olması gerekir. bu tasnif 
gruplamaları yalnızca çalgı yapım sanatı açı-
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sından değil, ana malzemesi ağaç olan tüm 
imalat iş kolları bakımından da önemlidir.

Çalgı yapım sanatı açısından ayrı ve önemli 
bir tasnifleme ise konstruktif bakımdan yapı-
labilir. Bu gruplamada ağaç malzemenin iş-
levselliği ve mesleki teknik bilgi-birikimleri 
baz alınarak üç başlık altında yapılabilir.

•	 Döş, göğüs, kapak veya ses tablası da deni-
len ses tahtalarında bulunan ağaçlar.

•	 Yaygın olarak tekne tabir edilen yansıtıcı-
larda bulunan ağaçlar.

•	 Ses bakımından daha az öneme sahip, çal-
gıların gövdeleri dışında kalan uzuvları sı-
ralanır. Sap, tuşe, burguluk vb. yerlerinde 
kullanılan ağaçlar.

Ses tahtaları yansıtıcıları ile birlikte ses (akus-
tik) kutusunu oluştururlar. Çalgılar tarihi

içerisindeki en büyük keşif olan ses kutusu, 
çalgının tüm ses olaylarının cereyan ettiği bö-
lümüdür ve genellikle çalgının gövdesini oluş-
turur. Klasik çalgıların ses kalitesini, niteliğini 
belirleyen ve onun hem cinsleri de dahil diğer 
çalgılardan ayırt eden, onu özel kılan tınısıdır. 
Tınıyı etkileyen faktörler şunlardır;

•	 Teller, tellerin cinsi, çapı, yoğunluğu, ge-
nişliği vs.

•	 Tellerin ne ile titreştirildiği, arşe, mızrap, 
tokmak, iterek, çekerek vs.

•	 Eşik, hangi malzemeden ve ne şekilde ya-
pıldığı

•	 Ses tahtası, hangi ağaçtan ve ne şekilde ya-
pıldığı, varsa destek elemanları (bas veya 
diğer kirişler, direkler, ses delikleri vs.)

Hangi iklim kuşağında ve hangi özelliklere sa-
hip olursa olsun dünyamızdaki bütün ağaçlar, 
iki büyük bilim sistematiği içerisinde incele-
nir.

•	 Angiospermae, tohum tomurcuğu kapan-
mış olanlar

•	 Gymnospermae, tohum tomurcuğu kapan-
mamış, açık tohumlular

Açık tohumlular aileleri içerisinde yer alan 
ağaçlar dünyamızda ilk oluşan ağaçlardır. 

İç yapıları bakımından daha basit yapılıdırlar, 
tek eşeyli cinslerdir ve polenleri dişi çiçekle-
re rüzgârlar aracılığı ile ulaşır. Yaşayan bütün 
örnekleri odunsudur ve sekonder kalınlaşma, 
daire biçimindeki kambiyum halkasının çat-
laması sonucunda oluşur. Açık tohumlular; 
tüm ağaç taksonları içerisinde küçük azınlığı 
oluştururlar ancak bütün klasik akustik çalgı-
ların ses tahtaları yalnızca bu küçük azınlık 
içerisindeki belli başlı taksonlardan seçilerek 
yapılır.

Davon ve karbon devirlerinde dünyanın tüm 
coğrafi bölgelerinde tam bir egemenlik kur-
duğu tahmin edilen Gymnosperm’lerin aksine 
bitkiler, acunumun en gelişmiş türleri olan an-
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giospremler, açık tohumlulardan milyonlarca 
yıl sonra tebeşir formasyonunun ilk katmanla-
rında ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

Gymnospermler sistematiği içerisinde hur-
ma, yelpaze, mızrak ve fil kulak yapraklıları 
bir kenara bırakırsak Coniferae (kozalaklılar) 
en önemli üst aileyi oluştururlar. Kozalaklılar, 
günümüzde dünyamızın bir çok coğrafi böl-
gesinde 500 kadar taksonu, 50’ye yakın cinsi 
ile 7 büyük aile olarak ormanlar kurmalarına 
karşın en önemli üyeleri;

•	 Kozalakları tam belli olmayanlar ve

•	 Kozalak oluşumları tam ve belirgin olanlar 
şeklinde iki büyük üst aile içerisinde yer 
alırlar.

Gymnosperm sistematiği içerisinde yer aşan 
Taxacease, Podorcarpaceae ve Cephalotaxa-
ceae gibi porsukgiller veya yalancı porsukgil-
ler gibi ailelerin hemen tamamı (kuzey yarım 
kürede yayılabilenler hariç) güney batı Çin, 
Himalayalar ve Japonya coğrafyasında yay-
gınlık gösterir. Türkiye’de bulunmaz. Aynı bi-
çimde Araucariaceae (arokaryagiller) Güney 
yarım küre ve Şili’de ormanlar kurmuşlardır.

Ses Tahtaları

Bütün klasik akustik (telli) çalgıların ses tah-
talarının tamamı Coniferae (kozalaklılar) üst 
ailesi içerisinde, en önemli aile olan Pinaceae 
(çamlıgiller) ve Taxodiacea (su servigilleri) ile 
Cuprassaceae (servigiller) ailelerinden seçilir-
ler. Pinaceae (çamlıgiller), 10 cins ve yaklaşık 

olarak 200 civarında taksondan oluşur, çok 
fazla boy ve çap yapabilen üyelere sahiptir. 
Aile türleri Kuzey yarım kürede yatay ve di-
key olarak geniş coğrafi alanlara yayılmıştır. 
Yurdumuzda da geniş ormanlar meydana ge-
tirmiştir. Bu aile içerisinde Picea (lâdin), Abi-
es (göknar), Tsuga canadensis (kanada çamı) 
ve Cedrus libani (lübnansediri) taksonlarını 
inceleyeceğiz. Taxodiaceae (su servigilleri), 
jeolojik devirlerde ılıman ve nem oranı yük-
sek bölgelerde çok yaygın olarak yetiştiği tes-
pit edilmiş 9 cins bilinmektedir. Ülkemizde 
Kütahya ve Kızılcahamam civarında Sequoia 
taxodium taksonlarının fosillerine rastlanmış-
tır. Günümüzde işletilen linyit yataklarının 
oluşumu büyük ölçüde bu ağaçlar sayesinde-
dir. Aile Taxodium (bataklık servisi), Sequo-
ia (sahil sekoyası), sequoiadendron ( mamut 
ağacı) adlı üç taksonu ile Amerika ormanların-
da Gymnospermlerin en ihtişamlı örneklerini 
oluşturur. Yine bazı önemli örnekleri Japonya 
ve Çin’de doğal ormanlar kurmuşlardır. Ath-
rotaxis üç türü ile Tasmanya ormanlarında, 
Matesequoia (Shusia Çin su lâdini) taksonu 
ile yalnızca Çin’de bulunmaktadır. 

Cuprassaceae ( servigiller); Coniferae üst ai-
lesi içerisindeki ikinci büyük aileyi oluşturur; 
16 cins ve yaklaşık 140 civarında türden mey-
dana gelir. Genellikle her dem yeşil orta boylu 
ağaçlardır. Anadolu’da yaygın ve dağınıktır. 
Ege ve adalarında, Kıbrıs ve İran’ın kuzey 
bölgelerinde yaygınlık gösterir. Avrupa’nın 
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Akdeniz kıyılarına Anadolu’dan götürülmüş 
ve yetiştirilmiştir.

Ses tahtalarında kullanılan ağaçların bazı 
makroskopik ve mikroskopik özellikleri:

Picea Orientalis (Doğu Lâdini): Düzgün göv-
deli, maksimal 60 m. Boy,2 m. Çap yapar. 
Toprak yüzeyinden 20-25 m’lik gövde kıs-
mından ses tahtaları çıkartılabilir. Kuzeydoğu 
Anadolu’da 1200 ile 2400 rakımda yetişir., 
nemli ve verimli toprakları sever. Öz ve diri 
odun enine kesitte renk farkı göstermez, renk 
sarımsı beyazdır. Boyuna kesitte rendelenen 
yüzey ipeksi parlkalık verir. Yıllık halkalar 
arsı renk ve yoğunluk farkı belirgindir. Reçi-
ne kanalları enine kesitte açık renkli noktalar 
halinde , radyal kesitte çok ince çizgiler halin-
de görülür. Öz ışınları çıplk gözle görülmez, 
tek sıralı, maksimal 11 hücre yüksekliğinde 
yapı kurar, homojen değildir. Yaz odunun tra-
heidlerinin çeperleri kalın, radyal çapları çok 
küçüktür. İlkbahar odunu traheidlerinin çeper-
leri ince, lümenleri geniştir. Teğet çapları 20-
40µm, uzunlukları 1300-4300µm dir. İlkbahar 
odunu traheidlerinin radyal çeperindeki geçit-
ler tek sıralıdır, nadir olarak iki sıralı geçitlere 
rastlanır. Boyuna paranşim bulunmaz, öz ışın 
paranşim hücre çeperleri kalın ve çok sayıda 
geçit içerir. Odunu yumuşak ve hafiftir. Hava 
kurusu özgül ağırlığı 0,40-0,45 gr/cm3 tür. Ko-
lay kurur, çatlama ve çalışma eğilimi azdır, ra-
hat işlenir. İyi tutkal tutar, zor cilalanır. Daral-
ma yüzdeleri radyal yönde %3,6, teğet yönde 
%7,8, hacimsel daralma %11,9 dur.

ABİES(Göknarlar): Ülkemizde Toroslar, Ba-
lıkesir, Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde 
yetişir ve bu yörelere göre de adlandırılır. En 
makbulü Doğu Karadeniz Göknarıdır (abies 
nordmanniana). 50m. Boy yapar, 800-1600m. 
rakımlarda Gürgen ve Çam ormanları içinde 
yaygınlık gösterir. Lâdinler gibi yalnız sahile 
bakan yamaçlarda değil, iç bölgelerde de ör-
neğin ; Koyılhisar-Şebinkarahşsar arasında da 
yaygınlık gösterir. Göknarlar dekoratif ve gös-
terişli yapıları nedeniyle park ve bahçelerin 
peyzajlarında aranırlar. Güçlü ormanlardan zi-
yade mevcut ormanlarda dağınık olarak yaşar-
lar. Verimli topraklara gereksinim duymazlar. 
Yıllık halkalarda odun sınırı net ve belirgin, 
kızılımsı sarıdır. Diri ve öz odununda renk far-
kı görülmez. Rendelendiğinde yüzeyler parlak 
görüntü verir. Reçin kanalları yaz odunu için-
de, enine kesitte, açık renkte noktacıklar ha-
linde görülür. Öz ışınları çok ince ve küçüktür, 
çıplak gözle görülmez, tek sıralı ve homojen 
yapıda paranşim hücrelerinden oluşur. Mak-
simal 30-40 hücre yüksekliğinde yapı kurar. 
Dikili durumda yaralanmalar karşısında trau-
matik reçine kanalları oluşabilmektedir. Yaz 
odununda traheid çeperleri kalın, raydal yön-
de yassılaşmış olarak görülür. İlkbahar odunu 
çeperleri ince, lümenleri geniştir. Traheidlerin 
çapları 25-65µm, uzunlukları 3400-4600µm 
dir. İlkbahar traheidlerinin radyal çeperinde 
tek sıralı, nadir olarak iki sıralı geçitler vardır. 
Odunu yumuşak ve hafiftir, ağırlığı 0,40-0,45 
gr/cm3 tür. Daralma yüzdeleri radyal yönde 
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%3,8, teğet yönde %7,6, hacimsel daralma 
%11,5 tir.

Tusuga Canadensis (Kanada Çamı): Her 
dem yeşil, 30m. boy alabilen, nadir piramit 
görünümlüdür. Adını Canada’dan almıştır an-
cak daha çok Amerika’da yaygınlık gösterir. 
Tsuga’nın sert iklim şartlarına göre direnci 
yüksektir. Kabuğuna reçine bulunmasına kar-
şın odununda yoktur ancak traumatik yara-
lanmalarda reçine kanalları oluşabilmektedir. 
Çabuk büyür fazla ışığa gereksinim duymaz, 
besince zengin ve serin toprakları sever. De-
koratif ve güzel görünümü nedeniyle Avru-
pa2da park ve bahçelerin peyzajında aranan 
ağaçlardandır. Boyuna traheidlerde kanallı 
geçitler 1-2 sıralıdır. Öz ışınlarının maksimal 
yüksekliği 25 hücre kadardır ve hetorejendir. 
Hücre çeperleri enine kesitte yuvarlak değil, 
bal peteği gibi altıgendir., dolayısıyla hücre-
ler arasında boşluk yoktur. Odunu yumuşak, 
rengi açık ve koyu kahve tonlarındadır, öz 
odunu morumsu koyu kahvedir. Kolay ya-
rılmasına karşın mukavemet gücü yüksektir. 
Hava kurusu özgül ağırlığı 0,45-0,50 gr/cm3 
tür. Tusuganın daralma yüzdeleri ile ilgili 
bilgiler ne yazık ki elimizde yoktur. Ancak 
deneyimlerimize dayanarak, lâdin ve göknar 
üzerinde tespit edilen değerlere çok yakın de-
ğerlerin tusuga için de söylenebileceğini tah-
min edebiliyoruz.

Cedrus Libani (Lübnan-Toros sediri): Her 
dem yeşil, düzgün ve dolgun gövdeli ağaç-
lardır. Ülkemizde halk arasında katran adı da 

verilmiştir. Gençken piramit görünümlü, yaşlı 
ağçlarda tepe iyice bozulur ve şemsiyemsi bir 
görünüm alır. Doğal ormanları Lübnan’dan 
Toroslar’a kadar yayılmıştır. Odunu ilk çağ-
lardan beri beğenilen aranan ve her zaman 
çok değerli olmuştur. Göknar ve karaçamlarla 
birlikte zengin topraklara ihtiyaç duymadan, 
1200-2000m. arasındaki rakımlarda yaygın-
lık gösterir, 40m. ye kadar boy yapabilirler. 
Kolay ve çabuk kurutulabilir, kolay yarılır, 
fazla sıcaklıkta reçine sızmaları oluşur, tutka-
lı tutması iyi, cilalanması zordur. Öz ve diri 
odunu kırmızımsı ve sarımsı beyaz olarak 
belirgin biçimde birbirinden ayrılır. Öz odun 
kahvemsi tonlarda da görülebilmektedir. 
Yıllık halkalar belirgindir, öz ışınları çıplak 
gözle görülmezler, traumatik reçine kanalları 
görülür. Yaz odunu traheidleri radyal yönde 
yassılaşmış ve kalın çeperlidir. Traheid çap-
ları 35µm, uzunlukları ise 3200µm dir. İlk-
bahar odunu traheidlerinin radyal çeperleri 
üzerindeki kenarlı geçitler tek sıralı olup, 
nadiren iki sıradır. Boyuna paranşimler, yıl-
lık halka sınırında teğet sıralıdır. Öz ışınları 
maksimal 30 hücre yüksekliğindedir. Hava 
kurusu özgül ağırlığı 0,43-0,50 gr/cm3 tür. 
Daralma yüzdeleri radyal yönde %3,3, teğet 
yönde %5, hacimsel daralma %9,2 dir.

Juniperus foetidissima(Kokulu ardıç): Kü-
çük piramit gövdeli, 15m. boy yapabilen, 
koyu yeşil görünüşü nedeniyle bölgesel 
olarak kara ardıç adını almıştır. Suriye’den 
Makedonya’ya geniş ancak dağınık bir yayı-
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lım gösterir. Ülkemizde Toroslar bölgesinde 
yaygınlık gösterir. Öz odunu koyu kahve, d,r, 
odunu sarımsı kahve ve güzel kokulu, kolay 
işlenen, dayanıklı bir yapısı vardır. İyi tut-
kal tutar zor cilalanır. Yıllık halkalar dardır, 
keskin hatlarla beirgin değildir. Yaz odunu 
ince ve koyu kahve tondadır. Traheidlerinin 
son birkaç sırasında radyal yönde yassılaşma 
görülür ve kalın çeperlidir. Traheid çapları 
30µm, uzunlukları 3700µm dir. Traheidle-
rinin radyal çapları üzerinde tek sıralı geçit-
ler vardır, nadir olarak iki sıralı görülür. Öz 
ışınlarının maksimal yüksekliği 13 hücre ve 
homojendir. Boyuna paranşim hücreleri yıl 
halkalarının içinde dağınık durumdadır, eni-
ne kesitte teğet sıralar oluşturur, reçie kanal-
ları bulundurmaz. Hava  kurusu özgül ağırlığı 
0,40-0,50 gr/cm3,tür. Daralma yüzdeleri rad-
yal yönde % 4,1, teğet yönde %4,8, hacimsel 
daralma % 8,3 tür.

Cupressus Sempervirens (adi servi) ve 
Cryptomeria Japonica (Japon çamı) Takson-
larının Makroskopik ve Mikroskopik karşılaş-
tırılması:

Adi servi doğal olarak Hazar denizinin gü-
ney sahillerinde Batı Anadolu ve Akdeniz 
sahilleri ile Rodos, Kıbrıs, Girit adalarında 
bulunur. Eski çağlarda İtalya’ya da götürülüp 
yetiştirildiği bilinmektedir. Ülkemizin doğal 
florası içerisinde yer alır. Cryptomeria (Japon 
kadife çamı) ise doğal olarak Japonya orman-
larında bulunmaktadır. Herhangi bir ağaç tü-
rünün bilimsel adı başında veya sonunda bir 

yer veya ülke adı geçiyorsa bu ağaç türünün 
doğa ormanları sadece bu ülkede bulunuyor 
demektir. Oregon çamı, tsuga canadensis, 
cedrus libani gibi. Bu ağaçların yetiştiği coğ-
rafi bölgelerin yapısı ve iklim koşulları dün-
yanın başka bölgelerinde aynılık ya da yakın 
benzerlik gösteriyorsa söz konusu ağaçlar bu 
bölgelere taşınıp, çoğaltılabiliyor. Taşınan 
ağaçlar, yeni vatanlarında ormanlar da ku-
rabilir ancak bu ağaçların anatomik yapıla-
rı da mutlaka değişim göstermektedir, hatta 
zamanla ayrı bir takson haline gelebilmekte-
dir. Doğu Karadeniz bölgemizin iklim şart-
ları cryptomeria’nın doğal biçimde yetiştiği 
yerler ile yakın benzerlik gösterdiğinden, 
1930’larda Mersin bölgesinde pilot olarak 
yetiştirilen okaliptuslar gibi cryptomenia’lar 
da ülkemizde üretilmiştir. Cryptomeria’ya 
Doğu Karadeniz bölgemizde, dekoratif ve 
güzel görünümünden dolayı bölge insanları 
tarafından, Japon kadife çamı adı verilmiştir. 
Günümüzde ormanlar kurabilecek seviyeye 
gelen Japon kadife çamı anatomik bakım-
dan ülkemizin servileri ile şaşılacak derecede 
benzerlik göstermektedir. 

Cupressus Sempervirens (adi servi): İlkbahar 
traheidlerinin radyal zarları üzerinde oldukça 
küçük, tek sıralı, nadir olarak da iki sıralı ke-
narlı geçitler vardır. Yaz odunu traheidlerinin 
radyal ve tanjansiyel zarları üzerinde küçük 
kenarlı geçitler vardır. Öz ışınları az sayıda 
(mm2 de 25 adet), tek sıralı nadiren iki sıralı-
dır. Öz ışınları maksimal yüksekliği 30 hüc-
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reden oluşur. Öz ışını paranşim hücrelerinin 
tanjansiyel zarları ince ve geçit içermez, ho-
rizonal (yatay) zarlar kalın nadir olarak geçit 
içerir ayrıca diş oluşumu vardır. Kalınlaşma 
yerlerinde 2-4 büyük kenarlı cupressoid ti-
pinde geçit vardır. Boyuna paranşim çok mik-
tarda vardır, tanjansiyel sıralar lin (çizgi sıra) 
halinde  dizilmiştir. Transversel zarlar ince ve 
geçit içermez. Vertikal (boyuna) zarlar olduk-
ça kalın ve elips şeklinde büyük geçit içerir.

Cryptomeria Japonica (Japon kadife çamı): 
İlkbahar odunlarının traheidlerinin radyal 
zarları üzerinde oldukça küçük tek sıralı, 
nadiren iki sıralı kenarlı geçitler vardır. Yaz 
odunu traheidlerinin radyal zarları üzerinde 
küçük kenarlı geçitler, bazen de tanjansiyel 
zarlar üzerinde geçitler vardır. Öz ışınları 
az sayıda (mm2 de 30 adet), teğet kesitte tek 
sıralı veya iki sıralı hücrelerden oluşur. Öz 
ışınlarının maksimal yüksekliği 15 hücreden 
oluşur ancak 1-4 hücrelidir. Öz ışını paran-
şim hücrelerinin tanjansiyel zarları çok ince 
ve geçit içermez, transversel zarlar oldukça 
kalın ve geçit içerir ayrıca diş oluşumu var-
dır. Kalınlaşma yerlerinde (ilkbahar traheid-
lerinde) 2-6 adet taxsodioid (basit) tipte geçit 
vardır. Boyuna paranşim dağınık olarak çok 
miktarda, transversel zarlar ince ve geçit içer-
mez. Reçine kanalları yoktur.

Cryptomeria ve Juniperus Foetidissima üze-
rinde denemeler:

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği konser-
vatuvarı Çalgı Yapım Bölümü’nde öğretim 
görevlisi olarak görev yapan Veyis Yeğin bu 
konu hakkında İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesinde görev yapan hocası Burhan Ay-
tuğ ile birlikte yaptığı çalışmayı şöyle anla-
tıyor;

“Aytuğ hoca ile birlikte odun anatomisi çalı-
şırken, aslında bir ağaç uzmanı değil de ağaç 
cahili olmamı anlamam uzun sürmedi. Oysa 
konservatuvar yıllarında Ağaç Teknolojisi 
derslerinden hep 100 alıyordum.

Aytuğ hocanın daha ilk derslerinde dikkatimi 
çeken bzı önemli konular vardı. Ses tahtala-
rında kullandığımız bütün ağaçlar, gynosper-
mea ( açık tohumlular) sistematiği içerisinde 
yer alan conifereae (kozalaklılar) üst ailesi 
içerisinde yer alan türlerdi. Anatomi dersle-
rinde gynospermlere karşı oluşan bu mera-
kım her nedense hiç bitmedi. Sanki akustik 
çalgıların tını ve ses olaylarıyla ilgili tüm sır-
larının cevapları bu taksonların odunlarında 
gizliydi. İşte yine bu meraklarla çalıştığım la-
boratuarların birinde, elime tesadüfen geçen 
bir ağaç parçası benim farklı düşüncelere ve 
nihayetinde bir dizi denemelere girişmeme 
neden oldu. Bu ağaç parçası cryptomeria 
idi. Eğrilme ve bükülmeye karşı son derece 
dirençli olan cyrptomeria, bu özelliğine kar-
şın şaşılacak derecede hafifti. Bu özelliklere 
sahip ağaçlar, uzun saplı çalgılar için ideal 
saplık malzeme olabilir. Uzun saplı çalgılar-
da, çalgının sapının hafif olması icracıya sa-
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yısız yarar ve avantaj sağlar. Ancak; örneğin 
tanbur akortlndığında, telleri çalgının ses 
tahtası üzerine 78,5 kg. kuvvetlik bir baskı 
oluşturur. Çalgı sapında kullanılan ağacın 
bu gerilme kuvvetine karşı koyabilecek fizik-
sel özelliklere de sahip olması gerekir.

Cryptomeria’nın tanbur sapında denen-
mesi son derece başarılı sonuç verdi. 
Cryptomeria’yı işlerken, çıplak gözle fizik-
sel özelliklerinin şaşılacak derecede servi’ye 
(cupressus sempervirens) benzediğini fark et-
tik. Bu iki türün anatomik yapısını incelediği-
mizde şaşkınlığımız bir kat daha arttı. Aytuğ 
hocaya göre “farklı ağaç taksonlarında bu 
derece bir benzerlik kolay kolay görülebile-
cek bir durum değildi”. Klasik kemençenin 
ses tahtasında genellikle servi bazen de sedir 
kullanılmaktadır. Cryptomeria’nın fiziksel ve 
iç yapısının servi ile yakın benzerlik göster-
mesi, onun kemençe ses tahtası yapımında 
kullanılabileceğini göstermektedir. Üstelik 
cryptomeria’nın bükülme ve eğrilmeye karşı 
gösterdiği sert direnç, onu ses tahtası olarak 
daha ince kalınlıklarda kullanabileceğimiz 
gösterir. Bu durum ise kemençe ses tahasının 
rezonans genliğini ve bilinen rezonans değer-
lerini değiştirecek yeni ve farklı bir sonucu 
ortaya koyacaktır. 

Ses tahtaları üzerinden enteresan sayılabile-
cek farklı bir araştırmayı da klasik kemençe 
sanatçısı Sedat Altınöz’ün bize aktardığı bir 
olaydan sonra yaptık. Sedat Altınöz, dinlediği 
bir radyo programında, Tanburi Cemil Bey’in 

“Andelip” isimli kemençesinin ses tahtası-
nın ardıç ağacından yapıldığını anlatan bir 
radyo programına şahit olduğunu anlatmış-
tı. Juniperus (ardıç) ağacının bazı yazarlara 
göre yaklaşık 60, bazı yazarlara göre de 40 
çeşidinin olduğu yazılmaktadır. Ülkemizde de 
oldukça geniş bir ardıç yayılımı mevcuttur, 
özellikle Toroslar bölgemizde yaygınlık gös-
termektedir. Benim bu anlatılara ilgi göster-
memin asıl nedeni ise Juniperus (ardıç) tak-
sonlarının coniferae (kozalaklılar) üst ailesi 
ve cuprassacae (servigiller) içerisinde yer 
alıyor olmaları idi. Ancak hangi ardıç tak-
sonu ses tahtası yapılmaya uygun olabilirdi? 
Deneysel sezgilerim, çalgı yapımcılığı anla-
mında yaygın olarak kullanılan Jun, excelsa 
ya da Jun, sabina taksonlarının ses tahtası 
olarak iyi bir sonuç vermeyeceğini söylüyor-
du. Yine deneysel sezgilerime dayanarak, bu 
ardıcın jun, foetidissim (kokulu ardıç) olabi-
leceğini düşünerek, öz kesitten, yıl halkaları 
son derece düzgün biçimde, birkaç ses tahta-
sı çıkartarak, klasik kemençede denedim. Her 
iki kemençenin de son derece güçlü, volüm-
lü seslere sahip olduğuna bir grup kemençe 
dostu ile şahit olduk.” 

Odunun makroskopik yapısı söz konusu ol-
duğunda, durmadan devamlı olarak değişen 
iklim ve coğrafik yapılara göre bünyesini ku-
ran, koşullar değiştikçe daha uygun coğrafik 
bölgelere gidemediği için, yeni koşullara göre 
kendini yeniden yapılandıran bir canlıdan söz 
ediyoruz demektir. Ancak buradan ağaçların, 
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ortaya çıkacak tüm koşullara ayak uydurabi-
leceği sonucu çıkartılamaz. Ağaçlar koşullara 
göre yapı adaptasyonlarını, ırsi yapıları izin 
verdiği ölçüde değiştirebilirler. İklim ve coğ-
rafik koşullar veya bir takım çevre koşulları, 
bu canlıların yaşamlarını tehdit edecek sevi-
yede değişim gösterirse, bu canlı türlerinin 
nesli de yer yüzünden yok olabilir. Bu açıdan 
bakıldığında ağacın homojen bir malzeme 
olmadığı anlaşılır.kaynağı canlı olan hiçbir 
malzeme homojen değildir. O halde odunun 
anatomik yapısının oluşmasında ırsiyetinin 
dışında dış çevre koşullarının da büyük etkisi 
vardır.

Odunun kullanılacağı yerde ne derece yararlı 
olabileceği onun iç morfolojisinin incelen-

mesi dolayısıyla özelliklerinin saptanmasın-
dan sonra kesin olarak belirlenebilir. Sağ-
lanılan hammaddede istenilen özelliklerin 
olup olmaması, yok ise bu özelliklerin oduna 
kazandırılması odu teknolojisinden yararlan-
mayı gerektirir. Uygulamada istenilen sonuç-
lara ulaşabilmek odun anatomisinin önemini 
kavramak ve bu alanda sürekli araştırmalar 
yapmakla olanaklı olabilir. Günümüzde çalgı 
yapımcılığında ağaçlarla ilgili bilinen ve ya-
rarlanılan bilgi birikimlerinin tamamı kuşak-
lar arsı gelen deneme yanılma yoluyla elde 
edilen ampirik bilgilerdir. Elbette bu bilgiler 
de önemlidir ancak çoğu zaman yanıltıcıdır 
ve bunlara dayanılarak bilimsel kuram oluş-
turulamaz. Yeğin,www.musikidergisi.com 
15.06.2015

1. GÖRÜŞME

Öğr. Grv. Cengiz Coşkun –Ege Üniversite-
si Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı 
Yapım Bölümü (14-01-2015)
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4. GÖRÜŞME Öğr. Grv.VEYİS YEĞİN- Ege Üniversitesi 
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı Ya-
pım Bölümü (16-04-2015)

 SONUÇLAR

“Klasik Türk Müziği enstrümanı olan tanbu-
run yapımında kullanılan ağaçların çalgının 
ses tınısına etkisinin belirlenmesi” adlı bu 
araştırmada, literatür taramaları ve alan be-
timlemeleri ışığında aşağıdaki sonuçlara ula-
şılmıştır.

 Türk Müziğinin telli ve mızraplı çalgılar 
grubuna giren Tanbur yaklaşık 17. yüzyıl 
ortalarından  beri bu günkü şekliyle varlığı-
nı sürdüren geleneksel bir çalgıdır. 

 Tanbur kelimesinin kökeni hakkında araş-
tırmacıların farklı görüşleri göz önünde 
bulundurulduğunda kesin bir sonuca ulaşıl-
mamaktadır.

 Çalgının geçmişten günümüze  pek çok 
Türk ve Ermeni kökenli önemli icracı ve  
yapımcıları bulunmaktadır.  

 Tanbur sazı üç ana kısımdan oluşur. Bun-
lar: 1. Sap  2. Kapak (ses tablası- ses tahta-
sı)   3. Teknedir.  Tellerin titreştirilmesini ve 
ses çıkarılması için kullanılan  mızrap da 
bu çalgının önemli bir parçasıdır.

 Çalgının kendine özgü tınısının ortaya çı-
kabilmesi sap, kapak, tekne ve mızrabı 
oluşturan hammaddelerin  birbirine  uyumu 
ve icracının ustalığıyla doğru orantılıdır.

 Ülkemizde çalgı yapımına dönük bir ağaç 
kesim birimi bulunmamaktadır. Bu çalgı 
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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, 
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yapımcıları olumsuz yönde etkilemekte ve 
çalışma koşullarını ağırlaştırmaktadır.

 Hangi ağaçların bir çalgının hangi kısım-
larında kullanılabileceği geçmişten günü-
müze deneme yanılma yoluyla  sürdürül-
müştür.

 Günümüzde ise  artık iyi bir tanbur yapım-
cısı, öncelikle ağaç anatomisi hakkında 
teorik ve pratik donanıma sahip olmalıdır. 
Ampirik (deneysel) akademik çalışmalara 
ağırlık vermelidir.  

 Tanburun ses tınısını etkileyen kısımların 
başında ses tahtası gelmektedir. Bu kısım-
da kullanılmak üzere ;  özgül ağırlığı, di-
renci, inceliği kalınlığı ve ses iletim yüz-
desi gibi  unsurları düşünüldüğünde Lâdin 
ağacı en çok tercih edilendir. Daha sonra 
ise Göknar ağacı gelmektedir.

  Tanburun ses tınısını etkileyen önemli un-
surlardan birisi de eşiktir. Eşik,  genellikle 
rengi ve sesi iletimi nedeniyle  Ardıç ağa-
cından yapılmaktadır. Tınıyı etkileyen di-
ğer bir etken ise tellerdir. Telin yoğunluğu 
,çapın uygunluğu ve tabii ki titreşimi sağ-
layan mızrabın yapısı sesin tınısını önemli 
ölçüde etkilemektedir. İstenilen tınıyı elde 
edebilmek için, mızrap yapımında genel-
likle “bağa” adı verilen okyanus kaplum-
bağalarının kabuğu kullanılır. 

 Tanburun ses tınısını etkileyen ana kısım-
ların ikincisi gövde ya da teknedir. Üze-

rinde ses tahtası yer alır.Teknenin için-
deki akustik, tınıyı belirleyen önemli bir 
etkendir. Teknenin yapımında yapımcılar 
tarafından genellikle orta sertlikteki ağaç-
lar tercih edilmekle birlikte, bazı icracılar 
metalik bir tını elde etmek amacıyla sert 
ağaçları tercih ederler.Bu yüzden  son 20-
30 yılda bir moda akımı gibi sert ağaçla-
ra (Abanoz, Pelesenk, Yılan ağacı gibi) 
yöneliş görülmektedir.  Orta sertlikte olan 
Maun ağacı tanburun geleneksel icracıla-
rı tarafından geçmişte sıklıkla kullanılan  
bir ağaç olarak göze çarpmaktadır. Aynı 
zamanda  meyve cevizi ve kayın ağaçla-
rı gibi orta sertlikteki ağaçlar da kullanıl-
maktadır. Tanburun davudî tonunu yaka-
lamak genellikle orta sertlikteki ağaçlarla 
mümkün olmaktadır. Her ne kadar tekne 
yapımında bir çeşit ağaç tercih edilirse de ,  
birden fazla ağaç kullanılacaksa  ağaçların 
fiziksel özelliklerinin birbiriyle uyumlu 
olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durum-
da ses özellikleri ve dayanıklılık açısından 
beklenen randıman alınamaz.

 Tanburun ses tınısını etkileyen üçüncü ve 
son ana kısım saptır. İcracılar tarafından 
sapın hafif olması tercih edilir. Sapın aynı 
zamanda gerilme  kuvvetine  direnç göster-
mesi gerekir. Ayrıca sap yapılacak ağacın 
çok iyi kurutulmalıdır. Ağaç doğal olarak 
en az dört yıl kurutulmalıdır. Bu koşullar 
göz önünde bulundurulduğunda gürgen, 
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maun , Cryptomeria (Japon çamı) en sık 
kullanılan ağaçlardır.
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EXTENDED ABSTRACT

Tanbur is one of the main instruments of Turkish music. The main purpose of this study is to 
understand the effect produced by the different kinds of wood used for the colour of the sound. 
Literature and field research methods have been used to accomplish this goal. The traditional 
instrument has not gone through much structural change since the 17th Century. What we call 
tanbur instrument today did not exist before the 17th century. Since this word had been used 
commonly for long-necked, stringed instruments for long time, it was always confused by both 
domestic and foreign authors knowingly or unknowingly. Tanbur took its current form after 
mid-17th century; in the first half of the 18th century, its frets were made appropriate to exactly 
meet the requirements of the music that it produces. The shape of tanbur has not changed since 
then; it has had some changes only on the edges, as in all instruments. In the first half of the 
20th century, a hole with a diameter of 5-6 cm was made on the body wood; however, since it 
did not provide a positive effect in terms of timbre, this hole was canceled shortly after 1950s.   
The etymology of the word tanbur is still not very clear. According to researchers, tanbur has 
been developed mainly by Turkish and Armenian players and builders. The strings, which are 
plucked with the help of a plectrum, transmit the sound to the soundboard through the bridge. 
The sound, which vibrates there, then moves to the timbre box and escalates by waving through 
strokes and reflections. The vibration, which strikes the soundboard again, disseminates in the 
form of waves from inside towards outside through the veins and reaches the ear with its pecu-
liar timbre. Tanbur has been the stringed instrument of the Turkish Music in all periods. Evliya 
Çelebi notes that there were up to 500 professional performers only in Istanbul in the mid-17th 
century. This most prominent instrument of the Turkish music has been played with a classical 
method for centuries. In later periods, music performers such as Tanburi İshak, Sultan Efendi 
III, Osman Bey, and Ali Efendi performed their music with tanbur very purely and in complian-
ce with all principles of the classical school. Dr. Suphi Ezgi has transferred this method to the 
present time by learning it from its last representatives. Besides, Cemil Bey, who was influen-
ced by the free and emotionally expressive performance of his master Ali Efendi, established 
a new school, performing his music with tanbur in a manner that his inspiration oriented him 
towards. All music performers, who were enchanted by the unprecedented, incomparable and 
brilliant musicality of Cemil, tried to imitate him in playing tanbur, as in the case of kemençe. 
Kadı Fuat Efendi can be considered as one of those musicians that exhibited advanced capabi-
lity. Hüseyin Sâdettin Arel composed musical pieces by taking into consideration the maximum 
capacity of saz. Cemil Bey marked the era of playing saz with strings such as violin, kemençe 
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or cello. However, in such performances, a weak sound emerges, and it is challenging to per-
form more difficult pieces. Its practicality, usefulness and timber are of great importance for the 
players. It is possible to make an important classification for the art of instrument production in 
structural terms. Such grouping can be done under three titles, based on the functionality of the 
wooden material used and the vocational and technical knowledge.

•	 The woods used for the sounding boards, which are also called top, cover or soundboard.

•	 The woods used for the reflectors (bottom part of body), which are commonly named as 
basin (tekne).

•	 The woods used for those parts of the instruments other than the body, such as neck, fret-
board, and pegs, which have less importance for the sound. Sound boards, along with their 
reflectors, constitute the sound (acoustic) box. The sound box, the biggest invention in the 
history of instruments, is the part in which all the sound events take place and it usually 
constitutes the body of the instrument. What determines the sound quality of a classical ins-
trument and distinguishes it from other instruments including the same types of instruments 
is its peculiar timbre. The factors affecting the timbre are as follows:

•	 Strings; type, diameter, density,  width etc. of the strings

•	 How the strings are plucked; with fiddlestick, with plectrum, with drumstick, by pushing, 
by pulling, etc.

•	 Bridge; how and of which material it is made

•	 Soundboard; of which wood and how it is made; any support elements (bass or other catguts, 
sound posts, sound holes, etc.)  Regardless of whichever climate zone they are located in or 
whichever features they have, all trees in the world are examined under two major systema-
tics of science.

•	 Angiospermae, with seeds enclosed in an ovary 

•	 Gymnospermae, with naked seeds not enclosed in an ovary.

The features of this instrument and the experiences of building it have been transferred through 
master-apprentice relationship for centuries. Currently many academic study centers have been 
founded for a better understanding of the instrument. Within this context we have contacted 
and interviewed many experts in the area at Ege University in the State Conservatory of Tur-
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kish music department (Instrument making department). The studies and interviews have shed 
light on an in-depth understanding concerning the effects of different kinds of wood used to 
build it.  Along with that, we have found out about the difficulties of finding ample suppliers 
of such wood in order to be able to build the instrument. We are confident that this study will 
both encourage and inspire the researchers interested in this area.  Those who wish to carry out 
further research within this field should get in touch with academic study centers and professi-
onal makers of this instrument. They should also carry out some research on the supply of the 
necessary building material.
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LAMENTATIONS AND WOMEN LAMENTATION SINGERS IN THE 
CONTEXT OF GENDER IN TURKISH FOLK MUSIC

F. Reyhan ALTINAY
Ege Üniversitesi DTMK Ses Eğitimi Bölümü, İzmir / Türkiye

Öz: Ülkemizde halk kültürü alanındaki çalışmaların 
önemli bir bölümünün kadınların geleneksel müzikli 
pratikler bağlamındaki konumları, işlevleri ya da 
rolleri üzerine olduğu gözlenir. Geleneksel pratiklerde 
kadınların yaratma–seslendirme (icra etme)–aktarma 
(nakletme)–izleme (algılama)–taklit etme aşamala-
rında erkeklerden daha etkin oldukları; bu pratikler 
bağlamındaki sözlü kültür ürünlerinin, kadınların 
dilinde oluştuğu ve kendilerinden sonraki kuşaklara 
yazılı olmayan bir gelenekle aktardıkları bilinmektedir. 
Türk halk kültüründe ölüm/yas ritüelleri bağlamında 
kadınların seslendirdikleri “ağıtlar” ile seslendirici-
lerin “ağıtçıların” geleneksel rolleri günümüzde de 
sürmektedir. Bu makalede, ülkemizde toplumsal 
cinsiyet bağlamında kadınların üstlendikleri kültürel 
rollerden “ağıtçılar/yasçılar” konusuna odaklanılarak, 
Burdur–Karamanlı’dan derlenen ağıtlar üzerine bir 
inceleme sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Ağıtlar, 
Ağıtçı Kadınlar, Türk Halk Müziği, Burdur–Karamanlı

Abstract: In Turkey, a great deal of the studies 
done in the field of folk culture focus on women’s 
position, function and role in traditional musical 
practices. Women are known to be more effective at 
the stages of creation–performance–transfer–obser-
vation–imitation in the context of traditional music 
practices, where the products of oral culture are first 
created in the women’s language and trans-ferred to 
the next generations orally. Women still continue to 
play their traditional role in Turkish folk culture as 
“singers of lament” performing “laments” at death/grief 
rituals. In this article, a study on samples of laments 
recorded in Burdur–Karamanlı will be presented in 
the context of women’s gender role as “singers of 
lament”, which is one of the cultural roles undertaken 
by women in Tur-key. 

Key Words: Gender, Lamentations, Lamentations 
Singers, Turkish Folk Music, Burdur–Karamanlı 
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Giriş

Ülkemizin halk kültüründe ölüm, yas ritüelleri 
bağlamında kadınların sözlü (vocal) olarak ses-
lendirdikleri kalıp ezgiler yani “ağıtlar” ile bu 
eylemi üstlenen seslendiriciler yani “ağıtçılar” 
(yasçılar) İslâmiyet öncesi Türk topluluklarında 
“sagu” ve “sığıtçı” sözcükleriyle ifade edilmiştir. 
Günümüzde Anadolu’da gelenekselliğin hâkim 
olduğu çeşitli yörelerde; sözgelimi, Batı Anadolu 
ve Teke yöresi Yörük, Türkmen topluluklarında 
“gurbet havası” ya da “ağıt” türündeki ezgilerin 
seslendirilmesi de öncelikle kadınların geleneksel 
rolleri olarak görülmektedir.

Toplumsal cinsiyet rolleri göz önüne alındığında, 
Türkiye’de kentler dışındaki yerleşim merkezle-
rinde–Roman kültürel kimliği dışındaki kadınlar-
da–profesyonel müzisyenlik meslek olarak kadına 
pek uygun görülmez. Bununla birlikte ülkemizin 
çeşitli yörelerinde; sözgelimi, Afyon–Emirdağ, 
Burdur–Karamanlı gibi yörelerde ölüm ritüelleri 
sırasında, kadınların ölüm olayının gerçekleştiği 
evlere giderek, ölen kişinin veya ölenin ailesinin 
özelliklerinin anlatıldığı ağıtları seslendirdikleri 
yani “yasçılık rolünü” üstlendikleri bilinmektedir. 
Ölüm ve ayrılık motifinin işlendiği ağıtların pek 
çok örnekleri Türk halk müziği repertuarında yer 
almakla beraber; ölüm ve yas ritüellerinin ger-
çekleştiği sırada saptanması oldukça güç bir iştir.  

Bu makalede, ülkemizde halk kültürü alanında 
sözlü kültür ürünlerinin yaratılması–yeniden 
yaratılması–aktarılması sürecinde toplumsal cin-
siyet bağlamında kadınların üstlendikleri başlıca 

“kültürel” rollerden “ağıtçılar, yasçılar” konusuna 
odaklanılarak, alandan kaydedilen örnekler üzerine 
bir inceleme sunulacaktır.

Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve

Toplumların “ölüm” olayı ile “yas” sürecindeki 
tutum ve davranış kalıplarının veya ölüm ritü-
ellerinin, küresel bağlamda önemli benzerlikler 
içerdiği gözlemlenmiştir. Ülkemizde halk kültürü 
bağlamındaki başlıca “geçiş dönemi pratikleri” 
olarak bilinen “doğum–düğün–ölüm” ritüellerinin 
ortak paydası diyebileceğimiz “ağıtlar” ise belki 
de diğer toplumlarda oldukça az rastlanır bir 
kültürel karakteristik olarak karşımıza çıkar. Bu 
üç geçiş dönemi pratiğinde de ölüm ve ayrılık 
teması etrafında ama farklı işlevlere sahip müziksel 
türler “ninniler–kına havaları–yas havaları” olarak 
belirginleşir. Ölümle gelen ayrılık acısı kadar; 
ana–baba evinden ayrılan gelinin hüznü ya da 
gurbete giden eşin ardından duyulan özlemin bir 
ninnide acıklı ezgilerle dile getirilmesi “ağıt”ın 
ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu aşamalarda 
başlıca geleneksel rolü üstlenenler de “kadınlar, 
kadın seslendiriciler” olmuştur. Çünkü kadınların 
erkeklere oranla daha kolay ağlayabildikleri, duy-
gularını daha kolay ve açıklıkla ifade edebildikleri 
gözlenir; bununla birlikte halk müziği dağarımızda 
oldukça fazla sayıda ve türdeki uzun havaların 
bulunduğu, bu uzun havaların çoğunlukla erkek-
lerce seslendirildiği ve bu uzun havalarda işlenen 
temaların çoğunlukla ölüm ve ayrılık olduğu göz 
önüne alındığında, erkeklerin de ağıt seslendirdiği 
ve ağıt yaktığını söylemek mümkündür. (Örnek, 
1979: 85) Ancak, burada dikkat edilmesi gereken 
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nokta ölüm ve yas geleneği bağlamında, bunu 
bir tür yerel müzisyenlik biçiminde yürütenlerin, 
ritüelin gerçekleştiricileri ve ağıtçılık rolünü üst-
lenenlerin öncelikle kadınlar olduğudur. Ağıtın, 
tam da bu bağlamdaki anlamı yani “ağlama, 
sızlama” eyleminin bir sonucu olarak, kadınlar 
tarafından sadece bizim toplumumuzda değil, 
gelenekselliğin hâkim olduğu diğer toplumlarda 
da var olduğu söylenebilir. 

 “Anadolu ağızlarında ağıt ve ağıt törenini 
adlandırmak için elliye yakın kelime ve deyim 
kullanılmaktadır. Ağıt yakanlara ‘ağcı, ağıtçı, 
ağlayıcı, âşık bacı, bayatıcı, sağıcı, sağucu, sağu 
sağıcı, sızlayan’ gibi adlar verilmekte; ağıtların 
söylendiği yas törenlerine ise farklı bölgelerde 
‘sadlamağ, şivan, ölgülü, yas’ denilmektedir… 
Kına gecelerinde ve düğünlerde gelini ağlatmak 
için yakılan ağıtlara ‘kına ağıdı, gelin ağıdı, ağıt 
havası, gelin türküsü’ gibi isimler verilmektedir.” 
(Albayrak, 2004: 6–7) 

Ölüm olayı çevresinde ölenin yakınlarının yanı 
sıra ağıt seslendirmeyi bir tür iş olarak sürdüren 
kadın seslendiricilerin varlığına işaret eden Türk 
kültürüne ilişkin kaynaklar, bu konuda ilk bel-
gelerin Orhun Abideleri’ndeki bazı anlatımlara 
dayandığını; daha sonraları İslâm kültür dairesine 
girilmesiyle birlikte Yörük topluluklarda da az çok 
değişimlerle birlikte ağıt seslendirmenin devam 
ettiği şöyle belirtilir:

“Türklerin dini mahiyeti haiz umumi ayinlerin-
den biri, tarihçe pek eski zamandan beri mev-
cudiyetini gördüğümüz ‘yuğ’lar, yani ‘umumi 

matem ayinleridir’. Muhtelif yerlerdeki Türkler 
arasında hâlâ devam eden bu kelimeye (Osman-
lıcada ağlamak ve Çağatayca yığlamak) ilk defa 
Orhun Kitabeleri’nde tesadüf etmekle beraber, 
matem ayinini Türklerde daha eski devirlerde de 
görüyoruz: Bir adam ölünce cesedini çadırına 
koyarlar. Oğulları, yeğenleri, ana baba cihetin-
den akrabası hepsi birer koyun yahut birer at 
yahut çok sayıda sığırlar ve atlar öldürerek ona 
kurban ettiklerini göstermek üzere çadırın önüne 
uzatırlar. Sonra onun etrafında acıklı feryatlar 
kopararak atla yedi defa dönerler ve çadırın 
kapısına gelince bir bıçakla yüzlerini çizerler. O 
çiziklerden çıkan kanın gözyaşlarıyla karışarak 
aktığı görülür… Yuğlarda matem merasimine 
iştirak için etraftaki memleketlerden ‘yuğcu’ ve 
‘sığıtcı’lar geldiğini öğreniyoruz… Türk göçebeleri 
arasında, İslâmiyet’in kabulünden sonra – bazı 
değişikliklere uğramakla beraber – devam ettiğini 
göstermektedir… Yörüklerden bir aile pek aziz 
fertlerinden birinin vefatı vukuunda bir sene de-
vamlı olarak her gün garip bir matem merasimi 
icra eder. Bunun ölümüne rastlamış olan vakit 
ve saatte birtakım ağlayıcı karılar gelir, ağlayıp 
haykırarak bazı mersiyeler söylerler.” (Köprülü, 
1989: 87–96) 

Ölüm olayı çevresinde ağıt söyleyerek, ölenin 
yakınlarının acısını dile getiren, ölen kişinin 
hayattayken kişiliğinin olumlu yanlarına ilişkin 
övgüler düzerek, yakınlarının acısını azaltmaya 
çalışan ve bunu bir iş, meslek olarak yürüten kadın 
seslendiriciler (TDK, 1988: 2) yani “ağıtçılar” 
bu uygulamayı bir tür dinsel ritüel bağlamında 
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gerçekleştirirler. Bu bağlamda, müzik ya da ses-
lendirme ritüelin gerçekleştirilmesinde duyguların 
daha etkin dile getirilmesini sağlar. 

En eski çağlarda ise kadınların seslerinin çeşitli 
kurban ritüelleri, ölüm törenleri sırasındaki ağla-
yışlar, bağırışlar, haykırışlar ve çığlıklarla duyulur 
olduğuna ilişkin mitolojik söylenceler mevcuttur. 
Antik Yunan mitolojisinde kadın sorunsalını 
irdeleyen Nicole Loraux “Güzellik, tanrıçaların 
özniteliği ise ölümlü olan kadınların da, sesi 
vardı” (Loraux, 2005: 33 – 64) derken,  Pauline 
Schmitt Pantel de bunu şu sözlerle tamamlar:

“Tanrılar ilk kadın Pandora’ya bir ses verdiler 
ve onun yaratıldığı günden itibaren, Antik dünya 
kadın sesleriyle çınladı. Kurban etmek için hay-
vanlar öldürüldüğünde kadınlar çığlıklar attı, 
aileden birinin ölüsü mezarlığa götürülürken 
ağladı, ayinler sırasında koroda şarkı söyledi; 
evde kapalı kapıların arkasında dedikodu yaptı, 
komik şairlere göre meclisteki yurttaşları taklit 
ederek kabadayıca konuştu ve kendilerine Amazon 
diyenler, anlatılamaz, dolayısıyla da anlaşılmaz 
sesler çıkardı. Çığlıklar, ağıtlar, şarkılar, dediko-
dular, yabancı diller, kadınların alanı içindeydi.” 
(Pantel, 2005: 465)

Ölüm ve cenaze törenlerinin Antik çağlardaki 
uygulanışı hakkında bilgi veren kimi kaynaklar-
da ise cenaze törenlerinde özel olarak çağrılan 
kadınların gözyaşlarının, gözyaşı camlarında 
toplanarak ölen kişinin mezarına konulduğu ve 
bu işlemi gerçekleştirenlerin de ağıtlar söyleyerek, 

ağlamayı meslek edinmiş kişiler olduğu belirtilir. 
(Bender, 2002: 449–456)

“Tarihte İlk Savaş Acıları: Sumer Ağıtları” başlıklı 
yazısında, Muazzez İlmiye Çığ, Sumer şehirleri-
nin düşman saldırısına uğrayıp yağma edilmesi 
üzerine Sumer ve Akad şairlerinin bu olayları 
acıklı şiirlerle dile getirdiklerinden, bu şiirlere 
“ağıt” veya “yuğ” dendiğinden bahseder. Sumer 
halkı, şehirler, tanrılar ve tanrıçalardan bahseden 
şiirlerde özellikle yok olan tanrılara hitaben yapı-
lan kimi ağıtların kadınlar tarafından söylendiği 
anlaşılıyor. İ.Ö. 2400 yıllarına kadar uzanan beş 
Sumer ağıtının “Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Sumer, 
Ur” şehirlerinin yıkılmasına ilişkin ağıtlar olduğu; 
bu ağıtların mabetlerde “balag (harp), erşemma 
(def)” gibi çalgılar eşliğinde söylendiği belirtiliyor. 
Bu ağıtlardan tanrıça İnanna, tanrı Dumizi’nin 
annesi ve kız kardeşinin söylediği ağıtlar şöyledir:

Tanrıça İnanna’nın ölen kocası Dumizi için 
söyledikleri:

ÇOBAN DUMUZİ

İNANNA’NIN GÜVEYİ,

ARALİ’NİN BEYİ, ÇOBAN TEPESİNİN BEYİ!...

DELİKANLIM DÖNMÜYOR.

BİRİCİĞİMİN BAŞINI TOPRAK ÖRTMÜ-
YOR…

GİTTİ KOCAM, TATLI KOCAM,

GİTTİ AŞKIM, TATLI AŞKIM.

SEVGİLİM GÖTÜRÜLDÜ ŞEHİRDEN.
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ONU KEFENİNE SARAMADAN

GÜVEYİM ALINDI ELİMDEN.

DUMUZİ YAŞAMIYOR ARTIK.

Dumuzi’nin annesi Sirtur: 

KALBİM KAVAL GİBİ İNLİYOR OĞLUM!

KIRLARDA DOLAŞAN OĞLUM,

YAKALANDI CİNLERE.

KUZUMU YİTİRDİM,

OĞLAĞIMI YİTİRDİM.

Dumuzi’nin kız kardeşi Geştinanna:

EY BENİM KARDEŞİM! KİMDİR SENİN 
KARDEŞİN?

BENİM!...

SENİN İÇİN KARARAN GÜN

BENİM İÇİN DE KARARIR.

SENİN İÇİN AĞARAN GÜN,

BENİM İÇİN DE AĞARIR.

KARDEŞİMİ BULACAĞIM,

KADERİNİ PAYLAŞACAĞIM. (Çığ, 2009: 
218–243) 

Doğum–düğün–ölüm olaylarının odağındaki 
kadın seslendiricilerin tarihin en erken evrelerin-
den itibaren seslerini, haykırışlarını, çığlıklarını 
duyurmalarına karşın; geleneksel toplumlarda ve 
ülkemizde gelenekselliğin ve dinselliğin hâkim 

olduğu yörelerdeki kadın müzisyenlerin varlığına 
ilişkin araştırmalar nispeten daha yenidir. Top-
lumbilimleri alanında “kadına ve erkeğe atfedilen 
rollerin kültürden kültüre değişebildiğinin” ortaya 
konulmasıyla “kadın antropolojisi” adı altındaki 
çalışmalar önem kazanmıştır. Toplumsal cinsiyet 
(gender) rolleri bağlamında, kadınların genellikle 
evdeki konumları ile yakın çevrelerinin kendile-
rinden beklentilerinin de bir toplumdan diğerine 
farklılıklar gösterdiği görülür. (Beşiroğlu, 2006: 
111 – 128) 

Ülkemizde halk kültürü alanındaki çalışmaların 
önemli bir bölümünde ise kadınların geleneksel 
ritüeller ve müzikli pratikler bağlamındaki ko-
numları, işlevleri ya da rolleri üzerinde durulduğu 
gözlenir. Başlıca geleneksel bağlamlar olarak 
tanımlanan “doğum–düğün–ölüm” pratiklerinde 
kadınların “yaratma–seslendirme (icra etme)–ak-
tarma (nakletme)–izleme (algılama)–taklit etme” 
aşamalarında erkeklerden daha etkin oldukları; bu 
pratikler bağlamındaki sözlü kültür ürünlerinin, 
kadınların dilinde oluştuğu ve kendilerinden 
sonraki kuşaklara yazılı olmayan bir gelenekle 
aktardıkları bilinmektedir. Toplumsal cinsiyet 
rolleri göz önüne alındığında ise Türkiye’de 
kentler dışındaki yerleşim merkezlerinde–Roman 
kültürel kimliği dışındaki kadınlarda–profesyonel 
müzisyenlik meslek olarak kadına pek uygun 
görülmez. Bununla birlikte ülkemizde geleneksel 
kına, düğün, yas töreni vb. müzikli pratiklerin ger-
çekleştirildiği bağlamlarda, bir taraftan kadınların 
doğrudan bir müzisyenlik rolünü üstlenmeleri 
istenmez iken; diğer taraftan geleneksel müzik 
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pratiklerinin, kadınlara özgü alanlarda “kadınlarca” 
gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi beklenir. İşte, 
bu kültürel bağlamlardan en belirgin olanı “yas 
tutma” geleneği ve “ağıtlar” dır.

Türk Halk Müziğinde “Ağıtlar”

Türk halk kültüründe yaygın bir biçimde ifadesini 
bulan; “ağlarsa anam ağlar, gayrisi (gerisi) yalan 
ağlar” söylemi, ağıt geleneğini gerçek anlamda 
ifade etmektedir, çünkü ölen kimselerin ardından 
ilk ağlayanlar anneler; daha sonra eşler, sevgililer, 
kardeşler, akrabalar, arkadaşlar olarak sıralanır. 
Türk halk müziği dağarındaki ağıt türkülerin 
söz metinlerindeki “anam ağlar” kalıp ifadesinin 
(formal) yaygınlığı, bu konudaki önemli referans 
noktamızı oluşturmaktadır: 

ANAM AĞLAR BAŞUCUMDA OTURUR

Yöre: KIRŞEHİR 

Kaynak kişi: Neşet ERTAŞ 

Derleyen: TRT MÜZİK DAİ. BAŞK. THM 
MD.

ANAM AĞLAR BAŞUCUMDA OTURUR 
DERDİM ELLİ İKEN YÜZE YETİRİR 
BU DERT BENİ YİYE YİYE BİTİRİR 
ELÇEK TABİP ELÇEK BENİM YAREM-
DEN 
ÖLÜRÜM KURTULMAM BEN BU YA-
REMDEN 

ANNEM BENİ KALDIRMIŞSIN  
ATMIŞSIN

Yöre: KONYA  

Kaynak kişi: Nuri CENNET 

Derleyen: Mehmet ÖZBEK

ANNEM BENİ GALDIRMIŞSIN ATMIŞSIN 
GÖKYÜZÜNDE DURNALARA ÇATMIŞ-
SIN 
BİLİNMEDİK PAZARLARDA SATMIŞSIN 
ANAM ANAM GARİP ANAM AĞLARIM 
(OY OY) 
AĞLAR AĞLAR KARELERİ BAĞLARIM 
(OY OY) 
BU DAĞLARDA BAĞ OLMAZ 
Yöre: ESKİŞEHİR 

Kaynak kişi: Osman ÖZDENKÇİ 

Derleyen: Osman ÖZDENKÇİ 
 
BEN AĞLARIM SAZ AĞLAR 
KARŞIMDA BİR KIZ AĞLAR (kız ağlar 
hey) 
AĞLARSA ANAM AĞLAR 
GERİ KALAN AZ AĞLAR (haydindi az ağ-
lar hey)

FIRAT KENARINDA  
YÜZEN KAYIKLAR

Yöre: MALATYA 

Kaynak kişi: Kemal ÇIĞRIK 

Derleyen: Mustafa ÖZGÜL
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FIRAT KENARINDA YÜZEN KAYIKLAR 
(ölem kayıklar n’edem kayıklar) 
ANAM AĞLAR BACIM BENİ SAYIKLAR 
(ölem sayıklar n’dem sayıklar) 
BAŞINA TOPLANMIŞ BAĞRI YANIKLAR 
(ölem yanıklar n’edem yanıklar) 
N’ETTİM SİZE VERİN BENİM YÂRİMİ 
N’EDEM YÂRİMİ 
N’ETTİM SİZE BENİ YÂRE GÖTÜRÜN 
N’EDEM GÖTÜRÜN  

Türk halk müziğinin sözlü repertuarında “anam 
ağlar” kalıp ifadesinin ardından kullanılma sıklığı 
bakımından ikinci sırada gelen “gelin ağlar, kız 
ağlar, kadın ağlar” sözcüğünün geçtiği türkülerin 
de büyük çoğunlukla ağıt türünde bir tematik 
yapıya sahip olduğu görülür: 

GAR MI YAĞDI KÜTAHYA’NIN  
DAĞINA

Yöre: KÜTAHYA  

Kaynak kişi: Ahmet İNEGÖLLÜOĞLU 

Derleyen: Yücel PAŞMAKÇI

MELEK MİSİN YEŞİL DONLAR GİYER-
SİN (aman) 
CELLÂT MISIN TATLI CANA (aman) KI-
YARSIN (ey) 
ÇOCUK MUSUN EL SÖZÜNE UYARSIN 
(aman) 
A DAĞLAR EY DAĞLAR LALELİ DAĞ-
LAR EY 
ELLERİ KOYNUNDA BİR GELİN AĞLAR 
EY 

TERCAN’IN DÜZÜNDE BİR GELİN  
AĞLAR

Yöre: ERZİNCAN / Tercan 

Kaynak Kişi: Hasan KORKUT  

Derleyen: Ahmet KARTAL

TERCAN’IN DÜZÜNDE BİR GELİN  
AĞLAR 
ELLERİN KOYNUNDA BİR TEVUR YA-
TAR 
OY LELE VAY LELE ORMANA LELE 
BEN KİME VARAYIM DERMANA LELE 

MAKARAM SARI BAĞLAR

Yöre: DİYARBAKIR  

Kaynak Kişi: Selahattin MAZLUMOĞLU 

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

MAKARAM SARI BAĞLAR (oy) 
KIZ SÖYLER GELİN AĞLAR 
NİYE BEN ÖLMÜŞMÜYEM (lo) 
ASYEM KARALAR BAĞLAR 

HAYDI GİDAH TOYUNA

Yöre: DİYARBAKIR  

Kaynak Kişi: Cemil DEĞER  

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

 
HELE HELE BAS HELE 
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GELİN AĞLAR VİŞKELE 
GÜVEY GÜLER BAH HELE 
KIZLAR KALKSIN OYNASIN 
DÜĞÜN EVİ EYLENE AH EYLENE 

IRMAK KENARINDAN GELÜR  
GEÇERSİN

Yöre: KASTAMONU / Taşköprü 

Kaynak Kişi: Zehra ŞENEL  

Derleyen: Süleyman ŞENEL

IRMAK KENARINDAN GELDİN DE GEÇ-
TİM 
BOYUNU BOYUMA ÖLÇDÜM DE GEÇ-
DİM 
GÜZEL SENİ GÜZEL DİYE SEÇTİM DE 
GEÇTİM 
YANDIM AMAN YANDIM KINALI DAĞ-
LAR 
İK’ELİ KOYNUNDA BİR GELİN AĞLAR 

KAR MI YAĞDI KÜTAHYA’NIN  
DAĞANA

Yöre: KÜTAHYA  

Kaynak Kişi: Ahmet AKINCAN  

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

ÇUBUĞUM YOK (aman aman) YOL ÜSTÜ-
NE UZATSAM (aman) 
DERMANIM YOK YÂR YOLUNU (aman) 
GÖZETSEM (ey) 

MENENDİN YOK (aman aman) SENİ KİME 
BENZETSEM (aman) 
A DAĞLAR EY DAĞLAR LALELİ DAĞ-
LAR (ey) 
ELLERİ KOYNUNDA BİR GELİN AĞLAR 
(ey) 
 
BU DAĞLARDA BAĞ OLMAZ 
Yöre: ESKİŞEHİR  

Kaynak kişi: Osman ÖZDENKÇİ  

Derleyen: Osman ÖZDENKÇİ 
 
BEN AĞLARIM SAZ AĞLAR 
KARŞIMDA BİR KIZ AĞLAR (kız ağlar hey) 
AĞLARSA ANAM AĞLAR 
GERİ KALAN AZ AĞLAR (haydindi az ağ-
lar hey)

GİDİN SORUN BABASINA

Yöre: RUMELİ   

Kaynak kişi: Fethiye İŞÇİLER  

Derleyen: Havva KARAKAŞ

GİDİN SORUN BABASINA 
HATİ KADIN NİÇİN AĞLAY 
BABASI DA DEDİ MORİ 
BEN DE BİLMEM NİÇİN AĞLAY 

GECE GEÇTİ BİR BEYOĞLU 
TAMBURAYI ÇALA ÇALA 
BEYAZ ÇEVREY SALA SALA 
HATİ KADIN ONÇİN AĞLAY 
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Türk halk müziği repertuarındaki türkülerde geçen 
“mezar” formelinin ise ağıt türüne ilişkin önemli 
bir referans olduğu ve diğer formellere göre kadın 
seslendiricilerce daha yaygın bir kullanıma sahip 
olduğu gözlenir:

HASILHAS BAŞINDA BENİM  
MEZARIM

Yöre: KÜTAHYA  

Kaynak Kişi: Emine GENİŞEL  

Derleyen: Özay GÖNLÜM

HASILHAS BAŞINDA BENİM MEZARIM 
GELENİN GEÇENİN BAĞRINI EZERİM 
BEN ÖLÜRSEM GAYIP OLSUN  
MEZARIM

MEZARIMI KIZLAR KAZSIN DAR  
OLSUN

Yöre: RUMELİ / Eski Cuma 

Kaynak Kişi: Rembiye MUTLU  

Derleyen: Rüstem AVCI

MEZARIMI KIZLAR KAZSIN DAR OL-
SUN 
ETRAFINDA LALE SÜMBÜL BAĞ OL-
SUN

TAKSU KÖPRÜSÜNDEN SAAT BEŞDE 
GEÇTİM

Yöre: ANKARA / Beypazarı Kaynak 

Kişi: Ayşe TOKYOL  

Derleyen: Ankara Devlet Konservatuvarı

TAKSU KÖPRÜSÜNDE VURDULAR BENİ 
ÇİFTE DEĞİRMENLERE GOYDULAR 
BENİ 
ÖLMEDEN MEZARA GOYDULAR BENİ

Bunlarla birlikte Türk halk müziği sözlü eserler 
kategorilerindeki türküler ve uzun havaların 
büyük çoğunlukla erkek seslendiricilerden der-
lenmiş/kaydedilmiş olması; sözgelimi günümüz 
itibariyle TRT Türk Halk Müziği Repertuarında 
yer alan 1054 uzun havanın sadece 18 tanesinde 
kadın kaynak kişinin belirtilmiş olması da, top-
lumsal cinsiyet rolleri bağlamında konuya daha 
derinlemesine bakılmasının gerekliliğine işaret 
etmektedir.

Halk Bilimi Bağlamında “Ağıtlar ve Ağıtçı 
Kadınlar”

Ülkemizde halk kültürü ve halk müziği araştır-
malarının sistemli olarak başlatıldığı Cumhuriyet 
döneminden1 buyana, ağıtların ölüm, yas olayının 
gerçekleştiği sırada tespit edilmesi önemli bir 
problem olarak görülmekte ve bu konudaki tes-
pitlerin ancak ölüm olayının gerçekleşmesinden 

1 Bkz. M. Şakir Ülkütaşır, Cumhuriyet’le Birlikte 
Türkiye’de Folklor ve Etnografya Çalışmaları,  
Ankara, 1972, ss. 78–83; Sait Evliyaoğlu – Şerif 
Baykurt, Türk Halkbilimi, Ankara, 1988; Nail Tan, 
Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, İkinci Baskı, 
İstanbul, 1988; Nida Tüfekçi, “Türk Halk Müziği”, 
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 
İletişim Yayınları, C. 6, İstanbul, 1983, ss. 1482–
1488; F. Reyhan Altınay, Cumhuriyet Döneminde 
Türk Halk Müziği (Kitaplar–Makaleler–Nota 
Yayınları), İzmir, 2004.
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sonraki süreçlerde yapılabildiği gözlenmektedir. 
Halkbilimi ve etnomüzikoloji çalışmalarında genel 
kabul gören birincil tespitler “real situation” yani 
gerçek durumların tespitini içermekle birlikte 
ağıtlarda, ölüm olayının gerçekleştiği andaki 
tespitin güçlüğü hatta imkânsızlığı nedeniyle; 
bu türden gözlemler ile duysal/görsel tespitlerin 
yapıldığı durumları “realistic situation” yani 
gerçeğe yakın, gerçeğe uygun durumlar olarak 
tanımlamak mümkündür.

Kaemmer, ritüelleri “geçiş ayinleri, takvime bağlı 
ritüeller ve bunalım ritüelleri” olarak üç ayrı bağ-
lamda ele alır ve bunlardan bunalım ayinlerinin 
salgın hastalıklar, kuraklık, sel, deprem, volkanik 
patlamalar, güneş tutulmaları, hayvan hastalıkları 
gibi doğayla ilişkili bağlamların bir sonucu oldu-
ğunu belirtir. (Aktaran: Özer, Kaemmer, 1993: 
46) Ahmet Özdemir ise Öyküleriyle Ağıtlar ki-
tabında ağıtların bu türden olaylar sonucunda bir 
tür bunalımdan kurtulma, boşalma, deşarj olma 
işlevine dikkat çeker. (Özdemir, 2002: 7) Sedat 
Veyis Örnek de, erkeklere göre kadınların yas 
tutma davranışlarının daha uzun sürdüğünü ve 
kimi zaman acısının yoğunluğu nedeniyle kişilik 
bunalımına düştüğünü vurgular. (Örnek, 1979: 82) 

Gerçek ya da gerçeğe yakın durumlarda, ağıt 
söyleyen kadın seslendiricilerden ezgilerin kay-
dedilmesi sırasında; kadınların, ölüm olayının 
gerçekleştiği anı ne denli içselleştirdikleri, kimi 
durumlarda bu anı adeta dondurdukları ve ağıt 
seslendirmeye yönelik bir ortamın oluştuğu du-
rumlarda da bunu yeniden yaşadıklarına tanık 
olunmaktadır. Ağıtçı kadınların çoğu zaman gözleri 

kapalı oturur konumda başlarını sallayarak, be-
denlerini baş hareketlerine uydurarak, gözyaşları 
içinde samimi duygularla ağıtlarını seslendirdikleri 
gözlenmiştir. Bu seslendirmenin hemen ardından 
da, ağıtçı kadınların bir tür ruhsal iyileşme, ra-
hatlama, sakinleşme yaşadıkları ve ölümle gelen 
ayrılık sonucu yitirdikleri yakınları hakkında daha 
kolaylıkla konuşabildikleri görülmüştür. Ölüm 
ve yas olayı bağlamındaki ağıtçıların, yani bu 
geleneği bir tür “yerel müzisyen” olarak sürdüren 
kadınların, çoğu zaman ölenin ailesiyle yakın 
akraba bağının bulunmadığı; bununla birlikte ağıt 
söyleme işini bazen de ölenin yakın çevresinden 
kişilerin–anneler, kız kardeşler, eşler, sevgililer, 
arkadaşlar, akrabalardan–ağıtçıların üstlendikleri 
görülür. Her iki seslendirme biçiminin sonu-
cunda da ağıtçı kadınların adlarını, kimliklerini 
söylemlerine yansıtmadıkları görülür ki, bu da 
halk müziğinin “anonimlik” kavramına uyan bir 
karakteristiktir.  

“Doğum” ve “ölüm” kavramları birbirine göre 
karşıt anlamlar taşıyor olmasına rağmen, Türk 
halk kültüründe her iki olayın iç içe geçen 
durumlar olduğu, bu aşamalarda üretilen sözlü 
kültür ürünlerinin “ağıt” tipindeki ezgi ve söz 
kalıplarıyla ifade edildiği görülür. Ninnilerde 
sevincin yanı sıra belki de daha fazla dile ge-
tirilen acı ve hüzün duyguları bir tür ağıt gibi 
seslendirilir. İlhan Başgöz’ün ninnilere ilişkin 
tespitlerinde de tıpkı ağıtlarda olduğu gibi “can-
dan, yürekten bir iç boşaltmadan, bir tür ruhsal 
tedaviden” bahsedilmiştir. (Başgöz, 2008: 63) 
Çocuğunu yitiren bir annenin acısı çok derindir. 
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Bununla birlikte kimi ninnilerde, bu acının dile 
getirilmesi, bu doğal davranışa izin vermeyen 
bir tutumla, ölen çocuğun ardından ağıt yakarak, 
ağlayıp sızlamayı ayıp sayan bir karşı duruşa da 
rastlanmaktadır. Ölen çocuğun ardından ağlanırsa, 
mahşerde çocukların görülemeyeceği yönünde bir 
inanış vardır. Taşbebek efsanesi, boş beşik efsanesi 
“efsane/söylence–ninni–ağıt” ilişkisi bağlamında 
önemli sözlü kültür ürünleridir: (Boratav, 1999)

GÖKTAŞ BEŞİKTEN BAKIYOR

Yöre: Kastamonu / Taşköprü 

Kaynak Kişi: Fikriye Yurtseven 

Derleyen: Süleyman Şenel

GÖKTAŞ DİYE BELEDÜĞÜM (nenni nenni) 
SENİ HAKDAN DİLEDÜĞÜM (oğul oğul) 
AL BAĞIRDAK DOLADUĞUM (nenni nen-
ni) (TRT THM Repertuarı, No: 3514)  

TAŞ BEBEK BEŞİKTEN BAKAR

ILGIT ILGIT SÜDÜM AKAR

İNŞALLAH OCAĞIM YAKAR

HÜDA SANA ÖMÜR VERSİN (Kaya, 1999: 
339–388)  

 Türkülerde veya âşık tarzı ürünlerde “ebedi uy-
kuya dalan kimseler” için de ninniler yani ağıtlar 
söylenmiştir:

FELEK BENİ DUL EYLEDİ  
GÖTÜRDÜLER GELMEZ GERİ

HER KAPIYA KUL EYLEDİ  
TOPRAK OLDU ARTIK YERİ

YAKTI CANIM KÜL EYLEDİ   
YILAN AKREP YEMEN BARİ

UYU ÖKSÜZ YAVRUM UYU   
UYU ÖKSÜZ YAVRUM UYU

KİMSE ARTIK AÇMAZ KAPUYU 
KİMSE ARTIK AÇMAZ KAPUYU

Ninni–ağıt ilişkisinde bazen de gurbete gidenin 
ardından sitemler ağıt tipindeki ezgi ve söz ka-
lıplarında dile getirilir:

NENNİ DEDİM NESİ VAR

YAVRUMUN DEDESİ VAR

ALAMANYA’DA OĞLUMUN

VEFASIZ BABASI VAR

Halk kültüründe ikinci geçiş evresi olarak bilinen 
“düğün” ve “kına” törenlerinde de “ağıtlar” olduk-
ça işlevseldir. Kına törenlerinin “gelin ağlatma” 
aşamasında kadınlarca seslendirilen “ayrılık” 
temalı türkülere çoğu zaman diğer katılanlarca da, 
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hüzün ve gözyaşlarıyla eşlik ettikleri gözlenir. P.N. 
Boratav bu tür ağıtlar hakkında şu bilgileri verir:

“Evlenme törenlerinin belli bir yerinde (geline 
kına yakıldığı sırada) yapılan bir takım işlemlerle 
söylenen türkülere – tümüyle – gelin ağıtı, gelin 
yası denir; aslına bakılırsa bunlara vesile olan 
olayda ölüm acısı niteliğinde bir yön yoktur.” 
(Esen, 1982: 10)

Bu türden bağlamlardaki ağıtların ise hüzün ve 
sevinç duygularının bir arada yaşanmasından 
doğduğu; bu yönüyle de ölümle gelen ayrılık 
temalı ağıtlardan gerek söz gerekse ezgisel olarak 
farklılaştığı görülür. Özdemir, bu türden ağıtlar 
için “ağlatırken coşturan türküler” tanımlamasını 
yapmıştır.  

“Düğünlerde ve öteki özel günlerde, efkârlı zaman-
larda yaşlı kişiler genç kızlara ağıt söyletmektedirler. 
Tıpkı türkü söyletir gibi, yani ortada ölüm olayı 
yokken bile ağıt söyletilmektedir. Ağıtın genç kızlar 
ya da gelinler tarafından koro halinde ezgilerle 
söylenmesi dinleyenleri coşturmaktadır. Onun için 
ağıtlara ‘ağlatırken coşturan türküler’ denmekte. 
Her ağıtın konusu dinleyiciler tarafından az ya da 
çok bilindiğinden o zaman ağıt daha bir coşkulu 
olmaktadır.” (Özdemir, 2002: 9–10) 

Ülkemizde Batı Anadolu coğrafyasında yaygın 
olarak seslendirilen ağıtlardan “Gelin Ümmü 
Türküleri” ölümle gelen ayrılık temasının, kına 
töreni bağlamında “gelin yası” olarak bir ağıta 
dönüştürülmesine ilişkin, Türk halk müziği re-
pertuarındaki belirgin bir örnektir.  

ALTIN TABAK İÇİNDE KINAN EZİLDİ

GÜMÜŞ TARAK İLE ZÜLFÜN DÜZÜLDÜ

KADIN ÜMMÜ’M MEZARIN SUYA KAZILDI

COŞKUN SULAR ÜMMÜ’M YÜZE VURDU 
MU?

İNDİ GİTTİ SELÂMETİ BULDU MU? (Boratav, 
1991: 464) 

Ölüm ve yas geleneklerinin evrensel birer olgu 
ve olay niteliğini taşıması nedeniyle Türk halk 
müziği bağlamındaki ağıt örneklerinin, diğer 
geleneksel toplumların halk kültürleri ve sözlü 
kültür ürünlerinde, sözgelimi, Ortaasya Türk 
topluluklarından Kafkaslar, Çerkezler, Çin, İran, 
Arabistan Bedevileri, Suriye, Kerkük, Mısır, İbra-
niler, Afrikalılar, Kızılderililer (Özcan, 2002: 13) 
ve Balkanlar’da yaşayan topluluklarda da ağıtların 
varlığı bilinmektedir. Ülkemizde Mardin’de para 
karşılığı ağıt söyleyenlere “imadede” adı verilir. 
Bugün Türkmen ve Yörüklerle Güney, Orta ve 
Doğu Anadolu’da zayıflamakla beraber eski ağıt 
geleneğini sürdürenler de vardır. Çukurova’da 
Adana’da, Kozan’da ağıtçı “ölü deşeti” adı veri-
len, evvelce söylenmiş ağıtların hafızasında kalan 
parçalarından kurulu ağıtını yakar. Bugün bütün 
Türk dünyasında olduğu gibi Anadolu, Kıbrıs, 
Rodos, Batı Trakya, Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Romanya Türklerinde eski kültürümüzden izler 
taşımakla beraber İslâmi bir bünye kazanmış tören 
olarak; cenaze salâsı, cenazeyi kaldırmaya gelen 
kalabalık, cenaze namazı ve nihayet 7–40–52. gün 
mevlitleri ile ağıt geleneği devam etmektedir. (El-
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çin, 1990: 4–5) Ülkemizde Çukurova’da yaşayan 
Türkmenler kadar Kürtlerin de sözlü geleneklerinde 
ağıtların önemli bir yer tuttuğu gözlenmekte ve 
bu topluluklarda kadın ağıtçıların, Türkçedeki şair 
anlamına gelen “sayir” ile ağıt türkü anlamına gelen 
“lawuke (türkü)” ya da “hewa (hava)” terimlerinin 
kullanıldığı görülmektedir. (Özcan, 2002: 16–17) 
Balkanlar ve Litvaniyan–Slavic topluluklarda da 
ağıt söyleme işini üstlenmiş ağıtçı kadınların ol-
duğu ve bu iş için kendilerine bir ücret ödendiği 
de bilgiler arasındadır. (Bali, 1969: 8–9) 

Burdur Karamanlıda Ağıtlar ve Alan Tespitleri

8 Temmuz 2006 Cumartesi günü, Burdur’un Ka-
ramanlı beldesinde Yedi Urgan camii mevkiinde 
ağıt söyleyen kadınlarla yapılan kayıtlarda, yöreye 
özgü bir ağıt söyleyiş biçemi (tavrı), yerel ağız 
özelliği ve bu yöreye özgü müziksel bir yapının 
varlığı saptanarak, Karamanlı ağıtlarındaki belirgin 
ezgi kalıbının ne olduğu hakkında görsel/duysal 
belgeleme çalışması yapılmıştır. Ağıtçı kadınlardan 
ev sahibi Yaşar Gürey (62), Ayşe Deveci (60), 
Fatma Teyze (74) yörenin ağıtları konusunda 
kaynaklık etmişlerdir.  

Burdur Karamanlıda ağıtçı kadınların ifadesiyle 
başlıca üç farklı ağıtın var olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunlar yörede “gelin yası, ölüm yası, gurbet yası” 
olarak adlandırılır. Bununla birlikte Karamanlı ağıtçı 
kadınların ağıtlarına başlamadan önce belirttikleri 
“ayrılık yası, asker yası” vb. gibi tanımlamalardan, 
ağıtların işlenen temaya göre farklı adlarla anıldığı 
anlaşılmıştır; sözgelimi, birisi gurbete giderse onun 
ardından söylenen “gurbet yası” olarak tanımlanır. 
Ölüm olayı ya da düğün, kına olduğu zamanlarda, 
beldenin kadınları törenin olduğu evde toplanırlar. 
Ancak, ölenin akrabası olan kadınların topluca ya 
da tek tek yas ettiği, erkeklerin hiç yas etmediği 
belirtilmiştir. Yas edilmesi sırasında ölünün, kı-
nalarda ise gelinin konu edildiği ifade edilmiştir.  

Karamanlı kadın ağıtçılardan görsel/duysal olarak 
kaydedilerek belgelenen ağıtların söz metinleri ile 
kalıp ezgi notasına aşağıda yer verilmiş olup bu 
ağıtların seslendirilmiş kayıtları F. Reyhan Altınay’ın 
Türk Halk Müziği Makaleler Kitabı&DVD’de 
yayımlanmıştır. (Altınay, 2012)
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Gurbet Yası     Seslendiren: Ayşe Deveci (60)

GURBET ELİN ÇEŞMİLERİ AKMEYOR

HASTI OLSEN HEÇ KİMSİLER BAKMEYOR

İĞİLDİM DE BİR GÜL ALDIM GURBETTEN

O DU BENİM GARDEŞİM GİBİ KOKMEYOR, 
NOF OF…
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YOL ÜSTÜNE KURU KODUM ÇIĞRIĞA

BEK FIRKATLI DİKERİDİM İPLİĞE

GARI YERİ YOLLADIM KINALI KEKLİĞE

GARI YERLER KINALI KEKLİK VARDI MI?

DOYMİYESİ GARA TOPRAK DOYDU MU, 
NOF… 

ÜÇ KUŞUDUK UÇARIDIK HAVADA

BİRİMİZE GAVIRDILAR TAVIDA

GARDEŞİME BEKÇİ GODUYDUM YUVUDA

O DU EVLERİN BEKÇİSİ OLUMADI YA

O DU GARDEŞLENİN ÇOBANI OLUMADI 
YA, NOF OF…

HADI GARDEŞ HADI GİDEM BİZİDEN

GÜL DÖŞEYEM AK TOPUKTAN DİZİDEN

GÖZLEDEYN GARDEŞİM SENİ BAHARIDAK 
GÜZİDEN

BAHAR AYLARI GELDİ GELMEDİ GARDEŞİM

GÜZ AYLARI GELDİ GELMEDİ GARDEŞİM, 
OF OF…

Gelin yası     
Seslendiren: Ayşe Deveci (60)

İLİYAN BAŞINA GİNE OTURDUM

AĞ ELİME AL KINEYE BATIRDIM

BEN ANAMA GABA GUŞLUK YİTİRDİM

DOLAN GEL ANAM GUZUN GELİN OLUYOR

DOLAN GEL ANAM GIZIN GELİN OLUYOR

BAZARIN ESBAPI ÇOKTUR GEYİLMEZ

DÖVLETİN ESKERİ ÇOKTUR SAYILMAZ

AMAN GURBETTEN İZİN ALIP GELİNMEZ

Bİ HAFTECİK İZİN AL DA GEL ANAM

ÜÇ GÜNCÜCÜK İZİN AL DA GEL ANAM, 
OF OF…

İLİYANDAN GELİR GIZIN KINASI

NE DURUYON BÖYÜK GIZIN ANASI

DURUP DURUP AĞLEYİCEK GÜNDESİN

HEÇ DURMEYİP AĞLEYİCEK GÜNDESİN, 
NOF… 

DAVULCULAR DAM ARDINA DOLEŞİR

DÜĞÜNCÜLER GUZU GİBİ MELEŞİR

AĞIR ÇALDIR AMAN ANAM DAVILI

GARI YERDE GARDEŞİM VADIR ERİŞİR

GURBET ELDİ GARDEŞİM VADIR ERİŞİR, 
NOH OH OH…

AŞAM ILAN İKİNDİNİN ARASI

YAKDI GUZUMUN GAŞLARININ GARASI

YOK MU DOSTLAR BU AYRILIĞIN ÇARESİ

AYRILIĞIN ÇARESİNE BULUMADIM
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AYRILIĞIN ÇARESİ YOĞUMUŞ, OF OF

ADELLİDEN ALDIM YAPRAK KINEYİ

BEZİRGENDEN ALDIM TÜRLÜ MELEYİ

YAKMI YENGEM YAKMI SEN BU KINEYİ

YAKTIĞIN KINEYİ PİŞMAN OLURSUN

DUTTUĞUN DÜĞÜNÜ GERİ ALIRSIN

ADELLENİN İLİMANIN YERERSE

ERER ERER SEPETLERE GİRERSE

DOLANIR GELİR GUZUM BENİ SORARSA

SAKLIMAN GİZLİMEN ÖLDÜ DEYVERİN

SAKLIMAN GİZLİMEN YOLDA DEYVERİN, 
NOH OF OF…

AĞ EVİNİN ALLI BAYRAK DİKMEDİN

AĞ ELLENE ALLI GELİN ÖPMEDİ

DOLANIP GELİP GUZULANA DOYMADI

DOLANDI GEL ANAM GUZULANA Bİ DOY 
SEN

DOLANDI GEL ANAM ALLI GELİNİNE Bİ 
GÖR SEN, NOF OH OH…

ODUNCULAR AK YOKUŞTAN AKIŞIR

DÜŞMANLAMIZ GOL GOL OLMUŞ BAKIŞIR

AL DUVAĞANDAN BUBAN DUTSA YAKIŞIR

AL DUVAĞANDAN DUTCEK BUBAN MI 
VAR A GUZUM

BAŞLARINDAN PARA ATICEK BUBAN MI 
VAR A GUZUM

ALLI GELİNİ ARABILARA BİNDİRCEK 
KİMİN VAR AY AMAN, OF OF…

NOF OH OH OH…

HADIN ANAM HADIN UĞURLAR OLSUN

SEN VARMIDAN GABİRİN NUR İLE DOLSUN

ANAM VARDIHIN ZAMAN SORARSA GAR-
DEŞİM

GADIN ANAM BENDEN SENİ SELAMLAR 
OLSUN

SELAMLA GÖTÜR ANAM GARDEŞİME

MEKTUPLA GÖTÜR ANAM GARDEŞİME, 
NOF…

GARINCALI GAVAK GİBİ YURDUMUZ

HEM BİRİYİR HEM DAĞILIR ORDUMUZ

BİN GİŞİYE BEDEL BİZİM DERDİMİZ

DERDİM GELDİ DERD ÜSTÜNE DOKANDI

İLACIM TÜKENDİ YOLLAR BİKENDİ

HADIN ANAM HADI GİDEM BİZİDEN 

GÜL DÖŞEYEM AK TOPUKTAN DİZİDEN

GÖZLEDELİM BAHARIDAK GÜZİDEN

BAHAR AYLARI GELDİ GİNE GELMEDİN

GÜZ AYLARI GELDİ GİNE GELMEDİN NOF 
OH OH OH…
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OTURDUMDU KALKIMADIM YERİMDEN

ALDIN AYAZ BEDENİMDEN BELİMDEN

ÇOK KORKUYON AYRILIHLAN ÖLÜMDEN

O DU GELDİ BİZİM BAŞTA GIŞLADI

O DU GELDİ GEÇ GARDEŞLEMDEN BAŞLADI 

NOF NOF OH OH…

ODANIN YAYGISINI GALDIRMASINLAR

GELEN MUSAFİRİ DÖNDÜRMESİNLER

GEÇ GARDEŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİR-
MESİNLER

GELİN MUSAFİRLER GELİN GARDEŞİM 
GELİCEK

GELİCEK DE ÇAYINIZI GAYFANIZA VERİCEK, 

NOF OH OH…

PENCİRİDEN POYRAZ M’OLDU, GUZ M’OLDU

ARAMIZDA BİR SOĞUCUK SÖZ M’OLDU

SOĞUK SÖZ OLMISA GELİRDİN GARDEŞİM

KÖTÜ SÖZ OLMISA GELİRDİN GARDEŞİM 

OF OF NOF…

GURBETİN YOLLARI BİR DEĞİL İKİ

ALE GÖZLERİMİ GİRMEYOR ÜYKÜ

ÇIKTI BENİM GARDEŞİM YOLLARDA MIYKI?

YOLDAYİSE ŞİMDİ GELİR ERİŞİR

ÖLDÜYÜSE SOĞUK HABAR ULEŞİR

NOF OH OH…

SÜPÜRÜN AVLIMIZI TOZLAR GONMASIN

BEK EDİN GAPIYI ATLAR GİRMESİN

GEÇ GARDEŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ DEYVİMEN 
ELLER DUYMASIN

GEÇ GARDEŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURMAN

GEÇ GARDEŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ DEYVİ-
MEN, OF 

NOF OH OH OH…

ALA GOYUN NE MELERSİN AĞILDA

TASMERÇEMİN DELEP DELEP SAĞINDA

GEÇ GARDEŞİM DURUP DURUP EV OLICEK 
ÇAĞINDA

İNSAN GUZULANI GOR DA GEDER Mİ?

İNSAN GEÇ GARISINI GOR DA GEDER Mİ 
GARDEŞİM OF OF

NOF OH OH OH…

EVİMİZİN ÖNÜ GÜNDEN YANLI TURALI

İÇİM GÜLMEZ DIŞIM GOYGUN YARALI

GEÇ GARDEŞİM SENİ VURAN AVCI NERELİ?

BİRİSİ BURALI BİRİ SARELİ

BİRİSİ BURALI BİRİ SARELİ

OF OF NOH…
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PENÇİRİDEN ATIVERİN ALIMA

MAHVIMEYLE BAĞLEYVERİN GOLUMA

BEN BİLİYON GARI YERİN YOLUNA

GARI YERLER GALIN OLUR ANAM OF

EŞTİKSERİ DERİN OLUR DOSTLAR OF OF…

MEZERLİĞİN NE YANDADIR GAPISI

AÇIVERİN GELSİN CENNET KOKUSU

GÖSTERİVERİN GEÇ GARDEŞLEM HANKISI

BEN ONLARIN GELİŞİNDEN BİLİRİM

AK KOLLANI SALIŞINDAN BİLİRİM NOF 
OF…

NOF OH OH OH…

 
MERDİMENDEN AYAĞ AYAĞ İNERKEN

DÜLBENDİNİ GÜNDEN YANI SERERKEN

BEN GÜZEL ALLAH’TAN UZUN ÖMÜR 
DİLERKEN

UZUN ÖMÜRLERİN KISALDI MI GARDEŞİM?

NASİPLERİN KESİLDİ Mİ GARDEŞİM OF… 

KUZULARIN KARİP GALDI GARDEŞİM 

OF OF NOH…

Asker Yası     
Seslendiren: Yaşar Gürey (62)

AY MI DOĞMUŞ GÜN MÜ DOĞMUŞ KÖŞİYE

ŞAVKI VURMUŞ ADİCİLEN MEŞİYE

SELAM SÖYLEN YENİ ÇIKAN PAŞIYA

TABIR TABIR ESKER ANAM DURMASIN

BİZ AĞLADIP KENDİ GÜLÜP DURMASIN

VARİYİN GEDEYİN EVLERİNİZDEN

GURTULEYİM DİLLERİNİZDEN

YEŞİLBAŞLI ÖRDEĞ OLSAYDIM

SULAR İÇMEZDİM GÖLLERİNİZDEN

AK PINAR ÇARPAYANLARIN ÇİÇEĞİ

DİBİNİ DÖKÜLÜR ONUN SAÇAĞI

ON İKİ DAĞLARIN TÜRLÜ ÇİÇEĞİ

ALIP SOKUNMADIM ANAM YOK DEYE

GİYİP GUŞANMADIM… (kaynak kişi söyle-
yemedi)

GURBETİN YOLLARI DİKENDİR DİKEN

AYRILIK DEĞİL Mİ BELLERİ BÜKEN

BÜKÜLDÜ BELLERİM DOĞRULMEYORU

DUTULDU DİLLERİM SÖYLEMEYORU

KAFES KODUM KARLİ DAĞIN ARDINA

KAFES KALKSIN BEN KONEYİN YURDUNA
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DÜŞÜ DÜŞE YAVRULAMIN ARDINA

PABICIM ESKİDİ DAĞLARDI GALDI

ÖMRÜM TELEF OLDU YOLLARDI GALDI

YAĞMUR YAĞIP ŞİPİRDENLER OLMIDAN

AL YORGANIN PAVRAZLARI SOLMIDAN

OĞLUNU EVERİP GIZINI GELİN ETMEDEN

KARI YERLER NASIL YİDİN KIYMIDAN

YAYLEYİCİLER YAYLASINA GÖÇTÜ MÜ? 

AĞ KOYUNLAR GUZUSUNA SEÇTİ Mİ?

YAYLEYİCİLER BURDAN GENÇ EVLERİM 
GEÇTİ Mİ?

GEÇTİYİSE HABER VERİN GİDEYİM

MERDİMENİN AYAĞ AYAĞ DAŞLARI

TOP TOP OLMUŞ KİPRİĞİNİN UŞLARI

ŞU ANNEMİN BABAMIN İŞLERİ

YAKDIN OCAĞLARDA KÜL ETTİ BENE

Ölüm Yası     
Seslendiren: Fatma Teyze2 (74)

ATIMA BAĞLADIM NARARETİNE

OKULAR YOLLADIM SALAHETİNE

OKULU GİDENİN SALISI M’OLUR

GARI YERİ GEDENLER HEÇ GENE Mİ GELİR

GURBETİN YOLLARIN ACIDIR ACI

DOLANI DOLANI BULUNMAZ UCU

KESKİN OLUR GARI YERİN KILICI

SALLADI DA YERDİM ANAM BİR UCU

HEÇ GELİP DE GÖRMEMİN GALİ GAR’AMADIM 
BEN SENİ

YAYLALADA TOZLARINA İZLERİNİ ARA-
DIM BÖĞÜN

AY ANAM OY…

YAYLEYCİLER YAYLASINA GÖÇTÜ MÜ?

AK KOYUNLAR GUZUSUNU SEÇTİ Mİ?

YAYLEYCİLER AMADIM BURDAN GEÇTİ Mİ?

GEÇTİYİSE ARIYEYİM BULEYİM

GÖĞDEYİSE MERDİMENLER KUREYİM

2 Fatma teyzenin beş evladı varmış; biri ilkokulda 
iken kanserden biri de kazada ölmüş. Geride üç 
kızı kalmış, biri Antalya’da, biri İzmir’de, biri de 
Karamanlıda yanında oturuyor.  
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GARI YERİ GEÇSEM AMADIMIN GABİR 
DİYE YERİN ARAYIP SOREYİM

A GUZUM…

YOL ÜSTÜNDE AMAN BENİM MEZERİM

HER EVLERE SEKAT DEYE GEZERİN

ALDIM SEKATIMI GEDİP GEDERİN

AMADIM SENİ YOĞETTİM Dİ ÇEKİP GE-
DERİN

OY…

YAYLAMIZI DAMLIMASIN GATIRAN

IRILMASIN SİLASINDA OTURAN

ALNI TERS MERÇEMLİ YİĞİT YİTİREN

GECELERDE ÇIRI YAKAR OTURUR

GÖRDÜHÜN İNSANLARI DERTLERİNİ 
DÖKER OTURUR

OY ANAM OY…

PEREM PEREM OLDU DAĞLARIN KARİ

GÜL YAĞINA DÖNDÜ GUZUM ALNININ 
TERİ

BENİM YİĞİDİM EVLERİMİN ÜLKERİ

ÜLKERİNİ GIRDIN SARI FADİMEM NE 
DEYİN

Bİ GARDEŞİNE YOĞETTİRDİN NE DEYİN 
OF OF…

YAYLILARDAN GELDİM ANAM YORGUNUN

CANEVİMDEN GURŞUN YEDİM VURGUNUN

YANLARIMDI DURSAN GİNİ NİŞLERİM 
DE DARGINIM

NEDEN DARGIN DEYİ SORCEK OLURSAN

ÇOĞ EYLİKLER ETTİN ANANI DA DAR-
GININ AH…

YOL ÜSTÜNDE ANAM BENİM MEZERİM

HER EVLERE SEKAT DEYE GEZERİM

ALDIM SEKATIMI GEDİP GEDERİM

HEÇ DEMEDİM EVLERİ SARI FADİMEM 
ÇEKİP GEDERİM

YOL ÜSTÜNDE ANAM BENİM GEZMELİ

GALEM ALIP AMADIM GAŞLARINA YAZ-
MALI

ŞU DÜNYADA ANAM BEN KAÇ SENEDİR 
GEZMELİ

YİMBEŞ YIL OLDUM GUZUM BEN HÂLÂ 
GEZİP GÖRÜN DÜNYADA

AŞARISAM KARLI DAĞDAN AŞARIN

DÜŞERİSEM TOZLU YOLA DÜŞERİN

GALDIRIN GOMŞULAR GOLLARINIZI 
HALALLEŞELİM

HALAL ET HAKKINI DEDİRTDİRDİ CENABI 
ALLAH AMADIM
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TEFENNİ HASTANELENDE CAN VEREN 
GUZUM

NOF OH…

Bİ GEÇER Dİ ANAM BEŞ ARDIMI BAKARIN

ALE GÖZLERİMDEN KANLI YAŞLAR 
DÖKERİN

BEN BU GENC ÖLÜMÜ YİMBEŞ YILDIR 
ÇEKERİN

ÇEKİ ÇEKE ÇÖKTÜM ANAM BEN GALİ

DÜŞTÜĞÜM YOLLADAN YOĞOLDUM GALİ

OF OF…

YAĞMUR YAĞAR SEPEK SÜPEK DULLIRA

HEÇ ÇIKIP DERDİMİ DÖKMEYOM ELLERE

GUZUMUN GETTİĞİ TOZLU YOLLARA

KÜREKLER ATSAM DI KÜRÜSEM ONU

ÇIRILAR YAKSAMDI GARISAM ONU ANA 
GUZUMU

OF OF…

İKİMİZ DE BİR MENETTE BİR BOYDA

ÇEKİLELİM GEDELİM BİR OLU YOLDA

EĞER KAVIŞIRSAM GARDEŞİM BİR TEHNİ 
YİRDE

AĞLAYI AĞLAYI DEYVEREM ACIMIN NE 
OLDUĞUNA A BEN SENİ

OH AH…

Seslendiren: Ayşe Deveci3 (60)

DAMIMIZIN ARKASINA DELDİLER

DELDİLER DE GOYUN GİBİ DOLDULAR 

CİVAN BOYLU SARI GARDEŞİM İÇİMİZ-
DEN ALDILAR

ALDILAR DA GARI YİRE GODULAR NOF...

AŞAM OLUR KAPIDA YAT DEYLER

SABAH OLUR AĞIR HIZMAT DUT DEYLER

YENİ DÖVLET ÇIKMIŞ GARDEŞİN YOK 
DEYLER

GEL SARI GARDEŞİM GEL Dİ Bİ SARILAM

GEL GARDEŞİM Bİ DERDLİŞEM HALLEŞEM 

OF NOF…

MEZERLİĞA ATILDI BİR ÇEĞREK DASTAR

KALKIVİ GARDEŞİM BOYUNU GÖSTER

ÇİFTİ GÜLLERİN SENDEN ARMAHAN İSTER

ATIVİ GARDİŞİM YAĞLIĞIN ATI HARMA-
HAN OLSUN

UZUN BOYLU GARDEŞİM GUZULARIN 
BİCECİK GÖRSÜN NOF…

VARIYIN GEDEYİN URUMELİNE

3 Ayşe Deveci’nin 62 yaşındaki erkek kardeşi, 
İzmir’de felç geçirerek hastanede ölmüştür, ağıt 
ona söylenmiştir.  
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Sonuç

Halk kültüründeki geçiş dönemi pratikleri bağ-
lamında, ölüm ve ayrılık teması ekseninde ka-
dınlarca seslendirilen “ağıtlar” ve bu geleneksel 
uygulamayı bir tür yerel müzisyen konumunda 
gerçekleştiren “ağıtçı kadınlar” gerek ülkemiz-
de gerekse geleneksel kültürünü yaşatan diğer 
toplumlarda varlığını hâlen sürdürmektedir. Bu 
geleneğin bir örneği de Burdur Karamanlı bel-
desinde yaşatılmakta olup yöreye özgü bir ezgi 
kalıbı ile yerel ağız ve söyleyiş (tavır) biçemiyle 
özgün birer sözlü kültür ürünü olarak “ağıt ve 
yas” geleneği zincirinin halkalarından birini 
oluşturmaktadır. 

Bu makalede yer verilen Burdur Karamanlı 
ağıtlarının söz ve ezgi metinleri ile ekteki gör-
sel/duysal kayıtlar, ilk kez bu çalışmada ortaya 
konulmuş olup Türk halk müziği repertuarımıza 
ve halk kültürümüze “ağıtlar” bağlamında yeni 
ürünlerin kazandırılması hedeflenmiştir. Sonuç 
olarak, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında 
ağıtlar ve ağıtçı kadınlar konusunda, Burdur 
Karamanlıda yapılan tespitlerden elde edilen 
bulgular şöyle özetlenebilir:  

•	 Batı Anadolu ve Teke yöresi Yörük, Türkmen 
topluluklarında “gurbet havası” ya da “ağıt” 
türündeki ezgilerin seslendirilmesi, kadınla-
rın geleneksel rolleri olarak görülmektedir. 
Toplumsal cinsiyet rolleri göz önüne alındı-
ğında, Türkiye’de kentler dışındaki yerleşim 
merkezlerinde profesyonel müzisyenlik mes-
lek olarak kadına pek uygun görülmemekle 

birlikte “Afyon–Emirdağ, Burdur–Karamanlı” 
gibi yörelerde kadınların ölüm olayının ger-
çekleştiği evlere giderek, ölen kişinin veya 
ölenin ailesinin özelliklerinin anlatıldığı ağıtları 
seslendirdikleri yani “yasçılık rolünü” üstlen-
dikleri görülmektedir.

•	 Ölümle gelen ayrılık acısı kadar; ana–baba 
evinden ayrılan gelinin hüznü kına havalarında, 
gurbete giden eşin ardından duyulan özlemin 
bir ninnide acıklı ezgilerle dile getirilmesi 
“ağıt”ın ortaya çıkmasında başlıca nedenleri 
oluşturmuş ve bu aşamalarda başlıca gele-
neksel rolü üstlenenler de “kadınlar, kadın 
seslendiriciler” olmuştur.

•	 Başlıca geleneksel bağlamlar olarak tanımlanan 
“doğum–düğün–ölüm” pratiklerinde kadınların 
“yaratma–seslendirme (icra etme)–aktarma 
(nakletme)–izleme (algılama)–taklit etme” 
aşamalarında erkeklerden daha etkin olduk-
ları; bu pratikler bağlamındaki sözlü kültür 
ürünlerinin, kadınların dilinde oluştuğu ve 
kendilerinden sonraki kuşaklara yazılı olmayan 
bir gelenekle aktardıkları bilinmektedir.

•	 Türk halk müziği dağarındaki ağıt türkülerin 
söz metinlerindeki “anam ağlar, gelin ağlar, 
kız ağlar, kadın ağlar” kalıp ifadeleri (formal) 
ile “mezar” formelinin kadın seslendiricilerce 
söylenmesi de, ağıtın toplumsal cinsiyet rolleri 
bağlamında değerlendirilmesine ilişkin önemli 
bir referans noktasıdır. 

•	 Türk halk müziği sözlü eserler kategorilerindeki 
türküler ve uzun havaların büyük çoğunlukla 
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erkek seslendiricilerden derlenmiş/kaydedilmiş 
olması; TRT Türk Halk Müziği Repertuarında 
yer alan 1054 uzun havanın sadece 18 tanesinde 
kadın kaynak kişinin belirtilmiş olması da, 
toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında konuya 
daha derinlemesine bakılmasının gerekliliğine 
işaret etmektedir.

•	 Ölüm, yas olayının gerçekleştiği andaki du-
rum (real situation) tespitinin güçlüğü hatta 
imkânsızlığı nedeniyle ağıtların “realistic 
situation” yani gerçeğe yakın, gerçeğe uygun 
durumlar olarak tanımlanan bağlamlarda 
kaydedilmesi, halk bilimi ve etnomüzikoloji 
çalışmalarında birincil tespitler kadar önemli 
bir veri toplama yöntemi olarak görülmektedir. 

•	 Gerçek ya da gerçeğe yakın durumlarda, ağıt 
yakma işinin çoğunlukla ölenin annesi, kız 
kardeşi, eşi, sevgilisi, arkadaşları, akrabaları 
tarafından yapıldığı, bazen de ölenin ailesiyle 
yakın akraba bağı olmayıp bir tür “yerel mü-
zisyen” konumundaki kadın ağıtçılar tarafın-
dan üstlenildiği görülür. Her iki seslendirme 
biçiminin sonunda da ağıtçı kadınlar adlarını, 
kimliklerini söylemlerine yansıtmazlar.  

•	 “Doğum” ve “ölüm” kavramlarının karşıt 
anlamlar taşıyor olmasına rağmen, Türk halk 
kültüründe her iki olayın da iç içe geçen du-
rumlar olduğu, bu aşamalarda üretilen sözlü 
kültür ürünlerinin de “ağıt” tipindeki ezgi ve 
söz kalıplarıyla ifade edildiği görülür. Taşbebek 
efsanesi, boş beşik efsanesi “efsane/söylence–

ninni–ağıt” ilişkisi bağlamında önemli sözlü 
kültür ürünleridir.

•	 Halk kültüründe “düğün” ve “kına” tören-
lerinde de “ağıtlar” oldukça işlevsel ve bu 
türden ağıtların, ölümle gelen ayrılık temalı 
ağıtlardan sözel ve ezgisel olarak farklılaştığı 
görülür. “Gelin Ümmü Türküleri” ölümle ge-
len ayrılık temasının, kına töreni bağlamında 
“gelin yası” olarak bir ağıta dönüştürülmesine 
ilişkin, Türk halk müziği repertuarındaki be-
lirgin bir örnektir.

•	 Burdur’un Karamanlı beldesinde Yedi Urgan 
Camii mevkiinde ağıt söyleyen kadınlarla ya-
pılan kayıtlarda, yöreye özgü bir ağıt söyleyiş 
biçemi (tavrı), yerel ağız özelliği ve bu yöreye 
özgü müziksel bir yapının varlığı saptanmıştır.

•	 Burdur Karamanlıda “gelin yası, ölüm yası, 
gurbet yası” olarak başlıca üç farklı ağıtın var 
olduğu; Karamanlı ağıtçı kadınların “ayrılık 
yası, asker yası” vb. gibi tanımlamalarından 
da, ağıtların işlenen temaya göre farklı adlarla 
anıldığı anlaşılmıştır.

•	 Burdur–Karamanlı beldesinde ölenin akrabası 
olan kadınların topluca ya da tek tek yas ettiği, 
erkeklerin hiç yas etmediği tespit edilmiştir. 

•	 Burdur–Karamanlı beldesindeki ağıtçı kadın-
lardan kaydedilen ağıt metinleri 63 bent olup 
bunların 18 bendi dörtlük, 34 bendi beşlik, 8 
bendi altılık dizelerden oluşmakta; iki bendin 
son iki dizesi aynen tekrar edilmekte ve bir 
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de iki dizeden oluşmuş bir tür bağlantı bendi 
niteliğinde dizeler bulunmaktadır.

•	 Burdur–Karamanlı ağıtlarının 11, 12, 13 
heceli dizelerden ile dizelerdeki uyak düzen-
lerinin çoğunlukla “a a b a – c c c d d – e 
e e f – g g h h – a b c b d d” biçimindeki 
“koşma” türünde dörtlü, beşli, altılı dizelerden 
oluştuğu görülmektedir. Bentler ile dizelerin 
sonunda mutlaka “of, of of, nof, noh oh oh” 
vb. ağlamaya ilişkin katma sözler, ünlemler 
seslendirilmektedir.

•	 Burdur–Karamanlılı kadınlarca “ölüm, ayrılık, 
gurbet, asker, gelin” yası olarak adlandırılan 
tüm ağıtların, ortak bir ezgi kalıbı eşliğinde 
seslendirildiği görülmüştür. Bu ortak kalıp ezgi 
ağıtçı kadınlarca; “sol–lâ–si (natürel)–do–re” 
perdelerinden oluşan bir dizgedeki, bu dizge 
geleneksel Türk müziği makamları bağla-
mında “rast–dügâh, buselik, çargâh, neva” 
perdelerinden oluşan bir “Rast Beşlisi”nde 
“çıkıcı–inici” bir seyir göstermektedir.

•	 Karamanlıda ağıtçı kadınların bu ortak ezgi 
kalıbındaki serbest ritimli müzik cümlecikle-
rini tril, puandorg gibi müziksel seslendirme 
tekniklerine benzer söyleyiş tavrı ve hecelerin 
uzunluk–kısalık esasına uygun vurgulu sylla-
bic bir tarzda, yöreye özgü yerel dil ve ağız 
özelliğine göre seslendirdikleri görülmektedir.  
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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 

EXTENDED ABSTRACT

The roles attributed to Women and men could change from culture to culture, in the field of sociol-
ogy, according to M. Mead, the studies under the name of “women anthropology” gained impor-
tance in. In the context of Gender, women are usually close to home with a community of those 
expectations as well as the locations of the circles shows the differences from one to the other. A 
significant part of the public culture of our country in the field of women’s studies in the context of 
traditional practices, rituals and music, positions, functions or roles are observed emphasis on. The 
main traditional contexts defined as “birthday–wedding–death” creation practices of women–the 
soundtrack (to practice)–the transfer (conveyance)–monitoring  (detection)–were  more effective for 
men to imitate stages, oral culture products in the context of these practices, women formed in. In 
our country, traditional henna, wedding, mourning ceremony, etc. in the contexts of musical prac-
tices carried on the one hand women asked to assume the role of a direct musicianship, while on the 
other hand the traditional music practices in specific areas to women are expected the realization and 
maintenance by women. In our country’s folk culture, in the context of death and mourning rituals as 
they mold the women orally (vocal), the stock melodies so that this action with the performers hold 
the wails of Lamentation Singers (=yasçılar) with corn and Turkish communities before Islam were 
“sagu” and “sığıtçı”. In ancient times, a variety of women’s voices to the rituals of sacrifice, death 
ceremonies, during the Cries, shouts, cries and screams to be heard is on the mythological legends. 
Today, in various locations in Anatolia is dominated by traditionalism, for example, in Western 
Anatolia and nomadic Teke region, Turkmen communities “homesickness tune” or “lament” type 
melodies vocalization is seen as the traditional roles of women in the first. Considering the gender 
roles, other than non–residential centres in the cities of Romany cultural identity, in Turkey, profes-
sional musicianship for women is not suitable. However, several regions of our country; for example, 
Afyon Emirdağ during the rituals of death, as well as the regions of Karamanlı and Burdur, women 
are going into homes where the death of the deceased, the deceased person or event, they explain 
that they take on the role of family features as lamentation Singers.  Although there are still many 
instances of death and separation motifs rendered in lamentations in the Turkish folk music repertoire; 
to record and compile them during death and mourning rituals are rather difficult. In this article, the 
creation of cultural products orally in the field of folk culture in our country–the re-creation–mainly 
undertaken by women in the context of gender in the process of transferring the “cultural” roles by 
“lamentation singers”. Focusing on the topic, recorded samples from the regions will be presented 
by audio-visual aids.



DERGİ HAKKINDA

(UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 2014 yılı itibariyle yayın 
hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara 
yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. 
Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmak-
tadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde 
Müzik ve Sahne Sanatları içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmekte-
dir. Dergimizin baş editörü DR. Mustafa ÖNER UZUN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı 
kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o 
anki en üst unvana sahip hocası olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmak-
tadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçerek hakemler 
tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına 
yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak 
ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili de-
ğildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı söz-
leşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar 
ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi 
teyit ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır. 



ABOUT THE JOURNAL

(UHMAD) International Refereed Journal of Music Researches began to be published as 
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 
the executive board and editorial board unilaterally. 

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 
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