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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 5 adet araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bu-
lunmaktayız. Her dört ayda bir yayınlanan dergimizin bu sayısında ortaya çıkan gecikmeden dolayı öncelikle 
yazarlarımızdan ve siz değerli okurlarımızdan özür diliyoruz. Dergimizin yönetim yapısında ortaya çıkan 
değişiklikler nedeniyle bu gecikme yaşanmıştır. Gelecek sayılarımızda bu tip sorunlar meydana gelmeyecek-
tir. Her sayımızda farklı yeni çalışmalara yer vermekten mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz. Özellikle son 
yıllarda,  farklı multidisipliner alanlarda yapılan  ortak  çalışmalar hızla bilim dünyasına kazandırılmaktadır. 
Bu bağlamda ; Müzik alanı ile iç içe olan  farklı alanlardaki   pek çok araştırmanın da  değerlendirilerek 
literatüre kazandırılması dergimiz açısından  önem arz etmektedir. Bu 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 
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.

Emre PINARBAŞI 
Sistem Editörü 

Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör
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Distinguished Scientists

There are a total of 6 research and applied studies in this volume. We apologize for the delay in the 
publication of this volume of our quadrennially published journal from our authors and you-distinguished 
readers. This delay is due to the change in the structure of our journal management. We won’t experience 
such problems in next volumes. We want you to know that we are happy to publish different and new studies 
in each volume. Mutual studies performed in different multidisciplinary areas particularly in recent years 
come into science world rapidly. In this regard, evaluation of many researches in different disciplines closely 
related to the field of music and bringing them into the literature are very important for our journal. We 
would like to thank the distinguished members of valuable science world, our authors, readers and esteemed 
referees who shared their all kinds of contributions, knowledge and experience with us in preparation of this 
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: Şenol AFACAN, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, 
Kırşehir/Türkiye, senolafacan@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 13.04.2016 Düzeltme Tarihi / Date of Arrange-
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Research - Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok - None Ethics 
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6 ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN 
TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN  

İNCELENMESİ (1)

6th AND 7th GRADE STUDENTS TO EXAMINE ATTITUDES TOWARDS 
THE MUSIC LESSONS FOR VARIOUS VARIABLES

Şenol AFACAN1, Ülkü ÖZGÜR2

1 Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Kırşehir / Türkiye
2 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı,  

Ankara / Türkiye 

Öz: Araştırmanın amacı 6 ve 7.sınıf öğrencilerinin müzik 
dersine ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından in-
celemektir. Araştırmada betimsel yöntem içerisinde yer alan 
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu Kırşehir 
ilinde bulunan, üst-orta-alt sosyoekonomik çevrenin temsil 
ettiği A,B ve C okullarında öğrenim gören 6 ve 7. sınıf öğ-
rencilerinden 316 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı 
olarak Kocabaş (1997)’ın geliştirmiş olduğu “Müziğe İlişkin 
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 6 ve 7. 
sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının olumlu 
olduğu, kız ve erkek öğrencilerin müzik dersine yönelik 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. 
Öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanların, okulların 
içinde bulunduğu sosyoekonomik çevreye göre anlamlı bir 
şekilde farklılaşmaktadır. Orta ve üst sosyoekonomik çevre 
okullarında öğrenim gören ve araştırmanın örnekleminde yer 
alan öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Sınıf değişkeni 
açısından incelendiğinde ise 6. sınıf lehine anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Ayrıca araştırma grubunda yer alan 
öğrencilerin ailesinde müzikle ilgilenen birey olanların 
müzik dersine ilişkin tutum puanı ortalamaları olmayanlara 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Tutum, Müziğe İlişkin 
Tutum Ölçeği

Abstract: The purpose of this research 6 and Grade 7 
students to examine attitudes towards the music lessons for 
various variables. In this research, survey model inside the 
descriptive method has been used. The research group is 
located in the Kırşehir, upper-middle-picked to represent 
the socio-economic environment, studying in A, B and C 
consisted of 316 school students from 6th and 7th grade 
students. As data collection instrument Kocabas (1997) have 
developed “Attitude Scale For Music”  was used. The results 
of the 6th and 7th grade students have a positive attitude 
about the music lessons. In terms of class variables showed 
significant differences in favor of the 6th grade. Students’ 
scores obtained from the attitude scale, differ significantly 
with respect to the socio-economic environment in which 
the school. studying in the school and the middle and upper 
socio-economic environment was found to be a significant 
difference between students’ attitudes toward music lessons 
located in the sample. In terms of class variables were sig-
nificant differences in favor of the 6th grade. It also points 
attitudes of individuals in the family interested in music of 
the students involved in the research group music lessons 
were found to be higher than those without means.

Key Words: Music Education, Attitude, Attitude Scale 
for Music
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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.
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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 

GİRİŞ

Bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel ge-
lişiminde müzik eğitiminin etkinliği ve yeri 
büyüktür. İlkokulda müzik eğitiminin temel 
amaçları arasında bireyin sesini, kulağını ve 
müzik beğenisini eğitmek olduğunu söyleye-
biliriz. Öğrencide müzik yapma ve dinleme 
alışkanlığı uyandırmak ve en önemlisi müziği 
sevdirmektir. Dolayısı ile müziğe ilgi duyan 
ve müziği seven öğrencilerin yetiştirilmesin-
de derse yönelik tutumlar önemli rol oyna-
maktadır.

Müzik dersleriyle öğrenciye kazandırılacak 
müziksel bilgi ve becerinin yanında müziğe 
yönelik olumlu tutumların geliştirilmesi mü-
zik eğitimi programının temel hedeflerinden-
dir. Genel müzik eğitiminin temel amacı mü-
ziği seven, müziğe ilgi duyan sanata duyarlı 
bireylerin yetiştirilmesidir. Bu amacın ger-
çekleştirilebilmesinde müziğe yönelik olumlu 
tutumlar öğrencinin müziğe bakışını, müziği 
sevmesini, müzik yapma isteğini ve müzik 
dersi başarısını doğrudan etkiler. 

Tutumlar öğrenmeyle kazanılan, bireyin dav-
ranışlarına yön veren, karar verme sürecinde 
yanlılığa neden olan bir olgudur. Tutumlar ya-
şantı ve deneyimlerle, öğrenme süreci sonun-
da oluşur. Bireylerin davranışları gözle gö-
rülemez fakat onun davranışlarına bakılarak 
bir objeye ilişkin tutumu hakkında fikir sahibi 
olunabilir (Tavşancıl, 2006: 65).

Çocukların, duyuşsal özelliklerinin gelişti-
ği dönem olarak ilköğretim dönemi göste-
rilmektedir. İlköğretimin sonlarına doğru, 
öğrencilerin kazandığı tutum ve algıları de-
ğiştirmenin güç olacağı açıklanmaktadır. Bu 
yüzden ilköğretim dönemi, çocukların duyuş-
sal alan özelliklerinin geliştirilmesi için kritik 
bir dönem olarak kabul edilmektedir (Köksal, 
1998; Ülgen, 1994).

Müziğin işlevlerinin etkili ve verimli olabil-
mesi için insanı kasıtlı kültürlenme dediğimiz 
eğitim süreci içinde olumlu tutumların, bilgi-
lerin ve davranışların kazandırılması gerek-
mektedir. Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
öğeleri olan tutumlar, bireyin dünya hakkın-
daki sürekli ya da geçici varsayımlarını, diğer 
insanlardan beklentilerini, kendine benzer in-
sanlarla değişik olanlar arasındaki farklılıkla-
rı, değer ve bakış açılarını, neyin doğru neyin 
yanlış olduğuna ve neye yaklaşılması, neden 
kaçılması gerektiğine ilişkin duygu ve inanç-
ları içerir (Aktaran: Kocabaş, 1997: 141).

Öğrencilerin müzikle ilgili yalnızca bilgi 
ve beceri sahibi olmaları, bir müzik eğitimi 
programının tek başarı ölçütü olarak kabul 
edilmemektedir. Abeles, Hoffer ve Klotman 
(1995), müzik eğitiminin sosyo-psikolojik 
boyutlarını öz-görü, roller ve beklentiler, re-
kabet, işbirliği, liderlik, öz güven ve tutum-
lar olarak sınıflandırılmış ve müziğe yönelik 
olumlu tutumların gelişiminin müzik eğiti-
minin en önemli hedeflerinden biri olduğu-
nu bildirmiştir. Bu sebepten tutumlar müzik 
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eğitimi araştırmalarında sıklıkla incelenen ve 
akademik başarıya yön verebilen en önemli 
değişkenlerden biri olmuştur. Çünkü öğren-
melerin kalıcı olması ve gelişimi öğrencilerin 
müzik alanında gelişmeye yönelik isteklilik 
ve çabalarını gerektirir. Yeni bir öğrenme 
ünitesine giren öğrencinin öğrenmeye yöne-
lik istekli olması, karşılaşabileceği güçlükleri 
yenmede kendisine güven duyması gerek-
tiğini vurgulayan Bloom (1979) heyecan ve 
ilgi taşıyan öğrencilerin o özelliklere sahip 
olmayan öğrencilere oranla öğrenme hızı ve 
niteliği açısından üstünlük gösterebildiklerini 
savunmuştur. Bu yönüyle davranışa ve başa-
rıya yön veren bir etken olarak olumlu tutum-
ların geliştirilmesi müzik eğitiminde önemli 
bir boyuttur (Aktaran: Özmenteş, 2006: 26). 

Mullins (1984), öğrencilerin müziğe yönelik 
tutumlarının geliştirilmesi gerektiğini aksi 
takdirde olumsuz tutumların bir müzik eğiti-
mi programını hızla ve derinden hasara uğra-
tabileceğini söylemiştir (Aktaran: Özmenteş, 
2006: 26).

Ailelerin müzik uğraşlarının gereksizliğe 
inanmaları, çocuklarının fen ve sosyal alan 
derslerine öncelik vermelerinden yana ol-
maları, çocukların tutumlarında olumsuz et-
kenler arasında yer almaktadır. Çocukların 
geçmişte müzik derslerinden beklentileri-
nin karşılanamaması, müzik öğretmenlerini 
sevmeyişleri, müzik becerilerini kazanmada 
güçlük çekmeleri, sözlü sınavlarda becere-
medikleri ile onurlarının zedeleneceği kaygı-

sını yaşamaları da müziğe ve müzik dersine 
karşı olumsuz tutumların gelişmesinde belki 
de ailelerinin tutumlarından etkilenmelerin-
den daha çok etken olabilmektedir (Bilen, 
1995: 25).

Amaç: Araştırmanın amacı; 6 ve 7.sınıf öğ-
rencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarını 
bazı değişkenler açısından incelemektir.

Alt Problemler

1.Araştırmaya katılan 6 ve 7. sınıf öğrencile-
rinin müzik dersine yönelik tutumları nasıl-
dır?

2. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları okullara (sosyoe-
konomik çevre) göre anlamlı farklılık göster-
mekte midir?

3. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları cinsiyete göre an-
lamlı farklılık göstermekte midir? 

4. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları 6 ve 7. sınıflara 
göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

5. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları ailelerinde müzikle 
ilgilenen birey olup olmama durumuna göre 
anlamlı farklılık göstermekte midir?

6. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları okul içi ya da dı-
şındaki müzikle ilgili etkinliklere katılıp ka-
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tılmama durumuna göre anlamlı farklılık gös-
termekte midir?

7. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları blokflüt dışında bir 
çalgı çalıp çalmamasına göre anlamlı farklı-
lık göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Yapılan araştırma betimsel yöntem içerisin-
de yer alan tarama modelindedir. Betimsel 
araştırmalar, verilen bir durumu olabildiğince 
tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar. Eğitim 
alanındaki araştırmada, en yaygın betimsel 
yöntem tarama çalışmasıdır çünkü araştırma-
cılar bireylerin, grupların ya da bazen fiziksel 
ortamların özelliklerini özetler (Büyüköz-

türk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2008: 21).

Araştırma Grubu

Araştırma, Kırşehir ilinde bulunan, devlet 
okulları arasında yer alan üst-orta-alt sosyoe-
konomik çevrenin okullarını temsil eden A, B 
ve C ortaokullarında gerçekleşmiştir. Uygu-
lama yapılacak okullar belirlenirken Kırşehir 
İli Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gereken bil-
giler ve izinler alınmıştır.   Araştırma grubunu 
belirtilen okullarda öğrenim gören 6 ve 7. sı-
nıf öğrencilerinden random örnekleme yönte-
mi ile seçilen 316 öğrenci oluşturmuştur. Alt 
sosyoekonomik çevre okulunda sadece birer 
şube 6 ve 7. sınıf olması sebebiyle toplam öğ-
renci sayısı diğer iki okuldaki toplam öğrenci 
sayısından daha az olduğu görülmektedir.  

Tablo 1.  Ölçeğin Uygulandığı Öğrencilerin Sınıf ve Okullara Göre Dağılımı

Okul Sınıf Toplam

6. Sınıf 7. Sınıf

A O.O 59 70 129

B O.O 52 55 107

C O.O 41 39 80

Toplam 152 164 316

Veri Toplama Aracı

Kocabaş (1997)’ın geliştirdiği 3’lü likert ti-
pindeki müziğe ilişkin tutum ölçeği kulla-
nılmıştır. Kocabaş (1997) “Müziğe İlişkin 
Tutum Ölçeği” üzerinde yapılan güvenirlik 
analizi sonucunda ölçeğin iç tutarlılığını orta-

ya koyan cronbach alpha katsayısı 0.88, iki-
yarı güvenirlik katsayısı 0.80 olarak bulmuş 
olup yapılan faktör analizi sonucunda dön-
dürülmemiş temel bileşenler analizine göre 
eigen değerleri 1.00’den büyük 8 faktörden 
oluştuğu saptamıştır. Bu faktörlerin isimleri, 
“müzikteki başarı duygusu”, “müziği seçme 
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ve müzikten zevk alma”,“uygun zamanlar-
da müzikle ilgilenme”,“müzikle rahatlama 
ve kendine güven duygusu”, “müzikte başa-
rıdan, çalgı çalma ve söyleme etkinliklerin-
den cesaret alma”, “müziği meslek olarak 
seçme” şeklindedir. Araştırmada kullanılan 
tutum ölçeğinin cronbach alpha güvenirlik 
katsayısı araştırmacı tarafından 0.75 olarak 
bulunmuştur. 

Verilerin Analizi ve Kullanılan İstatistiksel 
Teknikler

Veri toplama aracı ile elde edilen veriler, ana-
liz edilmeden önce verilerin analizi için ista-
tistiksel tekniklerin hangilerinin kullanılması 
gerektiğine karar verilmiştir. Bunun için de 
ölçekten elde edilen veriler değerlendirilerek 
verilerin normal dağılım gösterip gösterme-
diğine bakılmıştır. Çünkü kullanılacak analiz 
teknikleri, verilerin normal dağılım göster-

mesi veya göstermemesi durumunda farklılık 
göstermektedir.  

Normal Dağılım

İstatistiksel çalışmalarda verilerin dağılımı 
çok önemlidir. Çünkü istatistik araştırmalar-
da yapılan birçok testin uygulanabilmesi için, 
dağılımın normal veya normale yakın olması 
gerekir (Kalaycı, 2008: 53). 

Normal dağılım simetrik bir dağılımdır. Arit-
metik ortalaması, tepe değeri (mod) ve or-
tancası (medyan) eşittir (Kalaycı, 2008: 53). 
Araştırma verilerinin normal dağılım olup 
olmadığını anlamak için SPSS programından 
yararlanılmıştır.

Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği’nin Normal 
Dağılım Analizleri

Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği’nin ortalama, 
medyan ve mod değerleri Tablo 2’de veril-
miştir.

Tablo 2. Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının İstatistiksel Değerleri

N X Medyan Mod Kurtosis (Basıklık) Skewness  (Çarpıklık)

316 73.28 77.00 81.00 0.289 -0.9677

Tablo 2 incelendiğinde müziğe ilişkin tutum 
ölçeği puanlarının mod, medyan ve ortalama 
değerinin birbirinden farklı olduğu görül-
mektedir. “Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği” pu-

anlarının normal dağılım göstermediği söyle-
nebilir.

Verilere ilişkin histogram, Grafik 1’de veril-
miştir. 
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Grafik 1. Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği Toplam Puan Histogramı

Histogramda da verilerin normal dağılım 
göstermediği görülmektedir.

Tablo 3 ’de One-Sample Kolmogorov-Smir-
nov Test” (Tek örneklem Kolmogorov-Smir-
nov testi) analizi sonuçları verilmiştir.
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Tablo 3.Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının One-SampleKolmogorov-Smirnov Test 
Sonuçları

N X S Kolmogorov-Smirnov Z p

316 73.28 12.83 2.295 .000

Tablo 3 incelendiğinde p<.05 olduğu görül-
mektedir. Bu sebepten ölçek puanları normal 
dağılım göstermemektedir. Ölçekten elde 
edilen veriler normal dağılım göstermediği 
için yapılan analizlerde non-parametrik test-
ler kullanılmıştır.

BULGULAR ve YORUMLAR

1.6 ve 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine 
yönelik tutumları nasıldır?

Araştırmanın bu alt problemine yanıt alabil-
mek için, örneklemde bulunan öğrencilere 
“Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği” uygulanmış 
ve ölçekten elde edilen veriler, “betimsel is-
tatistik” ile yorumlanmıştır. 

Ölçeğin aralık genişliği a = dizi genişliği / 
yapılacak grup sayısı, formülü ile hesaplanıp 
buna göre oluşturulan ölçekte; seçenekler ve 
sınırlar aşağıda verilmiştir.

AĞIRLIK SEÇENEKLER    SINIR

   3              Evet                    2.34- 3.00

   2              Kısmen               1.67- 2.33

   1               Hayır                  1.00- 1.66

Verilen sınırlar çerçevesinde, her bir tutum 
maddesinin yüzde dağılımlarına, ortalamala-
rına ve frekanslarına bakılmıştır.

Tablo 4. “Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği” Tutum Maddelerinin Yüzde Dağılımları,  
Frekans ve Ortalamaları

Tutum Maddeleri
EVET KISMEN HAYIR X

%
(f)

%
(f)

%
(f)

1. Müzik çok sevdiğim dersler arasındadır. 50.9
(161)

34.8
(110)

14.2
(45)

2.36

2. Müzik dersi bence sıkıcıdır. 71.5
(226)

19.3
(61)

9.2
(29)

2.62
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3. Boş zamanlarımda müzikle uğraşmaktan zevk 
alırım.

60.1
(190)

23.7
(75)

16.1
(51)

2.43

4. Notaları çözümlemek beni yorar. 40.2
(127)

32.9
(104)

26.9
(85)

2.13

5. Müzik dersinde çalgı çalmak beni korkutur. 72.8
(230)

15.5
(49)

11.7
(37)

2.61

6. Müzik dersinde çalar söylerken hata yapsam bile, 
çalıp söylemekten çekinmem.

49.4
(156)

31.0
(98)

19.6
(62)

2.29

7. Çalgı çalmak kendime olan güvenimi arttırır. 57.3
(181)

26.3
(83)

16.5
(52)

2.40

8. İleride müzikle ilgili bir meslek seçmek isterim. 17.7
(56)

27.8
(88)

54.4
(172)

1.63

9. Programdan müzik dersleri kaldırılsa çok mutlu 
olurum.

71.8
(227)

16.1
(51)

12.0
(38)

2.59

10. Programda müzik ders saatleri arttırılırsa çok 
mutlu olurum.

41.8
(132)

29.1
(92)

29.1
(92)

2.12

11. İleride müzikle ilişkisi olmayan bir meslek 
seçmek isterim.

28.8
(91)

34.8
(110)

36.4
(115)

1.92

12. Notasını gördüğüm-bulduğum şarkıları çalıp 
söylemek isterim.

64.6
(204)

22.5
(71)

13.0
(41)

2.51

13. Müzik ödevlerini sıkılmadan zevkle yaparım. 56.3
(178)

32.3
(102)

11.4
(36)

2.44

14. Müzik dersine zorunlu olduğum için katılıyo-
rum.

78.5
(248)

11.4
(36)

10.1
(32)

2.68

15. Müzik dersinde kendimi rahat hissederim. 62.0
(196)

29.4
(93)

8.5
(27)

2.53

16. Müzik dersine sadece sınıf geçmek için çalışı-
yorum.

78.5
(248)

10.8
(34)

10.8
(34)

2.67

17. T.V, radyo, gazete ve dergilerdeki müzikle ilgili 
yayınlar ilgimi çekmez.

56.3
(178)

24.4
(77)

19.3
(61)

2.37

18. Boş zamanlarımda müzikle ilgili hiçbir şey yap-
mak içimden gelmez.

63.0
(199)

19.9
(63)

17.1
(54)

2.45

19. Müzikle ilgili bilgi ve becerilerimi arttırmak için 
arkadaşlarım ve öğretmenlerimden sürekli yararlan-
mak isterim.

53.5
(169)

27.2
(86)

19.3
(61)

2.34
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20. Müziğin günlük yaşamda önemi yoktur. 75.0
(237)

17.7
(56)

7.3
(23)

2.67

21. Müzik derslerinde tedirgin ve sinirli oluyorum. 73.4
(232)

19.6
(62)

7.0
(22) 2.66

22. Güzel şarkı söylemekten ya da çalmaktan gurur 
duyarım.

74.1
(234)

15.2
(48)

10.8
(34)

2.63

23. Müzikteki başarım bana cesaret veriyor. 59.8
(189)

23.4
(74)

16.8
(53)

2.43

24. Müzik öğretmenim bana çok başarısız olduğum 
hissini veriyor.

73.1
(231)

16.1
(51)

10.8
(34)

2.62

25. Müzik dersinde elimden gelenin en iyisini yap-
maya gayret ederim.

81.3
(257)

14.6
(46)

4.1
(13)

2.77

26. Müzik dersinde müzik yeteneğimin geliştiğini 
hissediyorum.

60.4
(191)

27.2
(86)

12.3
(39)

2.48

27. Müzik dersinin yeteneğimin gelişmesinde katkı-
sının olmadığını düşünüyorum.

69.9
(221)

18.4
(58)

11.7
(37)

2.58

28. Müzik dersi müzik ile ilgili bir şeyler yaratmak 
için bende istek uyandırıyor.

48.1
(152)

34.2
(108)

17.7
(56)

2.30

29. Müzik dersinde birlikte söyleyip-çalmaktan zevk 
alırım.

73.7
(233)

15.8
(50)

10.4
(33)

2.63

30. Müzik dersinde benim gösterdiğim başarıyı 
arkadaşım göstermediği zaman üzülürüm.

51.3
(162)

26.6
(84)

22.2
(70)

2.29

TOPLAM
X = 2.43

“Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği”nin sınırlılık-
ları kullanılarak Tablo 4 incelendiğinde öğ-
rencilerin tutum puanları ortalamalarına ba-
kıldığında toplam tutum puanı ortalamasının 
X =2.43 olduğu görülmektedir. Bu sonuca 
bakılarak öğrencilerin müzik dersine yönelik 
tutumlarının olumlu olduğu şeklinde yorum 
yapılabilir.

Tablo 4 incelendiğinde şu bulgular elde edil-
miştir:

“Müzik çok sevdiğim dersler arasındadır.” tu-
tum maddesine öğrencilerin  %50.9’u “evet”, 
%34.8’i “kısmen” ve  %14.2’si “hayır” de-
mişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel 
ortalama 2.36 (evet) şeklindedir. Bu genel 
ortalamaya göre, öğrencilerin müzik dersini 
sevdikleri söylenebilir. 

“Müzik dersi bence sıkıcıdır.” tutum madde-
sine öğrencilerin  %71.5’i “evet”, %19.3’ü 
“kısmen” ve  %9.2’si “hayır” demişlerdir. Bu 
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tutum maddesine ilişkin genel ortalama 2.62 
(evet) şeklindedir. Bu genel ortalamaya göre, 
öğrencilerin müzik dersini sıkıcı buldukla-
rı söylenebilir. Bir önceki tutum maddesine 
müzik dersinin sevdiği dersler arasında olma-
sına “kısmen” cevabını veren öğrencilerin, 
bu tutum maddesinde müzik dersinin sıkıcı 
olduğuna karar verdikleri söylenebilir.  

“Boş zamanlarımda müzikle uğraşmaktan 
zevk alırım.”tutum maddesine öğrencile-
rin  %60.1’i “evet”, %23.7’si “kısmen” ve  
%16.1’i “hayır” demişlerdir. Bu tutum mad-
desine ilişkin genel ortalama 2.43 (evet) şek-
lindedir. Bu genel ortalamaya göre, öğrenci-
lerin boş zamanlarında müzikle uğraşmaktan 
zevk aldıkları söylenebilir.  

“Notaları çözümlemek beni yorar.” tutum 
maddesine öğrencilerin  %40.2’si “evet”, 
%32.9’u “kısmen” ve  %26.9’u “hayır” de-
mişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel 
ortalama 2.13 (kısmen) şeklindedir. Bu genel 
ortalamaya göre, öğrencilerin notaları çö-
zümlerken kısmen yoruldukları söylenebilir.  

“Müzik dersinde çalgı çalmak beni korku-
tur.” tutum maddesine öğrencilerin  %72.8’i 
“evet”, %15.5’i “kısmen” ve  %11.7’si “ha-
yır” demişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin 
genel ortalama 2.61 (evet) şeklindedir. Bu 
genel ortalamaya göre, öğrencilerin müzik 
dersinde çalgı çalmaktan korktukları söyle-
nebilir.  

“Müzik dersinde çalar söylerken hata yap-
sam bile, çalıp söylemekten çekinmem.” tu-
tum maddesine öğrencilerin  %49.4’ü “evet”, 
%31’i “kısmen” ve %19.6’sı “hayır” demiş-
lerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel or-
talama 2.29 (kısmen) şeklindedir. Bu genel 
ortalamaya göre, öğrencilerin müzik dersinde 
çalar söylerken hata yaptıklarında bazen çalıp 
söylemekten çekindikleri, bazen ise çekinme-
dikleri söylenebilir.  

“Çalgı çalmak kendime olan güvenimi arttı-
rır.” tutum maddesine öğrencilerin  %57.3’ü 
“evet”, %26.3’ü “kısmen” ve  %16.5’i “ha-
yır” demişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin 
genel ortalama 2.40 (evet) şeklindedir. Bu 
genel ortalamaya göre, öğrencilerin çalgı çal-
dıkları zaman kendilerine olan güvenimi ar-
tırdığı söylenebilir. 

“İleride müzikle ilgili bir meslek seçmek iste-
rim.” tutum maddesine öğrencilerin  %17.7’si 
“evet”, %27.8’i “kısmen” ve  %54.4’ü “ha-
yır” demişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin 
genel ortalama 1.63 (hayır) şeklindedir. Bu 
genel ortalamaya göre, öğrencilerin ileride 
müzikle ilgili bir meslek seçmek istemedik-
leri söylenebilir. 

“Programdan müzik dersleri kaldırılsa çok 
mutlu olurum.” tutum maddesine öğrenci-
lerin  %71.8’i “evet”, %16.1’i “kısmen” ve  
%12’si “hayır” demişlerdir. Bu tutum madde-
sine ilişkin genel ortalama 2.59 (evet) şeklin-
dedir. Bu genel ortalamaya göre, öğrencilerin 
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programdan müzik dersleri kaldırılsa çok mut-
lu olacakları söylenebilir. 

“Programda müzik ders saatleri arttırılırsa çok 
mutlu olurum.” tutum maddesine öğrencilerin 
%41.8’i “evet”, %29.1’i “kısmen” ve  %29.1’i 
“hayır” demişlerdir. Bu tutum maddesine iliş-
kin genel ortalama 2.12 (kısmen) şeklindedir. 
Bu genel ortalamaya göre, öğrencilerin prog-
ramdan müzik ders saatleri arttırılırsa kısmen 
mutlu olacakları söylenebilir. 

“İleride müzikle ilişkisi olmayan bir meslek 
seçmek isterim.” tutum maddesine öğrenci-
lerin  %28.8’i “evet”, %34.8’i “kısmen” ve 
%36.4’ü “hayır” demişlerdir. Bu tutum mad-
desine ilişkin genel ortalama 1.92 (kısmen) 
şeklindedir. Bu genel ortalamaya göre, öğren-
cilerin kısmen ileride müzikle ilişkisi olmayan 
bir meslek seçmek istedikleri söylenebilir. 

“Notasını gördüğüm-bulduğum şarkıları çalıp 
söylemek isterim.” tutum maddesine öğrenci-
lerin  %64.6’sı “evet”, %22.5’i “kısmen” ve  
%13’ü “hayır” demişlerdir. Bu tutum madde-
sine ilişkin genel ortalama 2.51 (evet) şeklin-
dedir. Bu genel ortalamaya göre, öğrencilerin 
notasını gördüğü-bulduğu şarkıları çalıp söy-
lemek istedikleri söylenebilir. 

“Müzik ödevlerini sıkılmadan zevkle yapa-
rım.” tutum maddesine öğrencilerin  %56.3’ü 
“evet”, %32.3’ü “kısmen” ve %11.4’ü “hayır” 
demişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel 
ortalama 2.44 (evet) şeklindedir. Bu genel or-

talamaya göre, öğrencilerin müzik ödevlerini 
sıkılmadan zevkle yaptıkları söylenebilir. 

“Müzik dersine zorunlu olduğum için katılıyo-
rum.” tutum maddesine öğrencilerin  %78.5’i 
“evet”, %11.4’ü “kısmen” ve  %10.1’ü “hayır” 
demişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel 
ortalama 2.68 (evet) şeklindedir. Bu genel or-
talamaya göre, öğrencilerin müzik dersine zo-
runlu oldukları için katıldıkları söylenebilir. 

“Müzik dersinde kendimi rahat hissederim.” 
tutum maddesine öğrencilerin  %62’i “evet”, 
%29.4’ü “kısmen” ve  %8.5’i “hayır” demiş-
lerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel orta-
lama 2.53 (evet) şeklindedir. Bu genel ortala-
maya göre, öğrencilerin müzik dersinde ken-
dilerini rahat hissettikleri söylenebilir. 

“Müzik dersine sadece sınıf geçmek için ça-
lışıyorum.” tutum maddesine öğrencilerin  
%78.5’i “evet”, %10.8’i “kısmen” ve  %10.8’i 
“hayır” demişlerdir. Bu tutum maddesine iliş-
kin genel ortalama 2.67 (evet) şeklindedir. Bu 
genel ortalamaya göre, öğrencilerin müzik 
dersine sadece sınıf geçmek için çalıştıkları 
söylenebilir. 

“TV, radyo, gazete ve dergilerdeki müzikle 
ilgili yayınlar ilgimi çekmez.” tutum madde-
sine öğrencilerin  %56.3’ü “evet”, %24.4’ü 
“kısmen” ve  %19.3’ü “hayır” demişlerdir. Bu 
tutum maddesine ilişkin genel ortalama 2.37 
(evet) şeklindedir. Bu genel ortalamaya göre, 
öğrencilerin TV, radyo, gazete ve dergilerdeki 
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müzikle ilgili yayınların ilgilerini çekmedikle-
ri söylenebilir. 

“Boş zamanlarımda müzikle ilgili hiçbir şey 
yapmak içimden gelmez.” tutum maddesine 
öğrencilerin  %63’ü “evet”, %19.9’u “kıs-
men” ve  %17.1’i “hayır” demişlerdir. Bu 
tutum maddesine ilişkin genel ortalama 2.45 
(evet) şeklindedir. Bu genel ortalamaya göre, 
öğrencilerin boş zamanlarında müzikle ilgili 
hiçbir şey yapmak içlerinden gelmediği söy-
lenebilir. 

“Müzikle ilgili bilgi ve becerilerimi arttırmak 
için arkadaşlarım ve öğretmenlerimden sü-
rekli yararlanmak isterim.” tutum maddesine 
öğrencilerin  %53.5’i “evet”, %27.2’si “kıs-
men” ve  %19.3’ü “hayır” demişlerdir. Bu 
tutum maddesine ilişkin genel ortalama 2.34 
(evet) şeklindedir. Bu genel ortalamaya göre, 
öğrencilerin müzikle ilgili bilgi ve becerilerini 
arttırmak için arkadaşları ve öğretmenlerinden 
sürekli yararlanmak istemedikleri söylenebi-
lir. 

“Müziğin günlük yaşamda önemi yoktur.” 
tutum maddesine öğrencilerin  %75’i “evet”, 
%17.7’si “kısmen” ve  %7.3’ü “hayır” de-
mişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel 
ortalama 2.67 (evet) şeklindedir. Bu genel or-
talamaya göre, öğrencilerin müziğin günlük 
yaşamda önemi olmadığını düşündükleri söy-
lenebilir. 

“Müzik derslerinde tedirgin ve sinirli oluyo-
rum.” tutum maddesine öğrencilerin %73.4’ü 

“evet”, %19.6’sı “kısmen” ve %7’si “hayır” 
demişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel 
ortalama 2.66 (evet) şeklindedir. Bu genel or-
talamaya göre, öğrencilerin müzik derslerinde 
tedirgin ve sinirli oldukları söylenebilir. 

“Güzel şarkı söylemekten ya da çalmaktan 
gurur duyarım.” tutum maddesine öğrenci-
lerin  %74.1’i “evet”, %15.2’si “kısmen” ve  
%10.8’i “hayır” demişlerdir. Bu tutum madde-
sine ilişkin genel ortalama 2.63 (evet) şeklin-
dedir. Bu genel ortalamaya göre, öğrencilerin 
güzel şarkı söylemekten ya da çalmaktan gu-
rur duydukları söylenebilir. 

“Müzikteki başarım bana cesaret veriyor.” tu-
tum maddesine öğrencilerin %59.8’i “evet”, 
%23.4’ü “kısmen” ve %16.8’i “hayır” demiş-
lerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel orta-
lama 2.43 (evet) şeklindedir. Bu genel ortala-
maya göre, öğrencilerin müzikteki başarıları-
nın onlara cesaret verdiği söylenebilir. 

“Müzik öğretmenim bana çok başarısız oldu-
ğum hissini veriyor.” tutum maddesine öğren-
cilerin %73.1’i “evet”, %16.1’i “kısmen” ve  
%10.8’i “hayır” demişlerdir. Bu tutum madde-
sine ilişkin genel ortalama 2.62 (evet) şeklin-
dedir. Bu genel ortalamaya göre, öğrencilerin 
müzik öğretmenlerinin onlara çok başarısız 
olduğu hissini verdikleri söylenebilir. 

“Müzik dersinde elimden gelenin en iyisini 
yapmaya gayret ederim.” tutum maddesine 
öğrencilerin %81.3’ü “evet”, %14.6’sı “kıs-
men” ve  %4.1’i “hayır” demişlerdir. Bu tutum 
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maddesine ilişkin genel ortalama 2.77 (evet) 
şeklindedir. Bu genel ortalamaya göre, öğren-
cilerin müzik dersinde ellerinden gelenin en 
iyisini yapmaya gayret ettikleri söylenebilir. 

“Müzik dersinde müzik yeteneğimin gelişti-
ğini hissediyorum.” tutum maddesine öğren-
cilerin  %60.4’ü “evet”, %27.2’si “kısmen” 
ve %12.3’ü “hayır” demişlerdir. Bu tutum 
maddesine ilişkin genel ortalama 2.48 (evet) 
şeklindedir. Bu genel ortalamaya göre, öğren-
cilerin müzik dersinde müzik yeteneklerinin 
geliştiğini hissettikleri söylenebilir. 

 “Müzik dersinin yeteneğimin gelişmesin-
de katkısının olmadığını düşünüyorum.” tu-
tum maddesine öğrencilerin %69.9’u “evet”, 
%18.4’ü “kısmen” ve %11.7’si “hayır” demiş-
lerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel orta-
lama 2.58 (evet) şeklindedir. Bu genel ortala-
maya göre, öğrencilerin müzik dersinin yete-
neklerinin gelişmesinde katkısının olmadığını 
düşündükleri söylenebilir. 

“Müzik dersi müzik ile ilgili bir şeyler yarat-
mak için bende istek uyandırıyor.” tutum mad-
desine öğrencilerin  %48.1’i “evet”, %34.2’si 
“kısmen” ve  %17.7’si “hayır” demişlerdir. Bu 
tutum maddesine ilişkin genel ortalama 2.30 
(kısmen) şeklindedir. Bu genel ortalamaya 
göre, öğrencilerin müzik dersinin müzik ile 
ilgili bir şeyler yaratmak için onlarda bazen 
istek uyandırdığı söylenebilir. 

“Müzik dersinde birlikte söyleyip-çalmak-
tan zevk alırım.” tutum maddesine öğrenci-

lerin  %73.7’si “evet”, %15.8’i “kısmen” ve 
%10.4’ü “hayır” demişlerdir. Bu tutum mad-
desine ilişkin genel ortalama 2.63 (evet) şek-
lindedir. Bu genel ortalamaya göre, öğrencile-
rin müzik dersinde birlikte söyleyip-çalmak-
tan zevk aldıkları söylenebilir. 

“Müzik dersinde benim gösterdiğim başarıyı 
arkadaşım göstermediği zaman üzülürüm.” tu-
tum maddesine öğrencilerin %51.3’ü “evet”, 
%26.6’sı “kısmen” ve %22.2’si “hayır” de-
mişlerdir. Bu tutum maddesine ilişkin genel 
ortalama 2.29 (kısmen) şeklindedir. Bu genel 
ortalamaya göre, öğrencilerin müzik dersinde 
kendilerinin gösterdiği başarıyı arkadaşı gös-
termediği zaman üzüldüğü söylenebilir. 

2.Araştırmaya katılan öğrencilerin mü-
zik dersine ilişkin tutum puanları, okulla-
ra (sosyoekonomik çevreye) göre anlamlı 
farklılık göstermekte midir?

Araştırmaya katılan öğrencilerin tutum ölçeği-
nin uygulamasında aldıkları puanlar, bağımlı de-
ğişkenlerden okullara (sosyoekonomik çevreye) 
göre incelenmiştir. Bunun için ilişkisiz iki veya 
daha çok örneklem ortalamasının birbirinden 
anlamlı fark gösterip göstermediğini açıklayan 
Kruskal Wallis H-Testi’nden yararlanılmıştır. 
Kruskal Wallis H-Testi (Kruskal Wallis H-Test 
For Independent Samples) bağımlı değişkenin 
en az aralık ölçeğinde olmasını gerektirmektedir.

Okulların sosyoekonomik çevresine göre 
“Kruskal Wallis H-Testi” sonuçları Tablo 5’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Tutum Puanlarının Okullara Göre (Sosyoekonomik Çevre) Kruskal Wallis 
H-Testi Sonuçları

Okullar (Sosyoeko-
nomik Çevre)

N Sıra Ortalaması sd χ2 p Anlamlı
Farklılık

Alt 80 161.05 2 11.20 .004 *Orta-Üst 
lehineOrta 107 179.40

Üst 129 139.58

*p<.05

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin tutum öl-
çeğinden aldıkları puanların, okulların içinde 
bulunduğu sosyoekonomik çevreye göre an-
lamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir (χ2 

(2) =11.20, p<.05). Bu bulgu sosyoekonomik 
çevrenin öğrencilerin müzik dersine ilişkin tu-
tumlarında farklı etkilere sahip olduğunu gös-
termektedir. 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığın-
da tutumların orta sosyoekonomik çevre okulu 
öğrencilerinin en yüksek sıra ortalamasına sa-

hip oldukları, bunu alt ve üst sosyoekonomik 
çevre okulu öğrencilerinin izlediği görülmek-
tedir.  

Analizde ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağı-
nı incelemek için, grupların ikili kombinasyo-
nu üzerinden Mann Whitney U-testi uygulan-
mıştır (Büyüköztürk, 2003: 156).

Orta ve üst sosyoekonomik çevrede bulunan 
ilköğretim okullarının tutum ölçeğinden aldık-
ları puanların Mann Whitney U-testi sonuçları 
Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6.Grupların İkili Kombinasyonu (Orta-Üst) Üzerinden Mann Whitney U-Testi 
Sonuçları

Okulların Sosyoekono-
mik Çevresi N Sıra Ortala-

ması
Sıra Toplamı U p

Orta 107 134.26 14366.00 5215.00 .001

Üst 129 105.43 13600.00

Tablo 6’ya göre, orta ve üst sosyoekonomik 
çevre okullarında öğrenim gören ve araştırma-
nın örnekleminde yer alan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu bulunmuştur (U=5215.00, 
p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 
araştırmaya katılan orta sosyoekonomik çev-
re okulu öğrencilerinin müzik dersine yönelik 
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tutumlarının üst sosyoekonomik çevre okulu 
öğrencilerinin tutumlarından daha olumlu ol-
duğu anlaşılmaktadır. 

Üst ve alt sosyoekonomik çevrede bulunan 
ve araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin 
tutum ölçeğinden aldıkları puanların Mann 
Whitney U-testi sonuçları Tablo 7’de veril-
miştir.

Tablo 7. Grupların İkili Kombinasyonu (Üst-Alt) Üzerinden Mann Whitney  
U-Testi Sonuçları

Okulların Sosyoekono-
mik Çevresi N Sıra Ortala-

ması
Sıra Toplamı U p

Üst 129 99.16 12791.00 4406.00 .076

Alt 80 114.43 9154.00

Tablo 7’ye göre, üst ve alt sosyoekonomik 
çevre okullarında öğrenim gören ve araştırma-
nın örnekleminde yer alan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 
farklılık yoktur (U= 4406.00, p>.05).

Alt ve orta sosyoekonomik çevrede bulunan 
ve araştırmaya katılan ilköğretim okulu öğren-
cilerinin tutum ölçeğinden aldıkları puanların 
Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 8’de 
verilmiştir.

Tablo 8. Grupların İkili Kombinasyonu (Alt-Orta) Üzerinden Mann Whitney U-Testi 
Sonuçları

Okulların Sosyoekono-
mik Çevresi N Sıra Ortala-

ması
Sıra Toplamı U p

Alt 80 87.13 6970.00 3730.00 .133

Orta 107 99.14 10608.00

Tablo 8’e göre, alt ve orta sosyoekonomik 
çevre okullarında öğrenim gören ve araştırma-
nın örnekleminde yer alan öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 
farklılık yoktur (U= 3730.00, p>.05).

3. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine ilişkin tutumları, öğrencilerin cinsi-

yetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte 
midir?

Araştırmaya katılan öğrencilerin tutum ölçe-
ğinin uygulamasında aldıkları puanlar, bağım-
lı değişkenlerden cinsiyete göre incelenmiştir. 
Bunun için iki örneklemden elde dilen puan-
ların birbirinden anlamlı bir şekilde farklı-



16

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos 2016  Sayı: 07 İlkbahar Yaz Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
May - June - July-August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID:54 K:104
 (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 

lık gösterip göstermediğini test eden Mann 
Whitney U-testi’nden yararlanılmıştır. Tutum 
puanlarının cinsiyet değişkenine göre “Mann 

Whitney U-testi” sonuçları Tablo 9’da göste-
rilmiştir. 

Tablo 9. Tutum Puanlarının Cinsiyete Göre Mann Whitney U-Testi Sonuçları

Cinsiyet N
Sıra Ortala-
ması

Sıra Toplamı
U p

Kız 154 196.91 30324.50 6558.50 .000

Erkek 162 121.98 19761.50

Tablo 9’a göre kız ve erkek öğrencilerin mü-
zik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu bulunmuştur (U=6558.50, 
p<.05). Sıra ortalamalarına baktığımızda; kız 
öğrencilerin müzik dersine yönelik tutum 
puanı ortalamaları ( X =196.91) erkek öğ-
rencilerin tutum puanı ortalamalarından ( X
=121.98) daha yüksektir. Buna göre kız öğ-
rencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarının 
erkek öğrencilere oranla daha olumlu olduğu 
şeklinde yorum yapılabilir. 

Nacakcı (2006) çalışmasında kız öğrencile-
rin müzik dersine ilişkin tutumlarının erkek 
öğrencilere göre daha olumlu olduğunu bul-

muştur. Phillips (2003) de kız öğrencilerin, 
erkek öğrencilere göre daha olumlu tutumlar 
geliştirdiğini belirtmiştir. Bu sonuçlar araştır-
manın belirtilen alt problemine ait bulgularını 
destekler niteliktedir.

4.Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine ilişkin tutumları, sınıf değişkenine 
göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın bu alt problemine yanıt alabil-
mek için, öğrencilerin müzik dersine yöne-
lik tutum puanlarının sınıf değişkenine göre 
Mann Whitney U-Testi Tablo 10’da gösteril-
miştir.

Tablo 10. Tutum Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Mann Whitney U-Testi Sonuçları

Sınıf N
Sıra Ortala-
ması

Sıra Toplamı
U p

6 152 170.64 25938.00 10618.00 .023

7 164 147.24 24148.00

Tablo 10’a göre 6 ve 7. sınıf öğrencilerin 
müzik dersine yönelik tutumları arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 

(U=10618.00, p<.05). Sıra ortalamalarına 
baktığımızda; 6. sınıfların müzik dersine iliş-
kin tutum puanı ortalamaları ( X =170.64), 
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7. sınıfların tutum puanı ortalamalarından (
X =147.24) daha yüksektir. Bu sonuca göre, 
6. sınıf öğrencilerin müzik dersine ilişkin tu-
tumlarının 7. sınıflara göre daha olumlu oldu-
ğu söylenebilir.

Saruhan (2008) çalışmasında 6. sınıf öğrenci-
lerin müzik dersine ilişkin tutumlarının 7. sı-
nıf öğrencilerine göre daha olumlu olduğunu 
bulmuştur. Bu sonuç araştırmanın belirtilen 
alt problemine ait bulgularını destekler nite-
liktedir.

5. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine ilişkin tutumları ailelerinde müzik-
le ilgilenen birey olup olmama durumuna 
göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın bu alt problemine yanıt alabil-
mek için, öğrencilerin müzik dersine ilişkin 
tutum puanlarının ailelerinde müzikle ilgile-
nen birey olup olmama durumuna göre Mann 
Whitney U-Testi Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. Tutum Puanlarının Ailelerinde Müzikle İlgilenen Birey Olup Olmama Duru-
muna Göre Mann Whitney U-Testi Sonuçları

Ailelerinde Müzikle İlgilenen 
Birey Olup Olmama Durumu N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p

Evet 120 183.13 21975.50
8804.500 .000

Hayır 196 143.42 28110.50

Tablo 11’e göre öğrencilerin müzik dersine 
yönelik tutumları ile ailelerinde müzikle il-
gilenen birey olup olmama durumu arasın-
da anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
(U=8804.500, p<.05).

Sıra ortalamaları dikkate alındığında; ailesin-
de müzikle ilgilenen birey olan öğrencilerin 
müzik dersine ilişkin tutum puanı ortala-
maları ( X =183.13), olmayanlara göre ( X
=143.42) daha yüksektir. 

Bu sonuca göre, ailelerinde müzikle ilgilenen 
birey olan öğrencilerin müzik dersine ilişkin 
tutumlarının olmayanlara göre daha olum-
lu olduğu söylenebilir. Bu sonuç, Öztopalan 

(2007)’ın araştırmasının sonuçlarıyla tutarlı-
lık göstermektedir.

6. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine ilişkin tutumları okul içi ya da dı-
şındaki müzikle ilgili etkinliklere katılıp 
katılmama durumuna göre anlamlı farklı-
lık göstermekte midir?

Araştırmanın bu alt problemine yanıt alabil-
mek için, öğrencilerin müzik dersine ilişkin 
tutum puanlarının öğrencilerin okul içi ya da 
dışındaki müzikle ilgili etkinliklere katılıp 
katılmama durumuna göre Mann Whitney 
U-Testi Tablo 12’de verilmiştir.
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Tablo 12.Tutum Puanlarının Okul İçi ya da Dışındaki Müzikle İlgili Etkinliklere Katılıp 
Katılmama Durumuna Göre Mann Whitney U-Testi Sonuçları

Okul İçi ya da Dışındaki 
Müzikle İlgili Etkinliklere 
Katılıp Katılmama Durumuna

N Sıra Ortala-
ması

Sıra Toplamı U p

Evet 85 206.81 17579.00 5711.000 .000

Hayır 231 140.72 32507.00

Tablo 12’ye göre öğrencilerin müzik dersine 
yönelik tutumları ile okul içi ya da dışındaki 
müzikle ilgili etkinliklere katılıp katılmama 
durumu arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
bulunmuştur (U=5711.000, p<.05).

Sıra ortalamaları dikkate alındığında; okul içi 
ya da dışındaki müzikle ilgili etkinliklere katı-
lan öğrencilerin tutum puanı ortalamalarının (
X =206.81) katılmayanlara göre ( X =140.72) 
daha yüksektir. 

Bu sonuca göre, okul içi ya da dışındaki mü-
zikle ilgili etkinliklere katılan öğrencilerin 

müzik dersine ilişkin tutumlarının katılma-
yanlara göre daha olumlu olduğu söylenebilir.

7. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik 
dersine ilişkin tutumları blokflüt dışında 
bir çalgı çalıp çalmamasına göre anlamlı 
farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın bu alt problemine yanıt alabil-
mek için, öğrencilerin müzik dersine ilişkin 
tutum puanlarının blokflüt dışında bir çalgı 
çalıp çalmama durumuna göre Mann Whitney 
U-Testi Tablo 13’de gösterilmiştir.

Tablo 13. Tutum Puanlarının Blokflüt Dışında Bir Çalgı Çalıp Çalmamasına Göre Mann 
Whitney U-Testi Sonuçları

Blokflüt Dışında Bir Çalgı 
Çalıp Çalmama Durumu

N Sıra Ortala-
ması

Sıra Toplamı U p

Evet 66 195.77 12921.00 5790.000 .000

Hayır 250 148.66 37165.00

Tablo 13’e göre öğrencilerin müzik dersine 
yönelik tutumları ile blokflüt dışında bir çalgı 
çalıp çalmamaları arasında anlamlı bir farklı-
lık olduğu bulunmuştur (U=5790.000, p<.05).

Sıra ortalamaları dikkate alındığında; blokf-
lüt dışında bir çalgı çalan öğrencilerin tutum 
puanı ortalamaları ( X =195.77) çalmayan öğ-



19

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos 2016  Sayı: 07 İlkbahar Yaz Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
May - June - July-August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID:54 K:104
 (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 

rencilerin tutum puanı ortalamalarından ( X
=148.66) daha yüksektir.

Bu sonuca göre, blokflüt dışında bir çalgı ça-
lan öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum-
larının çalmayanlara göre daha olumlu oldu-
ğu görülmektedir.

Öğrenciler blokflüt dışında keman, bağlama, 
gitar, org gibi çalgıları çalabildiklerini belirt-
mişlerdir. Öğrencilerin ders dışında herhangi 
bir çalgı çalmaları ve ilgilenmeleri müziğe 
ilişkin tutumlarını olumlu yönde etkilediği 
söylenebilir.

SONUÇ

1.Ortaokul 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin genel 
olarak müzik dersine ilişkin tutumları olum-
ludur.

2.Öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları 
puanların, okulların içinde bulunduğu sosyo-
ekonomik çevreye göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Orta ve üst sosyoekonomik 
çevre okullarında öğrenim gören ve araştır-
manın örnekleminde yer alan öğrencilerin 
müzik dersine yönelik tutumları arasında an-
lamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

3.Kız ve erkek öğrencilerin müzik dersine 
yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklı-
lık olduğu bulunmuştur ve bu anlamlı farklı-
lık kız öğrencilerin lehinedir.

4.Öğrencilerin müzik dersine yönelik tutum-
ları ile sınıf değişkeni arasında anlamlı bir 

farklılık vardır ve bu anlamlı farklılık 6. sınıf 
öğrencilerinin lehinedir.

5. Ailesinde müzikle ilgilenen birey olan öğ-
rencilerin müzik dersine ilişkin tutum puanı 
ortalamaları olmayanlara göre daha yüksek-
tir.

6. Öğrencilerin müzik dersine yönelik tutum-
ları ile okul içi ya da dışındaki müzikle ilgili 
etkinliklere katılıp katılmama durumu arasın-
da anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. 
Okul içi ya da dışındaki müzikle ilgili etkin-
liklere katılan öğrencilerin tutum puanı orta-
lamaları katılmayanlara göre daha yüksektir.

7. Blokflüt dışında herhangi bir çalgı çalan 
öğrencilerin tutum puanı ortalamaları çalma-
yan öğrencilerin tutum puanı ortalamaların-
dan daha yüksektir. 

Ayrıca araştırmanın yapıldığı her üç okulda 
da Orff çalgılarının bulunmadığı ve derslerde 
kullanılmadığı tespit edilmiştir.

ÖNERİLER

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak aşağıda-
ki öneriler getirilmiştir.

1. Genel müzik eğitiminde önemli bir yere 
sahip olan Orff yöntemi ve Orff çalgılarının 
öğrencilerin müzik yapmasında, doğaçlama 
ve yaratıcı becerilerinin geliştirilmesinde, 
öğrencinin müziği yaparak ve yaşayarak öğ-
renmesindeki etkisi göz önüne alınarak bu 
çalgıların müzik derslerinde kullanımı sağ-



20

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos 2016  Sayı: 07 İlkbahar Yaz Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
May - June - July-August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID:54 K:104
 (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 

lanmalıdır. Bu durum öğrencilerin müzik 
dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde ge-
liştirebilir.

2. Derslerde teoriden çok uygulamaya ağır-
lık verilmelidir. Öğrencilerin müzik sevgisi, 
müzik yapma isteği zedelenmemelidir. Mü-
zik öğretmenleri öğrencilerini müzik yapma 
konusunda teşvik etmeli, cesaretlendirmeli 
öğrencilerin derse yönelik olumsuz tutum ge-
liştirmesine neden olabilecek davranışlardan 
kaçınmalıdır.

3. Okullarda müzik eğitiminin daha sağlıklı 
yapılabilmesi için fiziki şartlar sağlanmalıdır. 
Okullarda müzik odası oluşturulmalı ve ge-
rekli çalgı araç ve gereçler temin edilmelidir. 
Müzik öğretmeni sınıf içi etkinliklerde farklı 
çalgılar kullanarak örnek oluşturmalı bu sa-
yede öğrencileri çalgı çalmaya özendirmeli 
bir çalgı çalmanın sağlayacağı katkının çocu-
ğun diğer alan başarılarını da destekleyeceği 
noktasında aileler bilgilendirilmelidir.

4. Öğrencilerin derslerde ve ders dışında mü-
ziksel etkinliklerde görev almaları sağlan-
malıdır. Toplu çalma, söyleme vb. durumlar 
öğrencilerde sorumluluk bilincinin gelişme-
sine, birlikte başarma duygusunu yaşamala-
rına olanak verecektir. Bu tür etkinliklerde 
gösterdiği başarı buna benzer etkinliklerde de 
başarılı olacağı duygusunu geliştireceğinden 
öz güven oluşumuna destek olacaktır. Okul-
larda müzik öğretmenlerince bu etkinliklere 
ağırlık verilmelidir. Okul idarecileri ve müzik 

öğretmenleri karşılıklı diyalog içinde olmalı, 
bu konuda gereken hassasiyet ve destek sağ-
lanmalıdır.

KAYNAKÇA

ABELES, H. F., HOFFER, C. R., & KLOT-
MAN, R. H., (1995). Foundations of 
Music Education (2nd ed.). New York: 
Schirmer Books

AFACAN, Ş., (2010). İlköğretim İkinci Ka-
deme Öğrencilerinin Müzik Dersine Yö-
nelik Öz Yeterlilik Algı ve Tutumlarının 
Değerlendirilmesi, Ankara, (Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi)

BİLEN, S., (1995). İşbirlikli Öğrenmenin 
Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler 
Üzerindeki Etkileri, İzmir (Yayınlanma-
mış Doktora Tezi)

BLOOM, B. S., (1979). İnsan Nitelikleri ve 
Okulda Öğrenme, Milli Eğitim Basıme-
vi, Ankara

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, K. E., AK-
GÜN, E. Ö., KARADENİZ, Ş., ve DE-
MİREL, F., (2008). Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Pe-
gem A Akademi Yayınları, Ankara. 

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2003). Sosyal Bilim-
ler İçin Veri Analizi El Kitabı. (3.Baskı). 
Pegem A Yayınları, Ankara



21

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos 2016  Sayı: 07 İlkbahar Yaz Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
May - June - July-August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID:54 K:104
 (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 

KALAYCI, Ş., (2008). SPSS Uygulamalı Çok 
Değişkenli İstatistik Teknikleri. (3. Bas-
kı). Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

KOCABAŞ, A., (1997). Temel eğitim II: Ka-
deme Öğrencileri İçin Müziğe İlişkin 
Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik 
Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi. 13, 141-145

KÖKSAL, H., (1998). İlkokul Öğretmenleri-
nin Tarih Konularının İşlenişinde Duyuş-
sal Giriş Özelliklerine İlişkin Tutumları. 
Ankara, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi)

MULLINS, S., (1984). Attitude. The Insru-
mentalist, 39, (5) 54-56

NACAKCI, Z., (2006). İlköğretim Öğrenci-
lerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumları. 
Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-
28 Nisan 2006,  Pamukkale Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, Denizli

ÖZMENTEŞ, G., (2006). Müzik Dersine Yö-
nelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. İl-
köğretim Online, 5(1), 23-29

ÖZTOPALAN, E., (2007). İlköğretim Düze-
yindeki Özel Okullar ile Devlet Okulları-
nın 6, 7 ve 8. sınıf Öğrencilerinin Müzik 
Dersine İlişkin Tutumları ve Akademik 
Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelen-
mesi, İzmir. (Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi)

SARUHAN, Ş., (2008). Temel Eğitim II. Ka-
deme Öğrencilerinin Müzik Dersine Kar-
şı Tutumları. İstanbul, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi)

TAVŞANCIL, E., (2006). Tutumların Ölçül-
mesi ve SPSS ile Veri Analizi. (3. Baskı). 
Nobel Yayınları, Ankara.

ÜLGEN, G., (1994). Eğitim Psikolojisi. Kav-
ramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve 
Uygulamalar. Lazer Ofser Matbaa Tesis-
leri San. ve Ticaret Ltd. Şti., Ankara

Yazar Notu: Afacan (2010)’ın yüksek li-
sans tezinin bir bölümüdür. Bu çalışma 
Kocaeli’de düzenlenmiş olan 2. Ulusla-
rarası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sa-
nat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar 
Kongresi’nde, (2016) sözlü bildiri ola-
rak sunulmuştur.



22

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos 2016  Sayı: 07 İlkbahar Yaz Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
May - June - July-August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID:54 K:104
 (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 

EXPANDED ABSTRACT

The individual’s cognitive, affective and psychomotor development of the effectiveness of mu-
siceducation and the location is great. The voice of the individual among the main objectives 
of music education in elementary school, we can say that to train the ear and music appreciati-
on. Students make music and to awaken and to popularize the most important music listening 
habits. Therefore, interested in music and music-loving students attitudes towards the course 
of up bringing plays an important role. Attitudes are acquired through learning, guiding the 
individual’s behavior is a phenomen on which causes bias in the decision-making process. At-
titudes to life and experience, occurs at the end of the learning process. It can not be seen but 
can be observed in the behavior of individuals with insight into the attitudes of an object by 
looking at its behavior (Tavşancıl, 2006: 65). Children, affective characteristics of the primary 
term as developed in the period are shown. Towards the end of primary school, students are 
described power would be won by changing attitudes and perceptions. So the primary period, 
forthe development of the affective domain characteristics of children is considered to be a cri-
tical period (Köksal, 1998; Ülgen, 1994). The purpose of this research 6 and Grade 7 students 
to examine attitudes towards the music lessons for various variables. In this research, survey 
model inside the descriptive method has been used. The research group of study is representing 
upper-middle-low socio-economic environment of the school, took place in the A, B and C 
junior high school. The research group is studying at the school listed on the 6th and 7th grade 
students have created 316 students. 3-point Likert-type attitude scale developed by Kocabaş 
(1997), it was used to collect data. “Attitude Scale Music” on the result of the reliability analy-
sis which revealed the scale’s internal consistency cronbach’s alpha coefficient of 0.88, split-
half reliability coefficient is found as 0.80 made factor analysis based on principal component 
analysis have not been returned as a result larger than eigenvalue 1.00, it was found to consist 
of 8 factors.

The results of research are given below:

1. How is 6th and 7th gradestudents’ attitude towards music lessons? It was found that the 
students have a positive attitude towards music lessons ( X =2.43). When examined in Table 4 
were obtained the following findings:
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“Music is one of my favorite courses.” 50.9% of the students attitude items “yes”, 34.8% “par-
tially” and 14.2% “no”, they said. The overall average for the attitude items 2.36 (yes) position. 

“Music class is boring, I think.” 71.5% of the students attitude items “yes”, 19.3% “partially” 
and 9.2% “no”, they said. The overall average for the attitude items 2.62 (yes) position. Accor-
ding to general average, students  said they found the course boring music. Is among the lessons 
he loved music lessons to the previous attitude of substance “in part” that answers the students, 
the attitude of this article said they decided it was boring music courses.

2. Does attitudes of the students who participated in the research points to the music lessons, 
the school (socio-economic environment) the significant difference?

Table 5 When analyzed students’ scores they received from the attitude scale, according to the 
socio-economic environment in which the school is seen as significantly differ (χ2 (2) = 11.20, 
p <.05).

3. Does attitudes of students surveyed for the music lessons, show significant differences in 
students according to gender?

According to Table 9 girls and boys in their attitudes towards the music course was found to 
be a significant difference (U = 6558.50, p <.05). When we look at the mean; The mean score 
of attitude towards female students music lessons ( X = 196.91) male students, the attitude of 
the average score ( X =121.98) is higher. Accordingly, the attitude of male students than female 
students for music lessons can be interpreted as more positive.

4. Is there a significant difference, attitudes related to music lessons, students participating in 
the study, according to the class variables?

Table 6 and 7th gradestudents’ attitudes toward music lessons by 10 was found to be a sig-
nificant difference (U = 10618.00, p<.05). When we look at the mean; 6. Class attitudes of 
the mean scores for music lessons ( X = 170.64), 7. Class attitudes of the average score ( X = 
147.24) is higher. According to results of 6th grade students said that their attitudes are more 
positive than 7th grade music class.

The following recommendations are based on the results of the research were introduced.

1. Which has an important place in the general music education Orff method and making music 
students of the Orff instruments, the development of improvisation and creative skills, making 
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the student’s music and life of this instrument considering the impact on learning through the 
use of their music lessons should be provided. In this case, students’ attitudes towards music 
lessons can develop in a positive direction.

2. In theory much information in the course should not go the way of the music. Students love 
the music, making music request should not be damaged. Music teachers shoulden courage 
students to make music, students should be encouraged to refrain from behavior that may be 
caused by negative attitudes towards the course.
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(2) Türkiye’de ilgili çevrelerde daha yaygın olarak benimsenen “müzik terapi” teriminde, müzik ve terapi sözcükleri 
arasında herhangi bir tamlama ilişkisinin bulunmaması ve bu durumun Türkçenin yapısına aykırı olması nedeniyle, 
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biçimde ”sanat terapisi”, “dans ve hareket terapisi” vb. terimlerinin yaygın kullanımı da konuyla ilgili bir tutarsızlık 
izlenimi yaratmaktadır.

MÜZİK TERAPİSİNDE (2) DEĞERLEME: GÜNCEL LİTERATÜR 
TARAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE AKTİF/RESEPTİF ARAÇ 

ÖRNEĞİ OLARAK VERDEAU-PAILLES’İN PSİKO-MÜZİKAL 
DEĞERLEMESİ (1)

ASSESSMENT IN MUSIC THERAPY: AN OVERVIEW OF 
CURRENT LITERATURE REVIEWS AND VERDEAU-PAILLES’S 

PSYCHOMUSICAL ASSESSMENT AS AN ACTIVE/RECEPTIVE TOOL 
EXAMPLE

Aslı ÖZYILDIZ 
Molimo Sanat ve Danışmanlık, İzmir / Türkiye

Öz: Değerleme, özellikle son yirmi yıldır müzik terapisinin 
başlıca araştırma konuları arasında önem kazanmaya başla-
mıştır. Bu eğilimi açıklayan etkenlerden biri de müzik terapisi 
uzmanlarının artık yalnızca bağlantılı disiplinlerin (psikiyatri, 
psikoloji, psikoterapi, nöroloji vb.) araçlarını kullanmakla ye-
tinmek yerine, özgün değerleme araçları yaratıyor olmaları-
dır. Literatür taramaları, 1960’lı yıllardan başlayarak müzik 
terapisine özgü değerleme araçları tasarlama denemelerinin 
olduğunu, ancak, somut uygulamaların uzun yıllar boyun-
ca Nordoff-Robbins Ölçekleri (Nordoff-Robbins Scales) ve 
Bruscia’nın Doğaçsal Değerleme Profilleri (Improvisational 
Assessment Profiles) gibi az sayıda örneklerle sınırlı kaldığını 
göstermektedir. Zamanla müzik terapisinin bilimsel dayanak-
lı bir disiplin olarak kimliğinin güçlenmesi ve etkinlik alan-
larının daha iyi belirlenmesiyle birlikte, değerleme de yeni 
öncelikler arasına girmiştir. Günümüz araştırmacıları ve uy-
gulayıcıları, değerlemenin tanı, terapötik program geliştirme, 
tedavide izlenecek yönü kararlaştırma, yapılan çalışmaları ra-
porlama gibi pek çok duruma sağlayacağı desteğin artık daha 
fazla bilincindedirler. Bu makalenin ilk bölümünde, varılan 
son nokta ve araştırmalara yön veren başlıca sorunsallar ele 
alınmaktadır. Bu bağlamda, en güncel taramalardan özellikle 
üç tanesine başvurulmuştur. Makalenin ikinci bölümünde ise, 
müzik terapisinde en eski değerleme araçlarından biri olan ve 
farklı yöntemleri birleştirerek danışanları ve hastaları daha ya-
kından tanımayı, bu sayede de izlenecek en uygun terapötik 
yolu önermeyi amaçlayan Verdeau-Paillès’in Psiko-Müzikal 
Değerlemesinin kısa bir tanıtımı yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapisi, Literatür Taraması, De-
ğerleme, Değerlendirme, Araç

Abstract: Especially during the past twenty years, assessment 
started gaining importance among major research topics of 
music therapy. One of the factors explaining this tendency 
is that instead of merely using only the tools of related dis-
ciplines (such as psychiatry, psychology, psychotherapy, ne-
urology, etc.), music therapy specialists create from now on 
original tools. Literature reviews show that although attempts 
to design assessment instruments specific to music therapy 
began in the sixties, concrete applications remained limited 
for many years to a few examples such as Nordoff-Robbins 
Scales or Bruscia’s Improvisational Assessment Profiles. As 
music therapy has progressively strengthened its identity as 
a scientifically based discipline and managed to better define 
its activity domains, also assessment has found a place among 
new priorities. Nowadays, researchers and practicioners are 
more aware of the support that assessment may bring to vari-
ous situations such as diagnosis, therapeutic program develo-
ping, decision making about treatment pathways, work report. 
The first part of the article addresses the point reached so far 
and the main problematics which are giving directions to the 
research projects. In this context, especially three of the most 
recent literature reviews have been consulted. The second part 
of the article gives a brief presentation of Verdeau-Paillès’s 
Psychomusical Assessment, which is one of the oldest assess-
ment tools, aiming to get a deeper vision of the clients and the 
patients by combining different methods, in order to propose 
the most accurate therapeutic pathway.

Key Words: Music Therapy, Literature Review, Assessment, 
Evaluation, Tool
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GİRİŞ

Terminolojik ayrım 

Yakın tarihte gerçekleştirilmiş ve güncelliğini 
koruyan bazı literatür taramalarına göz atma-
dan önce, anlamsal bir ayrıntıya kısaca değin-
mekte yarar olabilir. Erkuş’un (2010) anım-
sattığı üzere, özellikle bilimsel terimlerin 
Türkçeye çevrilme biçimi, kimi zaman ciddi 
kavram karmaşalarına yol açmakta, oluştur-
maya çalışılan terminolojinin tutarlılığını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Gerçekten 
de pek çok disiplinin Türkçe terminolojisine 
bakıldığında, tıpkı yabancı özel isimler örne-
ğinde olduğu gibi, herhangi bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Hatta bu makalenin başlı-
ğıyla ilgili olarak yapılan dip not açıklaması 
da bunun bir yansımasıdır ve metin içerisinde 
kullanılan “değerleme” sözcüğünün de aynı 
sorunsalı gündeme getirebilecek olmasından 
ötürü, Erkuş’un (2010: 74) konuya ilişkin 
uyarılarına gönderme yapılabilir:

“Assessment ≠ evaluation: Bu iki terim için 
de ülkemizde “değerlendirme” karşılığı kulla-
nılmaktadır; oysa iki terim birbirinden farklı-
dır ve bu da karmaşaya yol açmaktadır. “As-
sessment”, herhangi bir gözlem sonucu (veya 
ona sahip olan birey) hakkında, bir ölçüt veya 
ölçüt takımına dayanarak yargıda bulunma 
(karar verme) işlemidir ve ölçütün ne olduğu-
na bağlı olarak çeşitli “assessment” işlemleri 
mevcuttur. “Evaluation” ise, (sürecin başında 
tanı, süreçte biçimlendirme ve sürecin sonun-

da bitim amaçlı), birçok ölçme sonucunu kar-
şılaştırmaya veya ölçme sonucunun ilişkisine 
dayanan ve pek çok istatistiksel analizi içeren 
bir süreçtir. Bu nedenle, “assessment” karşılı-
ğı olarak “değerleme”, “evaluation” karşılığı 
olarak da “değerlendirme”yi kullanmak daha 
doğru görünmektedir.”

Bu makalede paylaşılacak olan derlemelerin 
assessment terimini kullanıyor olması nede-
niyle, metin boyunca Türkçe karşılığı “de-
ğerleme” olarak verilecektir. Buna karşın, 
aktarılacak bazı örneklerin aynı zamanda de-
ğerlendirme niteliği de taşıyor oluşu, okurun 
gözünden kaçmayacaktır. Literatür tarama-
larının verdiği kimi örneklerde değerleme, 
belirli aşamalarda klinik değerlendirme ve/
veya dikkate alınan parametreler doğrultu-
sunda birtakım ölçümler içerebilmektedir. 
Wigram’ın vermiş olduğu İngilizce tanım 
örneklerinde de değerlemenin aynı zamanda 
bir değerlendirme özelliği taşıyabileceği be-
lirtilir (Collins, 1992’den akt, Wigram 2007: 
334). Yine Wigram’ın da değindiği üzere, as-
sessment sözcüğünün, Fransızcadaki assesser 
(oturtmak, yerleştirmek, daha sonraları ise 
yargı kararlarında yardımcı yargıçların – as-
sesseur – destek ve danışmanlık sağlama ey-
lemi) ve dolayısıyla Latincedeki sedere (otur-
mak, oturtmak) fiillerinden türemiş olması da 
bugünkü kullanımına ilişkin ipuçları vermek-
tedir. Bu noktada, müzik terapötik ortamlar-
daki tanım kapsamının belirlenmesine ilişkin 
sorular ortaya çıkmaktadır.
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Amaç: Makalenin amacı, konuyla ilgili 
uluslararası literatürün bulgu ve gözlemle-
rini paylaşmaktır. Ek olarak, Türkiye’de en 
az bilinen değerleme araçlarından biri olan 
Verdeau-Paillès’in Psiko-Müzikal Değerle-
mesini kısaca tanıtarak araştırma ve uygula-
ma ortamlarında, günümüz gereksinimlerine 
ve kültürel yapıya uyarlanarak kullanılabile-
cek örneklerden birini göstermektedir. 

Kapsam: Makale, müzik terapisinde kulla-
nılan değerleme araçlarına ve tekniklerine 
ilişkin uluslararası literatürü kapsamaktadır. 
Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Batı Av-
rupa kökenli araştırmaları ele alan bu tarama-
lar aracılığıyla, geçmişte uygulanmış olduğu 
ve/veya günümüzde uygulandığı bilinen mü-
zik terapisi değerleme araçlarına ilişkin bilgi 
verilmekte ve değerlemenin müzik terapisin-
deki yeri sorgulanmaktadır.       

Yöntem: Makalede adı geçen kitaplarda ve 
başlıca bilimsel elektronik veri tabanların-
da (Google Scholar, Isidore, ResearchGate, 
Scholar Universe) yapılan aramalar; müzik 
terapisi, değerleme, değerlendirme, ölçek te-
rimlerinin Fransızca, İtalyanca ve İngilizcele-
ri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. En güncel 
bilgileri öne çıkarmak adına aramalar, 2011-
2016 yılları arasında yayımlanan çalışmalarla 
sınırlı tutulmuştur.

TANIM KAPSAMI: ÇOK BOYUTLU 
BİR SORUNSAL

Değerlemenin müzik terapisindeki yeri ele 
alındığında, iç içe geçmiş olan gereklilik ve 
özgüllük sorgulamasıyla karşılaşılır; baş-
ka bir deyişle, müzik terapisinde değerleme 
gerekliliği var mıdır? Varsa, müzik terapisi-
ne özgü(l) değerlemeden söz edilebilir mi? 
Lipe’ın sözleriyle: “Müzik terapistleri, sık-
lıkla kendilerini müzik sanatı ve terapi bilimi 
arasındaki yaratıcı bir gerilimin içinde bulur-
lar” (Lipe, 2015: 76). Bu denge arayışında bi-
limsel ölçütlere yer vermenin incelikli bir gö-
rev olduğu anlaşılmaktadır; evet, ama hangi 
bilimin ölçütlerine? Müzik terapisinde değer-
lemeyi tanımlamak şöyle dursun, henüz mü-
zik terapisini tanımlama çabası bile birtakım 
zorluk ve belirsizlikleri beraberinde getir-
meyi sürdürmektedir (Bruscia, 2016: 9-23). 
Müzik terapisinde değerleme için Amerikan 
Müzik Terapisi Derneği (American Music 
Therapy Association – AMTA) tarafından 
önerilen “danışanın mevcut işleyiş düzeyi-
ni belirleme süreci” (AMTA, 2013’ten akt, 
Lipe, 2015: 77) biçimindeki genel tanım bö-
lümü, ister istemez birçok bilim dalını birden 
çağrıştırmakta ve müzik terapisi çerçevesinin 
dışına taşmaktadır. Müzik terapisinin disip-
linlerarası konumu, özellikle de tıp ve psiko-
lojiyle olan sıkı ilişkileri, değerleme ve elbet-
te değerlendirme çalışmalarına gözle görülür 
biçimde yansımaktadır; veri toplama, ölçek 
uygulama, protokol hazırlama, karar verme, 
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gözlem haritası oluşturma söz konusu oldu-
ğunda müzik terapisi, çoğu zaman (ve özgül-
lüğünü gitgide daha ateşli biçimde savunan 
bir dal olmasına karşın) bağlantı kurduğu 
disiplinlerin yöntembiliminden yararlanmak-
tadır. Bununla ilgili olarak pek çok müzik 
terapisi araştırması kapsamında kullanılmış 
olan Beck Depresyon Envanteri, Hamilton 
Depresyon Değerlendirme Ölçeği, Hamilton 
Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Olayların 
Etkisi Ölçeği gibi örnekler akla gelmektedir.   

Görünüşe göre, müzik terapisinde tanım kap-
samı sorunsalı, hem değerleme hem de (ve 
daha da önemlisi) disiplinin kendisi için, uzun 
soluklu tartışmaları beslemeyi sürdürecektir. 
Wigram (2002: 246; 2007: 333), müzik tera-
pisinin deneyci (ampirik) yaklaşımdan yola 
çıkarak kuram geliştirmiş olması nedeniyle, 
değerlemenin önemine olan ilginin; klinik 
müdahale ve araştırmanın değeri, değerlen-
dirmesi ve etkililiğine verilen önceliğe oranla 
geri planda kaldığını savunur. Bununla birlik-
te, müzik terapisinin bazı temel amaçlarına 
rehberlik edebilecek değerleme araçları geliş-
tirme gerekliliği de ortadadır. Wigram (2007: 
335), bu amaçlardan bazılarını sıralar: ilişki-
leri geliştirmek, iletişim bozuklukları ve fi-
ziksel engeller üzerinde çalışmak, psikolojik 
sorunları araştırmak, duygusal gereksinimleri 
ele almak. Ancak, belli başlı amaçların sap-
tanması, kullanılacak aracın taşıması gereken 
özellikler hakkında yeterli bilgiyi vermez. 
Değerlemede güvenirlik ve geçerliğin önko-

şulu olarak bilimsellik düzeyinin arttırılması 
gerektiğini belirten Wigram’a göre psikoloji, 
dil ve konuşma terapileri, nöroloji gibi disip-
linler, bu doğrultuda ilerlediği için, yerleşik 
ve standartlaştırılmış değerleme araçlarına 
sahiptir. Müzik terapisinde de benzer bir ide-
ale ulaşma çabası vardır; ancak, Wigram’ın 
da anımsattığı üzere, korunması gereken bir 
esneklik ve yaratıcılık payı da bulunmaktadır. 
Yine Wigram’a göre bu tasa, doğaçlamaya 
dayalı yöntemlere büyük önem veren Avrupa 
ülkelerinde daha belirgin düzeydedir. Belirli 
şablonlarla oluşturulan değerleme araçları, 
deyim yerindeyse harfi harfine bir anlayışla 
uygulandığında; esneklik, yaratıcılık ve el-
bette bireysellik payının tehlikeye girme ola-
sılığı vardır. Oluşum aşamasında bir disiplin 
olması nedeniyle müzik terapisi bilimi, özel-
likle son yirmi yıl öncesine kadar; tedavi yön-
temlerine ilişkin çalışmalar, müziğin rolünün 
sorgulanması, mesleksel araştırma konuları 
gibi daha farklı önceliklere yönelmiştir (Sab-
batella, 2004: 3). Buna karşın, yaklaşık son 
yirmi yıldır, daha denetimli ve standartlaştırı-
labilen araçlara karşı “başka disiplinlerin har-
cı” anlayışını silmeye başlayan ve bu konuda 
müzik terapisine özerklik kazandırma potan-
siyeli taşıyan adımlar atılmıştır. Bu bölümün 
başında değinilen gereklilik sorusu da özerk-
lik savaşımı nedeniyle bir bakıma, kısmen de 
olsa, “kendiliğinden” yanıt bulmuş olur. Bu 
yanıtın retorik bir soru içerdiği söylenebilir: 
Yalnızca başka disiplinlerden “ödünç” aldı-
ğı araçlarla ilerlemeye çalışan bir disiplinin 
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özerkliğinden söz edilebilir mi? Olası bir evet 
yanıtı, ödünç alınan aracı uygulayan kişinin 
eğitimsel ve mesleksel altyapısının sorgu-
lanmasını da gerektirir. Eğer müzik terapis-
ti, kendi eğitiminin sınırlarının dışına çıkan 
değerleme araçları kullanıyorsa, yeterlik ko-
nusunda güvence sorunlarının ortaya çıkması 
işten bile değildir (Baxter vd., 2007: 18).  

Kuşkusuz, Wigram’ın üzerinde durduğu es-
neklik ve yaratıcılık, söz konusu disiplinin 
müzikal boyutuyla yakından ilintilidir. Bun-
dan on yıl önce Miller (2006: 182), müzik 
terapisinde değerlemeye yönelik araçların 
isimlerinin pek azında müzikle ilgili terim-
lere rastlandığını yazarak, farklı bir eksiliğe 
dikkat çekmiştir. Tabii bu saptamadan çıka-
rılabilecek asıl sorgulama, değerleme araç-
larının barındırdığı müzikal bileşen oranı ve 
işleviyle ilgilidir. Bu bağlamda, değerleme 
sırasında sanatsal eylem ve ifadenin oynaya-
bileceği kolaylaştırıcılık rolü akla gelir. “De-
nek statüsü” üstlenmeye, soru yanıtlamaya ya 
da deneyimlemekte oldukları durumun kayıt 
altına alınmasına çekinceli yaklaşan hastalar, 
danışanlar ve/veya deney katılımcıları vardır; 
bu yüzden geliştirebilecekleri direnç, örne-
ğin anketlere tepkisel olarak verilen eksik ve/
veya yanlış yanıtlar gibi pek çok sapmaya yol 
açarak değerlemenin geçerliğini etkileyebilir. 
Müzik terapisinin müzikal boyutu, bu nokta-
da destek sağlayabilir çünkü “(…) müzik de-
neyimlerinin genellikle çoğu insan için keyif 
verici olmasından dolayı bu tür deneyimler, 

test ortamlarıyla ilgili kaygıyı azaltabilir” 
(Hanser, 1987’den akt, Lipe, 2015: 76). Mü-
zikal bileşenler, değerleme ya da değerlen-
dirme sürecinde bulunan bireyin; tepkilerini, 
eylemlerini ve ifade kanallarını, araştırma-
cının belirlediği maddelerle sınırlamadan, 
kendi spontaneliğine ve yaratıcılığına daya-
narak ortaya koyabileceği bir – Winnicott’ın 
deyimiyle – geçiş alanı sunar. Bireyin süreç-
te daha fazla söz sahibi olduğunu duyumsa-
ması; kendini daha fazla ve daha rahat açığa 
vurma olanağını arttırmanın yanı sıra, sözel 
olmayan ve sembolik iletişim yönünden de 
daha özendirici olabilir (Bruscia, 1988’den 
akt, Lipe, 2015: 77).  

Müzikal bileşenler, aynı zamanda, müzik te-
rapisi değerlemelerini “komşu” disiplinlerde-
kilerden ayrıştırmayı sağlayabilecek unsurlar 
arasında yer alır. Bu bileşenler, müzik deneyi-
minin farklı düzeylerine göre değişen etkiler 
gösterebilir (Bruscia, 2016: 121-126). Diğer 
unsurlara gelince, müzik terapisinde değerle-
meye ilişkin literatürde, henüz önemli ölçüde 
olasılıklar üzerinde durulduğu ve yapılandır-
mayı tamamlayabilecek eksik taşların aran-
dığı göze çarpmaktadır. Yine Lipe tarafından 
paylaşılan örneklerin geneline bakıldığında; 
sözlüksel, sabit bir tanımın varlığından söz 
etmek güçtür. Konuya eğilen uzmanlar ve ya-
zarlar, hâlâ çok genç olmasının dışında; canlı, 
dinamik ve değişken bir mizaca sahip olan 
müzik terapisinde değerlemenin sırrını çöz-
meye yönelik sorgulama ve ayrıntılandırma 
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çabası içindedirler. “Nedir?” sorusundan çok; 
“Neleri içermelidir?” ya da “Nelerden yola 
çıkmalıdır?” gibi sorular daha ön plandadır. 

BAŞLICA SORGULAMALAR

Makalenin bu bölümünde, son beş yıl içeri-
sinde gerçekleştirilmiş literatür taramalarının 
üzerinde durduğu sorulara ve ulaştığı belli 
başlı sonuçlara ağırlık verilecektir. Söz ko-
nusu tarama çalışmaları; Jacobsen (2012), 
Lipe (2015) ve Nordoff Robbins Merkezi 
(Nordoff Robbins Center) araştırmacıların-
dan Cripps, Tsiris ve Spiro’ya (2016) aittir ve 
kapsayıcılıkları nedeniyle, üzerlerinde fazla 
değişiklik yapılmadan gelecek paragraflarda 
aktarılacaktır.  Daha önce yapılmış taramala-
rı (örneğin Sabbatella, 2004) güncelleyen ve 
zenginleştiren bu çalışmaların, müzik terapisi 
değerlemeleriyle ilgili olarak Türkiye’deki 
girişimleri de hızlandırması umulmaktadır.

Değerleme türleri

Cripps ve arkadaşları, sonuç ölçümlerinin 
(outcome measures) de değerlemeye hizmet 
ettiğini belirterek iki temel değerleme türü 
üzerinde dururlar (Cripps vd. 2016: 6):

- Gereksinim değerlemesi (needs assess-
ment): Danışanın gereksinimlerini belirle-
meyi ve müzik terapötik süreç tam anlamıyla 
başlamadan önce, sürecin ileri aşamalarıy-
la ilgili bilgi vermeyi amaçlayan değerleme 
türü,

- Sonuç değerlemesi (outcome assessment): 
Sürecin diğer tüm amaçlarıyla ilgili olarak 
(gelişme, değişim, terapinin “etkisi” vb.) da-
nışana odaklanan değerleme türü.

Bu sınıflandırma denemesinde dikkat çeki-
ci olan unsur, danışana yapılan vurgu, başka 
bir deyişle değerlemelerin danışana göre bi-
çimlendiriliyor olmasıdır. Lipe’ın sunduğu 
taramada ise, konuyla ilgili araştırmacıların 
yaptıkları çıkarımlar göz önünde bulunduru-
larak, değerlemenin genellikle dört temel türe 
ayrılabileceği anımsatılır (Lipe, 2015: 78):

- Yorumlayıcı değerleme: Yapılan gözlemleri, 
ilgili kuramların ya da referans olarak alınan 
çerçevenin ışığında açıklamaya çalışır.

- Betimleyici değerleme: Yapılan gözlemler, 
incelenmek üzere seçilmiş alanlarda danışa-
nın işlevsel durumuna genel bir bakış sağla-
mak için kullanılır.

- Önerici değerleme: Yapılan gözlemler, teda-
vinin genel ve özel amaçlarına bir yön öner-
mek amacıyla kullanılır.

- Değerlendirici değerleme: Yapılan gözlem-
ler, tedavinin etkililiğini ölçmeye yönelik bir 
temel oluşturur.

Zamanlama

Değerlemenin zamanlaması konusuna veri-
len önemin nedeni, kuşkusuz, hem terapötik 
sürecin genel gidişini hem de sürecin her aşa-
masının tasarlanmasında rol oynayan etkenle-
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ri daha saydam hale getirme isteğidir. Jacob-
sen (2012), doktora tezinin danışmanlarından 
biri olan Wigram’ın araştırmalarına pek çok 
kez atıfta bulunur. Gösterdiği kaynaklar in-
celendiğinde değerlemenin zamanlamasına 
ilişkin bazı ipuçları bulunur: Wigram (2007: 
334), müzik terapisi değerlemesinin terapö-
tik çalışmadan hemen önce ya da çalışmanın 
başında yapılan bir işlem olarak kabul edil-
diğini söyler. Bu açıdan bakıldığında değer-
leme, yol haritası belirleyicisi konumundadır. 
Aynı başlangıç vurgusuna ve değerlemenin 
ilk terapi oturumlarında yapılma gerekliliği 
saptamasına, mikroanaliz incelemelerinde de 
rastlanır (örneğin Wosch ve Wigram, 2007: 
14). Nordoff Robbins Merkezi araştırmacıla-
rı, başlangıç değerlemesi (initial assessment) 
olarak niteledikleri bu değerlemeye, terapinin 
son aşamasında ya da terapi bittikten sonra 
yapılan sonuç değerlemesini (outcome as-
sessment) de eklemişlerdir (Cripps vd. 2016). 
Makalenin en başında alıntılanan tanım doğ-
rultusunda, eğer değerlemenin bir “karar 
verme işlemi” olduğu düşünülürse; o zaman 
terapötik sürecin ya da araştırmanın yalnız-
ca başında ve sonunda değil, karar gerektiren 
herhangi bir aşamada uygulanabilecek bir iş-
lem olduğu ileri sürülebilir. 

Yükümlülükler

Değerlemenin bu boyutunu yükümlülük ola-
rak nitelendirmek, ilk bakışta biraz katı gibi 
görünse de burada gönderme yapılan ölçüt-
lerde, Amerikan Müzik Terapisi Derneğinin 

meslek için belirlemiş olduğu ve yıllar için-
de pek çok kez gözden geçirerek geliştirdiği, 
dünya çapında en ayrıntılı ve duyarlı örnekler 
arasında sayılabilecek etik sorumluluklar ve 
standartlar söz konusudur (AMTA, 2013). 
Lipe (2015: 77), bu standartlar içinde değer-
lemeyle ilgili olan yedi maddeyi sıralar. Bun-
lara göre, müzik terapisti:

1) Değerlemenin içermesi gereken genel ka-
tegorileri saptamalı,

2) Danışanın kültürel ve demografik özellik-
lerine duyarlı olmalı,

3) Danışanın tercihlerini ve işlevsel beceri 
düzeyini yansıtan değerleme yöntemleri seç-
meli,

4) Standartlaştırılmış test sonuçlarını ve de-
ğerleme durumunun diğer yönlerini uygun ve 
doğru biçimde yorumlamalı,

5) Müzik terapisi değerlemesinin sonuçlarını 
danışanın dosyasına eklemeli,

6) Müzik terapisi hizmetlerinin uygun olup 
olmayacağına ilişkin son kararı vermeli,

7) Ve gerekli durumlarda, danışanı başka 
meslek uzmanlarına yönlendirmelidir.   

Hedef Kitle ve Hedef Durum

Bilinen değerleme araçlarının kimlere ve han-
gi durumlarda uygulandığı sorusuna yanıt 
olarak, bu makalenin odaklandığı üç literatür 
taraması, elde edilen veriler doğrultusunda 
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olası profil ve ortamları listelemiştir (Jacob-
sen, 2012: 53-55; Lipe, 2015: 82-85; Cripps 
vd., 2016: 5). Üç taramanın listeleri birleştiri-
lerek aşağıdaki genel liste çıkarılmıştır:

- Pediatri: bebekler, çocuklar ve ergenler

- Özel eğitim

- Otizm, gelişim ve öğrenme güçlükleri

- Müzik terapisi alan çocuklar

- Yaygın gelişimsel bozukluklar 

- Otizm tanısı almış çocuklar

- Duygudurum bozukluğu bulunan çocuklar

- Geriatri ve demans

- Psikiyatri hastaları

- Depresyon tanısı almış yetişkinler

- Psikoz tanısı almış hastalar

- Kronik şizofreni

- Düşük bilinç düzeyi durumları

- Bilinç bozuklukları

- Edinsel beyin hasarı

- Travmatik beyin hasarı

-  HIV (Human Immunodeficiency Virus – İn-
san Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif has-
talar

- Yönetilen bakım ortamı (managed care en-
vironment)

- Çocuk koruma programları: risk altında bu-
lunan aileler

- Huzurevi

- Terminal dönem bakımevi (hospice)

- Hastaneler

- Akıl sağlığı

- Fizik tedavi ve rehabilitasyon

- Özel gereksinimler 

- GIM (Guided Imagery and Music – Rehber-
li İmgelem ve Müzik) yolcuları*

- Her tür ikili ya da grup doğaçlaması

Amaç, İşlev, Veri, Kaynak

Bu bölümde, ilgili literatürde adı geçen de-
ğerleme araçlarının diğer özelliklerine kısa-
ca bakılacaktır. Kolay okunabilir olmaları 
nedeniyle, Wigram’ın (Wigram vd., 2002; 
Wigram 2007) ve Jacobsen’in (2012) vermiş 
oldukları tablolar, özgün metinlerdeki hal-
leriyle uyumlu bir biçimde aktarılmıştır. Bir 
sonraki sayfada yer alan bu tablolar, Tablo 1 
ve Tablo 2 olarak numaralandırılmıştır. 

_______________________

* Rehberli İmgelem ve Müzikte danışan, yol-
cu olarak nitelendirilir. 
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Tablo 1. Müzik Terapisi Değerleme Çeşitlerine Genel Bakış

Amaç İşlev

Tanı değerlemesi Tanısal hipotezi desteklemeye yönelik kanıt elde etmek

Danışanın genel değerlemesi Danışanın genel gereksinimlerini bütüncül (holistik) bir 
açıdan belirleyerek uygun müdahale biçimi önermek

Müzik terapötik müdahale değerlemesi Bir müdahale biçimi olarak müzik terapisinin önemini 
destekleyen kanıt elde etmek

Tedavi öncesi değerleme İlk iki ya da üç oturumda, danışan için uygun bir terapötik 
müdahale belirlemek

Tedavinin etkililiğinin değerlemesi Müzik terapisinin zaman içinde etkililiğini değerlendir-
mek

Veri türü Kaynak

Müzikal veri Müzikal yaşantılar
Müzikal özellikler

Müzikal davranışsal veri Müzikal betimleyiciler 

Davranışsal veri Müzik terapisinde genel davranış özellikleri

Karşılaştırmaya yönelik veri Danışanların müzik terapisindeki davranışı ve müzik tera-
pisi dışındaki davranışı arasında karşılaştırma

* Wigram vd. 2002’den akt, Jacobsen 2012: 52

Tablo 2. Müzik Terapisi Değerleme Alanları Ve Odakları

Alan Değerlemenin odağı

1 Biyografik Danışanın geçmişiyle ilgili tüm veri türleri

2 Fiziksel/medikal Fiziksel ölçümler

3 Davranışsal Davranışın tüm boyutları

4 İşlevsel İşlevsel becerilerin değerlemesi

5 Gelişimsel Danışanın içinde bulunduğu büyüme modeli ve gelişim evresi 

6 Müzikal Danışanın müzikle ilişki kurma biçimi

7 Deneyimsel Danışanın yaşam algısı ve felsefesi, sorunlarıyla ilgili bilinç düzeyi

8 Kişilerarası Danışan ve terapist + danışan ve başkaları arasındaki müziklerarası ve kişilerarası ilişkiler

* Wigram, 2007: 336
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Müzik terapisinde bilinen değerleme araçla-
rının ve ayrıntılarının (isim, geliştirici, yıl, 
veri toplama yöntemi, psikometrik bilgiler 
vb.) toplu halde sunulduğu tablolar, makale-
nin odaklandığı üç güncel literatür taramasın-
da bulunabilir (Jacobsen, 2012: 53-55; Lipe, 
2015: 82-85; Cripps vd., 2016: 10-69).

VERDEAU-PAILLES’İN PSİKO-MÜZİ-
KAL DEĞERLEMESİ

Verdeau-Paillès’in Psiko-Müzikal Değerle-
mesi, Fransız nöropsikiyatr ve müzik terapisti 
Jacqueline Verdeau-Paillès tarafından 1970’li 
yılların ortalarından başlayarak geliştiril-
miş bir psikometri aracıdır (Verdeau-Paillès, 
2005; Lecourt, 2005: 77-101). Daha önceki 
bir çalışmada (Özyıldız, 2016), makale yaza-
rının Psiko-Müzikal Bilanço olarak yapmış 
olduğu çeviri, fazla mot à mot bir uyarlama 
olup, verilmek istenen anlamı tam karşılama-
maktadır. Her ne kadar işlemin sonunda bir 
tür kişilik ve ruhsal işleyiş bilançosu (Fran-
sızcasıyla bilan) ortaya çıkarılabilecek olsa 
da, karar vermeyi destekleyici düzenek rolü 
daha ön plandadır. İngilizce çevirilerde ise, 
genellikle psychomusical assessment yeğlen-
mektedir (örneğin Kirkland, 2013: 138).

Söz konusu değerlemenin bu makale kapsa-
mında yer almasının nedenlerinden biri, mü-
zik terapisi tarihindeki uzun ömürlülüğüdür. 
Tıp, psikiyatri, eğitim alanlarında ya da kendi 
işyerlerinde görev yapan Fransız müzik te-
rapistleri tarafından yaklaşık kırk yıldır sık-

ça başvurulan ve klinik uygulamalara zemin 
hazırlamayı sağlayan bir rehber olmasının 
yanı sıra, aktif ve reseptif yöntemleri uyum-
lu bir biçimde aynı çatı altında toplayan bir 
araçtır. Müzik terapistine başvuran ya da 
yönlendirilen bireyin kişiliğine olabildiğince 
derinlemesine bakmaya çalışarak bir müzik 
terapisinin uygun olup olmayacağına ilişkin 
karara destek amacıyla kullanılmakta ve ki-
şilik incelemesi bakımından bazı projekif 
testlerle (örneğin Rorschach Testi) benzer-
lik göstermekte, hatta bazen bunlarla eşgü-
dümlü olarak kullanılabilmektedir (örneğin 
Nevjinsky, 1996). Değerlemenin ortaya çıkış 
süreci, biraz Benenzon Modeli ile de bağlan-
tılıdır: Verdeau-Paillès’in çalışma arkadaşı ve 
Fransa’da müzik terapisinin kurucularından 
biri sayılan Lecourt, zamanında Benenzon ile 
yapılan fikir alışverişlerinin Psiko-Müzikal 
Değerlemenin oluşturulmasına büyük katkı 
sağladığından söz eder (Lecourt, 2004: 7).    

Günümüzde de pek çok müzik terapistinin, en 
azından çalıştıkları merkezlerin web sitelerin-
de ya da verdikleri eğitimlerde ve demeçler-
de, söz konusu aracı mesleksel çalışmalarının 
vazgeçilmez bir parçası olarak sunmasına 
karşın, akademik literatürdeki geribildirimle-
rin az sayıda olması dikkat çekicidir. Son on 
beş yılda raporlanmış Fransız kökenli araş-
tırmalara bakıldığında, öne çıkan konular; 
kronik hastalık ve kronik ağrı tedavisinin bir 
parçası olarak kullanımı (Artagnan vd., 2003; 
Labriet-Barthélémy, 2016), reanismasyonda 
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kullanım zorluğu ve alternatif reseptif teknik 
arayışı (De Lattre vd., 2015), Alzheimer has-
talığının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik 
müzik terapötik stratejilerdeki yeri (Guétin 
vd., 2014), sanatsal bileşenlerin terapötik kul-
lanımındaki yeri (Lecourt, 2011),  müzik tera-
pisinde yaratıcı sürecin gözlemlenmesindeki 
yeri (Scholer vd., 2016) ve davranış bozukluk-
ları olan çocuklara uygulanan müzik terapötik 
programlar kapsamında oyun teknolojilerine 
uyarlanabilirlik potansiyelidir (Benveniste 
vd., 2008). Fransa dışından örneklerin azlığı, 
daha da belirgindir; yukarıda sayılan çalışma-
ların bazılarına Benelüks ülkelerinden yapılan 
katkılar dışında, Doğu Avrupa kökenli ender 
örneklerle (Cioca vd., 2013) sınırlıdır. Aracın 
geçerliği, güvenirliği ya da farklı örneklemler-
le uygulanabilirliği konusundaki çalışmalar, 
yeterli görünmemektedir. Bu duruma dikkat 
çeken ve güncelleme öneren bazı isimler ol-
muştur (Gonzales-Duperret, 2011; Quenette, 
2013).

Bu makalenin söz konusu eksikliği gider-
mek gibi bir işlevi yoktur. Ancak, özellikle 
Türkiye’de müzik terapisi değerleme araçları-
nı konu alan araştırmalar için bir düşünce ze-
minin oluşmasına katkısı olabilir. Psiko-Mü-
zikal Değerleme, bireyin barındırdığı farklı 
boyutları (ruhsal, bilişsel, davranışsal) aktif 
ve reseptif yöntemler ışığında kavramaya ça-
lışarak her şeyden önce birey için önem taşı-
yabilecek pek çok ayrıntıyı hesaba katan bir 
yol haritası sunabilir. Bu sayede, uygulanacak 

(ya da uygulanmayacak) olan müzik terapötik 
program, bilgilendirilmiş temeller üzerine ku-
rulabilir. 

Psiko-Müzikal Değerlemeyi özetlemek ve ge-
nel ilkelerine kısaca değinmek gerekirse süreç, 
üç aşamadan oluşur: İlk aşamada terapist, yarı 
yapılandırılmış bir görüşme tekniği kullana-
rak, danışanın müzikal profilini oluşturur. Yö-
neltilen sorular aracılığıyla danışanın müzikle 
olan ilişkisi, müzik kültürü, müzik zevkleri, 
yaşadığı çevrelerde ve ailesinde müziğe veri-
len yer, enstrümanlarıyla olan ilişkisi, müziğe 
duyarlılığı ya da müzikal algıyı işleyiş biçimi 
(receptivity), olası bir müzik terapisi süreciyle 
ilgili düşüncelerine ilişkin bilgiler toplanır. 

İkinci aşama, reseptif aşama olarak adlandı-
rılır. Görüşme sırasında danışandan alınan 
yanıtlar, sözanlamsal ayrımlama (semantic 
differential) gibi ölçekler aracılığıyla düzen-
lenip sınıflandırılır. Bu aşamada, ön araştırma 
çalışmalarında başvurulan örneklemlerin ya-
nıtları ve danışanların yaş grubu gibi etkenler, 
belirleyici rol oynar (Nevjinsky, 1996: 108). 
Derlenen veriler aracılığıyla, danışana dinleti-
lecek 10 müzikal ve sesli alıntı belirlenir. Her 
alıntının süresi, 1 dakika 30 saniye ila 2 da-
kika 30 saniyedir. Alıntılar, taşıdıkları özellik-
ler doğrultusunda, aşağıda verilen sıralamaya 
göre danışana dinletilir:

- Alıntı 1: Betimleyici, güven veren bir parça

- Alıntı 2: Ağır, kaygı çağrıştıran bir parça
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- Alıntı 3: Duygusal bir parça

- Alıntı 4: İçtenlik taşıyan, geniş, sıcak, güven 
veren bir parça

- Alıntı 5: Protokoldaki diğer alıntılarla tama-
men ilgisiz, alışılmadık bir parça

- Alıntı 6: Protokolun genel tarzına yeniden 
geçiş sağlayan bir parça

- Alıntı 7: Müzik yerine örneğin günlük ortam 
gürültülerini içeren bir parça

- Alıntı 8: Yatıştırıcı bir parça

- Alıntı 9: Batı repertuarına ait olmayan bir 
parça

- Alıntı 10: Dengeli ve görkemli, kaygı yarat-
mayacak bir parça

Betimlemelerdeki görecelilik ve belirsizlik 
payı dikkat çekmektedir. İlk aşamadaki gö-
rüşme sırasında alınan yanıtların anlamlarının 
incelenmesi ve danışanın kültürel altyapısının 
göz önünde bulundurulması kaçınılmazdır. 
Kaynaklarda adı geçen parçalar, ağırlıklı ola-
rak Klasik Batı müziği (Vivaldi, Saint-Saëns, 
Xenakis vb.) ve Batı Pop-Rock müziğinden 
(Pierre Bachelet, Michel Polnareff vb.) örnek-
lerdir. Türkiye’de aynı aracın kullanılabilme-
sini sağlayacak titiz bir uyarlama işlemi üze-
rinde düşünmekte yarar olabilir. 

İkinci aşamadaki dinleme sürecinin ardından, 
danışanın alıntılara verdiği tepki ve yanıtlar 
sınıflandırılarak psikogram tekniğiyle düzen-

lenir. Yanıt analizi, bir sonraki aşama için belli 
parametrelerin belirginleşmesini sağlar:

- Toplam yanıt sayısı

- Zaman ve süre

- İçerik

- Sözel ifadenin özellikleri

- Davranış gözlemi

- Sıradan ve özgün yanıt oranı

- Şok ve ret tepkileri (Verdeau-Paillès, 2015: 
165).

Verilen yanıtlar; basit yanıtlar (duyusal, senes-
tetik, motor) ve karmaşık yanıtlar (karmaşık 
görsel imgeler ve sahneler, estetik izlenimler, 
değer yargıları, duygu içeren yanıtlar, anılar, 
entelektüel yanıtlar) olarak sınıflandırılıp in-
celenir.

Üçüncü ve son aşamada ise, aktif yöntem 
kullanılır. Daha önceki aşamalarda toplanan 
bilgiler aracılığıyla; ritmik ağırlıklı, melodik 
ağırlıklı, armonik ağırlıklı ve elektro-akustik 
ağırlıklı dört müzik kaydı oluşturulur. Danı-
şan, oturumun gerçekleştirildiği mekanda bu-
lunan enstrümanlardan istediklerini seçerek, 
dört kayıttan her biri eşliğinde doğaçlama ya-
par. Danışanın ortaya koyduğu doğaçlamanın 
klinik değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, 
danışan için uygun olabilecek bir müzik tera-
pisi programı önerilir.
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SONUÇ

Bu makale, güncel literatür taramaları eşliğin-
de müzik terapisinde değerleme kavramına 
ilişkin son durumun genel görüntüsünü ver-
meyi amaçlamıştır. Aktarılan çalışmalardan 
anlaşılacağı üzere, müzik terapisi değerle-
melerini konu alan araştırmalar ve değerleme 
araçlarının kullanıldığı uygulama ortamları, 
gün geçtikçe çoğalmakta ve disipline ait bilgi 
dağarcığını zenginleştirmektedir. Zenginlik, 
aynı zamanda müzik terapisinin sunduğu sayı-
sız yaratım olanağına ve dokunduğu, her biri 
benzersiz insan dünyalarına, kısacası büyük 
bir özgürlüğe işaret etmektedir. Bu özgürlüğün 
mesleğe sağladığı çeşitlilik, kullanılan araç-
larda da kendini göstermektedir. Ancak, mes-
leğin ve disiplinin ayrıcalıklarından biri olan 
çeşitlilik, yine mesleğin ve disiplinin özgürlü-
ğünü koruyabilmek adına, bilimsel temellerle 
örtüşmek durumundadır. Jensen-Doss’a göre, 
yüksek kaliteli hizmet vermenin yollarından 
biri de kanıta dayalı değerlemeden geçer ve 
bu da kanıta dayalı tedavinin önkoşulların-
dan biridir (Jensen-Doss, 2011’den akt, Lipe, 
2015: 86-87). Kanıta dayalı demek, kendini 
bilim adamı ilan edebilmekten çok; müzik 
terapisine güvenen ve güvenebilecek kişilere 
ve çevrelere, yürütülen çalışmaları saydam bir 
biçimde açıklayabilmek demektir; özellikle 
de bu konuda meslek üyelerinin karşılaştıkları 
birtakım beklentilerin, hatta baskıların varlığı 
bilinirken (Edwards, 2002 ve 2005’ten akt, 
Bunt, 2012: 175). Müzik terapisinde kullanı-

lan değerleme araçları, henüz yeterli tanınırlık 
düzeyine sahip değildir ve görünüşe göre hala 
pek çok eğitim programının ve akademik çev-
renin öncelikleri arasında yer almamaktadır. 
Makale boyunca adı geçen uzmanların yaptık-
ları çağrılara ve yeni araçların oluşturulması 
için paylaştıkları önerilere kulak verilerek, 
hem müzik terapisinin özerkliğini arttıracak 
hem de müzik terapisi hizmetlerinden daha 
fazla yarar sağlanmasına olanak tanıyacak ça-
lışmalar çoğaltılabilir ve geliştirilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Several literature reviews show that although attempts to design assessment instruments speci-
fic to music therapy started in the sixties, concrete applications remained limited for many years 
to a few examples such as Nordoff-Robbins Scales or Bruscia’s Improvisational Assessment 
Profiles. At least, such was the reality depicted in the available documentation about the sub-
ject: indeed, one has to be aware that many practitioners do not systematically share the details 
of their workings. Plus, it is also often difficult to find or access the records of local experiments 
led in different parts of the world, sometimes only because of language obstacles: although Spa-
nish-speaking and French-speaking countries are very active in the field, very few Spanish and 
French sources have been translated to English or other languages so far (and vice versa). It is 
obvious that music therapy still lacks of international homogeneity and interactivity, especially 
when it comes to training issues. If training is mentioned at this point, it is precisely because 
assessment is one of the professional activities requiring the most narrowly-specialized and 
rigorous training. Nevertheless, during the past twenty years, assessment started gaining impor-
tance among internationally documented major research topics of music therapy; the number 
of guides, books, book chapters, scientific articles and other publications dedicated to music 
therapy assessment has considerably increased, especially in Anglo-Saxon and Scandinavian 
countries. One of the factors explaining this tendency is that instead of merely using only the 
tools of related disciplines (such as psychiatry, psychology, psychotherapy, neurology, etc.), 
music therapy specialists began to multiply original and creative tools, in order to endow music 
therapy with specific methodology and instruments likely to promote its autonomy as a field 
of study. In time, those efforts allowed music therapy to progressively strengthen its identity 
as a scientifically based discipline becoming more able to better define its activity domains 
and targets. This is how assessment has eventually found a place among renewed priorities 
of the field. Nowadays, researchers and practicioners are more and more aware of the support 
that assessment may bring to various situations and issues such as diagnosis, therapeutic prog-
ram development, decision making about possible treatment pathways, standardizing work and 
practice reports; offering guidelines and scientific tools for the professionals’ training, appren-
ticeship and supervision. On the other hand, they also seem to gain an improved knowledge 
about the inevitable difficulties and question marks that any assessment operation is likely to 
bring (whether in music therapy or in any other discipline). The first part of the present article 
addresses the point reached so far and the main questionings which are giving directions to the 
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current research and practice projects. In this regard, especially three of the most recent litera-
ture reviews (that is to say those published during the past five years) have been consulted and 
formed the main sources of this article. The mentioned reviews are respectively and chronolo-
gically one doctoral thesis (published in 2012), one book chapter (published in 2015) and one 
professional guide developed by the Nordoff Robbins Centre in London (published in 2016). 
A few of their major findings and data are reported in this study, in order to give a summary 
of the recent situation, as well as the requirements and criteria included in various assessment 
tools used within music therapy contexts. More precisely, these reviews offer information about 
aspects such as the type, timing, objective, function, target population, target situation, sources, 
limitations of the assessment tools and processes. The second part of the article gives a brief 
presentation of Verdeau-Paillès’s Psychomusical Assessment. Developed in the seventies by the 
French neuropsychiatrist and music therapist Jacqueline Verdeau-Paillès with the contribution 
of some of her colleagues (such as Edith Lecourt, who is one of the pioneers of music therapy in 
France), it is known as one of the oldest assessment tools in music therapy, still frequently used 
by many professionals in France and French-speaking countries. Aiming to get a deeper vision 
of every single client and/or patient, this tool combines different active and receptive methods 
added to a projective approach, in order to propose the most accurate therapeutic pathways to 
follow for each case. But unfortunately, once again, this appears above all as a local initiative 
restricted to only specific geographic regions, not sufficiently represented at an international le-
vel. Finally, the overall objectives of the present article is to draw the attention of Turkish music 
therapy milieus to the assessment-related information collected by their foreign colleagues and 
to stimulate reflections likely to increase the amount of similar studies in Turkey, where music 
therapy is still a discipline with many aspects waiting to be unfolded and discovered. 



4343

(1)  Sorumlu Yazar: Okan SAĞLAMBİLEN,  Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Ordu / Türkiye 
osaglambilen@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 19.04.2016 Düzeltme Tarihi / Date of Arrangement: 17.07.2016 
Kabul Tarihi/ Accepted: 27.08.2016 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma - İnceleme/ Research - Research) 
Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok - None Ethics Committee

LOZAN MÜBADELESİNDEN GÜNÜMÜZE TRAKYA BÖLGESİNDE 
KABAZURNA İCRASI (1)

KABAZURNA PERFORMANCE FROM THE LAUSANNE EXCHANGE 
TO PRESENT DAY IN THARACEREGION

Okan SAĞLAMBİLEN 
Ordu Üniversitesi,  Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Ordu / Türkiye

Öz: Türkiye’ye yapılan en önemli göçlerden 
biri 1923 yılından itibaren gerçekleştirilen Türk-
Yunan Nüfus Mübadelesidir. Bu zorunlu göç 
Genç Cumhuriyetin toplum yapısının şekillenme-
sinde önemli rol oynamıştır. Mübadiller, ana yurt-
larında oluşan kültür ve geleneklerini yeni vatan-
larında da yaşamaya ve yaşatmaya çalışmışlardır. 
Yaşatılmaya çalışılan geleneklerde müzik kültürü 
irdelenmesi gereken önemli bir konudur. Kültürel 
etkileşim bağlamında müzik kültürü, yeni coğ-
rafyadaki farklı sosyolojik yapıyla kaynaşmayı 
kolaylaştıran bir etki gösterir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren Türkiye’ye gelen ve akrabalık 
durumlarına göre büyük çoğunluğu Trakya Böl-
gesine yerleştirilen Lozan mübadilleri; ataların-
dan kalan müzik kültürlerini de yanlarında getir-
mişlerdir. Mübadil müzisyenlerin önemli kolları 
Selanik ve Serez’den göç ettirilen Romanlardır. 
Bu müzisyen ailelerin beraberlerinde getirdikleri 
çalgılardan en önemlileri davul ve zurnadır. Trak-
ya Bölgesinde icra edilen zurna, kabazurna olarak 
isimlendirilmektedir. Mübadele yıllarından günü-
müze, aktarımı usta-çırak ilişkisi ile gelen kaba 
zurna icrası halen popülaritesini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mübadele, Trakya Bölgesi, 
Kabazurna, İcra

Abstract: One of the most important migrations 
made in Turkey is Turkish-Greece Population 
Exchange that was actualized as of 1923 year. 
This obligatory migration had played an impor-
tant role on shaping of the society structure of 
Young Republic. The emigrants had tried to live 
the culture and traditions having been consisted 
in their homeland and maintain them on their new 
homeland. On the traditions having been tried to 
be kept alive, music culture is an important sub-
ject to be examined. Within the context of cultu-
ral interaction, the music culture shows an effect 
facilitating to cohere with different sociological 
structure in new geography. The Lausanne emig-
rants who had come to Turkey as of the early ye-
ars of the Republic and the most of whom had 
been placed to Thrace Region according to their 
relative situations brought the music culture of 
their ancestors with them. The important sections 
of the emigrant musicians are Gypsies that had 
been emigrated from the Salonika and Serres. The 
most important ones of instruments that these mu-
sician families had brought with them are drums 
and kabazurna. The kabazurna played on Thrace 
Region is named as kabazurna. The performance 
of kabazurna coming as master-apprentice from 
the year of Migration to today still protects its po-
pularity.

Key Words: Population Exchange, Trakya Regi-
on, Kabazurna, Performance
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Giriş

Farklı coğrafyalara göç eden göçmenler ana 
yurtlarında oluşturdukları kültür ve gelenek-
lerini yeni yerleşkelerinde de yaşamaya ve 
yaşatmaya çalışmışlardır. Yaşatılmaya çalışı-
lan geleneklerde müzik kültürü araştırılması 
gereken önemli bir konudur. Bölgede 2012–
2014 yıllarında kabazurna icrasının yoğun ol-
duğu yörelerde yaptığımız alan araştırmaları, 
kabazurna sanatçısı yetişme-yetiştirme işlevi-
nin azalmakta olduğunu göstermiştir. Yazıda 
görüşme yapılan kişilerin ve bahsi geçen ka-
bazurna sanatçılarının kimlikleri açıklanma-
mıştır. Araştırma, mübadele, mübadil, yerle-
şimci, etnisite, kimlik, kültür, müzik kültürü, 
örf, âdet, sosyal norm, toplumsallaşma, folk-
lor, kabazurna, icra gibi terminolojik terimler 
içermektedir. Çalışmamızda “kaba” “zurna” 
ifadelerini bitişik olarak kullanmayı tercih 
ettik. Bundaki amacımız, kabazurna terimine 
diğer zurna çeşitlerinden farklı, kendine özgü 
bir anlam kazandırmayı sağlamaktır. Aksi du-
rumda kaba ve zurna kelimeleri ayrı ayrı çev-
rilerek birleştirilmeye çalışılmakta, sonuçta 
birbirinden değişik çevirilerle, kabazurna’yı 
tam olarak ifade edemeyen, farklı anlamlar 
ifade eden kelimeler ortaya çıkmaktadır. Bu 
bakımlardan yabancı dile çeviride “kabazur-
na” olarak Türkçe kullanılması gerekmekte-
dir. Ayrıca araştırma raporunda göç sonucu 
Trakya Bölgesine yerleşen göçmenlere de 
yerleşimci tabiri kullanılmıştır.

Günümüz de yaşayan ikinci ve üçüncü ku-
şak yerleşimci müzisyenlerle yapılan gö-
rüşmelerde Yunanistan’ın Serez ve Selanik, 
Bulgaristan’ın Deliorman (Razdrag), Ro-
manya, Türkiye’nin ise Edirne, Kırklareli ve 
Lüleburgaz yöreleri öne çıkmıştır. Konunun 
sınırlandırılması amacıyla Edirne, Kırklare-
li ve Lüleburgaz’a yerleştirilen müzisyenler 
çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Görü-
şülen yerleşimciler kabazurna sanatçısı olup 
bu geleneğin kuşaktan-kuşağa aktarımında 
önemli rol üstlenmektedir. Çalışma, kabazur-
na icra geleneğini yakın-tarihsel yaklaşımla 
günümüze taşımayı amaçlamaktadır. Mevcut 
durum irdelenmiş, problemler tespit edilerek 
çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır.

Amaç

Bu çalışmada, Trakya Bölgesinde yaygın 
olan kabazurna icra geleneğinin, 1900’lü 
yılların başından itibaren yaşanan göçlerle 
Türkiye’ye gelip, büyük çoğunluğu Trakya 
Bölgesine yerleştirilen müzisyenlerle bağlan-
tıları irdelenmeye çalışılmıştır.

Kapsam

Bu çalışmanın kapsamını 1900 lü yılların 
başından itibaren yaşanan göçlerle büyük 
çoğunluğu Trakya Bölgesine yerleştirilen 
müzisyenler oluşturmaktadır. Trakya bölgesi 
Edirne, Kırklareli ve Lüleburgaz illeri örnek-
lem olarak seçilmiş, çalışma grubunu bu üç 
ildeki yerleşimci müzisyen aileler oluştur-
muştur.
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Yöntem

Araştırma nitel araştırmalar kapsamında de-
ğerlendirilen betimsel bir çalışmadır Nitel 
araştırmaların en belirgin özelliklerinden biri, 
doğal ortamda meydana gelen özel davranış, 
yaşayış ya da olaylar üzerine yoğunlaşarak 
insana odaklanan çalışmaların sürdürülmesi-
dir (Büyüköztürk,vd.,2010:255). Çalışmada 
kartopu ve zincir örneklemesi ile görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Bu yöntem bir konu 
hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olan bi-
reylerin arasından en fazla bilgiye sahip olan 
kimdir sorusuyla başlayarak görüşülmesi ge-
reken kişilerin belirlenmesi amacıyla kulla-
nılır (Patton, 1987, Akt. Yıldırım ve Şimşek, 
2011: 111).

Araştırmanın Kısıtları

Araştırma Trakya Bölgesinde Edirne, Kırkla-
reli ve Lüleburgaz illeri ile mübadil müzis-
yenlerin kullandıkları çalgı aletleri ise kaba-
zurna ile sınırlandırılmıştır.

Göç Olgusu ve Kültürel Etkileşim

Türk Yunan nüfus mübadelesi uluslararası 
bir antlaşmadır. 30 Ocak 1923’te imzalana-
rak Lozan Anlaşması’nın ek protokolü ola-
rak onaylanmıştır. Göçe tabi tutulan kişilere 
mübadil denir. Mübadelede Türkiyeli Orto-
dokslar ile Yunanistanlı Müslümanlar kar-
şılıklı olarak, zorunlu yer değiştirmeye tabi 
tutulmuşlardır. Nüfus değişiminin büyük 
çoğunluğu 1923–1924 yıllarında gerçekleş-

miştir. Bu zorunlu göç yaklaşık 2.000.000 
insanı kapsayan dünya tarihinin en büyük 
nüfus değişimidir. Göç olgusu kavram olarak 
demografik bir değişim hareketi gibi görünse 
de sosyolojik, ekonomik, kültürel ve psiko-
lojik etkileri ile devam eden bir süreç olarak 
değerlendirilmelidir. Göç, çeşitli faktörlerin 
insan idrakinde meydana getirdiği istekli ya 
da istek dışı güdülenmelerin, mekânda yer 
değiştirilmesiyle başlar. Mekânda yer değiş-
tirme, konaklama ve yerleşme evreleriyle de-
vam eder (Demirel, 2004: 7).Göç, insanların 
ekonomik, siyasi doğal afet, isteğe bağlı ya 
da zorunlu her ne sebeple olursa olsun yaşa-
dıkları ortamdan koparak farklı insan toplu-
luklarıyla yüz yüze gelip yaşamak zorunda 
kaldıkları bir olgudur (Coşkun, 2012: 225). 
Göç; algıdaki değişim ile başlayan, mekânda 
yer değiştirme ile devam eden ve varılan yere 
uyumla tamamlanan süreçler bütünüdür (De-
mirel, 2004:7). Göç ederek farklı coğrafya da 
değişik toplumsal yapı ile tanışan yerleşimci-
ler ile o coğrafyada bulunan yerli halkın yeni 
yerleşimcilerle yaşamak durumunda olmaları 
kültürel etkileşimin başlangıcı olarak kabul 
edilebilir. Kültürel etkileşim farklı kültür 
gruplarının birbirlerinin örf, adet, gelenek, 
görenek, değer ve normlarından etkilenerek 
aynı adetleri yaşantıda kabullenme durumu-
dur. Böylece kültürel etkileşim, kültürel deği-
şime giden yönüyle toplumda yapısal etkiler 
doğurur. “Değişme”, yaşamın ve kültürlerin 
önemli ve değişmeyen bir kuralıdır. Toplum-
larda karşılıklı etkileşim sonucunda oluşan 
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değişimlerin en önemlisi kültürdür (Biber ve 
Kaplan, 2012: 204). Değişik kültürlerle iç-içe 
yaşama gerçeği karşısında insanlar; bir taraf-
tan kendi gibi düşünen, hisseden, kendi gibi 
yaşayanlarla dayanışma içinde olma, birlikte 
olma isteği duysalar da, diğer yandan toplum-
la birleşme, bütünleşme kaygısını taşırlar. Bu 
süreç ait olma ihtiyacından kaynaklanan psi-
kolojik bir durumdur. Bu aşamada yerleşim-
ciler içinde bulundukları toplumsal yaşantıya 
uygun şekilde davranmak, davranış kalıpları 
sergilemek durumundadır. Böylece uyum sü-
reci hızlanır, toplumsal kaynaşım kolaylaşır.

Kültürel Etkileşim ve Müzik Kültürü

Sosyal yaşantıda bazı temel kavramlar bu-
lunmaktadır. Âdetler, halk tarafından yaygın 
olarak kullanılan davranış şekilleridir. Top-
lumsal âdetlere doğru-yanlış ölçütleri eklen-
diğinde bunlar örf haline gelmektedir (Erkal, 
2009: 14). Folklor ise bir kavim geleneğinde 
yer almış olan pratik bilgiler, atasözleri, şar-
kılar, efsaneler, türküler, masallar, mitoslar 
ve inançların bütününe verilen isimdir (Ül-
ken, 1969; akt. Erkal, 2009: 16). Normlar, 
beklenen ve istenilen davranış kurallarıdır. 
Değişebilir ve yenilenirler. Sosyal düzenin 
devamlılığı hususunda önemli rol üstlenir. 
Sosyal değerlerin ve normların oluşması kül-
türel bir birikimin neticesidir. Sosyalleşen bi-
rey, içinde bulunduğu kültürün standartlarını 
benimser (Çavdarcı, 2002: 8). Yerli halk (nü-
fusunun daha yoğun olmasından gerek) yer-
leşimcilerin sosyalleşmesi beklentisindedir. 

Buradaki sosyalleşme yeni gelinen çevreye 
sosyo-kültürel açıdan ayak uydurma temelli-
dir. Toplumsallaşma, bireyin, içinde yaşanılan 
kültüre intibak etmesi, toplumla bütünleşme-
si, özdeşleşmesidir. Bu süreçte fert, aileden 
başlayarak toplumun değerlerini, normlarını, 
beklentilerini, davranış kalıplarını öğrenip, 
benimseyerek intibak eder. Böylece kültürel 
etkileşim bağlamında ortak kültürün tohum-
ları atılmış olur. Kültür insan yaşamının ide-
alleri, değerleri, davranışları, insanın çevreye 
uyumu, oluşumu, kökeni gibi kavramları ba-
rındırır. Kültürün, öğrenilebilirliği, tarihselli-
ği, sürekliliği, toplumsallığı, normsal kurallar 
sistemi oluşu, doyum sağlayıcılığı, değişebi-
lirliği, bütünleştiriciliği gibi genel özellikleri 
yanında önemli olan diğer bir özelliği, her 
kültür kurumunun diğer kurumlarla etkileşim 
içinde oluşudur (Günay, 2006: 98).

Müzik Kültürü; toplumun bir üyesi olarak in-
sanoğlunun, genel kültürünün yanında kazan-
dığı müzik sanatına ilişkin bilgi, beceri, tutum 
ve davranışlar ile müzik ortamlarında geçerli 
ahlak kuralları, gelenekler ve benzeri diğer 
yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık 
bir bütündür (Günay, 2006: 99). Müzik kül-
türü ve müzik eğitimi tüm insanlığın en eski, 
en köklü, en etkin kültür ve eğitim alanları-
nın başında gelmektedir (Uçan, 2005: 297). 
Müzik, yaşam ile iç-içedir. Kültürel kimlik 
bağlamında müzik kültürü, yeni coğrafyada-
ki farklı sosyolojik yapıyla kaynaşmayı ko-
laylaştıran bir etki gösterir. Bu yönüyle mü-
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zik; toplumun her seviyesine nüfuz edebilen, 
kültürler arası iletişimde, etkileşimde olumlu, 
uyumlu sonuçlar veren bir araçtır. Müzikal 
etkinlikler, sosyalleşmenin önemli araçların-
dan biridir. Bu tür etkinliklere toplumun her 
tabakasından katılımlar olur. Halk bir taraftan 
keyifli vakit geçirirken diğer taraftan tanışır, 
kaynaşır birbirleriyle etkileşimde bulunur. 
Müzikal etkinlikler (konserler, müzikli eğlen-
celer, müzikaller, vb. gibi) zaman içinde ge-
lenekleşir. Düzenli aralıklarla yinelenen fes-
tivaller halinde yapılmaya-yaşanmaya başlar. 
Müzik yerellikten genelliğe giden süreçte 
önemli bir iletişim aracı konumunu almıştır. 
Böylece içinde bulunulan toplumun müzik 
kültürü ögeleri oluşmaya başlar. Müzik kül-
türünün oluşması ve yaygınlaşması toplum-
sal değişimi, toplumsal değişim de kültürel 
değişimi tetikler. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi böl-
ge tarihsel bağlarıyla sosyo-kültürel açıdan 
önemli bir konumdadır. Anadolu; binlerce 
yıllık bir kültür mirasına ev sahipliği yap-
maktadır. Bunun ana sebeplerinden biri Do-
ğudan-Batıya, Güneyden-Kuzeye, Batıdan-
Doğuya ve Kuzeyden-Güneye sürekli olarak 
nüfus hareketliliklerinin yaşandığı jeo-stra-
tejik bir bölge olmasıdır. Bu hareketlilik gü-
nümüzde de yoğun olarak hissedilmektedir. 
Türkiye’nin hemen her bölgesi sürekli göç 
verdiği gibi sürekli göç de almaktadır. Bu 
göçler iç ve dış göçler olarak iki türlüdür. İç 
göçlerin sosyo-ekonomik boyutu ön plana 

çıkarken, dış göçler çoğunlukla komşu ül-
kelerle tarihsel geçmişimize dayanan akra-
balık ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Dış 
göçlerin çeşitli sebepleri ve önemli kültürel 
etkileri vardı. Örneğin, Sovyetler Birliğinin 
dağılmasından sonra ülkemize gelerek yer-
leşen müzik adamları, toplumumuzun müzik 
kültürünün şekillenmesinde önemli katkılar-
da bulunmuşlardır. Bu durum bir nevi beyin 
göçü olup müzik eğitimine bakan yönüyle 
de önem taşımaktadır. Diğer yandan avamın 
toplumsallaşması, kültürel değişimi, müzik 
kültürlerinin oluşması zaman gerektiren, za-
man alan süreçlerdir. Bu değişim-dönüşüm 
sürekli tekrar eden bir döngüdür. Yerleşimci, 
bir yandan kendi müzik kültürünü yanında ta-
şır, diğer yandan da yerleştiği yerde yaşayan 
halkın müzik kültürüyle tanışır. Bu aşamada 
dominant-baskın kültür kendini kabul ettire-
rek, değişim-dönüşüm başlar. Müziğin etki 
sahası geniştir. İlk başlarda otantik kimlik, 
etnik yapıön planda olsa da, zamanla toplu-
mun çeşitli katmanlarınca kabul edilmiş, be-
nimsenmiş daha yaygın bir yapı oluşur. Bu 
aşamada müzik ortak lisan olmuştur. Buluş-
ma, birleşme, kaynaşma ve dayanışmanın bir 
aracıdır. Yaygınlaşan müzik kültürü gelenek-
leşir. Toplum, geleneği yaşatan müzisyenleri 
fark etmeğe başlar. Bu müzisyenler popüler-
leşerek tanınır. Bu farkındalık, üretim-tüke-
tim ekseninde sosyo-iktisadî yapı ile çeşitli 
açılardan organik bağlar kurar. Ekonomik 
kaygılar, müziğin zenginleşmesi, üretiminin 
artması, çeşitlenmesi, çalgıların gelişmesi-
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ni de yanında taşır. Bir kültür olarak müzik, 
artık toplumun algısını değiştiren, ekonomik 
yapısını biçimlendiren bir konum almıştır. 
Arz-talep sarmalında müziksel üretim ve 
tüketimin önem kazanması, müzikal verim-
liliğin artması, müzisyen yetişme-yetiştirme 
işlevinin olumlu yönde gelişmesi sonuçlarını 
doğurur.

Kültür ve müzik ilişkisi etnomüzikoloji disip-
lini bünyesinde yapılan uygulama, çalışma ve 
araştırmalar kapsamında değerlendirilmekte-
dir. Etnoloji ise insanın ırklara ayrılışı, köke-
ni, oluşum ve yayılışı, birbirleriyle ilişkilerini, 
niteliklerini araştırıp karşılaştıran, sınıflayan 
bir bilim dalıdır (TDK, 2014). Ratzel’e göre 
(1896: 243) kültür değişikliklerinin ve kültür 
yaratıcılığının temel nedeni, göçler yoluyla 
ilişkiye geçen halkların ve kültürlerin birbir-
lerini etkilemeleridir. İnsan kültür yaratıcısı 
olmaktan daha fazla kültür taşıyıcısı konu-
mundadır. Bize göre etnisite, müzik kültürü 
taşıyıcılığında önemli rol oynasa da, kültürel 
etkileşim sonucu toplum tarafından kabullenil-
miş müzik kültürü, ortak kültürün öğesi haline 
gelerek ulusallaşır. Bu aktarım yerelden-ge-
nele, yöreselden-uluslararasına giden sürecin 
sağlıklı işlemesi yönüyle önemlidir. Artık söz 
konusu olan duygular, paylaşımlar, adetler, ge-
lenekler ve normlardır. Etnik müzik, üretildiği 
vatanından uzaklara taşınmış, gelişmiş, kabul 
görmüş, farklı toplumsal yapılar sayesinde ya-
şamına devam etmektedir. Bir müzik türü aynı 
zamanda, çok değişik mekânlarda var olabi-

liyorsa, var olduğu yerler onun yeni yurtları 
olarak düşünülebilir (Günay, 2006: 56). Artık 
müzik, yeni yurtlarında, yeni ve yerli yerler-
şimcileri ile birlikte ortak bir kültürün öğesidir.

Trakya Bölgesi, Müzisyen Göçmenler ve 
Kabazurna İcrası

Trakya Bölgesi 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde 
iki önemli göçe şahit olmuştur. Bunlardan ilki 
Balkan Savaşları (1912–1913) ile yaşanan 
göç (muhacirler), ikincisi ise 1923 yılında Lo-
zan antlaşması ile yaşanan göç (mübadiller) 
hareketidir. Bu yazıda göçmen, muhacir ya 
da mübadil terimleri yerine yerleşimci tabiri 
kullanılmıştır. Bu göçlerle gelen yerleşimci-
ler arasında amatörce veya profesyonel şe-
kilde müzik üreten aileler de bulunmaktadır. 
Trakyalı yerleşimcilere miras kalan ve ortak 
veya bireysel anılarda korunan müzik gelene-
ği, bir değer olarak, sonraki nesillere aktarıl-
makta, toplumsal müzikal kimlik yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Kültür taşıyıcılarının yeniden 
yerleşme öncesi var olan müzik kültürleri, 
yerleşim sonrasında, yeni coğrafyada ki top-
lumla paylaşılarak zaman içinde ortak âdetler 
haline gelir. Trakya Bölgesinin üç önemli ül-
kesi Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’dir. 
Yüzyıllara yayılan akrabalık bağları Türk, 
Yunan ve Bulgar müzisyenlerin kültürel bağ-
lılıklarını ortaya koyar. Bu üç kültür arasında 
müzikal bir iletişim vardır. Tüm otantikliği ve 
kendini koruma eğilimi ile canlı müzik uygu-
laması, özellikle çalgı müziği performansı, 
bu toplumlarda var olan kültürel bağlantıları 
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göstermektedir. Edirne ilinde Bulgaristan’dan 
gelen mültecilerin gayda ile çaldığı Türk me-
lodileri, Yunanistan’ın Serez ve Selanik yöre-
lerinden gelen mübadillerin zurna melodileri 
ile birleşir. Köy düğünlerinde bazı yörelerde 
klarnet ön plana çıksa da, yaygın kullanılan 
melodi sazı kabazurnadır. Bu, kabazurnanın 
meydan sazı olmasından da kaynaklanmakta-
dır. Batı Trakyalı göçmenlerin, göç sürecinde 
taşınan kültürel değerlerinin bir parçası olan 
ve kuşaktan-kuşağa aktarılan müzik kültürü, 
Doğu Trakya’da bulunan torunların gelenek-
leri halinde sürüp gitmektedir. Bu tür kültürel 
bağıntılar kültürel çeşitliliğin izleri olarak ta-
rih sahnesinde ki yerini alır. Yerleşimcilerin 
geleneksel müzik kültürlerinin anıları, yerle-
şik Trakya topluluklarının oluşturduğu halk 
çalgıcı grupları aracılığıyla yaklaşık bir asır-
dır korunmaktadır. Zaman içinde yenilenmiş, 
restore edilmiş (yöresel folklor şenliklerinde 
de icra edilen) çalgı müziği orijinal biçimin-
de icra edilmektedir. Yaptığımız araştırmalar 
Türk, Yunan ve Bulgar yerleşimcilerin ken-
di bölgeleriyle bağlantılı müziklerin yöresel 
özelliklerini koruduğunu göstermiştir. Kaba-
zurna ile icra edilen repertuar Rumeli özellik-
leri taşımaktadır.

Edirne ili sosyo-kültürel yönüyle ele alın-
dığında, göçmen kültürü ile yakından bağ-
lantılıdır. Müzik tarihi açısından yaklaşıl-
dığında çok eski tarihlere gidilebilen somut 
verilere ulaşmak mümkün olamamaktadır. 
Burası 19. yüzyılın başlarından günümüze 

kadar, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve 
Bulgaristan’dan yapılan göçler sonucu sürek-
li olarak gelen yerleşimcilerin şehridir. Bu-
raya yerleştirilen yerleşimci müzisyenlerin 
birçoğu Müslüman Romanlardır. Romanlar, 
yeni kültürün geleneklerine uyum sağlaya-
bildikleri gibi kendilerine ait gelenekleri ya-
şayabilmeleri ile de tanınırlar. Romanların 
çok kültürlü bir sosyal yapıya rahatça ayak 
uydurabildiklerini söylemek yanlış olmaz 
(Duygulu, 2006: 29). Bazı Roman müzisyen 
ailelerin Edirne’ye yerleşmesinden sonra, 
bölgede zurna icrasının yaygınlaşmaya başla-
dığı, popülerlik kazandığı söylenebilir. Bura-
da bahis konusu edilen zurna, kabazurna olup 
zurna ailesinin boyut olarak en büyük, ses 
olarak en geniş türüdür. Trakya zurnası olarak 
da anılan bu zurna sol tonundadır1 Zurna icra-
sının Bölgeye ne zaman ve kimler tarafından 
getirildiği net değildir. Edirne Osmanlı döne-
minin uzun süre askeri başkentliğini yapmış 
bir ildir. Göçlerden ve mehter lağvedilmeden 
önce zurnayı kimlerin çaldığı, mehter lağve-
dildikten sonra geleneksel olarak çalmaya de-
vam edilip-edilmediği, düğünlerde kimlerin 
çaldığı veya düğünlerin nasıl yapıldığı gibi 
hususlarda net bilgi bulunmamaktadır. Bul-
gar etnomüzikolog Rashkova (2012: 120), 
Bulgar folklorunun tipik öykülerinde, zurna-
nın bir Türk çalgısı olduğundan, bu yüzden 
bir Bulgar kızının Türklere gelin gitmesi du-
rumunda, kızın sesinin bastırılması için do-

1  Diyapazona göre “re” duyulur.
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kuz davul ve dokuz zurnanın çalındığından 
bahsetmektedir.

Günümüzde Edirne’de kabazurna icrası, 
yüzlerce yıldır devam eden bir etkinlik olan 
Kırkpınar yağlı güreşleriyle anılır olmuştur. 
Kırkpınar davul ve zurna sanatçılarının bay-
ramıdır. Bu sanatçılar Kırkpınar’ı yıl boyun-
ca bekler. Kırkpınar da davul ve zurnacılık 
belli gruplara açık artırma ile verilir. Davul 
ve zurnalar eşliğinde güreşçiler tutuşa çağrı-
lır. Zurnaların çaldığı güreş havaları ile hem 
pehlivanlar, hem de seyirciler coşturulur. 
Pehlivanlar peşrev adı verilen ısınma ve kül-
tür-fizik hareketlerini yaparak, nefesini, kas-
larını ve kalbini biraz sonra başlayacak olan 
mücadeleye hazırlar. Davul ve zurnaların 
peşrev ezgileri arasında pehlivanlar ahenkli 
bir şekilde ellerini ve kollarını sallayarak peş-
reve başlarlar (EVDB, 2006: Peşrev). Kırk-
pınar yağlı güreş şenlikleri bölge için ekono-
mik açıdan vazgeçilmez bir etkinliktir.

Edirne’de kabazurna köy düğünlerinde de 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Köy dü-
ğünleri ekonomik yönüyle kabazurna icra 
eden müzisyenler için önemlidir. Edirne’de, 
Kırklareli ve Lüleburgaz’a göre daha az sa-
yıda zurna sanatçısı bulunmaktadır. Batı’dan 
Edirne’ye girerek Trakya Bölgesine yayılan 
müzikal miras, zaman içerisin de oradan da 
daha doğulara gitmiştir. Edirne’de çalınan 
zurna nağmeleri daha yöreseldir. Güreş ha-
vaları otantikliğini korumayı başarmış ez-
gilerden oluşmaktadır. Alan araştırmasın-

da bazı Roman müzisyen muhacir ailelerin 
Trakya Bölgesine Bulgaristan’ın Razgrad 
şehrinden göç ettikleri tespit edilmiştir. Bu 
ailelerden bir kısmı Edirne’ye, bir kısmı da 
Kırklareli’ne yerleşmiştir. Razgrad kuzeydo-
ğu Bulgaristan’da, Deliorman olarak bilinen 
Türk bölgesinde bir şehirdir. Tuna Nehri’nin 
80 kilometre güneyinde yer alır. En yüksek 
ikinci Türk nüfus oranına sahip Bulgaristan 
şehridir. Tarihindeki güreşçiler sebebiyle, 
“Pehlivanlar Şehri” olarak bilinir (Wikipedia, 
2014). Edirne’de yapılan Kırkpınar güreşleri 
ile bu güreşlerde davul-zurna çalan yerleşim-
cilerin, Pehlivanlar Şehri Razgrad ile olan ak-
rabalık bağlantısı ilgi çekici bir tespittir.

Trakya Bölgesinde kabazurnanın yay-
gın kullanıldığı önemli yörelerden biri de 
Kırklareli’dir. Yörede, mübadele yıllarında 
Selanik ve Serez’den göç ettiklerini söyleyen 
roman müzisyen aileler vardır. Kabazurna 
icrasının aktarımı kuşaktan-kuşağa, baba-
dan-oğla devam etmektedir. Günümüzde bu 
gelenek üçüncü kuşaktan torunlar tarafından 
sürdürülmektedir. Görüşme yaptığımız kaba-
zurna sanatçılarından biri, dedesinin zurnayı 
Selanik’te öğrendiğini, Kırklareli’ne yerleş-
tikten sonra babasına ve amcalarına öğret-
tiğinden bahsetmiştir. Bahis konu olan aile, 
müzisyenlik yönüyle çekirdek göçmenlerden 
olup, Kırklareli bölgesinde kabazurna icra-
sının yaygınlaşması adına çok önemli kat-
kılar sağlamıştır. Görüşülen kişinin, babası, 
kayınpederi, amcası ve dayısı da yörede ün 
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yapmış kabazurna sanatçılarıdır. Yaptığımız 
araştırmalar, yöredeki kabazurna icrasının 
ilk gelen müzisyen yerleşimci ailelerden2 
itibaren devam ettiğini göstermektedir. Yö-
rede müzisyen aileler için ekonomik açıdan 
kabazurna icracılığı geçim kaynağıdır. Köy 
düğünlerinde çalmak sanatçıların en yaygın 
ve önemli gelir kapılarıdır. Bunların dışında 
halk oyunlarında zurna icra ederek kazanç 
sağlayan müzisyenler de vardır. Kırklareli’li 
kabazurna sanatçıları için “bir gelir kapısı 
olarak zurna icracılığı” konusunda en dikkat 
çeken husus, mehter takımındaki memuriyet 
durumlarıdır. 1953 yılından itibaren Genel-
kurmay bünyesinde oluşturulan Mehteran Ta-
kımında kabazurna çalan müzisyen ihtiyacına 
binâen, dönemin Mehterbaşısı Ahmet ŞEN, 
Kırklareli’nden tanıdığı ünlü bir kabazurna 
sanatçısını3  İstanbul’a davet eder. 1959–
1960 yıllarına denk geldiği hesaplanan bu 
davet sonucu4  Kırklarelili zurnacılara, sigor-
talı, sürekli ve düzenli geliri olan memuriyet 
kapısı açılır. Kırklarelili ilk Roman kabazur-
na icracısı olan bu şahsın referansıyla, 1970 
yılında diğer bir Kırklarelili kabazurna sanat-
çısı, takiben 1976–1978 yıllarında yine Kırk-
larelili iki kabazurna icracısı İstanbul Askeri 
Müze’de bulunan Mehteran Birliğinde ku-

2 Bu sayının en az beş aileden oluştuğu tespit edil-
miştir.

3 Anne tarafı Romanya, baba tarafı Selanik göçme-
nidir.

4  Şahıs İstanbul askeri Müze Mehteran Birliğinde 
26 yıl baş zurnazen olarak çalıştıktan sonra 1985 
yılında emekli olmuştur.

rum içi sınavla sivil memur olarak görevlen-
dirilirler. 1990’lı yıllarda Bu kişilerin oğulları 
da Mehteran Bölüğünde zurnazen olarak me-
muriyete başlar. Fakat biri çeşitli sebeplerle 
istifa ederek ayrılır. Daha sonra çıkarılan ya-
salar kurum içi sınavla memur alımını engel-
lediğinden dolayı yöresel alan sanatçılarının 
memuriyetlerinin önünü kapatmış olur. Alan-
da yetişerek babadan-oğla kabazurna eğitimi 
almış son Kırklarelili Kabazurna sanatçısı, 
halen Genel Kurmay Askeri Tarih ve Strateji 
Etüt Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Site-
si Komutanlığı Mehteran Birliğinden 2016 
yılında emekli olarak, İstanbul Şehzadeler 
Mehter Takımında mehterbaşı olarak göreve 
başlamıştır. Görüşme yaptığımız bu müzis-
yen “16 yaşında bir oğlu olduğunu”, “O’nu 
da kabazurna icracısı olarak eğittiğini” gurur-
la ifade etmektedir. Günümüzde Kırklarelili 
zurna icracılarının, yaygın olarak gelir elde 
ettikleri alanların başında köy düğünleri ve 
halk oyunları gelmektedir. Günümüzde Ge-
nelkurmay dışında da, çeşitli kurumların bün-
yesinde mehter toplulukları oluşturulmuştur. 
Bu mehter toplulukları da yaptıkları faaliyet-
ler, verdikleri konserlerle ilgi toplamakta ve 
maddi kazanç sağlamaktadırlar. Bu takımlar-
da çalan zurnacıların önemli bölümünü Kırk-
larelili zurna sanatçıları oluşturmaktadır.

Lüleburgaz Kırklareli vilayetinin şirin, zurna 
sanatçıları ile ünlü bir yöresidir. Alan araştır-
malarında görüştüğümüz hemen bütün icracı 
ve çalgı yapımcıları Lüleburgazlı zurnacıla-
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rın klarnet gibi zurna çaldığından bahsetmiş-
lerdir. Lüleburgaz’da, Trakya Bölgesinde ki 
diğer yörelere kıyasla daha fazla zurna sanat-
çısı vardır. Yörede kabazurna ince saz ile bir-
likte çalmaktadır. Zurna ezgileri daha kıvrak 
ve hızlı seslendirilmektedir. İcra teknikleri 
diğer yörelere nazaran daha gelişmiştir. Araş-
tırmamız boyunca ulaştığımız dört kabazurna 
albümünden üç adedi bu yöredeki sanatçılar 
tarafından kaydedilmiştir. Diğer albümün sa-
natçısı da zurnayı Lüleburgaz üslubuyla çal-
dığını ifade etmiştir.

Kasabada yapılan müzik çalışmaları 1928 
yılına kadar gitmektedir. İlk olarak Yeşilo-
va Kulübü bünyesinde kurulan bando, Halk 
evlerindeki müzik faaliyetleri, belediye gazi-
nosu, Lüleburgaz Musiki Korosu, Caz grup-
ları, belediye bandosu, çeşitli müzik grupları 
adından söz ettirmiştir. Lüleburgaz’ın müzik 
tarihinde rol alan önemli kol da Roman mü-
zisyenlerdir. Daha çok zurna ve davul çalarak 
geçimlerini sağlayan birçok ailenin kökleri 
1924 Selanik göçlerine dayanır. Lüleburgaz 
ve çevresindeki düğünlerde, eğlencelerde, 
folklor grup çalışmalarında bu müzisyenler 
çalarlar (Arslan, 2011: 257). Roman zurna-
cılar Lüleburgaz’da 90 yıldır sürdürdükleri 
geleneği tüm ekonomik sıkıntılarına rağmen 
bugünde devam ettirmeye çalışmaktadırlar. 

Yörede kabazurna icrasının geçmişine ilişkin 
önemli verilere ulaşılmıştır. Lüleburgaz’da 
halen meşhur olan kabazurna icra gelene-
ği, Türk-Yunan nüfus mübadelesinde Se-

rez ve Selanik’ten yöreye yerleşen Roman 
müzisyenlere dayanmaktadır. Bu ailelerden 
en önemlisi Tahirc5 lakaplı ünlü kabazurna 
sanatçısının bulunduğu gruptur. Tâhir usta-
nın torunu6 “Selanik düğünlerinde Tâhir’cik 
gelmeden, zurnasıyla gelin havası çalmadan, 
gelin kiliseye girmezdi” diyor. Tahir usta 
sonradan “Beşkardeşler” olarak ünlenen beş 
çocuğuna da müzisyenliği aşılamıştır. Beş-
kardeşler Lüleburgaz ve çevresinde düğünle-
rin vazgeçilmez isimlerindendir. Zurnanın iş 
gücünü ve anlatım şeklini genişletmişlerdir. 
İlk iki kuşak 1930–1970 yılları arasında da-
vul-zurna icrası yönüyle Lüleburgaz ve çev-
resinde büyük ün yapmıştır. Bu kişiler yörede 
birçok müzisyenin yetişmesine de önayak ol-
muşlardır (Arslan, 2011: 260). Lüleburgaz’da 
kabazurna icrasının ikinci kuşak müzisyen-
lerden itibaren hızla yaygınlaşmaya başladı-
ğı görülür. Beşkardeşlerin yanlarına aldıkları 
davul ve dem zurnalar zamanla meyvesini 
vermiş ve üçüncü kuşak icracılar yetişmiş-
tir. İkinci ve üçüncü kuşak sanatçılar 1970 
den günümüze icrayı sürdürmeye devam et-
mektedirler. Yörede ki müzisyenlerin geçim 
kaynağı çalgı icracılığıdır. Kabazurna, köy 
düğünleri ve folklor gruplarının yanı sıra ince 
saz ekiplerinin, caz gruplarının ve mehter 
topluluklarının da vaz geçilmez çalgısı konu-
mundadır. Yörede bazı zurnacılar, kabazurna, 
kanel (boru-lüle), kamış yapıp satarak maddi 

5  “Tâhir usta” 1899 Yunanistan-Serez doğumlu.
6 Kendisi de üçüncü kuşaktan günümüzün ünlü 

kabazurna üstatlarından biridir.
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gelir elde etmektedir. Lüleburgaz Altıyol’da 
ki kahvehanelerde üçüncü kuşak kabazurna 
sanatçıları ile yaptığımız söyleşiler de dördün-
cü kuşakta zurnaya karşı ilginin azaldığından 
bahsedilmiştir.

Bir Çalgı Olarak Kabazurna ve Kabazur-
na Eğitimi

Kabazurna Türk Müziğinin hemen her alanın-
da temsil yeteneği olan geleneksel bir çalgıdır. 
Zurna ailesinin boyutu en büyük, ses hacmi 
en geniş üyesidir. Ağaç nefesli, çift yapraklı 
kamışla çalınan üflemeli bir çalgıdır. Kaba-
zurna yaklaşık 2,5 oktavlık ses genişliğiyle7  
transpoze çalmaya uygun bir sazdır Yapımın-
da erik, dut, kiraz, kayısı, gül veya abanoz 
gibi sert ağaç türleri kullanılmaktadır. Picken 
(1975: 492)8, en iyi zurnanın abanozdan yapıl-
dığını fakat erik ağacından da yüksek kaliteli 
zurnalar üretildiğinden, icracıların bu zurnala-
rı daha çok tercih ettiğinden bahsetmektedir. 
Günümüzde de kabazurna icracıları erik ağa-
cından yapılan zurnaları daha fazla tercih et-
mektedirler. Kabazurna; sipsi, başlık (dil) ve 
gövde adı verilen üç ana organdan oluşur.

7 Bazı sesler dudak kademesi ile üçüncü oktavdan 
alınabilmektedir.

8 Bu bilgiKırklarelili kabazurna sanatçısı Hüseyin 
Ünal’ın fikrine dayanarak verilmiştir.

Şekil 1. Sipsi

Şekil 2. Dil

Şekil 3. Gövde9

9 Resimler Okan SAĞLAMBİLEN tarafından 
çekilerek kullanılmıştır.
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Sipsi, çift yapraklı kamışın, ip vasıtasıyla me-
tal bir boruya (lüle) sarıldığı bölümdür. Kamış, 
dere boylarında, bataklıklarda yetişen sazlar-
dan (kamışlardan) elde edilir. Her sazdan ka-
mış yapılamaz. Sazların cinsi, yetiştiği bölge, 
erkek veya dişi oluşu, yapısı önemlidir. Ses bu 
kamış vasıtasıyla üretilir. Sesin ahenkli çık-
ması için kamışın boruyla uyumu çok önemli-
dir. Boru ve kamışın sipsi olabilmesi için “ka-
mış sarmak” diye tabir edilen işlemi yapmak 
gereklidir. Boruya kamışın sarılması oldukça 
ince ve hassas ayarlar gerektirir. Her icracı ka-
mış saramaz; tecrübe gerektiren bir işlemdir. 
Kamışın takıldığı dil (başlık) adı verilen kısım 
şimşir ağacından yapılmaktadır. Dil zurnanın 
akordu için hayati önem taşır. Dilin alt kısmın-
da, iki parçalı, ucu açık kargaburnu denilen 
ana gövdeyle bütünleşik bir yapı vardır. Geniş 
olan üst kısmına başlık adı verilir. Başlık kıs-
mı ile kargaburnu arasında, üflenen nefes ile 
elde edilen sesin karakterize olduğu kapalı bir 
bölüm vardır. Zurna hangi ağaçtan ne kadar 
iyi yapılmış olursa olsun dil iyi olmadı mı iyi 
çalışmaz. Gövde; perde deliklerinin bulundu-
ğu bölümle (klavye), cin (şeytan) deliklerinin 
bulunduğu kalak kısmından oluşur. Her çalıcı 
tornadan yeni çıkmış zurnayı kendi çalış tarzı-
na göre ayarlar. Dilin borusunu genişletir, kar-
gaburnunu kısaltır, gövde üstündeki deliklerin 
çapı ile oynar, şeytan deliklerini genişletir. 
Çalıcı, zurnası üstünde, çalma tarzına göre en 
iyi tonu, en sağlam akordu tutturabilmek için 
bahsettiğimiz bir veya birkaç ayarlamayı bir-
den yapar. Bu tecrübe gerektiren bir işlemdir. 

Başlangıç aşamasında olan çalıcılar (çırak), bu 
tür işlemler için ustalarından yardım almalıdır.

Kabazurna yapısal olarak primitif özellikleri-
ni korumaktadır. Hiçbir parçasının üretimin-
de standartlık yoktur ve sağlanamamaktadır. 
Aynı ağaçtan, aynı tornadan çıkan iki dil veya 
iki gövde arasında bile büyük farklılıklar gö-
rülmektedir. Kamış-boru, sipsi-dil, dil-gövde 
uyumu her üretimde sağlanamamaktadır. Ka-
bazurna meydan sazıdır. Ses şiddeti oldukça 
yüksektir. Nüans uygulayabilmek oldukça 
zordur. Gövdesinin ön kısmında yedi, alt kı-
sımda ise bir adet delik bulunur. Makamsal 
icradaki bütün sesler, bu perdelerin parmaklar 
ile kapatılıp-açılması suretiyle dudaktan ayar-
lanır. Yüzlerce değişik ses frekansı dudak-ne-
fes, kamış-parmak kombinasyonu10 ile üretilir. 
Seslerin temiz çıkması için icracının dudak 
performansı iyi, repertuarı yeterli, kulağı eği-
timli olmalıdır. Çalgının yapısından kaynaklı 
bütün bu olumsuz etkenler, öğrenciyi çalgıya 
karşı tereddütle karışık olumsuz bir ruh haline 
sokar. Bu durum öğrencinin, icrası daha kolay 
olan çalgılara yönelmesine sebep olur.

Kabazurna öğrenimi için başlangıç aşamasın-
da uygun bir ağaçtan tornada iyi çekilmiş bir 
zurnaya ihtiyaç vardır. Kabazurnanın yapısal 
özelliklerini bilen tecrübeli bir çalıcıya sazın 
akort ayarlarının yaptırılması gerekmektedir. 
Daha sonra deneyimli bir ustaya kamış sardı-

10  İş birliğiyle.
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rılması gereklidir. Böylece elimizde sipsi-dil-
gövde bileşimi ile akordu iyi bir zurna olur.

Öğrencinin daha önce nefesli bir çalgı çalmış 
olması kabazurna öğrenimi için avantaj olarak 
değerlendirilir. Başlangıç aşamasında, zurna 
klavyesinde bulunan tüm seslerin, tampere 
sistemine göre uzun uzun üflenmesi gerekir. 
Frekansları doğru, temiz ve parlak ses elde 
edilinceye kadar ses üflemeye devam edilme-
lidir. Alanda öğrenenler bu aşamadaki eğitimi 
ustalarının yanında dem tutarak alırlar. Ezgi 
ve melodilere geçilmesi için öğrencinin ku-
lağında makamsal yapının bulunması gerekir. 
Mikro-tonal seslerin nerede nasıl üfleneceği 
tamamen duyumla alakalıdır. Çalıcının ku-
lağında ezgisel yapı varsa baskılar doğrudur, 
sesler temiz çıkar. Aksi takdirde; üretilen ses-
ler dinleyicide kulakları tırmalayıcı, rahatsız 
edici etki bırakır. İcracının kendisi de bu du-
rumdan rahatsızlık duyar. Bu durum öğrenci-
nin çalgıdan soğumasına, uzaklaşmasına ve 
nihayet eğitimini yarıda kesmesine sebep olur.

Tartışma

Yapılan alan çalışmaları ve literatür taramasın-
da konu ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğu 
görülmüştür. Göç olgusunu inceleyen birçok 
yayın bulunsa da; müzik kültürü bağlamında, 
göçün etkilerinin incelendiği birkaç makale 
dışında her hangi bir yayına ulaşılamamıştır. 
Yapılan literatür taramalarında Makaleler dı-
şında, yöresel bazda kabazurna icrasına deği-
nen iki adet yüksek lisans tezi (Ötken, 1996; 

Yürük, 2001) iki adet doktora tezi (Özer, 
2012; Sağlambilen, 2014) iki adet yayınlan-
mış kitap (Arslan, 2010; Duygulu, 2006), üç 
adet cd audio albüm (Özden, 2006; Özmen, 
1995; Yürük, 2010)’a ulaşılmıştır.

Günümüzde kabazurna icra geleneğinin, bu 
çalgıya gönül vermiş kişilerce, herhangi bir 
kurum veya kuruluşun desteği alınmadan sa-
dece şahsi gayret ve çabalar ile yürütülmek-
tedir. Kabazurna sanatının devamlılığı için 
özel sektör ya da devlet desteğinin şart olduğu 
gözlemlenmiştir. Trakya Bölgesinde bulunan 
Halk eğitimi merkezleri, Çıraklık eğitimi mer-
kezleri, Meslekî eğitim kurumları, Özel kurs-
lar, Eğitim ve uygulama okulları, vb. gibi yay-
gın eğitim kurumlarında, devlet destekli kaba 
zurna bölümleri, kursları açılmalı, bu bölüm-
lerde yöresel sanatçıların sosyal güvence ve 
ücret karşılığı istihdam edilmeleri sağlanma-
lıdır. Lüleburgaz yöresinde, “Geleneksel Çal-
gılar Araştırma ve Eğitim Merkezi” kurulmalı, 
yöredeki usta öğreticilerin bu enstitüde eğit-
menlik yapabilmeleri için gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır. Bölgede bulunan meslekî müzik 
eğitimi kurumlarında geleneksel Türk müzi-
ği çalgıları eğitimi bölümleri oluşturulmalı, 
O bölgeye özel yöresel çalgıların eğitim ve 
öğretiminin yapılması sağlanmalı, bölgedeki 
usta öğreticilerin görevlendirilmeleri için ge-
rekli düzenlemeler yapılmalıdır (Sağlambilen, 
2014: 227).
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Yapılan görüşmelerde, kabazurna icracılarının 
tamamı eğitim ve öğretimin usta-çırak11 şek-
linde yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Za-
ten mahalli sanatçılar yaşantıda ”usta-çırak” 
ilişkisi içindedir. Önce davulla yöresel ritim-
ler vurulur, sonra zurnayla ustanın yanında 
dem tutulur. Kabazurnanın eşlik sazı olarak 
kullanılması aşamasında ise uzun yıllar eğitim 
gerektiren sesin gürlüğünün azaltılabilmesi 
ve entonasyon gibi uyum zorlukların vardır. 
Araştırmada Trakya Bölgesi genelinde görüş-
me yapılan kabazurna sanatçılarının tamamı-
nın kabazurna icra sanatı için, melodik yapıla-
rının oldukça gelişmiş olduğu, repertuarlarının 
yeteri kadar zengin, üfleme tekniklerinin ileri 
seviyelerde olduğu, ses yoğunluğunu ayarla-
yabildikleri,  icrada nüans ifadelerini uygu-
layabildikleri görülmüştür. Bölge genelinde; 
gelişen ve değişen sosyo-ekonomik yapı dü-
şünüldüğünde kaba zurna icrası ile geçimini 
sağlamaya çalışan müzisyenlerin icralarında 
Lüleburgaz yöresi üslûbuna yakın çalmaya 
çalıştıkları söylenebilir.

Öneriler

İlk başlarda günde ortalama 8–10 saat çalışıl-
malıdır. Daha sonraları da repertuar yapmak 
için özel çaba sarf edilmeli bol bol makamsal 
müzik12 dinlenmelidir. Kaba zurna öğrenimi-
nin icra aşamasında dilli çalış, bağlı çalış gibi 
teknikler oldukça önemli olup, bu tekniklerin 

11  Geleneksel çalgı eğitiminde meşk sistemi
12  Şarkı, türkü, vb. gibi

öğrenilmesi uzun ve çok çalışılması gereken 
bir sürece yayılmalıdır. İcra kalitesi bu tek-
niklerin doğru kullanılmasına bağlıdır. Bunlar 
hep dinleyerek ve uygulayarak öğrenilmesi 
gereken tekniklerdir. Bu tekniklerin kazanı-
labilmesi için ustanın taklit edilmesi gerekir. 
Çırak, ancak bu teknikleri ustasından birebir 
kopyalayıp icrada kalfalık seviyesine gelip, 
sonra kendi üslûbunu oluşturmak suretiyle 
ustalaşabilir. Kaba zurnanın halkça tutulma-
sı (popülerlik kazanması) gerekmektedir. Bu 
nedenle günümüz kaba zurna icracıları des-
teklenmeli, televizyon kanallarında kabazurna 
performansına yönelik programlar yapılmalı, 
kabazurna geleneğine yönelik belgesel film-
ler yapılmalı konu düzenli aralıklarla günde-
me alınmalı gündemde tutulmalıdır. Ayrıca 
Meslekî müzik eğitimi veren kurumların çalgı 
yapım bölümlerinde kabazurnanın yapısına 
yönelik araştırmalar yapılmalı, bu bölümlerde 
kaba zurna imalatının yapılması sağlanmalı-
dır. Yine bu bölümler tarafından, Türkiye de 
kaba zurna imalatı yapan zanaatkârlar tespit 
edilerek kendilerinden istifade yoluna gidile-
bilir. Konuya bütçe ayrılması ve kaba zurna-
nın standart bir yapıya kavuşması için gerekli 
çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Meslekî müzik eğitimine yönelik, konservatu-
varlar bünyesinde bulunan ilköğretim bölüm-
leri yaygınlaştırılmalı, çalgı eğitimine 10–12 
yaşlarından itibaren başlanması sağlanmalıdır. 
Konservatuarların çalgı eğitimi bölümlerinde 
kabazurna eğitim-öğretimi desteklenmeli, öğ-
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rencilere alanda staj uygulaması yaptırılmalı-
dır. Kabazurna eğitim ve öğretimine yönelik 
metodolojik çalışmalar yapılmalı, ders müfre-
datı oluşturulmalıdır. Kabazurna icra eden usta 
sanatçıların icraları analiz edilerek, literatürde 
bulunmayan seslendirme teknikleri tanımlan-
malı, ilgili terminoloji zenginleştirilmelidir. 
Meslekî müzik eğitimi veren kurumların çal-
gı yapım bölümlerinde kabazurnanın yapısına 
yönelik araştırmalar yapılmalı, bu bölümlerde 
kabazurna imalatının yapılması sağlanmalı-
dır.. Son olarak kabazurnanın halkça tutul-
ması13  gerekmektedir. Bu nedenle; günümüz 
kabazurna icracıları desteklenmeli, televizyon 
kanallarında, müzik programlarında perfor-
manslarını sergileyebilmeleri sağlanmalı, ka-
bazurna geleneğine yönelik belgesel filmler 
yapılmalı, konu düzenli aralıklarla gündeme 
alınarak, gündemde tutulmalıdır (Sağlambi-
len, 2014: 227).

Sonuç

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Balkan ülkelerin-
den Anadolu’ya önemli nüfus hareketlilikleri 
(göçler) yaşanmıştır:

13  Popülerlik kazanması

Şekil 4. Balkanlardan Türkiye’ye  
Göç Haritası

Bu göçler toplumun kültürel yapısının şekil-
lenmesinde önemli rol oynamıştır. Yerleşim-
ciler, ana yurtlarında oluşan kültür ve gele-
neklerini yeni vatanlarında da yaşamaya ve 
yaşatmaya çalışmışlardır. Bu göçler sırasında 
müzisyen aileler yeni yerleştikleri coğrafyaya, 
kültürel miraslarının önemli yapı taşlarından 
olan müzik kültürlerini de taşımışlardır. Mü-
zisyen ailelerin birçoğu yerleşik düzen için 
Trakya Bölgesini tercih etmiştir. Bu aileler 
çalgı sanatçısıdır. Bölge’de en yaygın kullanı-
lan çalgı aleti davul ve zurnadır. Çalgı sanat-
çılığının en önemli sebebi ekonomik kaygılar 
görünse de, yerleşimcilerin alt psikolojilerin-
de, ait olma, öz güven kazanma, toplumsallaş-
ma gibi duygular taşıdığı da gözlemlenmiştir.

Zamanımızda kaba zurna icrası, köy dü-
ğünlerinden-folklor müsabakalarına, deve 
güreşlerinden-Kırkpınar’a ve çeşitli kurum 
ve kuruluşların bünyesinde faaliyet gösteren 
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mehter takımlarına kadar geniş bir uygulama 
alanı bulmaktadır. Trakya Bölgesinde kaba 
zurna icra eden birçok mahalli sanatçı vardır. 
Bu çalgının öğretimi babadan oğla, usta-çırak 
usulüyle devam etmektedir. Ayrıca bölgeye 
yönelik yapılan ön araştırmalarda, zurna ic-
rasında ki sürekliliğin bazı aileler tarafından 
sahiplenilerek yürütüldüğü tespit edilmiştir. 
Mahalli kaba zurna sanatçıları, çeşitli zaman-
lar da Türk kültürünü tanıtmak maksatlı dü-
zenlenen uluslararası sanatsal faaliyetlerde 
boy göstererek ülkemizi temsil etme rolü üst-
lenmektedirler. Bölgede kabazurna icrasının 
yoğun olduğu yörelerde yapılan araştırma-
lar, kabazurna sanatçısı yetişme-yetiştirme 
işlevinin azalmakta olduğunu göstermiştir. 
Kabazurnanın yapısal özellikleri icracının 
çalgıya hâkimiyetini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Çalgının standart bir yapısı varmış 
gibi görünse de fabrikasyon olarak üretimi 
yapılamadığı, bu yüzden de çalgınınyapısın-
da, çalıcıdan çalıcıya değişen çeşitli oyna-
malar, düzeltmeler yapıldığı tespit edilmiştir. 
Böylece geleneksel Türk çalgıları imalatında 
sık rastlanan bu sorunsalın, kabazurna sazı 
içinde geçerli olduğu anlaşılmıştır.

Gazimihal (1962: 267) klarinetin zurnayı 
yıprattığını söylediği 52 yıl öncesinden beri-
dir, kabazurna icracılığı yerini hızla klarne-
te bırakmaktadır. Klarnetin standart yapıda 
olması, yine standart olarak üretilebilen tek 
yapraklı kamışla icra edilmesi, öğrenim ko-
laylığı gibi hususlar bu durumun en önemli 

sebeplerindendir. Bunların yanında kabazur-
na klarnet gibi transpoze çalan geniş ses ya-
pısına sahip bir çalgıdır. Özellikle Lüleburgaz 
yöresinde ve Lüleburgaz üslubu ile çalınan 
bölgelerde klarnet kıvraklığında icralar üre-
tilebilmektedir.

Mahalli zurna sanatçılarının icra alanları git-
tikçe daralmaktadır. Kırkpınar’da davul-zur-
na ekibinin ücretlendirilme işlevi belediye 
tarafından taşerona verilmeye başlanmıştır. 
Bölgede meslekî müzik eğitimi veren ku-
rumlarda kabazurna eğitimi verilmemektedir. 
Tekirdağ Belediye Konservatuvarında kişisel 
çabalarla kabazurna eğitimi verilmeye çalı-
şılsa da eğitime yönelik planlı bir müfredat 
bulunmamaktadır. 

Yöredeki çalgı sanatçılarının sosyal güven-
cesi yoktur. Yöresel müzisyenlerin düzenli 
gelirleri bulunmamaktadır. Kabazurna ic-
rasından elde ettikleri maddî kazancın çok 
büyük bir bölümünü sezon14 denilen ilkba-
harın son ayından sonbaharın ilk ayını kap-
sayan zamanda elde etmektedirler. Bütün bu 
sebepler,çalgı icracısı müzisyenlerin zaten 
olumsuz olan ekonomik koşullarını daha da 
zorlaştırmaktadır. Bu durum, Bölgede yakla-
şık 100 yıldır süre gelen kaba zurna icracısı 
yetişme-yetiştirme işlevini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Canlı çalgı performansı son 
kuşakta iyiden iyiye azalmıştır. Yakın bir ge-

14 Mayıs ayının başlarından Eylül ayının ortalarına 
kadar olan zaman dilimi
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lecekte bu geleneğin daha fazla devam ettiri-
lemeyerek unutulması gibi bir durumla karşı-
laşılabileceği düşünülmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

In this study, the performance of kabazurna being widespread on the Thrace Region will be 
tried to be examined about its connections with the musicians, the most of whom came to Tur-
key by migrating from the beginning of 1900s and were placed on the Thrace Region. The 
settlers tried to live the culture and traditions consisted in their homeland and make them survi-
ve in their new homeland. On the traditions that was tried to be maintained, music culture is an 
important subject to be examined. In the region, the field research that we made on the regions 
where the performance of the kabazurna was intense between 2012-2014 years has shown that 
the function of raising-growing kabazurna performer has been decreasing. The study contains 
terminological terms like population exchange, emigrant, settler, ethnicity, identity, culture, 
music culture, traditions, customs, social norm, socialization, folklore, kabazurna and perfor-
mance. In our study, the settler word has been used for the emigrants having been placed on the 
Thrace Region as a result of migration. The research is a descriptive study evaluated within the 
scope of qualitative research. Interview technique has been used in the research. On the intervi-
ews made with the second and third generation musicians living today, Serres and the Salonika 
in Greece, Deliorman (Razdrag) in Bulgaria, in Romania, Edirne, Kıklareli and Lüleburgaz in 
Turkey have come to the forefront. For the purpose of limiting the subject, the musicians settled 
on Edirne, Kırklareli and Lüleburgaz have constituted the sample of the study. The study aims 
at convey the kabazurna performance tradition to today with near-historical approach. The ava-
ilable situation has been investigated, solution propositions have been tried to be produced by 
determining problemsTurkish-Greece Population Exchange is an international agreement. It 
was signed on 30 January 1923 and it was approved as addition-protocol of the Lausanne Tre-
aty. The migration phenomenon should be evaluated as an on-going-process with the sociologi-
cal, economic, cultural and psychological effects even if it is seen as a demographical change 
movement as a concept. The cultural interaction is the situation of accepting the same tradition 
in life by being affected from each other’s’ traditions, customs, values and norms of different 
culture groups. The people on the opposite of the fact of living together with different cultures; 
on one hand, even if they desire to be in solidarity with those who live, think, feel like themsel-
ves, to be together, on the other hand, they have worry for being union, consolidation with so-
ciety. This process is a psychological situation deriving from the need of belonging. Native 
population ( it is because the population is more dense) expect from the settlers to be socializa-
tion. The socialization mentioned here is based on keeping pace with the environment in terms 
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of socio-cultural. Socialization is that a person be adapt to the culture being lived in it, become 
integrated with society, and be identified with it. In this process, the person starting from his/her 
family, learns the values, norms, expectations and behaviour patterns of the society and adjusts 
them by adopting. Therefore, in the context of cultural interaction, the seeds of the common 
culture are sowed.The culture and training of music have been the main of the oldest, the most 
long-established and effective culture and training fields (Uçan, 2005: 297). Music is intertwi-
ned with life. The music culture, in the context of cultural identification, shows an effect that 
facilitates cohering with different sociological structure in new geography. With this aspect, 
music is a device that penetrates to every level of society and that gives positive and consisted 
results on cross-cultural communication and interaction. The musical activities are one of the 
important devices of socialization. There are participations from every layer of society to these 
kinds of activities. While the people, on one hand, spend pleasant times, on the other hand, they 
become acquainted with, socialise, and interact with each other. The musical activities (con-
certs, musical entertainments, musicals etc.) become tradition in time. They are started to be 
done-maintained in in the case of festivals being repeated in regular intervals. Music takes the 
position of an important communication tool in the process from locality to generality. There-
fore, the elements of music culture of the current society start to consist. The formation and 
being widespread of music culture trigger social change, the social change triggers cultural 
change.The geographical region which Turkey is within is in an important position in terms of 
socio-cultural with its historical bonds. Anatolia hosts to thousands of years of cultural heritage. 
One of the main reasons of this is that it is being a geo-strategic region where the population 
migrations occur constantly from East to West, from South to North, from West to East and 
from North to South. The area of influence is wide. Although authentic identity, ethnical struc-
ture have been at the forefront, a more common structure that was accepted, adapted by diffe-
rent layers of the society consists in time. Three important countries of Thrace Region are 
Bulgarian, Greece and Turkey. The bonds of kinship being spread to centuries reveal the cultu-
ral bonds of Turkish, Greek and Bulgarian musicians. There is a musical communication among 
these three cultures. In Edirne, the Turkish melodies that Bulgarian refugees play with bagpipe 
combine with kabazurna melodies of the refugees having come from Serres and the Salonika. 
The music culture of West Thrace emigrants that has been a part of cultural values carried du-
ring migration and transmitted from generation to generation persists in the traditions of the 
descendancet found in East Thrace. The musical instrument (being performed in local folklore 
festivals) renewed, restored in time has been being performed with kabazurna in its original 
form. Our researches have shown that Turkish, Greek and Bulgarian settlers have protected the 
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local properties of themusic linked to their regions. The repertoire performed by kabazurna 
bears Romany properties.When Edirne Province is dealt with the socio-cultural aspects, it is 
closely linked with the culture of emigrants. When approached in terms of music history, it 
cannot be possible to reach concrete data going back to very ancient history. Here is the city of 
settlers coming constantly as a result of the immigrations made from Greece, Romania, Yugos-
lavia, and Bulgaria from the beginning of the 19. Century till today. After some Romanian 
musician families have settled in Edirne, it can be said that the performance of shrill has started 
to be wide spread, has become popularity in the region. Bulgarian ethnomusicologist Rashkova 
(2012: 120) mentions that in typical stories of Bulgarian folklore, kabazurna is a kind of Tur-
kish instrument, therefore, in case a Bulgarian girl marries with a man from Turkey, nine drums 
and nine shrill pipes are played in order to compress the voice of the girl. Today, the performan-
ce of kabazurna has been being remembered by Kırkpınar oil wrestling that is a festival on-
going for hundred years. Wrestlers do warm-up and culture-physical movements named peşrev 
and prepare their breath, muscles and their hearts and struggles to be started a little later. Among 
the peşrev melodies of drums and kabazurna, the wrestles start to make peşrev by shaking their 
hands and arms in harmonious way. Kırkpınar oil wrestling festivals are an inevitable activity 
for the region in terms of economical.One of the important regions that shrill pipes are used 
extensively in Thrace Region is Kırklareli. In the region, there are Romany musician families 
saying that they immigrated from the Salonika and Serres in the year of Population Exchange. 
The performance of kabazurna continues from generation to generation, from father to son. 
Today, this tradition is maintained by third generation grandchildren. One of the kabazurna 
performers that we interviewed mentioned that his grandfather learned kabazurna in the Salo-
nika, and taught his father and uncles after he had come from Kırklareli and settled there.Our 
researches show that the performance of kabazurna on the region has been continuing as from 
the first musician settler families (it has been determined that this number consists of at least 
five families). For the musician families on the region, the performance of kabazurna is the 
means of living in terms of economical.Lüleburgaz is a famous region of Kırklareli with its 
poem and kabazurna player. Almost all performers and instrument makers that we interviewed 
with on area studies, Lüleburgaz kabazurna players mentioned that they played kabazurna like 
clarinet. There are more kabazurna players in Lüleburgaz than other regions in Thrace Region. 
In the region, kabazurna is played with thin stringed instrument. The melodies of kabazurna are 
vocalized lithely and fast. The performance techniques have advanced more compared to other 
regions. The kabazurna performance tradition being still famous in Lüleburgaz is based on the 
Romany musicians settled to the region from Serres and the Salonika during Turkish-Greece 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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 

Population Exchange. The means of living of the musicians in the region is the performance of 
instrument. kabazurna is an inevitable instrument of stringed instrument teams, jazz groups and 
mehter communities as well as village weddings and folklore groups. Some kabazurna players 
in the region get financial income by making and selling kabazurna, fluted (pipe-puff) and reed. 
The conversations we have made with third generation kabazurna players in the Altıyol coffee-
house in Lüleburgaz have been being mentioned that interest has decreased for kabazurna on 
third generation.Kabazurna is an traditional instrument having representative talent on almost 
every field of Turkish Music. The size of the kabazurna family is the biggest, the largest mem-
ber of sound volume. It is a instrument played by tree wind, double leaf reed. Kabazurna is a 
thrombosed fit to play with about 2,5 octave voice width (some voices can be gotten from third 
octave with lip stage). Kabazurna protects its primitive features structurally. There is no stan-
dardization on the production of its any part and cannot be provided. Big differences are seen 
even between two keys or two trunks existing from the same tree, same lathes. Reed-pipe, reed 
key, key-trunk harmony can not be provided on each product. Kabazurna is square reed. Its 
sound violence is extremely high. It is quite difficult to apply nuance. During the performance 
of kabazurna learning, the techniques like tongue playing, legato are extremely important, lear-
ning these techniques takes long time and is spread to a process to be studied very much. The 
quality of this performance depends on using right of these techniques. In order to win these 
techniques, it is needed to imitate the master. Apprentice can become master on condition that 
he imitates these techniques from his master one-to-one and reaches to master level on perfor-
mance, then he creates his own style. During using stage as accompaniment reed, there are 
harmony challenges like the reduction of the loudness that requires long years and intonation.
Today, there are wide application area of the performance of kabazurna from village weddings 
to folklore competitions, from camel wrestling to Kırkpınar and mehter bands showing activi-
ties within different institution and organizations. The teaching of this instrument continues by 
the method from father to son, by master-apprentice. Besides, on the preliminary investigations 
made for the region, it has been determined that continuity of the kabazurna performance has 
been carried out by some families by adopting them. Local kabazurna players play a role to 
represent our country by showing up in international artistic activities organized in order to 
introduce Turkish culture on different times. The researches made on the regions where the 
performance of kabazurna is intensive have shown that the function of teaching-raising kaba-
zurna players has decreased. The structural features of shrill pipes affect the dominance of 
player to the instrument negatively. Although it is seen as if there is a standard structure of the 
instrument, its production hasn’t been made as fabricated, therefore it has been determined that 
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various playing and correctionsvarying from player to player have been made. Today, it has 
been concluded that this tradition has been being conducted by only personnel effort and ende-
avours, by those who have set heart on the performance of kabazurna without taking any sup-
port of any institution or organization. It has been observed that it should be supported by pri-
vate sector or public sector for the continuity of kabazurna art.
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MUĞAM OPERA BAĞLAMINDA BESTECİ ŞEFİKA AHUNDOVA’NIN 
“GELİN KAYASI” OPERASI ÜZERİNE BİR İNCELEME (1)

AN INVESTIGATION ON THE OPERA “GELIN KAYASI” OF 
COMPOSER SHAFİGA AKHUNDOVA IN THE CONTEXT OF MUGHAM 

OPERA

Rauf KERİMOV 
Erciyes Üniversitesi, GSF, Müzik Bölümü, Kayseri / Türkiye

Öz: 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 
Azerbaycan’da cereyan eden sosyo-politik olaylar 
ülkede aydınlanma hareketinin gelişmesine ciddi bir 
ivme kazandırmış, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında 
köklü değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. İlk 
Azerbaycan operasının yaranması ve teşekkül tarihi de 
bu dönemde başlar. Ünlü Azeri besteci Üzeyir Hacı-
beyli, muğam sanatına dayanarak 1908 yılında yazdığı 
“Leyli ve Mecnun” operasıyla Azerbaycan’da opera 
sanatının temelini koymuştur. Dünya müzik sanatında 
nadir rastlanan muğam opera türü tek Ü. Hacıbeyli’nin 
yaratıcılık yolunda değil, Azerbaycan müzik sanatının 
gelişiminde; müzik tiyatrosunun kurulması ve besteci-
lik sanatının ilerlemesi için önemli bir adım olmuştur. 
İlk Azerbaycan operasının gösterisi üzerinden bugüne 
Azerbaycan opera sanatında önemli ölçüde mesafe 
alınmış, opera sahnesi yeni nesil bestecilerin eserle-
riyle zenginleşmiş, çok sayıda opera sanatçısı yetiş-
miştir. Bugün muğam opera türü halk yaratıcılığından 
besteciliğe doğru bir geçiş dönemi olarak değil, ulusal 
opera sanatının bağımsız gelişme yolu olarak değerlen-
dirilebilir. Üzeyir Hacıbeyli’den sonra gelen besteciler 
bu geleneği devam ettirerek dünya seviyesinde göste-
rilebilecek muğam operalar yazmışlar. Besteci Şefika 
Ahundova işte böyle sanatçılardandır. Bu çalışmada 
Azerbaycan opera sanatı bağlamında muğam opera tü-
rünün oluşumu ve Doğu coğrafyasında ilk opera yazan 
kadın besteci Şefika Ahundova’nın bu noktada “Gelin 
Kayası” operasından bahsedilmektedir. Araştırmanın 
problem cümlesini oluşturan “Gelin Kayası” operası-
nın yazılım süreci ve kültürel mirasa olan katkısı açık-
lanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Opera Sanatı, Hanen-
de, Bestecilik, Muğam Opera

Abstract: Socio political events in Azerbaijan that has 
occurred since the second half of the 19th century gave 
a serious impetus to the movement in the field of en-
lightenment, has led to radical changes in the field of 
education, literature, art and culture. During this peri-
od, the history and formation of the first Azerbaijani 
opera began. Uzeyir Hajibeyli with the opera “Leili and 
Majnun” based on mugham, written in 1908, laid the 
foundation of the Azerbaijani opera. Genre “mugham 
opera” rare seen in world music, was an important step 
not only in theworks of U. Hajibeyli, but also in the 
development of Azerbaijani musical art; in the creation 
of musical the aterand progress of composing art. From 
the date of submission of the first opera, the Azerbaija-
ni opera had a longway, the opera scene was enriched 
by the works of a new generation of composers, has 
grown a large number of opera singers. Today, the gen-
re of mugam opera, can not be regarded as a transition 
from folk art to composing, but an independent path of 
development of the national opera. Composers conti-
nuing the tradition of Uzeyir Hajibeyli wrote mugham 
operas worthing to be shown on a global level. Compo-
ser Shafiga  Akhundova is one of them. In this research, 
in the context of the Azerbaijani opera, considered the 
formation of the genre of mugam opera and the opera 
“Gelin Kayasy” of Shafiga  Ahundova, the first woman 
in the East, writing an opera. In this research the prob-
lem sentence of the research is the formulation of the 
process of writing the opera “Gelin Kayasy”, and tried 
to clarify its contribution to the cultural heritage.

Key Words: Azerbaijan Opera Art, Singer, Compositi-
on, Mugham Opera
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GİRİŞ

Müzik kültürünün gelişim tarihinde müzikal 
tiyatroların birçok zor aşamalardan geçerek 
şekillendiği görülmektedir. Operanın beşi-
ği sayılan İtalya’da bile bu sürecin pürüzsüz 
olmadığı, diğer Avrupa ülkelerinde de opera 
sanatının inişli çıkışlı gelişim yolunun ol-
duğu bilinmektedir. Böyle bir oluşum süre-
ci Azerbaycan’da 20. yüzyılın başlangıcına 
denk gelmiştir. Bu dönemde artık Avrupa’da 
ve Rusya’da opera sanatının yüksek zirvesini 
oluşturan eserler yazılmıştı. Genellikle müzik 
sanatının kompleks üsluplarından biri olan 
opera bir toplumun sosyal-kültürel hayatında 
büyük önem taşır. Bu bakımdan Fransız ansik-
lopedicilerin opera sanatını “toplumun düşün-
ce tribünü” (Vezirova, 2008) olarak adlandır-
ması hiç de bir tesadüf değil. 20. yüzyılın baş-
larında Azerbaycan’da opera yazmak elbette 
ki o kadar kolay olacak bir iş değildi. Zira 
dinleyiciye batı tarzı müziği birdenbire kabul 
ettirmek imkânsızdı. Bunun için halkın ruhu-
na uygun konu ve müzik dili olan, seyircinin 
rahat kabul edebileceği bir eser gerekirdi. Bu 
noktada, Azerbaycan profesyonel müziğinin 
temelini koyan Üzeyir Hacıbeyli, geleneksel 
sözlü sanatla besteci yaratıcılığının ilk sen-
tezini yaratır. Halkın algılama ve zihniyetini 
dikkate alan Ü. Hacıbeyli, ölümsüz şiir üstadı 
Fuzûlî’nin “Leyli ve Mecnun” eseri üzerine 
ilk operasını yazar. Üzeyir Bey’in özellikle bu 
eseri seçmesi sebepsiz değildi. Eserin müzik 
dili olarak, makam üzerinde söylenen halk 

arasında yaygın gazellere hususiyle özen gös-
terilmişti (Faraceva, 2014). Hacıbeyli “Ley-
li ve Mecnun” operasını yazmakla sadece 
Azerbaycan’da değil, bütün Doğuda ilk opera 
örneğini vererek, dünya opera sanatına ben-
zeri olmayan muğam opera janrını getirir. Bu 
bakımdan “Leyli ve Mecnun”, Azerbaycan 
opera kültürünün gelişimi yolunda ilk adım 
olarak büyük önem arz ediyor. Halkın sev-
giyle karşıladığı “Leyli ve Mecnun”dan sonra 
Hacıbeyli, “Aslı ve Kerem”, “Şah Abbas ve 
Hurşit Banu”, “Harun ve Leyla”, “Rüstem ve 
Söhrab” gibi diğer makamsal operalar beste-
ler (Talıbov, Sadıkov, Kuliyev, 2000: 356). 

Şunu da ayrıca belirtmek gerekiyor ki, 
Azerbaycan’da bestecilik sanatı opera müzi-
ğinden kaynaklanmış, opera diğer janrlara, 
özellikle Avrupa vokal sanatının ilerlemesine 
yol açmıştır. 20. yüzyılda birçok Azeri besteci 
muğam opera türünde halkın rağbet gösterdi-
ği, dünya seviyesine çıkarabilecek eserler ya-
ratır. Hacıbeyli’nin ilk kadın öğrencilerinden 
Şefika Ahundova işte böyle bestecilerdendir. 
Eğer Ü. Hacıbeyli Doğu’da opera sanatının 
temelini atmışsa, Şefika Ahundova Doğu mü-
zik tarihine ilk kadın opera bestecisi olarak 
damgasını vurmuştur. Ahundova’nın yaratıcı-
lığı Azerbaycan müzik kültüründe onurlu ye-
rini almıştır. O, Azerbaycan müzik hazinesini 
zenginleştiren, bestecilik okulunun önemli 
kadın temsilcilerindendir. Bestecinin onlarla 
sahne müziği derin dramatik özelliği ve liriz-
miyle Azerbaycan tiyatrosu tarihinde önem-
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li bir yer tutmaktadır. Fakat “Gelin Kayası” 
operasının bestecinin yaratıcılığında apayrı 
bir yeri vardır. Üslup özelliklerine göre ma-
kam ve halk şarkıları esasında bestelenen 
“Gelin Kayası” operasında Ahundova, Üze-
yir Hacıbeyli’nin muğam opera geleneklerini 
devam ettirmiştir.

Amaç 

Doğu coğrafyasında ilk opera yazan kadın 
besteci Şefika Ahundova’nın yaratıcılığı bağ-
lamında muğam opera türünden olan “Gelin 
Kayası” eserinin kültürel mirasa olan katkısı 
bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Kapsam 

Muğam opera sanatının yönlerini karakterize 
eden bu çalışmada Üzeyir Hacıbeyli okulu-
nun layıklı devamcılarından besteci Şefika 
Ahundova’nın kendine özgü ve orijinal üslu-
bundan söz edilerek, “Gelin Kayası” operası-
nın kısa tanıtımı verilmiştir.

Yöntem

Bu çalışmada, veri toplama teknikleri olarak 
yazılı kaynaklar kullanılmış, literatür tarama-
sı yapılarak bilimsel dergilerdeki makaleler 
ve kitaplar incelenmiştir.

Araştırmanın Literatüre Katkısı

Muğam opera türünün incelenmesi ve yo-
rumlanması bağlamında, araştırmanın yazılı 
bilimsel bir kaynak oluşturacağı ve bu konu-

da yapılacak çalışmalara yönlendirme açısın-
dan katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Kısıtları 

Çalışma Şefika Ahundova’nın “Gelin Kaya-
sı” operasının incelenmesiyle sınırlandırıl-
mıştır.

DOĞUNUN İLK OPERA YAZAN KA-
DIN BESTECİSİ ŞEFİKA AHUNDOVA

Ekseriyetle sanatçı Şefika Ahundova’dan 
bahsedildiğinde ilk önce onun “Gelin Kaya-
sı” operası akla geliyor. Oysa müzik sanatı-
nın inceliklerini derinden benimseyen Şefika 
Ahundova’nın geniş yaratıcı faaliyeti değişik 
tarzlarda çok sayıda eser içermektedir. Daha 
öğrencilik yıllarından bestecilik faaliyetine 
başlayan Ahundova şarkı, romans, operet, 
senfonik süit, piyes gibi çeşitli müzik türle-
rinde 600-den fazla eseri bilinmektedir (Ada-
let, 2012:8). Özellikle yazdığı onlarla sahne 
müziği derin dramatizmi ve ince lirizmiyle 
Azerbaycan tiyatro tarihinde önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Şefika Ahundova 21 Ocak 1924’de 
Azerbaycan’ın kültürel merkezlerinden olan 
Şeki’de dünyaya gözlerini açmıştır. Çocuk-
luktan müziğe olan ilgisi onda müzisyen olma 
hevesi uyandırır. Ahundova’nın bir besteci 
olarak yetişmesinde Üzeyir Hacıbeyli’nin 
büyük rolü olmuştur (Servi, 2011:26). Daha 
Müzik Koleji’nde Üzeyir bey’in tavsiyesi 
üzerine Ahundova halk çalgıları ve müzik 
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kuramlarıyla yakından ilgilenir. Hacıbeyli’ye 
göre, bir bestecinin kendi milli müziğini daha 
iyi kavrayabilmesi ve derinden benimseme-
si açısından bu oldukça gerekli bir etkendir. 
Belki de bu yüzden Ahundova’nın eserlerin-
de bariz bir şekilde halk ruhu hissedilmekte-
dir (Kafarova, 2014:14).

Bilindiği gibi, opera besteciden özel yetenek, 
bilgi, hazırlık gerektiren karmaşık bir yara-
tıcılık janrıdır. Genellikle birçok ünlü bes-
teci müzik alanında artık belli deneyim elde 
ettikten sonra bu alanda eserler yaratmışlar. 
Çünkü opera yazmak, besteciden farklı bir 
şey talep etmektedir; eserin sanatsal içeriğini 
derinden kavramak, olayların meydana gel-
diği tarihsel şartlar konusunda bilgili olmak 
ve bütün bunları müzik diliyle yansıtmak için 
asıl profesyonellik gerektirir. Ahundova bu 
zor janrın üstesinden beceriyle gelebilmiştir. 
Bu da opera bestelemeden önce sanatçının 
sahne müziği ile yakından ilgilenmesiyle iliş-
kilidir. Şöyle ki, besteci operadan önce nice 
tiyatro oyunlarına müzik bestelemiştir (Zey-
nalov, 2013). 1943 yılında “Adil ve Servi-
naz” gösterisine ilk müziği yazan bestecinin 
yaratıcılığında önemli bir akım oluşur. “Son 
mektup”, “İliç koyu”, “Kaynana”, “Büyük 
Yürek”, “Vicdan”, “Sen Ne İçin Yaşıyorsun”, 
“Altın Ejderha”, “Natavan”, “Yaşar”, “Ay-
dın”, “Dost Eli”, ”Rubailer Âleminde“ vb. 
gösterilere yazdığı cana yakın müzikler hal-
kın beğenisini kazanır. Ş. Ahundova’nın ruhu 
halk müziğinden doğan güzel, yüreğe yatkın 

melodilerle yoğrulduğu için bu husus onun 
tüm eserlerinde bir tarz olarak kendini doğru-
lamıştır (Tahmirazkızı, 2005:148-149). 

Sanatçı Şefika Ahundova hakkında konu-
şurken belki sadece Doğuda opera yazan ilk 
kadın besteci olduğunu söylemek yeterli ola-
bilirdi. Fakat onun geniş ve çeşitli yaratıcılı-
ğının anlatılacak çok tarafı vardır. Bu noktada 
bestecinin Azerbaycan şarkı müziğinin geli-
şiminde de eşsiz hizmetleri olduğunu vurgu-
lamak gerekir. Klasik ve modern Azerbaycan 
şiirinin güçlü temsilcilerinden Samet Vurgun, 
Mikayıl Müşfik, Süleyman Rüstem, Bahtiyar 
Vahabzade, Mirvarid Dilbazi’nin lirik şiirle-
rine bestelediği yüzlerce şarkı, hafızalarda 
derin izler bırakmıştır. Şefika Ahundova bir 
besteci olmakla beraber, uzun yıllar zengin 
bilgi ve birikimini müzisyen hazırlamakta bü-
yük emeği geçen bir eğitimci olmuştur. Onun 
halka gerçek hizmet örneği olan yaratıcılığı, 
gençliğin milli değerlere saygılı yetişmesin-
de ve müzik zevkinin oluşmasında önemli rol 
oynamıştır.

“GELİN KAYASI” OPERASI

“Gelin Kayası” Ahundova’nın yaratıcı biyog-
rafisinde gerçekten önemli bir olaydır. Ahun-
dova bu eserde Ü. Hacibeyli ve diğer besteci-
lerin 20. yüzyılın başında yarattığı makamsal 
opera geleneğini sürdürmüş, uzun yaratıcılık 
arayışları sonucu kendine mahsus besteci tar-
zının ilginç özelliklerini ortaya koymuştur. 
Kendi halkının zengin manevi dünyasını, 
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eşsiz kültürünü aksettiren bu eserde, besteci 
Azerbaycan edebiyatı karakterlerine başvu-
rarak masallardan derlenen yücelten sadakat, 
sevenlerin acısı, hükümdar despotizmi ile 
mücadele gibi konuları ustaca yansıtmıştır. 

Operanın ilginç bir öyküsü vardır. Eserin 
yazılış süreci ile ilgili besteci şöyle hatırlar: 
“Opera bestelemeyi çoktan beri arzulardım. 
Fakat bir türlü isteğim süje bulamıyordum. Bir 
gün Süleyman Rahimov’un radyo tiyatrosu 
için hazırlanan “Gelin Kayası” romanını oku-
dum ve çok beğendim” (Kafarova, 2014:12). 
Radyo oyunu için müzik bestelemesini, yazar 
S. Rahimov Şefika Ahundova’dan ister. Ese-
rin şiirsel librettosunu şair İskender Coşkun 
hazırlar. Ahundova’nın ayrı ayrı sahnelere 
yazdığı şarkılar giderek halk arasında yay-
gınlaşır. Özellikle “Gönül teraneleri” şarkısı 
çok popüler hale gelir. Bu durumda romanın 
yazarı Şefika Ahundova’ya sevimli müzikler 
üzerinde bir opera besteleme fikri önerir. Şe-
fika Hanım şöyle der: “Radyo oyunuyla ilgili 
sık sık aldığım olumlu görüşler benim için bir 
ilham kaynağı olmuştu. Ama seneler sonra bu 
eser üzerine bir opera yazacağımı hayal bile 
edemezdim” (Kafarova, 1996:11). 

Resim 1. “Gelin Kayası” Operasından Bir 
Sahne

Kaynak: http://news.day.az/culture/462430.
html

“Gelin Kayası”, üslup özelliklerine göre ma-
kam ve halk şarkıları esasında yazılan lirik 
opera türünden olup temel süjesi aşktır. Fakat 
bu sıradan bir aşk masalı değil. Bu canı pahası-
na sevgisine sahip çıkan âşıkların hikâyesidir. 
İşte Ahundova’nı esere bağlayan da bu husus 
olmuştur (Tahmirazkızı, 2005:163). Operada 
Gülbahar ve Cemal’ın trajik kader hikayesi, 
Gülbahar’a aşık padişahın hinliği, onu sevdi-
ği insandan ayırma çabaları anlatılarak sevgi-
nin muazzam gücü sezdirilir.

Genellikle, bir opera için önemli unsur onun 
akılda kalan güzel melodilere sahip olması 
özelliğidir. Bu bakımdan Ahundova’nın gele-
neksel makam sanatıyla klasik kompozisyon 
yöntemlerini maharetle bir araya getirebilme-
si eserin başarı kazanmasının temel nedenle-
rinden biridir. Müziğin ana hattını oluşturan 
makamsal doğaçlama, senfonik dokuyla or-
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ganik bir ilişki kurarak temelindeki samimi-
yet ve duygusallıkla dikkat çekiyor. Birçok 
aryaların melodisi makamsal tonlamadan 
doğmuştur; Bazı aryalar belli bir makamla 
örtüştüğü halde, bazıları adeta bir takım ses 
dizisinden oluşmaktadır. Doğaçlama izlenimi 
yaratan melodiler zengin melismatik1söyleme 
tarzıyla süslenir. Ahundova, “Gelin Kayası” 
operasında makam, halk şarkıları ve dans me-
lodilerini geniş şekilde kullanarak bütün bun-
ları senfonik, koro ve toplu sahnelerle mü-
kemmel bir şekilde bağdaştırmış, bu noktada 
orkestranın rolünü önemli ölçüde artırmıştır. 
Fakat şunu da belirtmek gerekir ki operalarda 
söylenen makamlar kendi tarzı ve ifade üslu-
buna göre normal konser icrasından farklıdır. 
Zira hanende, sahnedeki olaylara uygun söy-
lediği makama zaman zaman dramatik ve li-
rik çizgiler aracılığıyla özel duygusal, psiko-
lojik etki aşılamaya çalışır. Bununla da kendi 
maharetini göstererek sanatsal bir imge yara-
tır. Ahundova’nın kendi üslubunun oluşma-
sında Ü. Hacıbeyli yaratıcılığının büyük rolü 
olmuştur. Zira “Gelin Kayası” operasında 
derin dramaturji açısından makamsal tonlar 
üzerine yazılan melodiler, aryalar, düetler ve 
korolar birçok yönden Ü. Hacıbeyli’nin mu-
ğam opera geleneklerini devam ettirmektedir. 
İşte bu noktada, “Şur”, “Sarenc”, “Rast” gibi 
makamların operada büyük ustalık ve zevkle 
kullanıldığını vurgulamak gerekir (Kafarova, 

1 Melismatic tarz (melismatic style), bir tek heceye 
çok sayıda notanın karşılık gelmesi

1996:13). Ahundova, “Leyli ve Mecnun”a 
yakın bir opera yaratma gayesini gizletmez. 
Öte yandan, her iki opera ortak bir düşünce 
esasına sahiptir.

“Gelin Kayası” 1974 yılında Azerbaycan 
Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu’nda başarıy-
la sahnelenir. Duygusal melodik dili, zengin 
halk müziğiyle derin bir bağ oluşturan bu 
opera seyircilerin büyük beğenisini kazan-
mıştır. Şefika Ahundova’nın genellikle şarkı 
türüne olan tutkusu “Gelin Kayası” operasına 
da yansımıştır. Bu bakımdan eser sadece bir 
muğam opera gibi değil, rengârenk orkest-
rasyonu, ritmik yapısı, uyumlu tınlaması ve 
dramatik koro sahneleriyle klasik opera özel-
likleri de içermektedir. Ahundova’nın yeni-
likçi sanatsal biçimlerin uygulanması sonucu 
eserde parlak karakterler oluşturduğu görül-
mektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bugün Azerbaycan operasının miladı olarak 
kabul edilen “Leyli ve Mecnun” operasının 
ilk gösterisi üzerinden yüz yılı aşkın bir süre 
geçiyor. Bu operayı yazmakla Ü. Hacıbey-
li önemli bir buluş gerçekleştirdi. O, opera-
nın müzik dilini makamla sunarak operaya 
mahsus uvertür, koro, dans sahneleri gibi 
biçimleri kullanarak halkın idrak edebileceği 
etkili bir eser yarattı. Bu, niteliksel yeni ve 
önemli bir atılım, geleneksel müzik yaratıcı-
lığından modern müzik kültürünün karmaşık 
biçimlerinin benimsemesine doğru uzanan 
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bir yolun başlangıcı idi. Böylece Azerbaycan 
Doğu’nun ilk opera mekânı oldu. Muğam 
operalarda ilginç nokta ise sahneye ilk defa 
profesyonel muğam sanatçılarının (hanende-
lerin) çıkmasıydı (Hüseynova, 2016:113). Bu 
ileride hanendelerin bir oyuncu olarak sahne 
almasına ciddi ivme kazandırarak onların fa-
aliyet alanını genişletti. “Leyli ve Mecnun” 
un başarısı, Azerbaycan’da profesyonel mü-
ziğinin gelişmesinde gerekli ortamın oluştu-
ğunun bir göstergesiydi.

20. yüzyılın başında ortaya çıkan Azerbay-
can operalarını diğer dünya operalarından 
ayıran bir diğer önemli nokta, şarkıcıların de-
ğişik icra tarzı idi. Doğu söyleme üslubu ve 
Batı opera biçiminin sentezinden oluşan yeni 
prensipler, operaların müzikal dramaturgisini 
ve üslubunu belirlemiş, muğam opera olarak 
tanımlamıştır (Rzayev, 2006). Muğam opera 
gelenekleri 20. yüzyılın ikinci yarısında da 
yeni nesil Azerbaycan bestecilerinin eser-
lerinde kendi devamını buldu. Ulusal opera 
sanatının inişli çıkışlı gelişim süreci sonucu, 
kültür hazinesini zenginleştiren isimlerin or-
taya çıkması, şan okulunun oluşturulması 
sağlandı. Makamsal opera yazan besteciler 
makam sanatının geleneksel çerçevesi dışı-
na çıkarak, Azerbaycan aşık ve hanende icra 
üsluplarına dayalı ifade araçlarını genişlen-
direrek bu yönde yeni bir tarzın başlangıcını 
koyarlar. Doğu ve Batı söyleme üslubunun 
birlikte kullanıldığını Şefika Ahundova’nın 
“Gelin Kayası” operası da işte bu kabildendir. 

Şüphesiz, klasik eserler besteciler için her za-
man belirleyici bir yön olmuştur. Bu noktada 
Ahundova, “Gelin Kayası”nın fikir içeriğine 
derinden nüfuz ederek, opera klasiklerinin 
yöntemlerini yaratıcı biçimde kullanmıştır. 
Klasik opera ilkeleri çerçevesinde yazılması-
na rağmen eserde halk müziğine serbest yak-
laşım dikkat çekicidir. Başroldeki hanende-
lerin yanı sıra profesyonel ses sanatçılarının 
katılımı, muğam opera tarzının klasik opera 
gelenekleriyle karşılıklı etkileşimini ortaya 
koymaktadır (Rajabova, 2013).

Son olarak, Azerbaycan milli müzik kültürü-
nü zenginleştiren “Gelin Kayası”nın, benzeri 
operaların oluşumuna büyük katkı sağladığını 
belirterek, eserin muğam opera janrının yanı 
sıra milli opera sanatında ileriye doğru bir ha-
reket kazandırdığı söylenebilir. Etkileyici ve 
yüksek insan duygularını ifade eden müzikler 
bestelediği için Şefika Ahundova’nın eserleri 
bu gün de güncelliğini korumaktadır.

Dünya müzik sanatında nadir bulunan mu-
ğam opera türü Azerbaycan müzik sanatının 
gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bugün 
Azerbaycan senfonik muğam türü gibi mu-
ğam opera janrı da, modern ortamda, modern 
taleplere uygun olarak sürdürülebilir. Sadece 
kendi halkının değil yabancı dinleyici ve mü-
zik bilimcilerinin de duygularını etkileyerek 
rağbetini kazanan muğam sanatı, bu milli 
mirası bilimsel açıdan araştırılmasını teşvik 
etmiştir. “Gelin Kayası” gibi yeni makamsal 
operaların yazılması ise Azerbaycan’da yeni 
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EXTENDED ABSTRACT

The present article is observing the problems of researching genre and dramaturgy of mugham-
opera is the main object of this research. In an historic-theoretical context are consider genre 
and dramaturgic features of the organisation of mugham-opera. The article informs about the 
complicated developmental way that the Azerbaijan mugham opera has passed the early XX 
century. One of directions is connected with east mugham style of singing, arisen with the 
advent of the first mugham opera “Leyli and Majnun” by Uzeyir Hajibeyli and intended for 
execution by singers. The second direction is connected with analyzes the mughan opera “Ge-
lin Kayasy” by Shafiga  Akhundova. The Azerbaijani opera reliance on tradition of mugham 
laid the foundations of a new genre as mugham opera. Participation in the lead roles of mugam 
singers (khanende), was the impetus of a number of creative solutions of problems requiring 
special training. On the one hand, new spheres springed up in the activity of the singers as the 
opera singer, on the other hand, the art of opera began the formation of the national performing 
style.  The first Azerbaijani national opera “Leyli and Majnun” composed by Üzeyir Hacıbeyli 
in 1908 had a huge success not only in Azerbaijan, but also in the East region in general. It was 
first performed on 12 January 1908 at the Taghiyev Theatre in Baku. The article analyses the 
melodic, composition characteristics of Üzeyir Hacıbeyli, the usage ways of mugam in this 
opera. As the first opera to be based on a synthesis of mugam and European classical music, 
“Leyli and Majnun” began a new opera genre. The story is taken from the poem, written by the 
Azerbaijani classical poet, Mahammad Fizuli, in the 16th century. Literature. Fuzuli’s verse is 
the basis of much of Azerbaijan’s music. The modal art-song tradition known as mugham is 
filled by Fuzuli’s ghazals, a short form of lyric verse that originated in 10th-century. The genre 
of ghazal is the main form of the poems performed in mughams and affected the art of mug-
ham with rhythm features. Performance of the lyrical ghazals was accompanied with mugham 
music. Thus, the opera Leyli and Majnun became a founder of the unique new genre in musical 
culture of the world, which synthesizes oriental and European musical forms, resembling a 
dialogue of two musical cultures of East and West. It was followed by the operas “Sheikh Sa-
nan“ (1909), “Rustam and Zohrab“ (1910), “Shah Abbas” and “Khurshid Banu“ (1912),”Asli 
and Karam“ (1912) “Harun and Leyla“ (1915) which were written. The article describes how 
the musical innovations which had been introduced into first mugam opera. Traditions estab-
lished by U. Hajibeyov in the early 20 th  century found its continuation in the works of other 
Azerbaijani composers. Composer Shafiga Akhundova is one of them. Remarkably, Shafiga 
Akhundova was a worthy successor of great composer Uzeyir Hajibeyov. The article analyzes 
the mughan opera “Gelin Kayasy” by Shafiga  Akhundova. “Gelin Kayasy” (“Bride’s Rock”) 
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The first opera written by an Azerbaijani woman composer. Akhundova inscribed her name into 
the history of music as the author of an opera not only in Azerbaijan, but throughout the East. 
Shafiga  Akhundova is one of the leading woman figures of the Azerbaijani composers’ school 
and a lyricist composer. Akhundova was born on 21 January 1924 in the cultural center of Azer-
baijan town Shaki. She received her primary education at Baku Music School, where she had 
been taught by Uzeyir Hajibeyov for eight years. Then, in 1956, she continued her education 
at Azerbaijan State Conservatory, from which she graduated from the class of prominent com-
poser Boris Zeydman. As the author of songs and ballads, the operetta “Our home, our secret” 
(1965), pieces for a string quartet, the dramatic plays “Aydin”, “Farewell to India!”, “What do 
you live for?”, etc. and music for children’s plays such as “A tale of a clown”, “Birthday of a 
rabbit”, etc. She is the author of more than 600 works and composed music for more than 30 
spectacles staged in state theaters. In 1972 Shafiga  Akhundova wrote the opera “Gelin Ka-
yasy”. This opera is considered the most important achievement in her music career. This opera 
continues the traditions of Uzeyir Hacibeyli’s opera “Leyli and Majnun”. This opera’s combina-
tion of the classical music with the oral traditional classical mugham confirms the preservation 
of the composing style of Uzeyir Hajibeyov and shows her unique talent and musical skill. The 
article analyses compositional structure of Akhundova’s and some features of music language 
of “Gelin Kayasy”. Along with these the specific features of the opera and significant role in 
the history of the Azerbaijan national music are studied, as well. Firstly Akhundova wrote the 
music for Iskandar Cosqun’s radio production “Gelin Kayasy” from Suleyman Rahimov’s tale 
of the same name. Many musicians expressed positive opinions about “Gelin Kayasy”. Also, 
the performance of this opera won the acclaim of the people and brought great success to its aut-
hor. Akhundova was a composer with a broad range of creativity and her works have played an 
important role in the education and upbringing of the new generation in Azerbaijan. Music was 
a source of vital energy for her, it was her true love and true world. Shafiga Akhundova always 
wrote only about what touched her heart and expressed the highest human feelings. Therefore, 
her music remains the best for many artists to this day. The Azerbaijan were pioneers not only 
for being the first to compose opera in Eastern region, but also for coming up with unique com-
binations of musical traditions and vocal timbres. Many Azerbaijani operas are characterised 
by a mixture of local vocal traditions with Western arias and recitativos. While the combination 
of different musical traditions is nothing new and can be seen in very famous operas. Mugham 
is an important section of the culture of Azerbaijan professional music. It has deep roots in cul-
tural traditions of Azerbaijan people. Mugham operas, jazz mugham, symphonic mughams are 
unique experiments developed on the basis of the Eastern and Western music traditions.
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AFYON SANDIKLI YÂRENİNDE MÜZİK UNSURLARI (1)

MUSIC ELEMENTS IN THE YAREN OF AFYON SANDIKLI

Mustafa Oner UZUN 
OMÜ 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı, Samsun / Türkiye

Öz: Gelenek kavramı, toplumların oluşturdukları ve zaman 
içinde değişimlere uğrayarak, nesilden nesle aktardıkları alış-
kanlıklar, bilgi, töre ve davranışları ifade etmektedir. Sözlü 
gelenek ürünleri ise bir toplumun kültürel açıdan geçirmiş ol-
duğu tarihsel süreci yansıtır ve o toplumun belleğini  oluşturur. 
Bu bağlamda, Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesi halk kültürü 
ürünlerinden olan “yâren geleneği” ve bu kültüre ait müzik 
unsurları araştırılmaya değer görülmüştür. Ülkemizdeki ge-
leneksel sohbet toplantılarına katılanlar anlamındaki “yârân, 
yâren” sözcükleri daha çok bu geleneksel toplantıların adı 
olarak kabul edilir ve Afyon Sandıklı ilçesinde “yâren” şek-
lindeki kullanımının tercih edildiği gözlenmektedir. Sandıklı 
yâreni birbirine bağlı olarak gerçekleştirilen şu aşamalardan 
oluşur: 1. Yârene giriş (yârenler ve misafirler) 2. Ocak yakma 
(dua bölümü) 3. Yârende oturma düzeni 4. Yârende türküle-
rin seslendirilmesi 5. Kahve içilmesi 6. Köşe ihtiyarının ko-
nuşması 7. Yârende halk oyunları 8.Yârende orta oyunları 9. 
Yârende yeme – içme 10. Manileşme 11. Dini – tasavvufî şi-
irler, ilahilerin seslendirilmesi 12. Tiyatro oyunu (aşık oyunu) 
13. Katılımcıların ödüllendirilmesi  14. Yârenden çıkış. Yâren 
geleneğinin olmazsa olmaz temel unsurlarından biri müziktir. 
Müzisyenlerin yâren mekânındaki yer alışları ile mikrofon ve 
ses düzeneğinin bir tür “türkü bar” tarzında konumlandırıldığı 
dikkat çekmiştir. Sandıklı ve yöresine ait sözlü kültür ürünleri-
nin, yâren geleneği bağlamındaki kültürel anlamlarına ilişkin 
olarak geçmişten günümüze aktarılması konusunda yaşlı ve 
deneyimli yârenlerin anlatımlarına yer verilecek ve gelenek 
hakkında sosyo-kültürel bağlamda çözümlemeler yapılacak-
tır. Araştırma, elde edilen bulguların yorumlarının  yer aldığı 
sonuç bölümü ile son bulacaktır. Araştırmada,  görsel-işitsel 
kayıtlar ile elde edilen yerel halk müziği repertuarının ezgisel 
unsurları, çalgıları, seslendirme ortamları, seslendirme tavrı, 
geleneksel halk oyunları bağlamındaki müzik unsurları ve ye-
rel müzik karakteristikleri analiz edilecek bulgular ilişki ara-
yıcı bir yaklaşımla ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Sandıklı, Gelenek, Ya-
ren, Müzik 

Abstract: The concept of tradition refers to habits, knowled-
ge, morals and behaviors formed by the societies and passed 
down from generation to generation by undergoing some 
changes. On the other hand, oral tradition products reflect 
the historical process that a society has experienced in terms 
of culture and forms the memory of that society. In this con-
text, it is thought that it is worth examining “the tradition of 
yaren (friendship)” and music elements of this culture which 
are among the products of Afyonkarahisar province, Sandık-
lı district folk culture. The terms “yaran, yaren” (friendship) 
which mean those attending to traditional chat gatherings in 
our country are accepted as the name of these traditional gat-
herings and it is observed that in Sandıklı district of Afyon-
karahisar, mostly the term “yaren” is preferred. The yaren of 
Sandıklı is composed of these phases which are dependent on 
each other: 1. Introduction to yaren (yarens and guests) 2. Bur-
ning furnace (pray part) 3. Seating order in yaren 4. Singing 
folk songs in yaren 5. Drinking coffee 6. Speech of corner 
old man 7. Folk dances in yaren 8. Theatre-in-the-round in 
yaren 9. Eating-drinking in yaren 10. Singing Turkish poem 
11. Religious-mystic poems, singing hymns 12. Theatre play 
(poet singer play) 13. Rewarding the attendees 14. Exit from 
yaren. . One of the indispensable elements of the tradition of 
yaren is music. It has attracted the attention that musician are 
singing in a “folk song bar” style of microphone and sound 
scheme with being positioned in the place of yaren. . Stories 
of elderly and experience yarens in terms of passing down oral 
cultural products in Sandıklı from the past within the context 
of yaren tradition will take place and analyses will be perfor-
med socio-culturally about the tradition. The study will end 
up with the conclusion part in which there are interpretations 
of the acquired findings. . Melodic elements, instruments, 
vocalizing environments, vocalizing manner of local music 
repertory which are acquired by audio-visual records, music 
elements and local music characteristics within the context of 
traditional folk dances will be analyzed and the findings will 
be discussed with a relationship searching approach within the 
framework of the study. 

Key Words: Afyonkarahisar, Sandıklı,Tradition, Yaren, Music
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GİRİŞ 

Gelenek kavramı, toplumların oluşturdukları 
ve zaman içinde değişimlere uğrayarak, nesil-
den nesle aktardıkları alışkanlıklar, bilgi, töre 
ve davranışları ifade etmektedir. Sözlü gele-
nek ürünleri ise bir toplumun kültürel açıdan 
geçirmiş olduğu tarihsel süreci yansıtır ve o 
toplumun belleğini oluşturur. Bu bağlamda, 
Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi halk kültü-
rü ürünlerinden olan “yâren geleneği” ve bu 
kültüre ait müzik unsurları araştırılmaya de-
ğer görülmüştür. 

Sohbet geleneği, Anadolu’nun birçok yöre-
sinde görülen, erfene, yâren, barana, kürsüba-
şı, ziyafet, sıra gezme, gezek, keyif gezeği vb. 
farklı ya da benzer adlarla anılan, uygulama-
lar açısından kimi zaman birbirine benzeyen, 
kimi zaman da o yörenin kültür unsurlarına 
özgü değişiklikler gösteren yönü ile halk bili-
mi ve halk biliminin diğer alt inceleme alan-
ları bakımından büyük önem taşır. 

Problem 

Afyonkrahisar ili geleneksel sohbet toplantı-
ları hakkında yapılan sistematik çalışmaların 
yetersizliği ve bu ritüellerin kayıt altına alın-
maması sebebiyle giderek yok olmasıdır. 

Amaç 

Afyonkarahisar’a ait ve gün geçtikçe yok ol-
maya yüz tutan sohbet toplantılarından San-
dıklı yâren geleneğinin tarihsel süreç içeri-
sindeki değişim ve dönüşümleri ile müziğin 

bu gelenek içinde nasıl bir işleve sahip oldu-
ğu hakkında bir durum tespiti yaparak elde 
edilen bulguları ilişki arayıcı bir yaklaşımla 
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, 
konunun doğal ortamında ve önyargısız bir 
bakış açısıyla kaynak kişilerin değer, tutum 
ve davranış örgülerinden yararlanılarak ol-
duğu gibi ortaya konulması hedeflenmiş ve 
bu bağlamda, alan araştırması yöntemine ait 
emik yaklaşım metodu, yapılandırılmamış 
görüşme ve sistematik gözlem teknikleri ile 
sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Önem 

Bu araştırma, bir durum tespitini ortaya ko-
yan bir alan çalışması olarak, sözlü gelenek 
ürünlerinin yaşatıldığı başlıca ortamlardan 
yâren geleneğine benzer çalışmalara ışık tuta-
cak ve bu yolla halk bilimine katkı sağlayacak 
olması bakımından önemli görülmektedir. 

Sınırlılıklar 

Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Bi-
rimi tarafından desteklenen 08. DEVKON.01 
numaralı “Afyonkarahisar ve Yöresinin Soh-
bet Geleneğini Araştırma Projesi” kapsamında 
Sandıklı İlçesinde yapılan araştırmanın analiz 
sonuçlarının bir bölümünü içermektedir. 

Yöntem 

Araştırmada, literatür tarama, alan araştırması 
ve betimleme yöntemleri, nitel görüşme ve ka-
tılımlı gözlem teknikleri kullanılmış, elde edi-
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len veriler görsel ve işitsel olarak kayıt altına 
alınarak tasnif edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Yâren geleneği bağlamında kurdukları 
“yâren meclisi” ile Sandıklı kültürüne önemli 
katkılar sağlayan kaynak kişiler “köşe ihtiya-
rı” (yâren meclisinin en yaşlı üyesi) Mustafa 
Pekmen, “Baş Ağa” İbrahim Akça, “Sandıklı 
İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma 
Derneği Kurucusu” Ekrem Çavuş, “yâren ça-
vuşu” Ahmet Nayan ve tüm yârenlere teşek-
kürlerimi sunarım. 

BULGULAR 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yâr- Yâren-Yârân 

Araştırmada temel kavramlardan biri olan 
“yâren” sözcüğünün kökeni ve karşılıkla-
rı konusunda çeşitli kaynaklardan aşağıdaki 
bilgilere ulaşılmaktadır: 

“Yâr : 1. Dost 2. Sevgili 3. Tanıdık 

Yârân : Dostlar: Yakın arkadaşlar, ahbaplar” 
(Doğan, 1999:717). 

“Yâr (Farsça): Arkadaş, dost, muhib, âşina, 
biliş. 

Yâren: Arkadaş, ahbap, yakın arkadaş 

Yârenler: Ahbaplar, arkadaşlar” (Gökyay, 
1973: 20). 

“Yâr (Farsça): Dost, ahbap, tanıdık. “Yardım-
cı.” Âşık. Mâşuk, sevgili. 

Yârân (Farsça): Dostlar. Sâdık arkadaşlar. 
Sevgililer” (Yeğin, Badıllı, İsmail, Çalım, 
2006: 1043). 

“Yar (Farsça): 1. Dost, sevgili. 2. Yardımcı 

Yaran(Farsça): Dostlar” (Devellioğlu, Kılık-
çını, 1975: 476). 

“Yâr (Farsça): 1. Sevgili. 2. Dost, tanıdık. 3. 
Yardımcı. 

Yâran (Farsça): 1. Dostlar. 2. Bir amaç çev-
resinde toplanmış veya aynı amacı güttükleri 
için bir araya gelmiş olanların tümü. 

Yâren: 1. Arkadaş, yakın dost. 2. Sohbet. 

Yârenbaşı: Yâreni yöneten veya yönlendiren 
kimse. 

Yârence: Yâren gibi, yârene benzer biçimde. 

Yârenlik: 1. Yakın arkadaşlık, muhabbet. 2. 
Ahbapça, dostça konuşma, söyleşme, sohbet. 

Yârenlik etmek: 1. Ahbapça, dostça konuş-
mak, sohbet etmek. 2. Bir konu üzerinde 
konuşup dertleşmek ( TDK Türkçe Sözlük, 
2009: 2131-2135). 

Yârenlik etmek ‘in karşılığı ve kullanıldığı 
yöreler hakkında Derleme Sözlüğü aşağıdaki 
bilgileri vermektedir: 

Yârenlik etmek (yârennik etmek): 1. Söy-
leşmek, birlikte eğlenmek. (Afyon, Isparta 
– Gendost, Eğridir Köyleri, Denizli – Yukarı 
Seyit, Çal, Adın – Bozdoğan, İzmir – Birgi, 
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Çeşme, Ödemiş Köyleri, Manisa – Alaşehir, 
Balıkesir, Çanakkale – Kızılköy, Ezine, Bi-
lecik, Tokat, Eskişehir, Kocaeli – Kandıra, 
Sakarya – Akyazı çevresi, Zonguldak, Çan-
kırı – Kurşunlu, Çorum – Osmancık, Amas-
ya – Merzifon, Giresun – Şebinkarahisar, 
Rize – Akarsu, Artvin - Ardanuç, Erzincan, 
Maraş – Afşin, Ankara – Çanıllı, Ayaş, Kay-
seri – Pınarbaşı, Niğde – Bor, İçel – Silifke, 
Bolu – Düzce, Sivas – Hacıilyas, Koyulhisar, 
Konya – Ermenek, İçel – Mut ve Köyleri). 2. 
Şaka yapmak. (Manisa ve çevresi, Samsun – 
Çarşamba, Tokat – Reşadiye, Ordu ve merkez 
köyleri – Perşembe, Sarıca, Gölköy, Giresun 
– Şebinkarahisar, Artvin – Akarsu, Ardanuç, 
Yavuz, Şavşat, Kırşehir, Erzurum, Erzincan – 
Cenciğer, Malatya – Arapkir, Maraş – Afşin, 
Gaziantep – Nizip, Hatay – Antakya, Sivas 
ilçe ve köyleri, Niğde – Lüleburgaz, Kırık-
lareli, Konya – Ermenek (Derleme Sözlüğü, 
1979:4181-4182). 

“Ülkemizdeki yâren – yârân sohbet gelenek-
leri, halk bilimi ve halk biliminin diğer alt in-
celeme alanları bakımından büyük önem taşır. 
Günümüzde de canlılığını koruyan bu sohbet 
toplantıları “erfene, barana, kürsübaşı, ziya-
fet, sıra gezme, gezek” yerel adları başta ol-
mak üzere çok çeşitli yerel adlarla anılır (Al-
tınay, 2011:4) . Bu geleneksel sohbet toplan-
tılarının kökeninin Orta Asya Türk kültürüne 
ait toylar ve şölenler gibi törensel uygulama-
lara dayandığı ve göçler yolu ile Anadolu’ya 
yayıldığı çeşitli araştırmacılar tarafından ifa-

de edilmektedir. Bu bağlamda, Ataman şu 
noktalara temas etmektedir; “ Bu kuruluş ve 
hareketlerin aslında aynı kaynaktan geldikle-
ri bir gerçektir. Bunda Asyai gelişim, oradan 
kopan kültür dalgalarının Anadolu’ya ve ora-
dan da Rumeli’ye yayılması ve her bölgenin 
kendi karakterine , iklimine, havasına göre 
değişen hareketler halinde yerleşmiş olduğu-
nu özellikle kaydetmek yerinde olur” (1973: 
315339). Sohbet geleneğinin tarihsel süreci 
ve dayanışma işlevi hakkında Esin “bugün-
kü Türk kültürü geçmişi Orta Asya’nın uçsuz 
bucaksız bozkırlarına kadar uzanır. Dünya 
tarihinin en eski toplumlarından olan Türkler 
yaşama biçimleriyle, inançlarıyla gelenek ve 
görenekleriyle kendi kültürlerini yarattılar. 
Sürüler, yaylalar, kışlalar, çadırlar göçebe 
kültürünün icabıydı. Bu yaşayış biçimi Türk-
lerde dayanışmayı, yardımlaşmayı disiplin 
ve cesareti ortaya çıkardı. Dinî törenler toplu 
halde yapılırdı., bu törenleri (ayinler) kamlar, 
kamkatunlar (kadın kam) yönetir, bu tören-
lerde ateşler yakılır, sihirli şarkılar söylenir, 
davullar çalınırdı”(1985 : 409) şeklinde görüş 
bildirmektedir. Gökalp’e göre; “Eski Türkler, 
her gün vakitlerini toylarda ve şölenlerde ge-
çirirlerdi. Bu toylar ve şölenler sayesindedir 
ki en fakirler bile, güzel giyer, güzel yer, gü-
zel içerlerdi. Aralarında borçlu bulunmazdı. 
Her gün bir beyde şölen olduğundan bütün 
ömürlerini zevk ü sefa ile geçirirlerdi. Bu hal 
eski Türkler arasında bir nevi ortak hayatın 
mevcut olduğunu haber verir” (1976: 205). 
Sohbet geleneğinin Orta Asya Türk Kültü-
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rünün bir uzantısı olduğu görüşünü taşıyan 
bir başka kaynak ise Abdü’şşekur Turdi tara-
fından II. Milletlerarası Türk Folklor Kong-
resinde bildiri olarak sunulan çalışmadır. 
Bildiride “Meşreplerin Uygurlar arasında İs-
lamiyet Öncesine (X. Yüzyıl sonlarına) uza-
nan, kadınların da katıldığı çalgılı eğlenceli 
oyunlar olduğu; bunların günümüzde de yeni 
boyutlarıyla, ancak özünü yitirmeden sürdü-
ğü belirtilmektedir”. (Er, 1988: 14). Turdi’ye 
göre meşrep; “türkü, müzik, halk dansları 
ve her çeşit halk oyunlarıyla halkın örf ve 
âdetlerinin birleştiği bir çeşit eğlence şeklidir. 
Bir kaç aile veya daha kalabalık toplulukların 
kendi aralarında nöbetleşerek yaptığı bu eğ-
lenceye Uygur halkı severek katılırlar. Onun 
için de halk içinde yaygın olan bu eğlence 
türü gittikçe gelişip kök salmıştır. ‘Uygurla-
rın olduğu yerde meşrep de vardır’ denilmek-
tedir. Meşrep Arapça bir kelime olup içilecek 
yer ma’nâsına gelmektedir. Bu kelime şimdi-
ki Uygurlar arasında toplantı, eğlence yerine 
kullanıp gelmişse de sonradan halk eğlence-
sinin ismi olmuştur” (1982: 563). Turdi aynı 
çalışmada Uygur halk meşreplerinden olan 
Dolan meşrebi ile ilgili olarak aşağıdaki tes-
pitlerde bulunmaktadır: 

“Dolan Meşrepi’nin en büyük özelliği, diğer 
bölge kadınları, erkeklerle bir arada oturup 
karşılıklı oynamadığı halde, Dolan kadınları-
nın erkek, kadın farkı gözetmeksizin birada 
eğlenip oynamalarıdır . 

Dolan meşrebi oynanış sırasına göre üç bölü-
me ayrılır. 

1- Çalgılar ve halk danslarının oynanması 

2- Diğer eğlence ve oyunlar 

3- Ceza kısmı (a.g.e., s. 564). 

Turdi adı geçen çalışmasında, Dolan Meşrep-
lerinin yiğitbaşı , kazıbeği, mırşap ve doğa-
beği adı verilen kişiler tarafından yönetildi-
ğini bildirmektedir. Uygurlardaki bu Meşrep 
uygulamaları ile Afyonkarahisar Sohbet gele-
neğine ait uygulamalarının benzerlikleri alan 
betimlemeleri kısmında ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 

Ahilik ve Sohbet Geleneği 

Ahilik’in tanımlanması, Anadolu’daki tarih-
sel sürecinin ortaya konulması ve sohbet ge-
leneği ile ilişkilendirilmesinin konuyu açık-
lığa kavuşturmak açısından önemli olduğu 
varsayılmaktadır. 

“Ahi” kelimesinin kaynağı hakkında iki fark-
lı görüş vardır. Bunlardan birisi, kelimenin 
Arapça ‘kardeşim’ demek olan ‘ahi’ kelime-
sinden, ikincisi ise, ilk defa Dîvânu Lugâti’t 
Türk’te geçen ve ‘eli açık, cömert’ anlamla-
rına gelen Türkçe ‘akı’ kelimesinden geldiği 
görüşüdür. Ahi kelimesinin Türkçe kökenli 
olduğunu ileri sürenlere göre, ‘akı’ kelimesi 
Türkçede çok görülen bir ses olayı olan (k > 
h) değişimiyle ‘ahı’ şekline dönüşmüş ve ni-
hayet ‘ahi’ olmuştur. 
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Bir kavram olarak ise Ahilik, İslam dünya-
sında Abbasi halifesi Nâsır Li-dînillâh tara-
fından kurumlaştırılan ‘fütüvvet’ kurumunun, 
Anadolu’da XIII. Yüzyıldan itibaren millî ve 
yerli unsurlar donanmış bir şeklidir. 

Ahilik, Horasan illerinden Anadolu’ya gir-
miştir. Fütüvvet teşkilatının yapılanma mo-
delini kendilerine örnek alan ve daha Kara-
hanlılar zamanda varlıkları tespit edilen Türk 
Ahileri, Büyük Selçuklu İmparatorluğu için-
de gün geçtikçe geliştiler. 

Ahilikle fütüvvet tamamen aynı şey olma-
makla beraber fütüvvetin Ahiliğe kaynaklık 
eden en önemli kurum olduğu da şüphesizdir. 

Kavram olarak ise fütüvvet, ‘herhangi bir 
karşılık beklemeksizin başkalarına yardım ve 
iyilik etmek, başkalarını kendine tercih edip, 
onların menfaatini kendi menfaatinden üstün 
tutmak, toplumu ve fertlerin mutlu ve kurtu-
luşu için kendini feda etmek’ gibi anlamlar 
içerir” ( Köksal, 2008: 53-65). 

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Âşık Paşa-
zade tarihinde de konu edilen Ahîlik kavra-
mı, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde 
önemli görülen başlıca dört Türk topluluktan 
(Abdalan–ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı 
Rum, Bacıyan-ı Rum) birini ifade eder” 
(Meydan Larousse, 1969:159) . 

Ahilik Anadolu’da özellikle esnaflar arasın-
da dayanışmayı, iş ahlakını ön planda tutan 
şeyh, usta, kalfa, çırak vb. hiyerarşik düzene 

sahip ticari, bireysel ve toplumsal eğitime 
önem veren kültürel faaliyetler içinde bulu-
nan bir kuruluştur. Ahiliğin sadece bir esnaf 
teşkilatı olmadığını Köksal’ın “Türk siyasi 
tarihinin XIII-XVI. yüzyıllar arasındaki şekil-
lenmesinde Anadolu’da mevcut tarikat veya 
teşkilatlardan özellikle Bektaşilik, Ahilik ve 
Mevleviliğin diğer oluşumlardan daha önde 
olduklarını ve önemli görevler üstlendiklerini 
görüyoruz” (2008:69) diye ifade etmesinden 
anlamaktayız. 

Kaynak taramaları ve alan tespitleri sonucunda 
Afyonkarahisar Sohbet geleneğinin Ahilik’in 
bir uzantısı olduğu düşünülmektedir. Benzer 
bir yaklaşımı Bıyıkoğlu’nun Afyon Gezekleri 
adlı çalışmasında da görmekteyiz: 

“Âhilik teşkilatının kimi özellikleri-
nin Afyon’daki Gezekler’e uzandığını ve 
Gezekler’in düzenlenmesindeki etkilerini 
bugün de görmek mümkündür. Söz gelişi 
Gezek’e katılanların sosyal ve meslekî ko-
numları Gezek üyeleri arasındaki yardımlaş-
ma ve dayanışma, 

Gezekler’deki sohbet konuları Gezekler’in 
Âhilik’in bir uzantısı olduğunu göstermekte-
dir” (1997: 52-53). 

“Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Afyon’da 
Gezek yapıldığını bir Afyon türküsünün hika-
yesinden anlıyoruz.” (Yarşi, 1992:62). 

“Hikaye özetle şöyledir: Afyon’da kış mev-
siminde, yârenler arkadaşlar arasında akşam 
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yemeği ile başlayan ve içki âlemleriyle gece 
yarısına kadar süren çalgılı gezekler yapıl-
maktadır. Gezekçiler arasında Saleh (Salih) 
adında bıçkın bir genç de vardır. 

Gezek sırası Salih’e geliyor, yemekler yeni-
yor, içkiler içiliyor, çalgılar çalınıyor. Gezek 
Salih’in evinde yapıldığından Salih bir sürp-
riz olsun diye daha önceden tanıdığı (belki de 
dostu) hafif meşrep bir kadını eve getiriyor. 
Kadın çalgıların eşliğinde oynuyor, herkes 
eğleniyor, sonra kadın gidiyor. 

Salih’in ağabeyi Kör Hâşim, kadının oyna-
dığını görmüş ve ona göz koymuştur. Fakat 
kadın Haşim’i reddeder., durumu da Salih’e 
anlatır. Bir gün akşam ezanına doğru Salih ile 
kör Hâşim çarşıda karşılaşırlar ve kadın yü-
zünden tartışmaya başlarlar, tartışma sille to-
kat kavgaya dönüşür. Haşim bıçağını çekerek 
kardeşini delik deşik eder. Bu sırada akşam 
ezanı okunmaya başlar. Hâşimin aklı başına 
gelir ama kardeşi kanlar içinde yatmaktadır. 
Bu acıklı olay Afyon halkı üzerinde derin 
üzüntü yaratır. İşte “Saleh Türküsü” veya 
“Saleh de Ata Biner” türküsü bu olay üzerine 
yakılmıştır (Bursalıoğlu, 1993: 62). 

Otantisite - Modernleşme - Popüler Kültür - 
Popüler Müzik 

Günümüzde “Sandıklı Yâren Geleneği” adı 
altında yapılmakta olan uygulamaların ve 
bunların içerisinde yer alan müzik unsurları-
nın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için ön-
celikle otantisite, modernleşme, popüler kül-

tür ve popüler müzik kavramlarının açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. 

Otantisite geleneksel tanımlamasıyla genel 
olarak geçmişle ilişkilidir ve geçmişteki bir 
şeyin ‘aslına uygunluğuna’ ilişkin bir iddia-
dır. Kültürde derin kökleri bulunduğu varsa-
yımından türeyen bu iddianın temsil biçimi 
genel olarak ‘söylem’dir. Bu söylemin içe-
riği ise şöyledir: kültür içinde kişi, topluluk, 
nesne ya da pratik, zamanla değişikliğe uğ-
ramakta ve bozulma tehlikesiyle karşı kar-
şıya kalmaktadır. Bu durum karşısında de-
ğişime direnen kişi, ya da kişiler tarafından 
korunan kültür otantik, değişime mukavemet 
edemeyen kişiler ve korunamayan nesne ve 
pratikler ‘inotantik’ (inautentic), yani ‘otan-
tik olmayan’dır. Dolayısıyla kültürel açıdan 
otantisite, geleneksel tanımlamasıyla geçmi-
şe yönelik arzu ya da yargı yüklü bir bakışın 
ürünüdür ( Erol, 2009: 204-205). 

Modernleşme ise Bendix’e göre; “Batılı ol-
mayan toplumların ‘geleneksel olmayan 
toplum’dan ‘modern toplum’a doğru geçir-
mekte oldukları değişim sürecini ifade eder. 
Bu değişim süreci, esas olarak üç aşamalıdır: 
‘Geleneksel toplum’, ‘geçiş toplumu’ ve ‘mo-
dern toplum’ ( Özbek, 1994: 32) . 

Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş 
sürecinde ortaya çıkan popüler kültür kavra-
mı bu araştırmaya yön veren temel noktalar-
dan biri olarak görülmektedir. 
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Popüler başlangıçta Latince “popülaris”ten 
türemiş ve “halka ait” anlamında kullanılmış, 
aynı zamanda hukuki ve siyasal bir terimdir. 
Örneğin 16.yüzyılda popüler hükümet terimi, 
halk tarafından kurulan ve yürütülen bir si-
yasal sistem anlamına geliyordu. Ama aynı 
zamanda, aşağı (low) ya da değersiz (base) 
anlamı da vardı. Popüler teriminin sonradan 
hakim olan “yaygınca tercih edilen” ya da 
“çok beğenilen” i ifade eden modern anlam-
ların içeriğinde, beğenilmek için hesaplı bir 
çaba göstermeyi de barındırıyor” (Özbek, 
1994: 82). “Kültür, antropolojinin merkezi 
kavramıdır ve insanların tüm ortak bilgisini, 
teknolojileri, değerleri, inançları, âdetleri ve 
davranışlarını kapsar. Basit toplumlar, her-
kesçe paylaşılan, tek bir bütünleştirilmiş kül-
türe sahipken karmaşık toplumlar, çok sayıda 
kültür ve alt-kültür tabakaları ile düzeylerini 
barındırabilir (Marshall, 1999: 591). 

“18. yüzyılda popüler kültürün tanımında de-
ğişiklik oluyor ve bu konuda yapılan tanım 
Herder’e kadar uzanıyor. Herder’e göre po-
püler kültür, eğitilmişlerin kültürü kavramına 
karşıt olarak kullanılıyor ve ona göre, Rö-
nesans sonrası dünyada “organik topluma” 
yakışan nitelikler yalnızca halka ait kültürde 
bulunuyor” (Erol, 2009: 42). “19. yüzyılda 
ise popülerin tanımında bir perspektif deği-
şikliği oluyor ve halkın üzerinde bir güç kur-
mak isteyenler açısından değil, halk açısın-
dan olumlu bir kavram olarak kullanılmaya 
başlıyor. Bugün hakim olarak kullanılan po-

püler terimi ise bütün bu anlamlar ile örtüş-
mektedir” (Özbek a.g.e.). 

Popüler kültür ile ilgili günümüz yaklaşımla-
rını incelediğimizde aşağıdaki tespitlere ulaş-
maktayız: 

Halkın homojen tüketiciler kitlesi olarak al-
dığı, denetleme olanağı bulunmadığı ve onu 
yaratıcı ve geliştirici olarak tanımayan ticari 
araçlar tarafından üretilen, dağıtılan kültür. 
Popüler kültür tanımı, özellikle görsel, işitsel 
teknolojik olanakların ve medyanın bu tek-
nolojilerle edindiği yeni güçlerin ortamında 
daha fazla tartışılır olmuştur ve popüler kül-
tür başlığı altında incelenen konularda med-
ya incelemelerinden reklamlara, pop müziğe 
kadar iletişim konusu olarak ele alınmıştır ( 
Emiroğlu, Aydın, 2003: 694). 

Stuart Hall 1981’de yayınlanan Popüler Ola-
nın Yapıbozumu Üzerine Notlar ‘da dönem-
leştirme ile ilgili uzun bir çözümleme yaptık-
tan sonra ‘popüler’ sözcüğü üzerinde durur. 
Bilinen, hepsi kullanışlı olmayan ve farklı 
anlama gelebilecek iki tanım verdikten son-
ra, üçüncü bir popüler kültür tanımı için yola 
koyulur: 

Halk kitlelerinin, satın aldığı, tükettiği ve 
azami derecede hoşlanır göründüğü şeylere 
‘popüler’ denir.

1) Popüler kültür halkın yapmakta olduğu 
bütün şeylerdir. 
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2) Popüler kültür, güçlünün kültürüne karşı 
ve onun için verilen mücadelenin iç içe 
geçtiği yerlerden biridir. Aynı zamanda 
bu mücadelenin içinde kazanılacak ya da 
kaybedilecek bahsin kendisidir. 

“Peter Manuel Populer Musıc of Non-Western 
World (1988) başlıklı çalışmasının birinci bö-
lümünde yaptığı perspektif oluşturucu tanım-
lama arayışlarında, popüler müziğin ‘folk’ ve 
‘sanat’ müziğinden farklarını sergilemeye ça-
lışır. Aradığı şey ‘halk müziği’ ve ‘sanat mü-
ziği’ olarak kategorize edilen müzik türlerine 
göre popüler müziğin ayırt edici unsurlarıdır. 
Manuel’e göre popüler müzik öteki müzik 
türlerinden iki ana özelliği ile ayırt edilebilir; 
‘Geniş ölçüde kitle medyası tarafından yayıl-
ması ve pazarlama şirketleri için temel olan 
bir kitle ürünü olması. (Erol, 2009: 86). 

1970’li yıllarda Türk popüler müzik kültürü-
nün halk müziğine yansımasının bir sonucu 
olarak ortaya çıkan ve “Türkü- Bar” adı ve-
rilen mekânlar, günümüzde Anadolu’nun bir 
çok yerinde ve özellikle de büyük kentlerde 
yaygın olarak varlıklarını sürdürmektedirler. 
Erol’a göre ; “Türkü-Bar içerde canlı olarak 
THM repertuarı seslendiren bir icra grubunun 
bulunduğu ve müşterilerinin bu müzik grubu-
nu ya da türünü dinlemek için geldiği içkili 
mekândır. Bu ‘işevuruk ‘ (operational) bir 
tanımlama olduğu için, Türkü sözcüğü kulla-
nılsın kullanılmasın aynı müzik türü yolu ile 
inşa edilen ve bu çerçevede hizmet veren bir-
birinden farklı özelliklere sahip mekânları ( 

Bar, Cafe, Club, Restaurant, Ev vb.) dışarıda 
bırakmıyor. 

Türkü Bar müzisyenlerinin bağlama (kısa 
saplı, divan vb.) üfleme çalgı (kaval, zurna, 
mey), vurma çalgı (bendir, asma davul, dar-
buka) üçlüsü ile genellikle klavye katılımıyla 
oluşturdukları çalgı toplulukları, çoğu uyanış 
önderleri olan ve hem gelenek içinden hem 
de dışından gelen genç / kıdemli müzisyen-
lerin kayıtlarında kullandığı çalgı grubudur” 
(2009: 85-95). Türkü barlarda müzisyenler 
genellikle dinleyicinin oturduğu bölümden 
farklı olarak düzenlenmiş bir alanda müziğini 
icra ederler. Dinleyiciler oturdukları yerden 
türkülerin niteliğine göre (sözel, ezgisel, rit-
mik yapı vb.) seslendirme, el çırpma ya da 
oyun ile eşlik de bulunurlar. Bu mekânlarda 
sunulan müzikler genellikle , mikrofonun ve 
elektronik çalgıların kullanıldığı, dinleyici-
nin arzusu doğrultusunda popüler bir tarzda 
seslendirilen halk ezgileridir. Bunun dışında 
mekân sahibi tarafından mekânın duvarlarına 
otantik bir ortam yaratma düşüncesiyle halı 
ve kilimlerin asılması da yaygın bir yöntem-
dir. 

SANDIKLI YÂREN GELENEĞİ ve 
ALAN BETİMLEMELERİ 

Sandıklı’daki sohbet geleneğinin geçmiş uy-
gulamaları ve bugünkü durumunun karşılaş-
tırmalar yapılarak sistematik olarak ortaya 
konulması konunun bütünlüğün sağlanması 
açısından önemli görülmektedir. Bu bağlam-
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da, geçmiş uygulamalar ile ilgili olarak yöre-
deki kaynak kişiler ile yapılan görüşmelerden; 

• 1940’lı yıllarda Sandıklı’da evlerde çeşit-
li sohbet toplantıları düzenlendiğini ve bu 
toplantılara katılan kişiler birbirlerine sev-
gilerini dostluklarını ifade edebilmek için 
yâren dediklerini, bu ev gezmelerine ‘ek-
mek gezmesi’ ya da ‘sıra yemeği’ adı ve-
rildiğini, 

• Toplantıların Kış gecelerinde özellikle de 
ertesi gün tatil olduğu için cumartesi gece-
leri yapıldığını, 

• Toplantı öncesi, ev sahibi tarafından çeşitli 
hazırlıklar yapıldığını (boyabadana, temiz-
lik, yemek vb.), 

• Toplantılarda kadının yer almadığını ve 
hizmeti ev sahibini oğlu ve orada bulunan 
gençlerin yaptığını, 

• Toplantıların haftada bir ya da ay başların-
da yapıldığını, 

• Sohbeti tatlandırmak için çok hafif içki de 
kullanıldığını ama sürekliliğinin olmadığı-
nı, 

• Toplantı yemekli ise akşam, yemekli değil 
ise yatsı namazından sonra toplanıldığını, 

• Toplantılarda tef ve cümbüş adlı çalgıların 
eşliğinde Türkülerin söylendiğini, yöreye 
ait tekli ya da gruplu halk oyunlarının oy-
nandığını, 

• Toplantıların çok disiplinli olduğunu, ara ve-
recekleri zaman ‘beş dakika mola,  cepten 
birer sigara dola’ sohbeti tekrar başlatmak 
için ise ‘hadi beyler! zeytin yaprağını dök-
mez, muhabbet aradan gitmez’ sözünü söy-
lediklerini, 

• Yârenlikte küslüğün olmadığını, küs olan-
lar bu toplantılara katılamadığını., 

• Yanlış davranışta bulunanlar ya bu toplan-
tılara belli bir süre ya da verilen cezaya 
göre hiç katılamadığını, 

• Ailelerin belli yaşlara (15-16’lı yaşlara) 
gelince çocuklarının bu yârenlerin arasına 
sokmaya çalıştıklarını, aşağı mahalle, yu-
karı mahalle gibi farklı grupların olduğunu, 
ana-babanın çocuğuna uygun olan yâren 
grubunu seçtiğini, 

• Kız verilirken yârenlerin görüşüne başvu-
rulduğunu, yâren bir kızı istediğinde onun 
hakkında araştırma yapılmaz verildiğini, 
bunun nedeninin yârenin yâren meclisine 
kabul edildiği zaman zaten bu aşamaları 
geçmiş sayıldığını , ancak kızı daha önce 
bir başkası istemiş ise kızı dillendirmemek 
için konunun kapatıldığını, 

• Yârenlerin içlerinden herhangi birinin dü-
ğünü olduğunda bir araya gelip o kişiye 
maddi manevi destek verdiklerini, 

• Yârenlerin oyları ile demokratik bir şekilde 
seçilen yâren çavuşunun yârenleri oturma 
sırasına soktuğunu ve gece sona erdikten 
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sonra herkesi birer birer evinlerine teslim 
ettiğini öğrenmekteyiz. 

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde 2006 
yılında, Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Yaşatma Derneği adı altında bir 
dernek kurulmuştur. Bu dernek başta soh-
bet geleneği olmak üzere “Çankırı Yâran 
Meclisi”ndeki kalıp uygulamaları / davranış 
kalıplarını “uyarlayarak”(Altınay, 2011) aynı 
yıl bir “Sandıklı Yâren Meclisi”ni kurmuştur. 
Sandıklı halk kültürünü yaşatmak amacıyla 

kurulan bu teşkilatın üyelerinin büyük bir bö-
lümünü yöredeki esnaflar oluşturmaktadır. 

Yâren Meclisi ve Hiyerarşik Düzen Köşe İh-
tiyarı: 

Yâren’in en yaşlısıdır. Yâren geleneğine 
hâkim, tecrübeleri ile yâren meclisine yön ve-
ren kişidir. Yâren meclisinde geçmişte yapılan 
sohbet toplantılarını ve tecrübelerini aktarır. 

Başağa: Bayındır boyunu temsil eder. De-
mokratik bir seçimle başa gelir. Saygın ve yö-
neticilik yeteneğine sahip bir kişidir. 

 

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren 
Uygulamasında Başağa (ortada) ve Yârenler 
(19 Şubat 2010) 

Küçük Başağa: Kayı boyunu temsil eder. 
Başağa’dan sonra yâren meclisinde ikinci söz 
sahibi kişidir. Mazeretleri nedeniyle yâren 
meclisine katılamayan düz yârenlerin görevle-
rini üstlenir ve aksaklıkları giderir. 

Yiğitbaşı: Bayat boyunu temsil eder. Başağa 

ve Küçük Başağa’dan sonra yâren meclisinde 

üçüncü söz sahibi olan kişidir. 

Yâren Çavuşu: Başağanın verdiği talimatla 

yâren meclisindeki uygulamaları başlatır, düz 

yârenlere görevlerini dağıtır. Kurallara aykırı 

davrananları “tuğra” adı verilen içi pamukla 
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doldurulmuş uzun bir yastıkla vurarak ceza-
landırır. 

Düz Yârenler: 24 kişiden oluşmaktadır. Bu 
sayı Oğuz Boyları’nın sayısını ifade etmekte-
dir. Yâren çavuşu yâren sayısına dâhil edilmez. 
Düz yârenlerin her birinin gruplar halinde ya 
da bireysel olarak Yâren Gecesinde görevleri 
vardır ve bu görevleri yerine getirebilmeleri 
için eğitimden geçirilmişlerdir. 

Yâren meclisinde oturma sırası şu şekildedir. 
Köşeye başağa oturur. Yanına köşe ihtiyarı, 
yiğitbaşı, küçük başağa sırayla otururlar. Düz 
yârenler kapıya doğru sıralanarak otururlar. 
Çavuş ayakta durur ve meclis faaliyetlerini 
başağadan izin alarak yönetir. 

Yâren Gecesi Uygulamaları 

A) Yâren Odasına Giriş: 

Yâren odasına ilk giren sazendelerdir. Kendi-
lerine ayrılan ve “Şahnişin” adı verilen yere 
otururlar. 

Eski Türk evlerinde bu gibi toplantılar için 
yapılmış müstakil odalar mevcuttur. Sohbet 
ihtiyacına göre belirli bölümler oluşmuştur. 
Bir tarafta kapı, karşıda davlumbazlı ocak bu-
lunur. Bir yanda sedir, diğer yanda bir ayak 
merdivenle çıkılan odamsı bir sofa vardır ki, 
buraya “şahniçi” derlerdi ki, şimdi “şahnişin” 
deniyor. Her evde bu tür inşa edilmiş geniş oda 
ve şahnişin bulunmadığı için bu tür sohbet 
evleri ayrı inşa edilirdi. Bu nedenle her evde 
sohbet yapılmazdı. Ocak sırası gelen Yârân 

üyesinin böyle evi varsa orada sohbet düzen-
lenirdi. Yoksa bu tür evi olanlar toplantıya 
müsaade ederlerdi. Yine bulamazlarsa komşu 
ve akrabaların bu tür evi olanları toplantı için 
müsaade ederler. Sohbet evleri, genellikle iki 
ya da üç katlıdır. Yârân odalarının en önem-
li yeri sohbet edilen “meydan”dır. Kare biçi-
minde veya dikdörtgen şeklindedir. İkinci ve 
üçüncü bölümler meydanın uzantılarıdır. Bu 
uzantılardan biri, daha önce sözünü ettiğimiz 
“şahnişin”dir ki, çalgıcıların oturduğu yerdir. 
Meydana bir basamak ve zeminden bir metre 
civarında ahşap parmaklıklarla açılan ve dik-
dörtgen planlı bir yerdir. Tavanı meydanınki 
gibi süslüdür (Tezcan, 1989:11).

Konuyla ilgili Altınay ise şu tespiti yapmakta-
dır: “Çankırı yârân geleneğindeki müzik un-
surları baştan sona geleneğin içerisindeki ri-
tüellerin tamamlayıcısı durumundadır. Burada 
müzisyenlerin oturtulduğu ayrı bir alan göze 
çarpar ve geçmişte bu alanın “şahniçi” ya da 
“şahnişin” adıyla anıldığı bilinmektedir” (Al-
tınay, 2004:1). 

• Küçük Başağa Yâren Odası’na sağ ayağı 
önde girer ve girişin sol tarafında kendisine 
ayrılmış yere oturur. 

• Çavuş, yârenlerin odaya girmesi için Kü-
çük Başağa’ dan izin ister. Bu esnada sa-
zendeler tarafından yöreye ait halk ezgileri 
çalınır. Küçük başağa yârenlerin odaya gi-
receği haberini alır ve onları selamlamak 
için ayağa kalkar. Yârenler sağ ayaklarıyla 
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ikişerli gruplar halinde odaya girerler ve 
sağ elleri sol göğüslerinin üstünde “Se-
lam ün aleyküm, başağa” diyerek küçük 
başağa’yı selamlarlar. Küçük başağa’da 
sağ eli sol göğsünün üstünde “Aleyküm 
selâm, Yâren Ağa” der ve elini indirir. Tüm 
yârenler aynı şekilde küçük başağayı ve 
birbirlerini selamlarlar ve çavuş tarafından 
yerlerine geçerler ve ayakta beklerler. 

• En yaşlı yâren köşe ihtiyarı başağa’nın otu-
racağı köşenin yanında ayakta bekler. 

• Çavuş; odanın dışında bekleyen yârenleri 
davet ettikten sonra tekrar içeri girer ve 
Küçük başağa’ya, Başağa’nın odaya gire-
ceğini bildirir. Başağa sağ ayağıyla kendin-
den emin bir şekilde içeri girer ve küçük 
başağa ve yârenler ile selamlaşır. Başağa 
köşesine oturur ve hiyerarşik sıraya uyarak 
herkes dizlerinin üstünde yerlerine oturur-
lar. Oturduktan sonra küçük başağa başağa-
yı sağ eli yine sol göğsünün üstünde olacak 
şekilde eğilir ve merhaba baş ağam diyerek 

selamlar. Başağa’da merhaba başağa diye-
rek selamlar. Bütün yârenler aynı şekilde 
başağayı selamlarlar. 

• Başağanın izni ile misafirler çavuş tarafın-
dan odaya alınırlar. Misafirler de aynı hiye-
rarşik kurallar çerçevesinde çavuş tarafın-
dan yerlerine oturtulurlar. 

B) Yâren Geleneği Etkinlikleri: 

Sandıklı yâreni birbirine bağlı olarak gerçek-
leştirilen şu aşamalardan oluşur: 

1. Yârene giriş (yârenler ve misafirler) 2. 
Ocak yakma (dua bölümü) 3. Yârende oturma 
düzeni 4. Yârende türkülerin seslendirilmesi 
5. Kahve içilmesi 6. Köşe ihtiyarının konuş-
ması 7. Yârende halk oyunları 8. Yârende orta 
oyunları 9. Yârende yeme – içme 10. Mani-
leşme 11. Dini – tasavvufî şiirler, ilahilerin 
seslendirilmesi 12. Tiyatro oyunu (aşık oyu-
nu) 13. Katılımcıların ödüllendirilmesi 14. 
Yârenden çıkış. 
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Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren 
Uygulamasında Misafirleri “Selamlama”(19 
Şubat 2010) 

Sandıklı Yâreninde Müzik 

Sandıklı’da yâren geleneğinin en temel un-
surlarından birisi müziktir. Sandıklı yâreninde 
yer alan müzik uygulamaları ile ilgili aşağıda-
ki bulgulara ulaşılmıştır: 

• Yârende müzisyenlere “sazende” adı veril-
mektedir. 

• Sazendeler yâren odasında kendilerine ay-
rılmış “şahnişin” adı verilen özel bir alanda 
otururlar. 

• Ücret karşılığı hizmet verirler ve yâren sa-
yısına dahil edilmezler. 

• Özel bir kıyafetleri yoktur. Günlük, serbest 
bir kıyafet giyerler. 

• Geçmişte Sandıklı’da yapılan sohbet top-
lantılarında kullanılan tef ve cümbüş adlı 
çalgıların yerini günümüz yâren uygula-
masında kısa saplı bağlama ve darbukanın 
almış olduğu görülür. 

• Sazendeler ve solist adı verilen kişi mikro-
fon ile türküleri seslendirirler. 

• Türküler genel olarak Afyon yöresine aittir. 
Sandıklı’ya ait az sayıda türkü de yârende 
seslendirilir. 

• Sazendeler repertuarlarını herkesin sözleri-
ni ezbere söyleyebileceği popüler türküler-
den oluştururlar. 
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• Türküleri yöresel ağız ve seslendirme ta-
vırlarına dikkat etmeden popüler bir tarzda 
seslendirirler. 

• Yâren odasının duvarlarına mekânda otan-
tik bir ortam yaratmak adına halı ve kilim-
ler asılır. 

• Yâren çavuşunun dışı bez içi sıkı ve sert 
pamuktan yapılmış “tura” ile vurarak seçti-
ği yârenler sazendeler eşliğinde çeşitli tür-
küler seslendirmek üzere ortaya alınırlar ve 
dizlerinin üstüne otururlar. 

• Düz yâren adı verilen yârenlerin herhangi 
bir müzik eğitimi almadıkları, müzikal an-
lamda işitmelerinin yeterli olmadığı, türkü-
leri seslendirirken yerel ağız özelliklerini 
kullandıkları ve dikkat çekmek amacıyla 
yer yer seslerini yükselttikleri görülür. 

• Yârenler türküleri doğru okumazlar ise 
yâren çavuşu tarafından tura ile vurularak 

cezalandırılırlar. Yârenler bu anda “sağol 
çavuşum” derler. 

• Yârende seslendirilen türkülerin büyük bö-
lümü Afyon ve Sandıklı ‘ya , bazı türküler 
ise farklı yörelere ait popüler türkülerdir. 

• Yârenler türkü, halk oyunu, orta oyunu ve 
benzeri tüm etkinliklerini yöreye ait olma-
yan özel olarak diktirilmiş formel bir giy-
siyle icra ederler. 

Sazendeler: 

Ali ULA -1953 Afyon Sandıklı doğumlu, dar-
buka çalıyor. Müzik eğitimi yok. 

Hidayet AYDIN – 1988 Afyon Sandıklı do-
ğumlu, solist ve org çalıyor. Müzik eğitimi 
yok. 

Tuncay SAĞDIÇ – 1982 Afyon doğumlu, 
bağlama çalıyor. 2005 yılında Ege Üniversi-
tesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’ndan 
mezun oldu. 
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Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren 
Uygulamasında Sazendeler (19 Şubat 2010) 

Yârende Türküler ve Halk Oyunları 

Yâren meclisinde seslendirilen Türküler ve 
oynanan halk oyunları sırasıyla aşağıda belir-
tilmiştir: 

Yâren odasına girişte sazendeler tarafından Ce-
zayir adlı ezgi çalınır. 4/4 ‘lük ritimde ve dü-
zümü (2+2) şeklindedir. Uşşak makamındadır. 

Yârenler tarafından ilk bölümde seslendirilen 
halk ezgileri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. 

• Minarenin Âlemi : 

9/8 ‘lik ritimde ve düzümü (3+2+2+2) şeklin-
dedir. Uşşak makamındadır. 

• Afiyon’un Yoğurdu : 

4/4 ‘lük ritimde ve düzümü (2+2) şeklindedir. 
Hicaz makamındadır. 

• Çemberim Dalda Kaldı : 

9/8 ‘lik ritimde ve düzümü (3+2+2+2) şeklin-
dedir. Hicaz makamındadır. 

• Halk Oyunları oynanır. Çavuş turayla vu-
rarak oynayacak yârenleri seçer ve ortaya 
alır. Ezgileri sazendeler seslendirir. 

• Dam Başına da Ası da Goymuş Türküsü 
eşliğinde tahta kaşıklar ile oynanır. 9/8 ‘lik 
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ritimde ve düzümü (2+2+2+3) şeklindedir. 

Hicaz makamındadır. 

Kaşıklar bele sokulur; Karahisar Kalesi tür-

küsü eşliğinde zeybek oynanır. Oyunlu hali 

gelenekte olmayıp 1995 yılında sonradan ek-

lenmiştir. 2/4 ‘lük ritimdedir. Kürdi makamın-

dadır. 

• Çay Kenarında İnadına Yetişiyor Kestane 
adlı türküsü eşliğinde zeybek oynanır. 9/8 
‘lik ritimde ve düzümü (3+2+2+2) şeklin-
dedir. Hüseyni makamındadır. 

• Haydi Güzelim Kundurana Tek Tek Bas 
adlı türkü eşliğinde zeybek oynanır. 9/8’lik 
ritimde ve düzümü (3+2+2+2) şeklindedir. 
Hüseyni makamındadır. 

 

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren 
Uygulamasında “Yârenler Halk Oyunları Oy-
narken”(19 Şubat 2010) 

• Köroğlu Oyunu: 

5/8 ‘lik ritimde ve düzümü (2+3) şeklindedir. 
Hüseyni makamındadır. 

• Yöresel Kaşıklı Oyunlar: 

Oyunların oynanması esnasında Sazendeler 

tarafından ezgiler seslendirilir. 

• Hezin Hezin Gir Gapıdan: 

9/8 ‘lik ritimde ve düzümü (2+2+2+3) şeklin-

dedir. Hüseyni makamındadır. 

• Biter Biter de Sandıklı’nın Gülleri Biter: 
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Serbest ritimli başlar ve daha sonra kırık hava 
şeklinde devam eder. 

Sazendeler aşağıdaki türküleri seslendirirler. 

• Emir Dağı Birbirine Ulalı : 

2/4 ‘lük ritimdedir.. Kürdî makamındadır. 

• Zalım Poyraz Gıcım Gıcım Gıcılar: 

Ritimsel yapısı değişkendir. 20/8-12/8-20/8-
20/8‘lik ritimler sırayla kullanılmaktadır. 

Kürdî makamındadır. 

Sofralar kurulurken sazendeler aşağıdaki tür-
küleri seslendirirler: 

• Dal Boylum: 

4/4 ‘lük ritimde ve düzümü (2+2) şeklindedir. 
Kürdî makamındadır. 

• Kahveyi Kavururlar: 

9/8 ‘lik ritimde ve düzümü (2+2+2+3) şeklin-
dedir. Kürdî makamındadır. 

• Yûnus Emre yârenler tarafından anlatılır. 
Şiirleri seslendirilir. 

• Sordum Sarı Çiçeğe adlı ilahi yâren çavuşu 
önderliğinde seslendirilir. 4/4 ‘lük ritimde 
ve düzümü (2+2) şeklindedir. Segâh maka-
mındadır. 

Yârenler tarafından aşağıdaki Türküler seslen-
dirilir: 

• Gorunun Annacı Gumalar Dağı: 

4/4 ‘lük ritimde ve düzümü (2+2) şeklindedir. 
Hüseyni makamındadır. 

• Gınası Garılır Tasta: 

9/8 ‘lik ritimde ve düzümü (2+2+2+3) şeklin-
dedir. Hüseyni makamındadır. 

• Yeşil Olur Sandıklı’nın Biberi: 

9/8 ‘lik ritimde ve düzümü(2+2+2+3) şeklin-
dedir. Hüseyni makamındadır. 
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Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren 
Uygulamasında Yârenler “Türkü Söylerken” 
(19 Şubat 2010) 

Kılıç Kalkan Oyunu : 

Bursa ile oluşan kültürel etkileşim sonucu kı-
lıç kalkan oyununun Sandıklı’da da bir gele-
nek haline geldiğini Sandıklı Belediyesine ait 
Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı 
adlı yayında belirtilen şu ifadeden anlamakta-
yız: 

“1860 yılında Padişah Abdülmecit devrinde 
yeniden yapılan Osmanlı idari taksimatında, 
Hüdavendigar (Bursa ) Vilayeti’ne bağlı bir 
kaza durumuna getirilen Sandıklı, 1869 yı-
lında belediye teşkilatı ile teşkilatlandırılmış-
tır”(2009:6). Kılıç kalkan oyunun yaklaşık 78 

yıl önce Sandıklı’da oynandığı arşiv belgele-
rinden de anlaşılmaktadır. 40 yıl önce sona er-
miş olan oyun , bu gün yâren geleneği içinde 
yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Kılıç kalkan oyunu bir açık alan oyunu olmak-
la birlikte , yâren meclisinde gösteri amaçlı 
olarak kapalı alanda oynanmaktadır. Köroğlu 
Çeşitlemesi adlı ezgi eşliğinde oynanır. Genel-
likle iki kişinin karşılıklı olarak ellerinde kılıç 
ve kalkan ile savaşçılığı, kahramanlığı, mertli-
ği ifade ettikleri müzikli-müziksiz oyunlardır. 
Ezgisel açıdan kürdi makamı benzerliğinde 
, 5/8 ‘lik (2+3) düzümlü ritim yapısındadır. 
Oyuncular kılıç ve kalkanlarının birbirine vu-
ruşları ile ritimlerini belirlerler. Oyunun çeşit-
li bölümleri vardır. Başlıca bölümler; Peşrev, 
Yemin Töreni, Eğitim, Savaş ve Barıştır. 
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Sandıklı Cumhuriyet Bayramı Töreninde Kı-
lıç Kalkan Ekibi (29 Ekim 1923)
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Sandıklı Yâren Uygulamasında Kılıç Kalkan 
Ekibi (19 Şubat 2010) 

Yâren gecesinin son bölümünde misafirler 
çavuş tarafından oyuna kaldırılır ve farklı yö-
relere ait aşağıdaki popüler oyunlar oynanır: 
Konyalım , Kesik çayır , Harmandalı Zeybeği 

Yâren çavuşunun kapanış konuşması ile gece 
biter. Misafirler “Cezayir” adlı ezgi ile tek tek 
ve sıra ile yârenlerle vedalaşır ve meclisi terk 
eder. 

SONUÇ

“Yâren” kelimesi dost, arkadaş, ahbap, sevgi-
li, sohbet anlamları ile Anadolu’nun pek çok 
yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ya-
pılan kaynak taramaları ve alan betimlemeleri, 
Afyon ve Sandıklı yöresinde sohbet geleneği-
nin köklerinin Âhilik’e dayandığı sonucunu 
ortaya koymaktadır. 70’li yılların başından 
günümüze televizyon, bilgisayar, internet vb. 
iletişim araçlarının varlığı ve ekonomik sıkın-
tılar nedeni ile giderek kaybolan, geçmişteki 
Sandıklı köy odası kültürü ve evlerde nöbet-
leşe olarak yapılan ekmek gezmesi, sıra yeme-
ği adlı sohbet toplantıları geleneğini yeniden 
canlandırmak ve yaşatmak amacıyla genellik-
le yöre esnaflarından oluşan bir grup, 2006 yı-
lında Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Ko-
ruma ve Yaşatma Derneği’ni kurmuştur. Bu 
dernek, aynı yıl Yâren Meclisini oluşturmuş ve 
Çankırı Yâran geleneğinin sistematiğini San-
dıklı Yâren Uygulamasına aynen aktarmıştır. 
Bu bakış açsından yola çıkılarak konuyla ilgi-

li aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: Yöreye ait 
yemek kültürü, ağız özellikleri, türküleri, halk 
oyunları, aşık oyunu adı verilen bir kısım orta 
oyunları bu sistematiğin içine yerleştirilmiştir. 
Hiyerarşik bir düzenin görüldüğü yâren mecli-
sinde eğitim ve eğlence işlevi taşıyan sanatsal 
- kültürel etkinlikler ve özellikle müziğin belli 
bir disiplin içinde ve bir gösteri niteliğinde su-
nulduğu tespit edilmiştir. 

Yâren odasının merkezi konumundaki bir 
bölüm yâren müzisyenlerine ayrılmış olup 
müzik grubu bağlama, ritim saz ve bir ses-
lendiriciden oluşmaktadır. Yârende seslendi-
rilen türkülerin büyük bölümünün Afyon ve 
Sandıklı’dan, bazı türkülerin de farklı yörele-
rin repertuarından seçilerek seslendirildiği gö-
rülmüştür. Türkülerin geleneksel ve yerel tavır 
ile seslendirilmesinden çok günümüz “popüler 
halk müziği” tavrında ve bu türe özgü reper-
tuardan etkilenilerek seslendirildiği gözlen-
miştir. Müzisyenlerin yâren mekânındaki yer 
alışları ile mikrofon ve ses düzeneğinin bir tür 
“türkü bar” tarzında konumlandırıldığı dikkat 
çekmiştir. 

Afyonkarahisar coğrafi konumu nedeniyle bağ-
lı bulunduğu Ege bölgesinin kültürünün dışında 
İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine ait yakın çev-
resinde yer alan yerleşim birimlerinin kültürle-
rinden de etkilenmiş, bu da kültürel çeşitliliğin 
doğmasına yol açmıştır. Bu etkileşim nedeni 
ile, yöre ezgilerinde 9/8’lik ritim kalıbı içindeki 
zeybeklere, 2/4 ve 4/4’lük ritimlerdeki kırık ha-
valara sıkça rastlanmaktadır. 
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EXTENSIVE SUMMARY 

The concept of tradition refers to habits, knowledge, morals and behaviors formed by the socie-
ties and passed down from generation to generation by undergoing some changes. On the other 
hand, oral tradition products reflect the historical process that a society has experienced in terms 
of culture and forms the memory of that society. In this context, it is thought that it is worth exa-
mining “the tradition of yaren (friendship)” and music elements of this culture which are among 
the products of Afyonkarahisar province, Sandıklı district folk culture. The terms “yaran, ya-
ren” (friendship) which mean those attending to traditional chat gatherings in our country are 
accepted as the name of these traditional gatherings and it is observed that in Sandıklı district 
of Afyonkarahisar, mostly the term “yaren” is preferred. The yaren of Sandıklı is composed of 
these phases which are dependent on each other: 1. Introduction to yaren (yarens and guests) 2. 
Burning furnace (pray part) 3. Seating order in yaren 4. Singing folk songs in yaren 5. Drinking 
coffee 6. Speech of corner old man 7. Folk dances in yaren 8. Theatre-in-theround in yaren 9. 
Eating-drinking in yaren 10. Singing Turkish poem 11. Religious-mystic poems, singing hymns 
12. Theatre play (poet singer play) 13. Rewarding the attendees 14. Exit from yaren. One of the 
indispensable elements of the tradition of yaren is music. A separate place which is the center 
of yaren room in Sandıklı is allocated for musicians and the music group is composed of bagla-
ma, rhythm guitar-like instrument (saz) and a tape player. It is seen that a great majority of the 
folk songs sung in yaren are from Afyon and Sandıklı while some folk songs are chosen from 
repertory of different regions. It has been observed that these folk songs are sung in the style of 
today’s “popular folk music” and it has been affected by the repertory which is specific to this 
style rather than traditional and regional styles of the songs. It has attracted the attention that 
musician are singing in a “folk song bar” style of microphone and sound scheme with being po-
sitioned in the place of yaren. Stories of elderly and experience yarens in terms of passing down 
oral cultural products in Sandıklı from the past within the context of yaren tradition will take 
place and analyses will be performed socio-culturally about the tradition. The study will end up 
with the conclusion part in which there are interpretations of the acquired findings. The purpose 
of the study is to determine the situation of Sandıklı yaren tradition within the historical process 
depending on the chat gatherings which belong to Afyonkarahisar and are about to be forgotten 
gradually as well as assessing the acquired findings with a searcher approach. Literature review, 
field study and descriptive methods, qualitative interview and attendant observation techniques 
were used within the scope of the study and the acquired data were recorded audio-visually, 
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classified and interpreted. Melodic elements, instruments, vocalizing environments, vocalizing 
manner of local music repertory which are acquired by audio-visual records, music elements 
and local music characteristics within the context of traditional folk dances will be analyzed 
and the findings will be discussed with a relationship searching approach within the framework 
of the study. The terms “yaren” is commonly used in many parts of Anatolia with the meanings 
of friend, fellow, buddy, beloved, chatting. The literature review and field descriptions show 
that the tradition of chatting has its origin in Ahi Order (Ahilik) in Afyon and Sandıklı regions. 
Sandıklı village chamber culture and bread walking which used to be performed in turns as 
well as chat gatherings named sira dinner (sıra yemeği) have started to be forgotten gradually 
because of the presence of mass media such as television, computer, internet, etc. as well as 
economic woes since 1970s; therefore a group of people mostly composed of local craftsmen 
founded Sandıklı District Protection and Support Association of Cultural Properties in 2006 in 
order to revive and keep alive these traditions. This association formed Yaren Assembly within 
the same year and transferred systematic of Çankırı Yaren tradition to Sandıklı Yaren Practice. 
Depending on this point of view, the following findings were acquired regarding the issue: food 
culture, dialect features, folk songs, folk dances, theatre-in-the-round named minstrel dance all 
of which belong to the culture of the region were placed into this systematic. It has been deter-
mined that artistic and cultural events and especially music possessing the function of education 
and entertainment in the yaren assembly in which there is a hierarchical order are presented 
within a specific discipline and show. Afyonkarahisar has been affected by the cultures of resi-
dential areas taking place in the Central Anatolia Region and Mediterranean Region apart from 
the Aegean region in which Afyon is located geographically and this has led to appearance of 
cultural diversity. With this interaction, it is frequently encountered with 9/8 zeibeks and 2/4 
and 4/4 upbeat folk songs (kırık hava) rhythmically in the tunes of the region. As a field study, 
this study will shed light on the studies similar to the tradition of yaren from the main sets in 
which oral traditional products are kept and in this respect, it is deemed significant due to the 
fact that it will contribute to the folklore. 

Key Words: Afyonkarahisar, Sandıklı,Tradition, Yaren, Music 



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/
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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 
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be sent to referee approval. It isn’t required to inform the executive board during this decision 
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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 
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and doesn’t have to send a written material to any author or authors. The submissions accepted 
in our journal and approved for publication are sent to edit for layout in line with the journal’s 
publication principles and spelling rules and it is uploaded to the system. Author/authors and 
readers can download the volume from the system. Layout is conducted by the author on the 
basis of the sample article.



YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



PUBLICATION PRINCIPLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

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

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

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



20. Yazım Kuralları:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

20. Writing Rules 

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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