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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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DİĞER DERGİLERİMİZ

1. BESLENME ARAŞTIRMALARI http://www.dbhadergisi.com
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3. ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ http://www.otshdergisi.com
4. PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI http://www.uhpadergisi.com
5. MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ http://www.hmfdergisi.com
6. İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ http://www.iibdergisi.com
7. MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER http://www.uhbabdergisi.com
8. SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ http://www.sstbdergisi.com
9. EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI http://www.uhedergisi.com
10. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI http://www.aceddergisi.com
11. HEMŞİRELİK http://www.khsdergisi.com
12. MİMARLIK VE TASARIM http://www.mtddergisi.com
13. PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI http://www.uhpdergisi.com
14. EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI http://www.uheyadergisi.com

DİĞER DERGİLERİMİZ 
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6. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi www.uhbabdergisi.com
7. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi www.uhedergisi.com
8. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi www.aceddergisi.com
9. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi www.khsdergisi.com
10. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi www.mtddergisi.com
11. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi www.uhpdergisi.com
12. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi www.uheyadergisi.com
13. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi www.iibdergisi.com
14. Uluslararası Hakemli Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi www.sstbdergisi.com 
15. İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com
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Değerli okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 3 araştırma, uygulama ve inceleme çalışmasına yer verdik. Bu sayımızla 
birlikte dergimizin 2016 yılı son sayısını sizlerle buluşturmuş bulunmaktayız. Bundan sonraki sayılarımızda da 
siz okurlarımız başta olmak üzere tüm dergi yönetimi içerisinde yer alan editörler kurulu, yayın kurulu, yönetim 
kurulu, bilim ve danışma kurulu ile sayıda emeğini ilgisini esirgemeyen değerli hakemlerimize yürekten sevgi 
ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her sayımızda olduğu gibi bizleri bu sayımızda da yalnız bırakmayan kıymetli 
çalışmalarını sizlerle buluşmasına katkı sağlayan yazarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin daha 
nitelikli indekslere girmesi açısından indeks çalışmalarımıza daha fazla hız vermiş bulunmaktayız. Bu konuda 
bizleri yalnız bırakmayan indeks sorumlularımıza ve çalışanlarınıza da teşekkür ediyoruz. Değerli okurlar, 
dergimiz yılda üç sayı şeklinde yayın hayatına devam edecektir. Bir sonraki sayımız Nisan 2017 tarihinde sis-
temdeki yerini alacaktır. Dergimiz Aralık ayında yapılan karşılıklı anlaşma gereğince 10 yıl boyunca İstanbul 
Bilim ve Akademisyenler Derneğinin denetimi ve sahipliğiyle devam edecektir. Artık dergimizin bir kurumsal 
kimliği ve bağlı olduğu bir kurum olmuştur. Bu gelişme başta dergimiz ve dergimizdeki çalışmaların daha 
fonksiyonel bir hal almasına katkı sağlayacaktır. Şimdiden dernek yöneticilerine bize göstermiş olduğu destek 
ve katkılarından dolayı ayrıca minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, 
yeni yılınızı en içten duygularımızla sevgi, mutluluk, huzur, sağlık ve neşe dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle 
hepinize esenlikler diliyoruz. 

(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 

Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör



XIII

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.
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Dear readers., 

There are a total of 3 research and applied studies in this volume of our journal. We have published the 
last volume of the year 2016 with this volume. We would like to express our deepest gratitude towards you-dear 
readers-, editorial board, publication board, executive board, science and advisory board and distinguished 
referees who didn’t hesitate to support. We also thank our valuable authors who shared their valuable studies 
with us just like in all other volumes. We have accelerated our indexing studies in order to make our journal 
be included in more qualified indices. We thank our staff who are responsible for indices and support us all 
the time. Dear readers, our journal will be published triannually. Our next volume will be on the system in 
April 2017. From now on, our journal will sustain its publication life under the supervision and ownership of 
Istanbul Association of Science and Academicians for 10 years as per the agreement made in December. So, 
our journal has a corporate identity and an affiliated institution. This development will help our journal and 
the articles published in our journal be more functional. We express our gratitude towards the administrators 
of the association for their support and contribution in advance. We hope to meet you in the next volume and 
wish you a joyful and happy new year with full of health and love. 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: Belma OĞUL KURTİŞOĞLU,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 
Müzikoloji Bölümü, İstanbul / Türkiye  kurtisogl1@itu.edu.tr  Geliş Tarihi / Received: 16.09.2016 Düzeltme 
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(Araştırma - İnceleme/ Research - Research) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu 
Yok - None Ethics Committee

DUYGULARIN OLUŞTURDUĞU BİR KATEGORİ OLARAK 
VATANLARARASI GÖÇ VE GÖÇMEN TİPİ (1)

INTERHOMELANDS MIGRATION AND MIGRANT TYPE AS A 
CATEGORY FORMED BY THE AFFECTS

Belma OĞUL KURTİŞOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Dünya üzerinde göç hareketleri ve biçimleri çoğal-
dıkça, ülkelerin sınırları değiştikçe göç ile ilgili litera-
tür çoğaldığı gibi, hem yeni kavramlara gereksinim du-
yulmakta hem de bazı kavramların tekrar tanımlanması 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Önerilen vatanlararası 
göç kategorisi, vatan kavramının duygular aracılığı ile 
nasıl inşa edildiği ve inşa eden göçmen tipi ele alınarak 
oluşturulmuştur. 2004 yılından bu yana İstanbul başta 
olmak üzere yakın çevrede yaşayan kendilerini Boşnak 
olarak tanımlayanlarla yapılan alan araştırmasından 
elde edilen veriler, hem söylemlerin hem de çeşitli mü-
zikal unsurların çözümlenmesi aracılığı ile değerlendi-
rilmiştir. Bu örnekte vatan duygusunu doğduğu, yetiş-
tiği topraklardan öte din, bayrak, kan, toprak, özellikle 
uğruna mücadele verilmiş toprak gibi sembollerle elle 
tutulamayan, belirsiz ve nesnel olmayan milliyetçi 
kavramlar, ortak müzikal değerler, tarihi ortaklıklar 
oluşturmaktadır. Vatanlararası göçmen tipi, benzer his-
setmek, yabancı hissetmek, ait hissetmek gibi zıtlıklar 
içeren duyguları birlikte yaşar. Bu duygular, bir taraf-
tan benzerliklerini ortaya çıkartmaya diğer taraftan tam 
zıt bir şekilde ayrıştıkları noktaların altını çizmeye ça-
lışmalarına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Vatan, Duygular Sosyolojisi, 
Boşnak, Müzik

Abstract: As migration movements and forms proli-
ferate all over the world and as the boundaries of the 
countries change, the literature about migration arises 
as well as new concepts and redefinition of certain 
concepts is needed. Recommended interhomelands 
migration category is made up through addressing how 
the concept homeland is constructed by the affects and 
who is the constructing migrant type. The data obtained 
from the fieldwork executed with those who identify 
themselves as Bosniaks especially in Istanbul and ne-
arby cities since 2004 is assessed by means of analyzes 
of both the discourses and various musical elements. In 
this example, the affect of homeland is constituted by 
religion, flag, blood, land, especially fighting for the 
sake of this land, vague and non-objective nationalist 
concepts, shared historical background and cultural 
such as musical values in addition to born and grown 
lands. Interhomelands migrant type experiences the af-
fects containing contrasts all together such as feeling 
alike, feeling strange, feeling the belonging. These af-
fects cause to uncover the similarities on the one hand 
and on the contrary to underline the dissimilarities on 
the other hand.

Key Words: Migration, Homeland, Sociology of Af-
fects, Bosniak, Music
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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 

GİRİŞ

Dünya üzerinde göç hareketleri çoğaldıkça ve 
ülkelerin sınırları değiştikçe göç ile ilgili lite-
ratür çoğaldığı gibi, hem yeni kavramlara ge-
reksinim duyulmakta hem de bazı kavramla-
rın da tekrar tanımlanması zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye’de yerleşik veya geçici 
olarak bulunan göçmen gruplar arasında ken-
dilerini Boşnak olarak tanımlayanlarla ilgi-
li yaptığım çalışmada birden fazla vatan ve 
göçmenlik kavramları üzerinden sosyal, kül-
türel ve simgesel kimliklerini oluşturdukları-
nı gözlemlediğimde yeni bir göç kategorisine 
gereksinim olduğunu fark ettim. Bu kategori-
nin örneğin Almanya’da yaşayan Türkiye’den 
göçenler veya 1923 Lozan mübadelesinde 
Türkiye’den Yunanistan’a, Yunanistan’dan 
Türkiye’ye göçen halklar gibi farklı kimlik-
lere sahip olanlara da uyarlanabilmesini he-
defledim.

Amaç: Bu çalışmada, sahiplenilen, taşınan ve 
üretilen müzikler aracılığı ile vatan kavramı 
ve bunu oluşturan duyguları tartışmak, göçü 
farklı bir kategori içerisinde değerlendirerek 
buna bağlı bir göçmen tipi önermeyi amaçla-
maktayım.

Kapsam: Çeşitli dönemlerde bugünün Tür-
kiye topraklarına göçerek yerleşmiş, İstan-
bul Bayrampaşa ve Pendik bölgelerinde, 
Kırklareli’nde yaşayan kendilerini Boşnak 
olarak tanımlayan halkın vatan duygusunu 

yansıtan müzik ve dans pratiklerini ve görüş-
melerdeki söylemlerini kapsamaktadır.

Yöntem: 2005 yılından bu yana Türkiye’de 
ve Bosna-Hersek’te kendisini Boşnak1 olarak 
tanımlayan kişilerle derinlemesine görüşme 
ve sohbetlerle, evlerde, konserlerde, düğün-
lerde, diğer sosyal ortamlarda ve çevrimiçi 
sosyal medyadaki gözlemlerle oluşan çalış-
malar sırasında müzik ve dans pratiklerinin 
yanı sıra göçe ve toplumsal-kültürel kimlik-
lerine dair pek çok anlatının içerisinde kana-
atler ve duyguları nitel araştırma yöntemleri 
içerisinde ele aldım. Bunlardan yola çıkarak 
düşünümsellikle, ben de duygular ve kanaat-
lere vardım.

Araştırma Problemi: Hem müziğin ürettiği 
hem de müziğin üretilmesine neden olan duy-
gular vatan kavramını oluşturmaktadır.

Araştırmanın Kısıtları: Boşnaklar ile ilgili 
yapılan bu çalışma, Türkiye’nin ve dünyanın 
birçok yerinde yaşamalarına rağmen yukarıda 

1 “Bosna halkının tamamı kendini Bosnalı 
[Bosanski, Bosanac] olarak adlandırır. Bu 
Hıristiyaniler (Bosna Kilisesi üyeleri), Katolikler, 
Ortodokslar ve Müslümanların dahil olduğu tüm 
dini gruplar tarafından paylaşılan bir kimliktir. 
Genellikle ulusallaştırılan dinlerin eşlik ettiği 
milli ideolojilerin yükselişiyle birlikte, Bosnalı 
Ortodokslar Sırp kimliği, Bosnalı Katoliklerse 
Hırvat kimliği  altında toplandı.” (Mahmutcehajic, 
2004:45) fakat Müslümanlar, Boşnak (Bosnjaci, 
Bosnjak, Bosanska) kültürel kimliği altında 1992-
95 Bosna Savaşı ardından Dayton Anlaşması ile 
kurulan Bosna Hersek’teki üç bölümlü bir yönetim 
biçimi ile birlikte tamamen siyasi bir içerik 
kazanmak zorunda kalmıştır.
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belirtilen üç ana bölgeyle sınırlı olduğu gibi, 
farklı göçmen topluluklarda vatan kavramını 
oluşturan duygularla bir karşılaştırma çerçe-
vesinde ele alınmamıştır.

Duygular ve kanaatleri nasıl dile getirdikleri-
ni, hangi bağlam içerisinde nasıl ortaya çık-
tığını, çeşitli ortamlarda icra edilen müzikler 
incelendiğinde, göç ile ilgili literatürde bu-
lunmayan ‘vatanlararası göç’ kavramının göç 
ile ilgili çeşitli kategorilerin arasına girebile-
ceğini düşünüyorum. Vatanlararası göçü ta-
nımlayabilmek için vatan, göç ve göçmenlik 
kavramlarının duygular ve kanaatlerle nasıl 
oluştuğunu anlarken, hem duygularla üretilen 
hem de hem duygu üreten müzikler bu çalış-
mada yardımcı oldular.

VATAN DUYGUSU

Vatan kavramını uygun bulmamın nedeni, 
bu kavramın köken olarak Arapça’da kişinin 
doğduğu veya yaşadığı yer, ikametgâh, konut 
anlamına gelse de on dokuzuncu yüzyılın or-
talarından itibaren milliyetçilik ve ulus-dev-
let ilişkisiyle beraber anlam içeriğinin duy-
gularla bağlantılı olarak değişmiş olmasıdır. 
Oldukça nesnel bir anlamdan, duyguların ve 
bunları uyaran bayrak, kan, toprak, özellikle 
uğruna mücadele verilmiş toprak gibi sem-
bollerle elle tutulamayan, belirsiz ve nesnel 
olmayan milliyetçi bir kavram haline dönüş-
müştür.

Balkanlardaki Müslümanlar’ın birçoğu 
Türkiye’yi hayali bir vatan olarak hisset-

mekte, vatan olarak hissetmeyenlerin ise en 
azından sempati duydukları kanaatindeyim. 
Bu sempatinin içerisinde kimi zaman Os-
manlı devleti dönemi kastedilerek, “bırakıp, 
gittiniz bizi” sitemini de barındırmaktadır. 
Ekonomik, siyasi ve gündelik ilişkilerin yanı 
sıra tarihsel olarak sevdalinkaların2 sözlerin-
den, günümüzde ise Türkiye üretimli televiz-
yon dizi filmi taleplerinden görünür bir kanıt 
elde edebiliriz. Balkanlardan göçen Müslü-
manların ise hem göçtükleri ülkeleri hem de 
Türkiye’yi vatan olarak benimsemelerini mü-
zikal pratiklerinde görebiliriz.

Balkanlardaki Müslümanların ve göç eden-
lerin, Türkiye’yi vatan olarak hissetmelerine 
neden olan, kavramın içindeki dini duygulara 
gönderme yapan kutsallık önemli bir anlam 
biçimlendirmesinde bulunmuştur. Özellikle 
1945 yılından sonra göç edenlerin ifade ettiği 
başlıca nedenlerinden biri dinlerini göçtükle-
ri vatanlarında özgürce yaşayamamaktı. 1966 
yılında Türkiye’ye gelen bir kişi “Gavur ola-
cağız diye bizi okula göndermezlerdi. Orada 
hocalar vardı, bize din öğretirlerdi.” diyerek 
o zamanki din eğitiminin ortaya çıkardığı bir 
tehdide dikkat çekerken, “Şu anda [2000li 
yıllar] modern İslam doğuyor Bosna’da. 1. 

2 Sevdalinka, kara sevda şarkıları anlamında, söz 
ağırlıklı, melismatik söylenen, Osmanlı dönemine 
atfedilen, şehirli bir türdür. İlk örneklerinin saz 
eşliğinde ve vokalin ön planda tutularak söylendiği 
sevdalikalar, daha sonra akordeonun eşlik etmesiyle 
tavrının değişiklikler gözlenmiştir. 1960lıyıllardan 
bu yana farklı düzenlemelerine rastlanmaktır.  
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sınıftan itibaren din eğitimi veriliyor.” (erkek, 
1955, Demirköy, serbest meslek) diyerek eski 
vatanının şartlarının düzeldiğini ifade etmeye 
çalışmaktadır.3 Dinin daha görünür olması, 
sadece eğitim alanında değil dini ve ‘vatan-
severlik’ duygularını harekete geçiren Boş-
nakça ilahilerin ve senfoni düzeninde oluştu-
rulmuş Boşnak İlahi Grubu “Bedem”, Bosna 
Sultan Mehmet Fatih İlahi Grubu, Bosna 
Hersek İlahi Grubu Seyfullah gibi grupla-
rın müzik piyasasında daha fazla yer alma-
ya başlamasında da gözlemlenebilmektedir. 
1980 sonrasından itibaren, 1990’lardan sonra 
iyice yoğunlaşan etnik ve din temelli müzik 
üretimleri çoğalmış, 1960lı yıllarda ortaya 
çıkan NKNM4, ilahileri ve kahramanlık şar-

3 Oysa Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 
kurulan Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı 
Alija İzzetbegovic’in 1970’lerin başında yazdığı 
ve ancak 1983 yılında yayınlanabilen “İslam 
Manifestosu”, Müslümanlığın Bosna’da tekrar 
canlanmasına neden olmuş, 1992 yılında yeni 
devletin kurulmasıyla yeni eğitim sisteminde 
Müslüman, Ortodoks ve Katoliklik gibi aidiyetlere 
göre farklı eğitim alan Bosna-Sancak vatandaşları 
arasında ileriki yıllara dönük farklı bir tehlike 
gözardı edilmektedir.

4 NovoKomponovana Narodna Muzika (yeni 
bestelenmiş halk müziği), içerisinde birçok farklı 
türü barındırı.1960-1980 arasında halk müziği 
eserlerinin orkestrasyon aracılığı ile pop, rock gibi 
tarzlarda tekrar düzenlenmiş hali ‘neo-folk’olarak 
isimlendirilmektedir. 1990 sonrasında halk 
müziğinin ticari biçimler, değerler ve teknikler 
çerçevesinde düzenlenmiş hali olan ‘turbo-folk’, 
‘neo-folk’ ise Batının ticari dans müziği ve MTV 
tarzı gösteri biçimlerinden esinlenerek sentezlenmiş 
ve amplifike edilmiş seslerin birleştirilmiş hallerine 
verilen isimlerdir. ‘Turbo-folk’u etkileyen dünya 
müzik piyasalarında o anda geçerli olan Latin, 

kılarını kapsamaya başlamıştır. ‘Turbo-folk’ 
sanatçısı Halid Beslic5’in ilahileri repertua-
rına dahil etmesi, (örneğin, Oj Zefire İlahisi) 
Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerin TV yayın-
larında bile 1992-1995 Bosna savaşı sırasında 
yer alan her ülkenin kendi kahramanlıklarını 
anlatan silahların dekor olarak kullanıldığı 
video klipler bunun örnekleridir. 

Diğer taraftan Türkiye’ye göç edenlerin Müs-
lüman olmaları, 1950’li yılların ‘Tek millet, 
tek devlet, tek dil, tek bayrak’ mottosunun 
etkisi altındaki yerleşik halk tarafından he-
men kabul görmelerini sağlamamış ve fark-
lı bir dil konuşmaları nedeniyle kendilerinin 
Müslüman olduklarına inandırmaları uzunca 
bir süre almıştır. “Türkiye’ye gidelim dedik, 
Müslüman ülke diye. Ramazanda herkes oruç 
tutar, hocalar gezer. Buraya geldik ki rama-
zanda herkes kahvelerde yiyor içiyor. Al-
lah, Allah, yoksa biz Yunanistan’a mı geldik 

Hint gibi tarzlar olduğu gibi Türkiye’deki pop ve 
arabesk müzikten de etkilendikleri görülmektedir. 
Özellikle 1960lı yıllarda Türkiye’ye göçenler için 
NKNM ‘otantik’ bulunmaktadır.

5 Halid Beşliç) (d. 20 Kasım 1953, Sokolac, 
Bosna-Hersek), Bosna-Hersek ve eski Yugoslav 
cumhuriyetlerinde de tanınan NKNM sanatçısı. 
Türkiye’de de en son 2006 yılında konser vermiştir.

 Albümleri: Singlovi: Gresnica,Mirela,Sijedi starac 
– 1979-1981, Sijedi starac – 1981, Pjesma o njoj 
– 1982, Neću dijamante – 1984, Zbogom noći, 
zbogom zore – 1985, Zajedno smo jači – 1986, 
Otrov mi dajte – 1986, Eh, kad bi ti rekla volim te 
– 1987, Mostovi tuge – 1988, Opet sam se zaljubio 
– 1990, Ljiljani – 1991, Grade moj – 1993, Ne zovi 
me, ne traži me – 1996, Robinja – 1998, U ime 
ljubavi – 2000, Prvi poljubac – 2003, 08 (Miljacka) 
– 2007
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diye şaşırdık. Yine de bize gavur diyorlardı, 
Türkçe konuşamıyorduk çünkü.” (Erkek, 
1947, Sancak, serbest meslek). Bu nedenle, 
Müslümanlık tek başına bir kriter olmamış, 
tahayyül edilen ortak değerlerin dine eşlik et-
mesi gerekmiştir.  “Oradaki Boşnakların da 
kalbi Türkiye için atar.  Hıristiyan Arnavut 
vardır Arnavutluk’ta. Boşnak Hıristiyan yok 
hepsi Müslüman’dır.  İran, Suudi Arabistan’ı 
düşünmezler ama anayurt olarak Türkiye’yi 
bilirler.” (Erkek, 1944, Novi Pazar, Motor 
Ustası)

Özellikle Balkanlarda Müslümanlık ile Türk-
lüğün eşdeğer görülmesi soydaşlığı da ken-
diliğinden getiriyor duygusunu vermektedir. 
Din ile soyun birbirinin yerine kullanılmasına 
gündelik dilde olduğu kadar akademik dilde 
günümüzde de sıklıkla karşılaşılmaktadır. 6 
Soy ve soydaşlık, tahayyül edilen vatanı oluş-
turan insanlarla bir ilişki kurulmasını sağlar. 
Buradaki soy, Boşnakların Slav, Karadeniz’in 
kuzeyinden giden Peçenek veya Anadolu’dan 
giden Türk beyliklerinden oldukları tartışma 
konusu olsa da, kan bağı veya dil ile ilgili bir 
etnisite anlamında değil duygusal bir soydur. 
Soydaş olmak, günümüzden bakıldığında bir 
dönem aynı iktidarlarca yönetilmiş olmasın-
dan yine kapsamı belirsiz ‘ortak değerlere’ 
sahip olanlara kadar geniş bir anlamı içine 
alır. Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan sınır-
larında yaşayan Boşnaklar ve Türkiye’ye göç 

6 Hayallerdeki “Türk” (Bozidar (ed.) 2012) başlıklı 
kitap örnek olarak verilebilir.

etmiş Boşnaklar açısından, hem Balkanlarda-
ki bugünkü isimlendirilmeleriyle bu ülkeler 
hem de Türkiye için vatanı çağrıştıran duygu-
lar beslenmekte, özlem ve nostaljik duygular 
ile söz edilmektedir. Bu ortak duygular, iki 
ülkenin de bir zamanlar (Bosna-Hersek 1463-
1878) Osmanlı devleti yönetimi altında bulun-
duğu dönemlerden bu yana oluşturulmuştur. 
Bosna-Hersek’in 1875 yılında Osmanlı’dan 
ayrılması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulduğu 1923 yılı arasındaki dönemde vatan 
kavramını oluşturma konusundaki tartışma-
lar dil veya etnisite temellerine dayanması 
ile ortak tarih ve Osmanlı Devletinin kapsa-
mı içerisinde gerçekleşmiştir. Bu ikinci yolu 
seçenler bayrak, milli marş gibi semboller ve 
milli eğitim ile vatan tahayyülünün ve ortak 
duyguların elde edilebileceğini savunmuşlar-
dır (Özkan 2014: 457).  Örneğin gusla aynı 
soya aitliğin sembolü olarak görülmektedir. 
Bu çalgı Balkanlar’da yaygın olarak ancak 
en çok Sırbistan, Arnavutluk (lahutë), Hırva-
tistan, Karadağ ve Bosna-Hersek’te görülen 
çoğunlukla tek telli, uzun saplı bir çalgıdır. 
Vokalin ön plana çıkmasını sağlayan, genel-
likle sadece karar sesini veren epik eserlere 
eşlik eden bir çalgıdır. Trakya ve İstanbul’da 
yaşayan Boşnaklardan az da olsa çalana ve 
çalgı yapana rastlanmıştır. Derneklerce epika 
söyleme festivallerinde de kullanıldığı görül-
mektedir. Günümüzde daha çok misina kulla-
nılmasına karşın aslında yaklaşık 40 at telinin 
birleşmesiyle oluşan tel, burgudan başlayıp 
perdesiz sapı aşarak gövdenin alt kısmındaki 
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kuyruk takozuna bağlanmadan hemen önce 
eşikten geçmektedir. Gudalo adı verilen yay-
da da at kılı kullanıldığından yola çıkarak 
yapımcı Hasan Güler’in “Asıl bu çalgı Mo-
ğolların, biliyorsun onlar at besliyor” ifade-
si, Türklükle kökenlerde bulunan bir ortaklık 
arayışı olduğunu düşündürmektedir.

Osmanlı Devletinin başşehrinin İstanbul7 ol-
ması, Osmanlı devleti dağıldıktan sonra bile, 
İstanbul ile vatan eşdeğer görüldüğünden va-
tanlararası göçte tercih edilen yerler arasında 
ilk sırayı almasında rol oynamıştır. Bu böl-

7 “Tsarigrad kelimesi İstanbul için kullanılmıştır. 
Balkanlar’da önceleri ‘Sezar’ın Şehri’ olarak hitap 
edilmişse de daha sonra ‘tsar’ Osmanlı padişahları 
için de kullanılmaya başlanmıştır. Böylece İstanbul 
Boşnaklar için daima sultanlar şehri olarak 
kalmıştır” (Bayram 2011: 58)

gede kurulan devletler açısından bakıldığın-
da İstanbul ilinin asırlar boyu hemen hemen 
tamamında ayrı bir önemi vardır. Osmanlı 
Devletinin yönetimine geçmesiyle İstanbul, 
bölgede yaşayan insanlar için geçmiş dönem-
lere oranla daha da farklı bir konuma dönüş-
müştür. Boşnaklar arasında; “İstanbul bir gün 
olur da yok edilirse Türkler üzülmesinler; Sa-
raybosna var.” sözü ünlüdür. Bununla birlikte 
Boşnaklar için İstanbul demek aynı zamanda 
göç, ayrılık demektir.” (Bayram 2011: 55). 
İstanbul’un özelliklerinin yanı sıra İstanbul’a 
duyulan özlem, o dönemdeki mevcut siyasi 
ve sosyal yapısı ile ilgili bilgiler de sevdalin-
kaların içinde yer almaktadır. Bunlardan en 
bilineni U Stambolu Na Bosforu (Boğazdaki 
İstanbul’a) isimli olanıdır. (Bkz. Tablo 1)



7

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 
Eylül  – Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 08 Yıl: 2016 Sonbahar Kış Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
September - October - November - December Issue: 08 Year: 2016 Autumn Winter Season

ID:70 K:133
 (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 

Tablo 1.  U Stambolu Na Bosforu Sözleri

U Stambolu Na Bosforu
Bolan Paša Lezi
Duša mu je na jeziku,
K Crnoj Zemlji Bježi
Dvori, ljubo, dvori, sejo!
Ko Mujezin Sa Minare
Uč’te Glasom svim
Allah, Illalah, Selam alejkum!

Dvorite, me službenici
Što služiste Harem
Svaki Od Vas neka Uzme
Jednu ženu barem.
İz Oka mu Suza Kanu
i na Minder Mrtav Panu
Stari Musliman
Allah, Illalah, Selam alejkum!

Kad je čula Pašinica 
Za Tu Tužnu Vijest
Da se Paša Preselio 
Na taj drugi svijet,
İz Oka joj Suza Kanu,
Pa na Minder Mrtva Panu
Ljubav Pašina
Allah, Illalah, Selam alejkum!

Boğazdaki İstanbul’a 
Bolan Paşa mezarda yatıyor
Yüreği ağzında,
Kara topraktan kaçardı
Hazır ol sevdiğim hazır ol Sejo!
Minaredeki müezzin gibi
Gür okuyun
Allah, İllallah, selam aleyküm!

Hizmetkarlar bana hizmet etsin
Haremdeki hizmet gibi
Herkes sizden alsın
Birer kadın bari
Gözlerinden yaşlar akıyor
Cansız, mindere düştü
Yaşlı Müslüman
Allah, İllallah, selam aleyküm!

Paşanın hanımı duyduğunda 
O acıklı haberi
Paşanın öldüğünü
Ahirete göçtüğünü
Paşanın hanımından akan gözyaşları
Mindere cansız düştü 
Paşanın hanımı da
Allah, İllallah, selam aleyküm!

 “Şair, bu sevdalinkada paşa sözcüğüyle Os-
manlı padişahını ifade etmektedir. Osman-
lı padişahının ölüm haberini anlatmaktadır. 
Sultan I. Abdülmecid için söylenmiştir. Pa-
dişahın çok hasta ve ölmek üzere olduğunu 
ifade ediyor. Hizmetkarların kendisine sadık 
kaldığını, sultanın çok üzüntülü olduğunu an-
latır.” (Bayram 2011: 62)

 1463 yılında Fatih Sultan Mehmed’in Bos-
na-Hersek Krallığını yıkmasıyla 415 sene 
sürecek Osmanlı dönemi başlamıştır. Bu 

nedenle halen Fatih Sultan Mehmed’in 
Bosna’ya girdiğinde halkın inanç, can ve mal 
hürriyetini tanıdığının bir belgesi olarak ver-
diği ahitname, hem Türkiye’de yaşayan, hem 
eski Yugoslavya’da hem de kendi deyimleri 
ile diasporadaki Boşnakların sembolü olduğu 
gözlenmiştir. Örneğin günümüzde Balkan ül-
kelerine ekonomik ve sosyal yardımlarda bu-
lunan Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi (TİKA) 
bu ahitnameyi Türkçe, İngilizce ve Boşnakça 
olmak üzere üç farklı dilde bastırarak Bosna-
Hersek’te hediye olarak dağıtmaktadır. Ben-
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zer bir örneğe, Boşnak mahallesi olarak bili-
nen Yıldırım Mahallesindeki bir kahvehane-
nin duvarında rastlanmaktadır. Fatih Sultan 
Mehmed’in sembolleşmesi, epik eserlere 
eşlik eden gusla isimli çalgının burgulukla-
rında gözlenmektedir. Sınır eyaleti olmasın-
dan kaynaklanan Osmanlı Devleti içerisinde-
ki politik ve askeri önemi, birçok Boşnak’ın 
Osmanlı Devleti içerisinde önemli görevler 
alması8, Boşnakların Osmanlı topraklarını 
vatan olarak görmelerinin başlıca nedenlerin-
den bir başkası olarak düşünülebilir. 

Osmanlı yönetimi dönemine ait bir başka 
sembol ise festir. Saz ile çalınan sevdalin-
ka albümlerinin kapaklarında kendi resmini 
kullanan sanatçıların, gelenekselliği ve Os-
manlılığı çağrıştırmak amacıyla fesi tercih 
ettiklerine rastlandığı gibi halk oyunlarının 
sahnelenmesinde kullanılan kıyafetlerde fe-
sin geleneksel bir halk giysisi parçası ola-
rak sunulduğu da görülmektedir. “Özellikle 
Bosnalılar ve Hersekliler kendilerini Türk’e 
yakın hissederler, Slavlar tarafından göçe 
zorlandıkları zaman, ilk gidecekleri yerin 

8 Örneğin Osmanlı Devleti’nin Hersekzade Ahmed 
Paşa (1497-1516 ), Damad İbrahim Paşa (1596-
1601), Lala Mustafa Paşa (1580-1580), Malkoç Ali 
Paşa (1603-1604), Lala Mehmed Paşa (1604-1606), 
Derviş Mehmed Paşa (1606-1606), Kara Davud 
Paşa (1622-1622), Hüsrev Paşa (1628-1631), Topal 
Recep Paşa (1632-1632), Salih Paşa (1645-1647), 
Sarı Süleyman Paşa (1685-1687), Damad Melek 
Mehmed Paşa (1792-1794) gibi sadrazamlarında 
biri olan devşirme Sokullu Mehmed Paşa’ya, 
bir sembol olarak gusla burguluğunda rastlamak 
olasıdır.

Türkiye olduğunu söyleyen Boşnaklar, Türk 
vatandaşı olarak iyi bir yerlere geleceklerinin 
inancı içindedirler.” (Yardımcı, 2003:235) 
Yardımcı’nın Yaşar Nabi Nayır’ın Balkanlar 
ve Türklük isimli eserinden yaptığı alıntıda 
da heyecan ve umut gibi olumlu duygular 
görülmektedir. Bu duyguyu oluşturanlardan 
biri olan bayrağın önemi bir görüşmede şöyle 
dile getiriliyor. “[Sancak’ta iken] Düğünler-
de hem Türk hem Yugoslavya bayrağı taşır-
dık.” (erkek, 1947, Yeni Pazar, serbest mes-
lek) Günümüzde bile Bosna’da, Karadağ’da, 
Sırbistan’da bulunan Boşnak mezar taşlarının 
üzerindeki ay-yıldız işaretinin bulunmasın-
dan, kaynak kişilerin Türkiye’de yaşayanlar 
için kahramanlık duyguları ve vatanseverli-
ğe işaret eden Çanakkale Savaşında ve 1974 
Kıbrıs Barış Harekatında9 atalarının, yakın-
larının savaştıklarından, bu topraklar için 
kan döktüklerinden gururla söz etmelerinden 
Boşnakların kendilerini iki vatana ait hisset-
tikleri sonucu çıkarılmaktadır. 

Eski vatana dair duyguların dile getirildiği 
epika 10 eserlerin icra geleneği Bosna - Her-
sek ve çevresinde, Sırp ve Hırvatlar için ol-
duğu kadar Müslümanlar için de tipik olduğu 

9 Örneğin; askerlik görevi sırasında 1967 yılında 
Türkiye’ye göç eden, 22 Temmuz 1974 tarihinde 
Lefkoşe’de şehit olan Dacic sülalesinden Kamil 
Balkan’ın ismi, İstanbul Bayrampaşa ilçesindeki 
Boşnak nüfusunun yoğun olduğu Yıldırım 
mahallesinde bulunan bir caddeye ve bir ilköğretim 
okuluna verilmiştir.

10 Kahramanlık şarkıları anlamına gelen Sırp-
Hırvatça junacke pjesme.



9

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 
Eylül  – Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 08 Yıl: 2016 Sonbahar Kış Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
September - October - November - December Issue: 08 Year: 2016 Autumn Winter Season

ID:70 K:133
 (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 

söylenebilir. Geçmişte kentli Müslüman nü-
fusun müzik eşliğinde hikaye anlatma gele-
neği iken, günümüzde Müslüman köylerinde 
hala korunmaktadır.  Bu kahramanlık şarkıla-
rına saz veya gusla eşlik edebilmektedir. Kısa 
bir enstrümantal açışın ardından, ilk dizenin 
farklı motifinden sonra birbirinin aynı motif-
lere sahip diziler devam etmektedir. Ancak 
anlam olarak daha fazla önemi olan yerlerde 
vurgulamak amacıyla sesin şiddeti yüksel-
mektedir. Epik şiirlerin müzik eşliğinde söy-
lenmesi, kahramanlıkları, efsaneleri anlatma 
geleneği,  savaş,  deprem yangın, salgın has-
talık, kıtlık, kuraklık göç gibi olayları kapsa-
dığından sözlü bir tarih aktarımı olarak kulla-
nılmaktadır. Murko’nun makalesinde ve 2005 
yılında gerçekleştirilmiş “Epika Bosnjaka u 
Crnoj Gori: Murat Kurtagic - Avdo Medje-
dovic” (Bosna’dan Karadağ’a Epik Eserler) 
isimli sempozyum bildirilerinde epikalarda 
isimleri geçen Reco, Dizdar Aga, Musa Kesi-
siç gibi Müslüman kahramanlar arasında adı 
bulunan Sancaklı Jusuf Mehonjic, Türkiye’ye 
göçmenlerce de taşınmış, böylece eski vatan-
larına karşı duyguları da canlı tutmaktadırlar.

Hamit Albayrak gusla eşliğinde söylediği 
epikanın hikayesini şöyle anlatıyor: 

 “Sırplar Avusturyalıları çıkarmaya karar ver-
miş, zulüm yapmışlar onlara hem de Müs-
lümanlara. 400.000 kişi öldürmüşler. Orada 
aşırı milliyetçi Sırplar’a çetnik, Hırvatlar’a 

ustaşa11, Müslümanlara Türk diyorlar. Jusuf 
Mehonjic, Karadağ’da 1500 arkadaşını top-
luyor, Sırplara karşı kendisine ordu oluştu-
ruyor. Müslüman köylerini yakan iki çetnik 
grup var. Mehonjic bütün bu Sırpları öldürü-
yor.” 

Albayrak, eserin dışında Mehonjic ile ilgili 
başka bilgiler de vermektedir. “Kapalıçarşı’da 
oğlu var, restorant işletiyor. Arnavutluk’a 
kaçmış. Sırplar para vermiş, onu öldürsünler 
diye.” Metin Albayrak devam ediyor: “Sonra 
Türkiye’ye gelmiş. TC tarafından korunmaya 
almışlar. Devlet onu doğuya gönderiyor, is-
mini değiştiriyor. Yerini beğenmiyor. Bizim 
karşı mahallede akrabası var. Oraya geliyor”  
(Hamit – Metin Albayrak, Görüşme, 2006). 
Başka anlatıcılar da Jusuf Mehonjic ve onun-
la ilgili kahramanlıklar hakkında birçok hi-
kaye anlatarak, onun hala bir halk kahramanı 
olarak kabul edildiğini ispat etmektedirler. 

Gusla yapımıyla da uğraşan Hasan Güler gus-
la eşliğinde söylediği Jusuf Mehonjic hakkın-
daki epikanın hikayesini şöyle anlatıyor: 

“Çete kurmuş Boşnak Jusuf Karadağ’da, 
Sırpların başkanı Boşko Boşkoviç’i öldür-
müş. Çetnikler bizleri, Müslümanları öldü-
rüyor. Şimdiki Sırplar gibi katliam yapıyor. 
Boşkoviç’i düğüne çağırıyorlar. Tek kapılı 
çardaktan geçerken kadının kolunu tutmuş 

11 Çetnik ve ustaşalar, aşırı milliyetçi olmalarının 
ötesinde silahlı çetelere verilen isimdir. 1992-
1995 yıllarındaki Bosna Savaşında da ağır silahlı 
ordulara dönüşerek önemli rol oynamışlardır. 
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‘benim olacaksın’ demiş. ‘Bu gelin senin 
olmaz’ diyor çevredekiler ve Jusuf’u çağırı-
yorlar, Boşkoviç’i öldürsün diye. Çok namlı 
bir at olan bedevi at ile gelmiş ve Boşko’nun 
iki korumasının yanında onu ve bir koruma-
sını öldürmüş. Korumalardan biri sağ kalmış, 
‘git’ demiş ‘Karadağ’da herkese söyle Ju-
suf öldürdü diye.’” (Hasan Güler, Görüşme, 
2006) 

Göç, makro politik (ki bu durumda da poli-
tikayı duyguların yönetimi olarak ele alabi-
liriz) bir kavramsallaştırma olarak dursa da, 
göçmenin durumu mikro politiktir; dolayısıy-
la göçmenlik hali bireylerin kendi duygula-
nımları üzerinden anlaşılabilir. Duygulanım 
ve duygular, belirsiz, elle tutulamayan, aynı 
anda zıtlıklarıyla da var olabilen, bu mikro 
politiklik içerisinde kişiden kişiye değişiyor 
olarak varsayılır. Diğer taraftan, Thrift’in 
(2004: 60) dediği gibi “bir tür düşünme biçi-
mi” olarak ele alındığında, duyguların beden 
ve şeyleri algı, his, ifade ve öznelerarası ile-
tim aracılığı ile bağladığı söylenebilir. Top-
lulukların ve bireylerin sosyal alışverişleri 
aracılığı ile duyguları ortaklaşır ve kanaatler 
oluşur (daha fazla tartışma için bkz. Lawler 
2001). Deleuze (2000: 11), Spinoza’nın “fik-
rin duygudan önce olduğunu” düşündüğünü 
belirterek, “sevmek [genel olarak duygula-
nım da diyebiliriz] için istediği kadar belirsiz 
olsun, istediği kadar karışık olsun, sevilen şe-
yin bir fikrine sahip olmak gerekir.” diye ileri 
sürmektedir. Dolayısı ile bireyin göç, gittiği 

ve geldiği yer hakkında bir fikri vardır. Bu fi-
kir ile daha az zorunlu göçlerde – gittiği yere 
de bağlı olarak - heyecan, zevk, gurur, şükran, 
umut gibi olumlu duygular, zorunlu göçler-
de ise üzüntü, utanç, kızgınlık ve özlem gibi 
olumsuz duygular geliştirdikleri söylenebilse 
de hem olumlu hem olumsuz duyguların bir 
arada deneyimlenmesi daha genel geçerdir. 
Boşnaklar, yeni vatanları Türkiye’ye göçer-
ken hem umut besliyorlardı, hem de yerleş-
tikten sonra eski vatanlarına özlem duymaya 
başladılar, örneğin. Bu bireysel ve toplum-
sal duygular ve siyasi kanaatler çerçevesin-
de oluşarak göçe dair anlatılarda kendilerini 
göstermektedirler. Anlatılara üretilen ve tüke-
tilen müzikleri de dahil edebiliriz. 

Vatan kavramının tamamen duygularla oluş-
turulmuş olması, vatanlararası göçü politik 
ve ekonomik sınırlar üzerinden belirlenen 
diğer oluşturulmuş göç kategorilerine göre 
tanımlanması daha zor hale getirmektedir. 
Bayart’ın (1999) terimiyle “kimlik yanılsa-
ması” nasıl kanaat ve duygularla oluşuyorsa, 
göç kategorileri de aynı şekilde oluşmaktadır. 
Ulus Baker (2012), Spinoza’nın Etika (2011) 
isimli eserinde, kanaat kelimesini “doxa” 
anlamında değil tahayyül ile eş anlamlı kul-
lanmakta ve kanaatleri “zorunlu yanılsama-
lar” olarak ele almakta olduğundan bahseder. 
Nedenleri ve sonuçlarına bakılmaksızın ta-
hayyüllerde ve hakkında zorunlu olarak ya-
nılsamalar oluşturulmuş yere gittiği ile ilgili 
olarak yapılan bu kategorilendirme, politik 



11

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 
Eylül  – Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 08 Yıl: 2016 Sonbahar Kış Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
September - October - November - December Issue: 08 Year: 2016 Autumn Winter Season

ID:70 K:133
 (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 

gibi görünen nedenlerin dışında sabit ve de-
ğişmeyen bir kavram olarak değil, duygularla 
oluşturulmuş ve tahayyül edilmiş vatanı özel 
kılar. Toplumsal ve politik olarak ele alınan 
bu kanaatlerle bağlantılı olarak inşa edilmiş 
vatanlar arasındaki göçün, bu bağlamda duy-
gular aracılığıyla ele alınabileceğini söyleye-
biliriz. 

Boşnakların Türkiye sınırlarına doğru, bilinen 
ilk yoğun göçlerinin gerçekleştiği dönem, Os-
manlı Devleti yönetiminden hemen ardından 
Avusturya-Macaristan Devletinin yönetimde 
olduğu yıllardır (1878-1918).  İkinci en yoğun 
dönem Eski Yugoslavya Devletinin yönetimde 
olduğu 1950li ve 60lı yıllardır. En son dönem 
ise eski Yugoslavya’nın dağılmaya başladığı 

ve dağıldığı 1990’lı yıllardır. Bu yoğun göç 
hareketlerinin dışında daha az yoğunlukta 
veya bireysel göçler, 1800lü yıllardan itibaren 
hemen hemen her zaman gerçekleşmiştir. Sev-
dalinka repertuarında göç ve göçü çağrıştıran, 
ayrılıktan bahseden birçok eser bulunmakta-
dır, Türkiye’de Boşnaklar arasında en çok bi-
linen ve söylenen iki örnek verilebilir.

Birçok sanatçı tarafından farklı sözlerle icra 
edilmiş olan Put putuje Latif-aga (Latif Ağa 
Yola Çıkar), Bursa’ya yerleşmiş iki arkadaşın 
memleketlerine olan hasretini ifade ettiği söy-
lenmektedir. Buradaki örnek Safet İsoviç’ten 
(Çesitli Sanatçılar 2007) alınmıştır. (Bkz. Tab-
lo 2)

Tablo 2.   Put Putuje Latif-aga Sözleri

Put putuje Latif-aga  
sa jaranom Sulejmanom. 
“Moj jarane, Sulejmane! 
Je l’ ti zao Banja Luke?
Banjaluckih teferica 
kraj vrbasa, aksamluka
kraj vrbasa, asıkluka

Latif ağa yola çıkar
Arkadaşı Süleyman ile. 
“Arkadaşım, Süleyman!
Banja Luka’ya acıyor, üzülüyor musun?
Banja Luka kırlarında
Söğüt ağacının yanında, akşam üzeri
Söğüt ağacının yanında, aşk zamanlarında

Diğeri ise vatan özlemini anlatan Stari Aga 
(Yaşlı ağa) isimli eserdir. (Bkz. Tablo 3)
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Tablo 3.    Stari Aga Sözleri

Stari Aga, klonuo od bola 
gleda kule lijepog Istanbula 
suza pece, staroga junaka 
pozeleo rodjenog Sandzaka 
 
Eh kad bih ti moj Sandzaku ja mogao doci 
Sjenickim poljima, kao nekad proci 
ne bih vise pozelio anadolskog blaga 
dosao bih svom Sandzaku Zvizdic Hasanaga 
ostao bih u Sandzaku, Aga Hasanaga 

 
Nije Aga izgubio nadu 
da se otme anadolskom blagu 
on ce doci voljenom Pazaru 
makar odmah leg’o u mezaru. 
 
Nije Aga Bosnu zaboravio 
ni planine bosanskog bilajeta 
gdje je nekad mladost ostavljao 
ocevog i majcinog amaneta

Yaşlı ağa kederden diz çökmüş 
Güzel İstanbul’un kulelerine bakarken 
Gözlerindeki yaş yakıyor yaşlı kahramanın 
Doğduğu Sancak’ı özlemiş 
 
Eh benim Sancakım sana gelebilseydim 
Bir zamanlarda olduğu gibi Sjenica’nın ovalarından 
geçebilseydim 
Anadolu’nun güzelliklerini özlemezdim 
Kendi Sancak’ına gelirdi Zvizdic Hasanaga 
Sancak’ında kalırdı Ağa Hasanaga 
 
Ağa umudunu kaybetmedi 
Anadolu’’nun güzelliklerinden vazgeçebilir  
O sevgili Pazar’ına (Novi Pazar) gelecek 
O an mezara girecek olsa bile 
 
Ağa Bosna’yı unutmadı 
Dağlarını da unutmadı 
Bir zamanlar gençliğini geçirdiği 
Babasının ve annesinin emaneti olan

Boşnakların göçlerine bakıldığında resmi sı-
nırlara göre iç göç ve dış göç (uluslararası, 
transit ve benzeri) olarak değerlendiremeye-
ceğimiz yukarıda da bahsedilen farklı bir du-
rum ortaya çıkmaktadır. Bu durum daha önce-
ki zamanda Osmanlı toprakları olan yerlerden, 
bugünkü Türkiye sınırlarına göçen Boşnaklar-
da olduğu gibi, vatan olarak algıladıkları yer-
lerin resmi sınırların değişmesi sonucu ülke 
dışında kalmış olan birçok örnekte görülebilir. 
Farklı dönemlerde Boşnakların iskan politika-
ları, politik ve kültürel baskılar, etnik temizlik 
gibi nedenlerle Türkiye’ye yaptığı göç, Türki-
ye’deki daha yüksek isteklerin karşılanabile-
ceği, benzer tarihsel ve kültürel köklerin varlı-

ğına dair kanaatler, ortak din gibi oluşturduğu 
çekici güçler ve yer değiştirme, etnik temizlik 
gibi itici güçler nedeniyle gerçekleşmiştir. 

GÖÇMEN TİPİ

Göç olgusunu duygular üzerinden anlamlan-
dırmak için Baker’in (2012) önerdiği toplum-
sal bir tip olarak göçmen tipini, kültürel ve 
sosyal kimliklerini hiyerarşik bir sıralamaya 
göre oluşturan öğelerden göçmenlikleri ile ele 
alarak vatanlararası göçü eyleyen Boşnakların 
vatan kavramı içerisinde yer değiştirmelerine 
bakmak yararlı olacaktır. Göçmenliğin ait his-
setmek, yabancı hissetmek, benzer hissetmek 
üzerinden kurulan bir duygulanımlar bütünü 
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olduğu söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında 
aslında, göçmen olmak için bir yerden “sem-
bolik veya siyasal sınırların ötesine, yeni yer-
leşim alanlarına ve toplumlara doğru kalıcı 
hareketini” (Marshall 1999:685) gerçekleş-
tirmesi gerekmeyebilir. Ancak, yer ve mekan 
değiştirmeden göçmen hissetmek başka bir 
çalışmanın konusu olabilir.

Göçmenliğin, yerli halkların gündelik dil çer-
çevesinde oluşturulması şu şekilde gerçekleş-
miştir:

“Göçmen, Türkçe kelime hazinesine muha-
cir kelimesinden sonra girdiği için günümü-
ze daha yakın zamanda gerçekleşen göçlerle 
gelenleri çağrıştırırken, Osmanlı devletinin, 
bugünkü Türkiye sınırlarına doğru toplu göç-
lerin yoğun olarak yaşanmaya başladığı 1877-
78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kuzey Kaf-
kaslardan ve Balkanlardan gelen göçmenlerin 
iskanı için uyguladığı “muhacirin politikası” 
kavramından da anlaşılacağı gibi, muhacir ke-
limesi yaklaşık 150 sene önce başlayan toplu 
göçlerin sonucunda Türkiye topraklarına ge-
lenler için kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. 
Burada dikkat çekici olan, aynı dönemlerde 
gelmelerine rağmen “Kuzey Kafkasya’dan 
gelenler Tatarlar, Çerkezler, Gürcüler, Azeri-
ler, Dağıstanlılar gibi kimliklerle anılırlarken, 
Balkanlardan gelenlerin bir bütün olarak gö-
rülmesi ve muhacir kelimesinin daha çok on-
lar için” (Emiroğlu ve Aydın, 2003:615) kul-
lanılıyor olmasıdır. Örneğin Hem Balkan hem 
de Kuzey Kafkasya göçmen nüfusunun yoğun 

olarak bulunduğu Eskişehir’deki Eskişehir 
Muhacir Dernekleri Federasyonunu oluşturan 
derneklerin hepsi Balkan göçmenlerini temsil 
etmektedir. 

Günümüzde göçmen ve muhacir kelimeleriy-
le aynı anlamda, birbirlerinin yerine kullanı-
lan “mübadil” kelimesi ise gerçekte çok daha 
farklı bir dönemi işaret etmektedir. Lozan 
antlaşmasında (1923) bulunan mübadele mad-
desi, 1923-1926 yılları arasında Yunanistan 
ile Türkiye arasında Rum ve Türk veya baş-
ka bir bakış açısıyla Ortodoks Hıristiyan ile 
Müslüman nüfusun değiş tokuş yapılmasına 
yol açmıştır. İki taraf da diğer tarafın terk etti-
ği topraklara yerleştirilmiştir. Burada kültürel 
kimlikleri oluşturan öğelerden sadece din gö-
zetilerek bu değişim gerçekleşmiştir. Dil veya 
diğer kültürel öğeler mübadelenin ölçütü ola-
rak kullanılmış olsaydı, Rumların Türkiye’de, 
Türklerin ise Yunanistan’da kalması olanaklı 
olabilirdi.

1989 yılında yoğun olarak görülen hareketle 
Bulgaristan’dan gelen göçmenler için “soy-
daş” kelimesi kullanılmaktadır. Bu dönemde 
Türkiye’ye göçme sebepleri Türkçe eğitim 
hakkı, Türkçe isim kullanılması, Müslüman 
inançlarına göre ibadet yapmak, davul, zur-
na gibi çalgıları kullanmak, kendi türkülerini 
söylemek, kıyafetlerini giymek gibi konular-
da konulan yasaklara uymayanların toplama 
kamplarına alınmaları olarak özetlenebilir. 
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Baskıya maruz kalmalarının sebepleri, kültü-
rel kimliklerini oluşturan öğelerden din, dil, 
kültürel yaşantılarına dair eylemler ve bunların 
sembolleri olan çalgı, müzik eserleri, giysilerin 
işaret ettiği Türklük ve Müslümanlık kimlikle-
ridir. Bu nedenle Türkiye’ye geldiklerinde aynı 
soydan oldukları düşünüldüğünden“soydaş” 
olarak isimlendirilmişlerdir; bu göçmen gru-
bu da kendilerini ifade ederken göçmen ola-
rak isimlendirmenin yanı sıra kimi zaman bu 
isimlendirmeyi de kullanmışlardır. 

Aynı grubun kimi zaman “Bulgar göçmeni” 
olarak isimlendirildiği de gözlenmiştir; ancak 
tam da Bulgaristan’da Türklük ve Müslüman-
lık kimlik öğelerinin ortadan kaldırılıp Bulgar-
laştırmayı ifade ettiğinden bu isimlendirmeye 
en hafif tepki, “Bulgar değil Bulgaristan göç-
meni” şeklinde düzeltme biçiminde olmuştur.

Göçmenler arasında hakları ve ülkeler ara-
sı hareketleri Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği tarafından Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi 
düzenlemektedir. Bu sözleşmede “mülteciler” 
ve “sığınmacılar” tanımlanmaktadır. Mülteci-
ler “Irk, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle 
zulüm göreceği konusunda haklı bir korku ta-
şıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve kor-
kusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek 
istemeyen kişi”ler olarak tanımlanmaktadırlar. 

Sığınmacılar ise “Muhtemel sığınma ülkesi 
tarafından sığınma talebi veya başvurusu he-

nüz nihai karara bağlanmamış kişi”ler olarak 
açıklanmaktadır. 

Sığınmacılar, durumları belli olmadığı için 
bütün göçmenler arasında sosyal ve ekonomik 
durum açısından en zor durumda olanlardır. 
1992-1995 Bosna Savaşının hemen öncesinde 
ve savaş sırasında İstanbul’daki Boşnak ma-
hallelerine gelen “izbeglika”lar (sığınmacı) 
durumunda olduğu gibi, kimi durumda aynı 
yerden daha önce göçerek durumları netleş-
miş gruplar tarafından bile öteki konumunda 
kalabilmektedirler. 

“1957 sonrası İstanbul’a yerleşen Boşnakların 
yaşadıkları Pendik ve Küçükköy benzinarada 
[benzin istasyonu] Yugoslavya’ya gidip gelen 
otobüs yazıhaneleri vardı. Yugoslavya’dan 
henüz yeni göç etmiştik. O zamanlar Yugos-
lavya’daki akrabalarımızın gelme imkanla-
rı bizlerden daha fazlaydı. Bu yazıhane ve 
duraklarda Yugoslavya’dan gelecek olan 
akrabalarımızı karşılamak için ailece benzi-
naraya giderdik. Bu seyahatlerden ötürü biz 
Türkiye’de yaşayan Boşnakların diline turista 
[turist] lafı girdi. Ne oldu da çok kısa zaman 
önce Yugoslavya’da birlikte yaşayan akra-
balar turista olmuştu? Bu söylem bizim dili-
mize yerleşmişti. Akrabalarımız bu söyleme 
hiç bir zaman alışamadı. 1992 yılında eski 
Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra, ak-
rabalarımız ve soydaşlarımız Türkiye’ye yer-
leşirler. O dönemler [ilk geldiklerinde] izbeg-
lica (sığınmacı) söylemini yadırgamıyorlardı. 
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Yugoslavya parçalanmış, Bosna-Hersek’te sa-
vaş bitmiş. Soydaşlarımız o zamandan bu yana 
Türkiye’de yaşamasına rağmen hala onlara 
turista deniyor. Savaş döneminde Türkiye’ye 
sığınan ailelerin çocukları dünyaya geldi. Bu 
çocukların çoğu Yugoslavya’dan bihaberler. 
Bundan sonraki hayatlarını da Türkiye’de sür-
dürecekler. Biz turista değil sadece son gelen 
Boşnaklarız, bizi bizden ayırmayın diyorlar.” 
(erkek, 1965, İstanbul, serbest meslek)

Bütün bu göçmen ilintili tanımlara bakıldı-
ğında hangi dönemde gelmiş olursa olsun, 
Boşnaklar Birleşmiş Milletler tanımına göre 
“mülteci”, günlük kullanımda ise “göçmen” 
ve “muhacir” olarak değerlendirilebilir.” 
(Kurtişoğlu, 2008) 

Ortak kültüre sahip oldukları kanaatıyla gel-
dikleri Türkiye’de farklı kültürlerle karşılaşıl-
ması ile başlayan süreç sonucunda vatanlara-
rası göçmen tipi, benzer hissetmek, yabancı 
hissetmek, ait hissetmek gibi zıtlıklar içeren 
duyguları birlikte yaşar. Benzerlik ve ait olma 
duyguları olmasa vatanlararasılıktan, ayrılık 
ve yabancılık duyguları olmasa göçmenlikten 
bahsetmek olanaklı olmayacaktır. Bu duygu-
lar, bir taraftan benzerliklerini ortaya çıkart-
maya diğer taraftan tam zıt bir şekilde ayrış-
tıkları noktaların altını çizmeye çalışmaktadır-
lar. Bu durumda ister istemez kültürel kimlik 
vurgulanarak duygulanımlar yaşanmakta ve 
bir tekrar yaratım olarak melezlik kaçınılmaz 
olmaktadır.   Trakya örneğinde görülen “Biz 
artık Trakyalılaştık… şimdi Kırklareli’nde ne 

çalıyorsa o çalıyor…” (erkek, 1955, Hamdi-
bey Köyü, çiftçi) söylemi müzikal ve kültürel 
kimlik açısından Boşnakların Kırklareli’nde 
karşılaştıkları kültürle artık benzeştiklerini 
göstermektedir. Diğer taraftan İstanbul’daki 
Boşnakların “Boşnak düğünleri başkadır” yo-
rumu ve akordeonun kimliği yansıtan bir çalgı 
olarak görüyor olması adetler ve müzikal ya-
şantılar açısından bir ayrışma, “Trakya’daki 
zengin Boşnak düğünlerine İstanbul’dan mü-
zisyen gelir, orada gelenekler devam ediyor” 
(erkek, 1957, Kırklareli, serbest) söylemi yine 
müzik aracılığı ile kültürel kimliğin vurgulan-
ması, Türkiye’de üretilmiş müziklerin ritim 
yapılarının ve tavırlarının değiştirilerek yarı 
Boşnakça yarı Türkçe sözlerle tekrar üretil-
mesi ise melezleşme anlamına gelmektedir. 
Gündelik dilde de kimi zaman Boşnakça ke-
limelerin Türkçeleştirilmesi, kimi zaman da 
Türkçe kelimelerin Boşnakçalaştırılması ile 
oluşan kreole bir lisan çıkmaktadır karşımıza.  
Bu zıt duygular, söylemlerde, çalgılarda, mü-
zikal pratiklerde ve müzik mekanlarında daha 
ayrıntılı görülebilmektedir.

Vatanlararası göçmen tipinin göç ettiği yeni 
vatanı seçmesinin en önemli nedeni bu top-
raklarda yaşayanlarla kendisini benzer hisset-
mesidir. Göç ettikten sonra ise, kabul görmek 
amacıyla yeni vatanındakilerle benzeşme ça-
basındadır. Bu süreci, ya pratiklerini değiştire-
rek yaşar ya da var olduğuna inandığı ortaklık-
ları ön plana çıkartır. Diğer taraftan pratiklerin 
değişmesi zorunlu olduğu durumlar da söz ko-
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nusudur. Trakya’daki kaynak kişiler “muha-
cirlikte elimizde hiçbir şey kalmadı” diyerek 
çalgılarının ve onları çalacak müzisyenlerin 
kalmadığını, dolayısı ile çevrelerinde bul-
dukları müzikal üretimlerden yararlandıkları-
nı ifade etmektedirler. Bir başka zorunluluk 
da iktidarın baskısı sonucu oluşur. Türkçe 
konuşmak zorunda kalındığından, müzikal 
gelenekte özellikle yeni üretimlerde kesinti 
olduğu söylenebilir.

Boşnakların müzik pratiklerinde, 1960lara 
kadar icrası azalarak devam eden davul-
zurnanın yerini akordeon, klarinet ve bütün 
çalgıların özeti denebilecek klavye eşlik et-
mektedir. Tepsi, bidon, asma davul, daire/
dajre, def, bendir, dabrıka, domburdak, zurna, 
klarnet, tulum, svirala, ağız mızıkası, saz ve 
cümbüş 12 hatıralarda kalan çalgılar olurken, 
günün genel eğilimi doğrultusunda bateri ve 
çoğunlukla akordeonun yerini tutacak şekil-
de icra edilen elektronik klavye yeni çalgılar 
olarak yerlerini almışlardır. Klavyeye indir-
genen çalgı toplulukları Boşnak olmayanla-
rın müzik pratiklerindeki değişimle paralellik 
göstermektedir. 

Bosna-Hersek’te davul-zurna geleneği, hem 
mehter müziğinde ve ramazanlardaki hem de 
halk müziği ve oyunlarındaki kullanımların-
dan dolayı Osmanlı dönemi müzik pratikle-

12 Bosna-Hersek’in halk çalgılarıyla ilgili daha 
geniş bilgi için Jasmina Talam’ın Folk Musical 
Instruments in Bosnia and Herzegovina (2013) 
isimli kitabı yararlı olacaktır.  

rine dayandırılmaktadır (Talam 2013:199). 
Ancak yeni vatanlarında, Kırklareli ve Edir-
ne’deki görüşmelerde davul çalan Boşnak-
ların varlığından söz edilse de zurna çalan 
Boşnakların değil Çingenelerin olduğu be-
lirtilmiştir. Gündelik icrada zurnanın kulla-
nıldığına hiç rastlanmazken davul akordeona 
eşlik ederek sadece sahnelenmek amacıyla 
yeniden yapılandırılmış Boşnak halk oyun-
ları ekiplerinde görülmektedir. Osmanlılık 
duygusunu besleyen davul-zurnanın yeni va-
tanda benimsenmemiş olması, yeni vatanda-
kilerden farklılık sağlayarak kültürel kimliği 
vurgulama isteğiyle açıklanabilir.

Türkiye’ye yerleşmiş Boşnakların kültürel 
kimliklerinin sembollerinden olan akorde-
onun Bosna ve çevresinde kullanılır olma-
sı yaklaşık yüz senelik bir geçmişe sahiptir. 
Akordeon, Boşnaklar arasında piyano tuşlu 
olanına armonika veya harmonika,  düğmeli 
olanına dugmetare denilen serbest kamışlı bir 
çalgıdır. “Bosna’da ilk görülen akordeonlar 
basit sistemli, iki sıralı akordeonlar, piyano 
tuşlu değildi.” (Pennanen, Konferans, 2006) 
Dugmetare’nin ajilitasyona daha çok izin 
vermesi nedeniyle, daha değerli görülmesine 
rağmen, gözlem ve görüşmelerde daha çok 
harmonikaya rastlanmaktadır. Trakya’daki 
görüşmelerde oyunların davul ve zurna eşli-
ğinde değil asıl akordeon eşliğinde oynana-
cağı ifade edilmiş; bu nedenle İstanbul’da 
geleneksel müziğin bulunacağı ileri sürül-
mektedir: “Burada [Kırklareli’nde] Boşnak 
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gelenekleri kaybolmuş. İstanbul’da devam 
ediyor” (Erkek, 1944, Novi Pazar, motor 
ustası)”, “İstanbul’da 500 evlerden musika/
armonika çalan akraba var onları getirdik bi-
zim kızın düğününde”  (kadın, 1941, Sjenica, 
evhanımı). İstanbul’daki durum ise hem eski 
vatandan çağırdıkları müzisyenler ile hem de 
gerek akademik gerekse amatör ortamlarda 
öğrendikleri akordeon ile eski vatanlarına 
dair veya eski vatanlarını hissettirecek mü-
zikal geleneği devam ettirmeye/oluşturmaya 
çalışmaları ayrışmaya örnek verilebilir. İs-
tanbul’daki kaynak kişiler, örneğin 1967 yı-
lında Türkiye’ye göçerek müzisyenlik yapan 
Abdi Bay, “göçerken akordeonumuzu ve sat-
ranç takımımızı yanımızda getirdik” diyerek 
kültürel kimliklerini koruyabildiklerini ifade 
etmektedirler.  Sürekli göç olaylarının tazele-
diği hafızalar, İstanbul’da inşa ettikleri ken-
di kültürel kimliklerine daha çok sahip çık-
ma olanağı sağladığı söylenebilir. İcraya ek 
olarak ata yadigarı olarak eski akordeonların 
derneklerde sergilenmesi, sembolik olarak da 
akordeonun değer taşıdığını göstermektedir. 

Diğer taraftan kadın akordeon çalanlara he-
men hemen hiç rastlanmaması, din temelli bir 
benzeşme örneği olarak da görülebilir. 1940’lı 
yıllarda Edirne ve İstanbul çevresinde görülen 
bir kadın akordeoncu için açık açık söylenme-
se de   “birçok kere evlenmişti”  gibi bir ifade 
ile üstü kapalı bir ahlaki değerlendirme yapıl-
dığı söylenebilir. “Bir kadın (Kerime galiba) 
benim düğünümde bir hafta çaldı (1949), bir 

erkek de (Yusuf Yalçın) vardı.  Erkek öyle dü-
ğünlere filan gitmezdi. Kadının çaldığı daha 
büyüktü.  Kadın birçok kere evlendi.  Kadını 
1968 yılında son gördüm, o zaman 70 yaşını 
geçmişti. Dayıma Adapazarı’na giderken bir 
trenin kompartımanında çalıyordu.  Hediye 
filan da almazdı.” (erkek, 1930, Edirne, çift-
çi) Bu tutum sadece yeni vatanda değil, eski 
vatanda da rastlanılan bir durumdur. Kapalı 
ortamlarda def, bendir gibi çalgılar çalan ka-
dınların herkese açık ortamlarda akordeon 
çalar olması geleneklere ters düştüğünden, 
“Bu yüzyılın başında Avrupa etkisinin sonu-
cu olarak özellikle Müslüman kızların çaldığı 
ufak akordeonun girişi çalgı çalan Müslüman 
kadınlara karşı yerel ahlak tutumlarını [olum-
suz yönde] bir miktar değiştirdi.” (Ankica, 
1988-1989: 135). 

Guslanın maundan yapılan tek burgu ile ar-
kaya bakacak şekilde yerleştiği burguluk, bu 
çalgının en simgesel bölümüdür. Süslü ol-
masının yanı sıra, oyularak yapılan figürler, 
yapımcının ve icracının, çalınan müziğin içe-
riği ile de bağlantı kurarak oluşturduğu ulu-
sal özellik taşımasına özen gösterilen temsili 
simgelerdir. Hayvan figürleri arasında at başı 
ve kartal başı en sık rastlananlardandır. Arna-
vutların kullandıklarında örneğin Arnavutla-
rın simgesi olan çift başlı kartal bulunmakta-
dır. Kullanılan bir başka figür ise yine ulusa 
göre değişen kahramanların portreleridir. Ör-
neğin, tarih meraklısı yapımcı Güler, Bosna-
lı olmasıyla gurur duyduğu Sokulu Mehmet 
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Paşa’nın ve birçok padişahın resmini burgulu-
ğa yerleştirmiştir. Atatürk’e duyduğu saygı ve 
sevgi nedeniyle onun portresini de çalışmak 
istemektedir.  Hem eski hem yeni vatana ait 
olma duygusu, bu iki figürle aynı anda yaşana-
bilmektedir. Diğer taraftan yukarıda bahsedil-
diği gibi bu çalgının tarihsel olarak köklerini 
Moğollara kadar götürerek, benzerlik duygusu 
da beslenmektedir.

Osmanlı ve Müslüman geleneklerine atfedi-
len evlenme düğününden önce gerçekleşen 
kına gecesi uygulamasında benzeşme duygu-
sunun yaşandığı gözlemlense de içerik olarak 
değiştiği ve eski vatanda yaşananlara özlem 
duyulduğu ortaya çıkmaktadır.  Eskiden kına 
yakılana kadar maniler, eğlenceli şarkılar söy-
lenip, oyunlar oynanmakta olduğu ifade edil-
mektedir. “Kına yakarken şarkı söylenir. Şim-
di çalgı tutuyorlar. Eskiden maniler, hüzünlü 
şarkılar söylenir. Evvelden Boşnakça, şimdi 
Türkçe söyleniyor. Defe benzer bir şeyler çalı-
nır. Evvelden bidon çalardık, tepsi çevirirdik. 
Oyunlar da oynanır. Halay tutulur, karşılıklı 
oynanır. Payduşka, çaçak, halay var.” (Kadın, 
1932, Hamdibey Köyü, evkadını) 

Kına yakılırken gelini ağlatmak amacıyla 
eskiden söylenen parçalara bir örnek Ham-
dibey Köyü’nde tespit edilmiştir.  Ancak bu 
parça veya benzerleri, okuyucunun torunun 
daha sonra yapılan kına gecesinde tespit edi-
lememiş, onun yerine hemen hemen bütün 
Türkiye’de söylenen “Yüksek  Yüksek   Te-
pelere” isimli   türkü   Türkçe  olarak  okun-
muştur.  Anlatıcıların eskiden kına gecesinde 
gelini ağlatmak için söylediklerini bildirdik-
leri parçalar,  serbest ritimli,   ağıt formunda 
parçalardan oluşmaktadır. “Kına gecesin-
de söylerdik bu ağıtı” (Şaziye Zilaya, 1932, 
Hamdibey Köyü, ev hanımı) diyen anlatıcı, 
elini başına dayayarak söylediği eserin aslında 
daha fazla sözleri olduğunu belirmektedir. An-
cak sesini güzel bulmadığı ve yorulduğu için 
tamamını söyleyememiştir. Hamdibey’de kına 
gecesinde söylenen bu ağıtı aktaran Zilaya ai-
lesinin ve genelde bu köyde oturanların geldi-
ği yer olan Sjenica, Sava nehrine oldukça uzak 
olmasına rağmen Sava nehrini bu parçada gör-
mek mümkün olmaktadır. (Bkz. Tablo 4)

Tablo 4.    Sava Nehri Sözleri

Hej, Savice tiks kodo hladna
Provedime amo i ovamo
Tamamije jedna kuca mala
İ u kucu jedna cura mlada
Zatvorise curu ludu mladu
Oda bese vef kata voco

Hey, soğuk Sava nehri
Geçir beni karşıdan karşıya
O tarafta küçük bir ev var
Ve içinde genç bir kız var
Kapatmışlar hem genç hem yetişkin kızı
Odayı dokuz kilitle kilitlemişler
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Bosna-Hersek’te kimi bölgelerde sürdürül-
mekte olan bazı uygulamaların ise tamamen 
yok olduğu gözlenmiştir. Örneğin, eskiye ait 
manilere ve şarkılara eşlik eden tepsi çevirme 
uygulaması sıkça bahsedilen bir adettir. Bir 
kişi metalden yuvarlak bir tepsiyi masa veya 
yer gibi düz bir zemin üzerinde dikey olarak 
ve elini her seferinde tepsinin arkasına vura-
rak çevirmektedir. Bu süreçte tepsiden iki ses 
elde edilir, birisi ritmik olarak tepsinin arka-
sına elle vururken çıkan ses, diğeri ise tepsi-
nin hızla dönmesinin sonucu çıkan vınlama 
sesidir. Tepsi çevirmenin bir başka işlevi ise 
şarkı veya mani okuyan kişinin sesini yay-
maktır. Uygulamayı gösteren anlatıcı, alü-
minyum tepsi kullanmıştır ancak çıkan sesten 
memnun olmamıştır. “Kadınlar arasında sini 
çevirerek mani söylerlerdi. Sofranın üzerin-
de. Sini döndükçe ses yayılırdı. Eskiden ba-
kırdı, çok çabuk çevirirlerdi, göremezdiniz. 
Çeviren ile söyleyen başka olurdu.” şeklinde 
açıklama yapmaktadır. (erkek, 1930, Köseö-
mer köyü, çiftçi)  

Göçmen tipinin oluşmasına neden olan en 
önemli unsurlardan birisi de kültürel kimliğin 
vurgulandığı mekanlardır. Boşnaklar Türkiye 
sınırlarına göçtüklerinde, belirli şehirlere yer-
leştirilmiş ve özellikle yoğun göç dalgaları sı-
rasında yerli halkın rahatsızlığını da gidermek 
amacıyla bu şehirlerde yeni mahalleler (1960 
yılı öncesi Edirne’de Bosna köyü, Ankara’da 
Boşnak mahallesi, yukarıda öneminden bah-
sedilen İstanbul’da Yenibosna, Kırklareli’nde 

Demirköy vb., 1960 yılı sonrası İstanbul’da 
özellikle Yıldırım Mahallesi olmak üzere 
Bayrampaşa ve Sefaköy, Pendik’de Yeşilbağ-
lar ve Sapanbağları mahalleleri) oluşturul-
muştur. Bu şekilde kendilerini daha güvenli 
hissetmişlerdir. Takip eden yıllardaki göçler-
de de aynı yerlere yerleşmeyi tercih etmişler-
dir. Yeni geleneler, diğer vatanlarından getir-
dikleri yenilenmiş dillerini, yeni müzik reper-
tuarları ile daha önce gelenlerin hafızalarını 
tazelemelerine neden olmuştur. Ancak diğer 
taraftan hafızalarının kendilerini yanılttığını, 
‘gerçek’ geleneği yeni gelenlerden öğrenebi-
leceklerine kanaat getirmişlerdir. Göçmenlik, 
dayanışma ve kültür isimlendirmeleri altın-
da kurulan derneklerde, sevdalinka gecele-
ri düzenlemektedir. Gecenin bir bölümü ise 
mutlaka kololara13 ayrılmaktadır. Kimi za-
man Bosna’dan veya Sancak’tan şarkıcıların 
geldiği gecelerde de saz eşliğine rastlanma-
maktadır. Sevdalinkanın akordeon eşliğinde 
söylenmesi gerektiğini düşündükleri gözlen-
mektedir.

Türkiye’de yaşayan Boşnaklar, ABD, Alman-
ya veya İsveç yaşayan Boşnakların aksine 
kendilerini göç literatürü içerisinde yer alan 
ne azınlık ne de diaspora kavramları içeri-
sinde değerlendirmemektedir. Bu nedenle, 
“milliyetçilik ile savaştıklarından müzikal 
geleneklerini keşfetme veya tekrar keşfetme 
aracılığı ile tarihsel bir dönüşüm yaşayan di-

13 Kolo, 2/4 ile 13/8 zamanlı açık veya kapalı halka 
formunda oynanan oyunlar.
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aspora Boşnaklarının ürettikleri kasideler” 
(Bohlman, 2003) gibi yeni üretimlere yaygın 
olarak yöneldikleri görülmemektedir. Yine 
de ender örneklerden bir tanesi, 1972 yılın-
dan beri altı tane albüm çıkarmış, 1966 yılın-

da İstanbul’a göçmüş Zikri Özdemir’in 1975 

yılında bestelemiş ve sözlerini yazmış olduğu 

eser, Boşnak mahallelerinin gündelik yaşamı-

nı şu şekilde anlatmaktadır:  (Bkz. Tablo 5)

Tablo 5.    Benzinara Sözleri

Ne znaş koje muşko 
Ne znaş koje zensko
Svako se modira i staro i mlado
Zivjela pomado
Ako voliş razno vrsne mode
U Beşyuzevler nek te vode
Od şalvara pa do mini suknje
Od miline srce da ti pukne 
Benzinara svakome je mila
Kad najava fabriçna vozila
Fatbey, herko, benal, aksu 
Stizu momci ma gdje dasu
Ako nemaş od djevojke srece
Ti otidi u Tekel preduzeçe
Do Pendika i Kartala radi 
Puşel puşe i stari i mladi
Ako zeliş naşega jezika 
U Sefaköj Sandzak je fabrika
U fabrici sve bosanke fine 
Biraj braco biraj od miline

Kız mıdır 
Erkek midir bilinmez 
Genci yaşlısı modayı takip ediyor
Yaşasın gençlik
Değişik, farklı moda seviyorsan
Seni 500 Evlere götürsünler.
Şalvardan mini eteğe kadar.
Miniden kalbin çatlar.
Benzincide olmak var ya (her insanın arzusu)
Fabrika servisleri yaklaştığında
Fuat bey (Mensucat Santral) Erko, Benal, Aksu ,
Gençler hemencecik orda olur.
Kızlardan yana şansın yoksa
Tekel fabrikasının önüne git.
Pendik’ten Kartal’a kadar çalış
Sigara tüttürüyor yaşlısı genci
Bizim dilimizi özlüyorsan
Sefaköy’de Sancak fabrikası var.
Fabrikada güzel Bosna kızları
Seçin kardeşim seçin en güzelini.

Daha çok kendi çevrelerindeki kına, sünnet 

düğünü, evlilik düğünü, gibi tören ve dernek 

geceleri, cümbüş (herhangi bir nedenle dü-

zenlenen eğlence), teferiç (piknik), posedak 

denilen aile içi sohbetler, aksamluk denilen 

geleneksel olarak erkeklerin günümüzde 

kadınların da katıldığı akşam vakti yapılan 

dertleşmeler gibi müzik icra ortamlarında 

müzik icra eden müzisyen ve müzik grupları 

bulunmaktadır.14 2005 yılında Cenk Bosnalı 
tarafından İzmir’de kurulan “Cenk Bosnalı 
ve Bosna Ekspres” orkestrası, Bayrampaşa-

14 Yıllardan beri, bu ihtiyaç eş dostun getirdiği 
veya göçmen mahallelerindeki bazı dükkanlarda 
Yıldırım Mahallesinde Girne Plak, Beşyüzevler 
civarında Stüdyo Osman, Stüdyo Hayran, Stüdyo 
Muzo bu dükkanlara örnek olarak verilebilir. 
Satılan plak, kaset ve CD, son yıllarda internetten 
indirilenlerle karşılanmaktadır. Göç edilen ülkenin 
dilinin yeni nesillerle birlikte daha az bilinir olması 
bu piyasanın büyümesini engelleyici bir etken 
olarak görülebilir. 
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İstanbul’dan Bosna Savaşının çıktığı 1992 
yılında kurulan rock müzik grubu Liljan 
örnek olarak verilebilir. Bunların dışında 
Bayrampaşa’da müzisyen olarak çalışan Sulo 
ve Smajo’nın çıkartmış olduğu albümden de 
bahsetmek gerekir. Ancak bu albüm de içe-
dönük bir üretimdir.

Doğduğu,  büyüdüğü ve hatta hiç görmedi-
ği ancak ailesinden bazı fertlerin geldiği eski 
vatanın müziği  “o yeri çağrıştırması nede-
ni ile kişilere güven verir ve müziğin icra 
edildiği toplumda mutlu olurlar” (Lomax, 
1956:48-50). Kimi zaman o vatana ait oldu-
ğunu bildiği ancak müzik zevkini karşılama-
yan müzikler bile, nostalji duygularını ortaya 
çıkararak, ait olduğu toplumun bir parçası 
olarak algılanmakta ve mutlu olmalarına yet-
mektedir. Örneğin, Saraybosna’lı pop müzik 
icra eden Dino Merlin’in Haziran 2007 tari-
hindeki İstanbul konserine ve Boşnakların 
simgesi haline gelmiş sevdalinka sanatçıla-
rından Zaim İmamoviç’ in torunu blues ve 
caz karışımı yeni sevdalinka yorumuyla Da-
mir İmamoviç’in Mart 2008 İstanbul konse-
rine birincisi müziğin ve icra edenlerin kendi 
topraklarından olması ikincisi aynı aidiyeti 
hisseden kişilerle aynı ortamda bulunma şan-
sı yakalamış olması nedeniyle normal haya-
tında pop müzik dinlemeyen ve bu müziğin 
daha çok hitap ettiği yaş ortalamasının çok 
üstünde kişilerin geldiği gözlenmiştir. “Be-
nim vatanımın dilinde söylenen müzik” oldu-

ğu için ve diğer Boşnaklarla birlikte dinlemiş 
oldukları için dinleyenlerin mutlu olduğu 
gözlenmiştir. 

Göçmen tipinin önemli bir başka özelliği 
de melezliktir. Ancak melezliğin ne zaman 
ve nerede başladığı çok da belirgin değil-
dir. Örneğin NKNM türü içerisinde birçok 
melezlik barındırmaktadır. Örneğin İbrahim 
Tatlıses’in 1985 yılında çıkardığı albümde 
söylediği “Mavi, mavi” isimli parçanın üze-
rine Muharem Serbezoski15’nin söz yazarak 
bütün eski Yugoslavya’da yaygınlaştığı ve 
tekrar Türkiye’ye göç ederek dinlendiği ve 
kololara eşlik ettiği gözlenmektedir. Bu re-
pertuarın oluşmasının nedenlerinden birisi-
nin Yugoslavya’da yaşayanların Türkiye’yi 
anavatan ve dolayısıyla buradaki müziğin 
“otantik” olduğunu düşünmeleri, Türkiye’de 
yaşayanların ise göç ettikleri topraklardaki 
türü fark etmeksizin ‘otantik’ olduğunu dü-
şünmesindendir. 16 60lı yıllarda davul-zurna, 
saz gibi ‘eski’ ye ait çalgıların Boşnakların 
müzik yaşantılarında birden yok olmasında, 
modernleşmenin sembolü olan yaylı çalgılar, 
basgitar, akordeon, flüt, klarinet, bateri gibi 

15 1950 Üsküp doğumlu Çingene sanatçı. Kur’an-ı 
Kerim’i ilk defa Çingene diline çeviren sanatçı, 
“Osmanaga”, “Neden saçların beyazladı arkadaş”, 
“Nikah masası”, “Leylim ley”, “Senede bir gün”, 
“Dağlar dağlar” gibi bir çok Türkçe parçaya söz 
yazarak Yugoslavya müzik repertuarına katmıştır.

16 Benzer bir sonuç, Bulgaristan’da yaşayan Türkçe 
konuşan halklarla 2014-2015 yılları arasında 
yapılan Balkan Göçmenleri: Müzikal Hafıza isimli 
araştırma projesinde de elde edilmiştir.
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çalgıların ağırlıkla kullanıldığı NKNM’nın 
da büyük rolü bulunduğu düşünülebilir. 

Ülke dışında NKNM’nın oluşumunu destek-
leyen başka bir gerçeklik daha bulunmakta-
dır. Yurt dışında özellikle ABD’de hatırı sa-
yılır kalabalık bir nüfusa sahip Yugoslavya 
göçmenleri, bulundukları yerin müzik özel-
likleriyle kökenlerinden kopmama adına bel-
leklerindeki müziği harmanlayarak ve Ame-
rikan country müziğini de örnek alarak, pop 
veya rock gruplarının temelini oluşturdukları 
söylenebilir. Yakın zamandan ABD’den bir-
çok örnekten biri olan Kultur Shock verilebi-
leceği gibi, eski Yugoslavya için ise Yugorock 
olarak isimlendirilen rock geleneğini oluştu-
ran Bijelo Dugme, Plavi Orkestar, Zabranje-
no Pušenje gibi topluluklardan söz edilebilir. 
Bu grupların eserlerinden popüler olanlar 
kimi zaman farklı yorumlamalar ile oyun mü-
ziği haline getirildiği görülmektedir. Örneğin 
Bijelo Dugme17’nin 1988 yılında piyasaya çı-
kan Ciribiribela albümlerinde bulunan “Dur-

17 Beyaz Düğme anlamına gelen Bijelo Dugme, 
Goran Bregovic tarafından 1974 yılında kurulmuş 
ve ilk albümleri olan “Kad bi’ bio bijelo dugme” 
den sonra, “Šta bi dao da si na mom mjestu – 1975”, 
“Eto! Baš hoću! – 1976”, “Bitanga i princeza – 
1979”, “Doživjeti stotu – 1980”, “Uspavanka za 
Radmilu M. – 1983”, “Bijelo dugme (Kosovka 
djevojka) – 1984”, “Pljuni i zapjevaj moja 
Jugoslavijo – 1986”, “Ćiribiribela – 1988”, 
“untitled – 2007” albümlerini çıkarmışlardır. 
Ayrıca konser albümleri ve derleme albümleri de 
bulunmaktadır. Grup üyelerinden Željko Bebek 
(1974 - 1984), Mladen “Tifa” Vojičić (1984 - 1985) 
ve Alen Islamović (1986 - 1989) vokal olarak ayrı 
albüm çalışmalarında bulunmuşlardır.

devdan” isimli eseri Emir Kusturica’nın 1988 
yılında gösterime giren “Çingeneler Zamanı” 
filminde Çingene dilinde “Ederlezi” olarak 
söylenmiştir. Bu şarkı Sırpça sözleri ile Tür-
kiye’deki Boşnakların repertuarına katılmış, 
düğün ortamlarında da temposu yükseltilerek 
oyun müziği olarak sıklıkla kullanıldığı gö-
rülmektedir. 

Savaş sonrasında Bosna savaşı ile ilgili hü-
zünlü ve vatanseverlik duygularını besleyen 
temaların yanı sıra  “1970’ lerde NKNM söz-
lerinin temalarında en sık olarak rastladığı 
aşk” (Simic, 1976:159) gibi genellikle kulla-
nılan temalar, bu dönemde de en çok kullanı-
lan tema olmuştur. Örneğin Yugoslavya da-
ğılmadan hemen önce çıkmış Dino Merlin’in 
1989 “Nesto Lijepo Treba Da Se Desi” isimli 
albümdeki “Kad Zamirisu Jorgovani” (Ergu-
vanlar Koktuğunda) isimli parça, düğünlerde 
ve diğer eğlence ortamlarında çalınan oyun 
müzikleri arasına girmiş, geleneksel olarak 
algılanmaya başlamıştır. 

Bir başka melezlik örneği ise oyunlarda kar-
şımıza çıkmaktadır. Eski Yugoslavya toprak-
larındaki müzikten kopmayan gerek icracı-
lardan gerekse dinleyicilerden dolayı orada 
da popüler parçaların kololara eşlik ettiği 
sonucu çıkarılabilmektedir. Örneğin İbrahim 
Tatlıses’in söylediği “Bebeğim benim” isimli 
parçanın, çaçak oyununda kullanıldığına rast-
lanmaktadır. Düğünlerde Çaçak, Rijetko, Mo-
ravac, Sarajevka, Zikino, Uzicko, Zavrzlama, 
Ruzmarin, Jusufe, Savino, Topcino, Vrti kolo, 
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Ruzmarin, Şote, Damat, Payduşka, Kasap gibi 
oyunlara rastlanmaktadır. Görüşmelerde bu 
oyunlardan sadece Jusufe ve Sarajevka oyu-
nunun Boşnak oyunu olduğu, Şote, Damat, 
Payduşka oyunlarının Arnavut, Makedonya 
göçmenleri ve Boşnakların oynadığını diğer-
lerinin aslen Sırp oyunu olup, Boşnakların da 
benimsedikleri ifade edilmektedir. Çaçak ve 
Morava’nın Sırbistan’da birer bölge olması 
bu görüşü doğrulamaktadır. Sarajevka saraylı 
kız anlamında olduğundan Müslüman oyunu 
olduğu düşünülmektedir. Daire içerisinde eşli 
oynanan Jusufe oyununa eşlik eden şarkı sö-
zünden bu oyunun da Müslüman oyunu oldu-
ğu tahmin edilmektedir. Eşli bir oyun olması, 
Müslüman inanışlarına aykırı imiş gibi gö-
zükse de günümüzdeki icrasında bile eşlerin 
yabancılardan oluşmaması Müslüman oyunu 
olabileceğini göstermektedir.

Çaçak, Kasap gibi daire formunda oynanan 
oyunlara  “Aman bre deryalar”, “Bir evler 
yaptırdım”, “Çayeli’nden öteye”, “Kalk gelin 
hanım”, “Bu geceki neşeyi nerede bulalım”, 
“Vur davulcu, vur vur inlesin”, “Şen ola dü-
ğün”, “Caney”, “Huzurum Kalmadı”, Zülfü 
Livaneli’nin icra ettiği “Leylim Ley” par-
çasının melodisi ile aynı olan Sine Moj (oğ-
lum) “Katibim” parçasının melodisi ile aynı 
olan Anadolka (Anadolulu kız) gibi parçalar 
eşlik etmektedir. Hemen hemen bütün Bal-
kanlarda ve Trakya’da görülen Payduşka ve 
Damat oyunları birçok defa oynandığından, 
onlara ait olduğu bilinen müzikler dışında 

Erkin Koray’ın “Fesuphanallah” veya Serdar 
Ortaç’ın “Karabiberim” isimli parçaları gibi 
eserler de kullanılmaktadır. Oyun müzikleri 
repertuarının oldukça popülerleşmiş oldu-
ğu görülmektedir. “Karşılama” ve “Roman” 
olarak isimlendirilen ellerden veya kollardan 
tutulmadan karşılıklı oynanan dokuz zaman-
lı oyunlara Burdur yöresinden “Cemile” gibi 
Türkiye’nin herhangi bir yöresine ait olan 
dokuz zamanlı oyun havası, popüler parça-
lar ve dokuz zamanlıya dönüştürülmüş çeşitli 
parçalar eşlik etmektedir. Kadın ve erkekle-
rin oynadığı çiftetelli formundaki oyunlar 
da yine karışık bir repertuar eşliğinde oy-
nanmaktadır. Sarajevka, Rijetko, Çaçak gibi 
oyunların isimleri söylenerek oyuna çağrılır, 
bu durumda Prosidba veselo gibi oyunun 
kendi müzikleri icra edilmektedir. Bu oyun-
ların dışında damat, kasap gibi oyunlar ve 
“Kadifeden kesesi”, “Şarkıcı karısı Binnaz”, 
“Ham çökelek”, “Gel a bole bu yana”, “Oy 
farfara” gibi müzikler eşliğinde çiftetelli sını-
fına giren oyunlar oynanmaktadır.

Yarı Boşnakça Yarı Türkçe söylenen eserler, 
göçerken getirdikleri kültürel kimliklerini 
korumaya çalıştıklarını diğer taraftan da ya-
şadıkları ortamdan etkilendiklerini gösterir-
ken diğer taraftan göçmenliğin ‘melezliğini’ 
yansıttıkları sonucu çıkarılabilir.

TARTIŞMA 

Vatan, sadece doğulup yaşanan yer olmak-
ta öte, kutsallık atfedilerek, din, bir devletin 
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EXPANDED ABSTRACT

As migration movements and forms proliferate all over the world and as the boundaries of the 
countries change, the literature about migration arises as well as new concepts and redefinition 
of certain concepts are needed.  Aim: In this paper, the term homeland and the affects genera-
ting its meaning are discussed by looking at the appropriated, conveyed and produced music, 
as well as the discourses, so that aiming to propose an unusual category of migration and cor-
respondingly a migrant type. Content: The research contains the musical and dance practices 
as well as the discourses about the emotions representing the homeland of the people calling 
themselves as Bosniak18  who have settled in the borders of today’s Turkey in various dates 
and are living in the neighbourhoods Bayrampaşa and Pendik of Istanbul and in Kırklareli. 
Method: In depth interviews with the Bosniaks in Turkey and the observations in the houses, 
concerts, weddings, other social occasions and online social media since 2005 provided many 
convictions and affects out of the music and dance performances as well as the discourses. 
This qualitative research method allows me also to produce my own convictions and affects 
about the subject in a reflexive manner. Problem of research: The affects which are both 
the cause and the effect of the music production construct the term homeland. Constrains of 
Research: This research includes only the Bosniaks living in the three region indicated above 
although the Bosniak immigrants are scattered around the world. A comparison among the 
affects constituting the term homeland of the Bosniaks and other people with various origins 
would show different aspects.   Recommended interhomelands migration category is made up 
through addressing how the concept of an imaginary homeland is constructed by the affects 
and who is the constructing migrant type. The data obtained from the fieldwork executed with 
those who identify themselves as Bosniaks especially in Istanbul and nearby cities since 2004 
is assessed by means of analyzes of both the discourses and various musical elements. The fact 
that the concept of homeland is completely constructed by affects makes it more difficult to 
define interhomelands migration according to other already produced migration categories de-
termined through political and economic borders. If Bayart’s (1999) term “identity illusion” is 

18 “The people of the Bosnia calls themselves as Bosnian [Bosanski, Bosanac]. This identity is shared by all 
religious groups, such as Christians (members of the Bosnian Church), Catholics, Orthodox and Muslims. With 
the nationalist ideologies generally accompanying with the nationalized religions, Bosnian Orthodox people 
became Serbian, Bosnian Catholics became Croatian.” (Mahmutcehajic, 2004:45), however the Bosnian 
Muslims are considered as Bosniak (Bosnjaci, Bosnjak, Bosanska) as a nation as late as the establishment of a 
three-partied  regime with the Dayton Agreement after the war in 1992-1995. 
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formed with conviction and affects, the migration categories are formed in the same way. Ulus 
Baker (2012) is talking about that Spinoza uses the word conviction not as the synonymous 
with “doxa” but with imagination and considers the convictions as “compulsory illusions” in 
his work called Etika (2011). This categorization about the arrived place that  is constructed in 
the imaginations and generated  compulsory illusions regardless of the reasons and consequ-
ences is not a fixed and unchanging concept, except for seeming political reasons but it makes 
the constructed by affects and imagined homeland special. We can say that the immigration 
between the homelands built in by the connection with these convictions, considered socially 
and politically, can be handled through affects in this context. In this example, the affect of ho-
meland is constituted by religion, flag, blood, land, especially fighting for the sake of this land, 
vague and non-objective nationalist concepts, shared historical background and cultural such 
as shared vocabulary and musical values in addition to born and grown lands. In the Balkans, 
Turkish and Muslim identities are considered as the same identity; furthermore Bosniaks are ca-
tegorized as Muslims in ex-Yugoslavia as if the religion is equal to the ethnicity. Therefore, the 
religion produces sameness. Symbols of the moon and star in the flag of Turkey as well as the 
moon in the Ottoman flags are used in the sacred places or items of the Bosnian Bosniaks, such 
as in the tombstones. In the Ottoman era, Bosniaks and many other nations share the same land. 
Therefore, Bosniaks in Turkey, who immigrated in various time periods since 19th century in 
masses, still consider themselves as the local people of the homeland. The wars for the land 
they also participated as soldiers and were martyred, in other words “give their blood for the 
land” intensify this belonging. This shared history generates the feeling alike. Bosnian language 
has pretty much vocabulary in Persian and Arabic which are still used in contemporary Turkish 
language. Moreover, the Bosniaks living in Turkey use a creole language that includes the Bos-
nian words but spelled in Turkish and vice versa Turkish words with some prefix or suffixes in 
Turkish, in addition to a hybrid grammar structure. Interhomelands migrant type experiences 
the affects containing contrasts all together such as feeling alike, feeling strange, feeling the 
belonging and nostalgia. These affects cause to uncover the similarities on the one hand and on 
the contrary to underline the dissimilarities on the other hand. The signs of these affects which 
are both the reason and the result of the belonging to two homelands can be found in the musi-
cal culture as well. The songs, such as the sevdalinke, produced by the Bosniaks in the borders 
of ex-Yugoslavia refer to the Ottoman and later Turkey’s signs and symbols whereas the new 
compositions, musical instruments as well as the dances of the Bosniaks living within today’s 
border of Turkey imply to the musical culture and way of living of the lands they immigrated. 
For example while the gusla is disappearing, the accordion moves on as a symbolic musical 
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instrument of not only the Bosniaks but also other ex-Yugoslavia migrants. Another example 
is the musical repertory performed in the social gatherings. It is composed of various genres, 
not only the genres that they conveyed from their ex-homeland. So the similarities are growing, 
while, on the other, by participating in the concerts in Turkey performed by the musicians from 
their ex-homeland, even they are not familiar with the music, for example jazz music, the in-
terhomelands migrants live the nostalgia, which indicates the dissimilarity from other people 
living in Turkey. This hybridity of the musical cultures of the Bosniaks living in Turkey is based 
on the interhomelands migrations.
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MÜZİK SEKTÖRÜNÜN TANIMI VE TARİHÇESİ (1)

DEFINITION AND HISTORY OF MUSIC SECTOR

Mustafa KABATAŞ

Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,  Kastamonu / Türkiye

Öz: Bu araştırmada müzik sektörünün, müzik hayatı açısından 
durumu ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaçla, müziğin 
tanımı, bir sektör haline dönüşmesindeki tarihsel süreci, mü-
zik sektörümüzün gelişimi, problemleri, bu günkü durumu ve 
değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmış, topluma, dolayısı ile 
de toplum kültürüne etkileri incelenip, Türkiye’deki mevcut 
müzik sektörünün geçmişte var olmuş ve günümüzde var olan 
problemlerinin nedenleri ve çözümüne ilişkin görüşler öne 
sürülmüştür. Araştırma için bu konunun seçilmiş olmasında, 
etkileşim sırasına göre, müziğimizin, müzik sektörümüzün, 
müzik kültürümüzün ve milli kültürümüzün yaşadığı olumlu 
ve olumsuz gelişmelere ışık tutması ve çözüm yolları getirme-
si açısından önemli olması etken olmuştur. Araştırma için ge-
rekli verilere; derleme, konuyla ilgili eserlerin ve söylemlerin 
taranması yoluyla ulaşılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen so-
nuçlara göre, insanlık tarihi ile yaşıt olan müzik, zaman içinde 
dünyanın ve insanların gelişimine paralel olarak büyüyüp bir 
sektör halini almıştır. Müzik sektörünün ülkemizde doğuşu ve 
gelişimi diğer dünya ülkeleri ile paralel bir şekilde ilerlemiş-
tir. İçerisinde birçok meslek grubu ve insanı çalıştıran müzik 
sektörü gelişen teknoloji nedeni ile değişim dönemlerinde 
çeşitli problemler yaşamış ve yaşamaktadır. Müzik sektörü, 
zamanın ve teknolojinin bize getirileri olan gazeteler, dergiler, 
televizyonlar ve internetten olumlu ve olumsuz etkileşimler 
almıştır. İnsanların müzik beğenilerine, eğitim durumlarına ve 
kültürlerine göre şekillenen müzik sektörümüz, müziğimizin 
ve mili kültürümüzün de bir aynası olmaktadır. Bu sonuçlar 
ışığında, müzik sektörümüzün mevcut problemlerinin çözü-
müne ilişkin, devletin yetkili organlarınca düzenlenecek olan 
kanunlar ve politikalar büyük önem taşımaktadır. Eğitime ve-
rilen önem, basın-yayın kuruluşlarının yayın politikaları, ya-
salar, cezai yaptırımlar denetlemeler ve en önemlisi bilinçlilik 
ve farkındalılık gibi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerleyip 
planlanan bir kültür politikası ile müzik sektörümüz, müzik 
kültürümüz ve milli kültürümüz olumlu gelişimlerine devam 
edecektir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik eğitimi, Müzik sektörü, 
Müziğin etkileri, Fikri Mülkiyet Hakları, Korsanlık

Abstract: In this study  the status of our music industry -in 
terms of  our music life- has been analyzed and evaluated. To 
this end,  the definiton of music, historical process of beco-
ming an industry, the development of this industry, its prob-
lems, current situation  are tried to be assessed, its effects both 
on society and social culture are investigated and  the reasons 
of problems that existed and still exist in the current music in-
dustry in Turkey and views about solutions are proposed. Ac-
cording to the interaction order, the importance of our music 
that keeps light to the positive and the negative developments 
of our music industry, our music culture and national cultu-
re and bringing solutions to them  are the factors to choose 
this topic for the study.  The data needed for the study has 
been  reached by the scanning of works of arts and dicsourse 
about the subject. According to the results obtained from this 
research, music that is coeval with the human history became 
a sector in parallel to the development of the world and the 
people in time. The birth and development of the music in 
our country proceeded in parallel with other world countries. 
Our music industry which runs  many professional groups and 
people has been experiencing various problems in changing 
periods because of developing technology. Music received 
positive and negative coactions from newspapers, magazines, 
television and the internet which are the gainings of the time 
and technology. Our music industry, that forms  according to 
people’s music appreciation, educational background and cul-
ture,  is a mirror of  our music and national culture. In light 
of these results, laws and policies, which are organized by the 
competent bodies of state, about the current problems of our 
music culture have important roles. Our music industry,our 
music culture and our national culture will keep on positive 
developments with the help of the importance given to educa-
tion, the broadcasting policy of media-broadcast insititutions, 
laws, criminal sanctions, controls and as the most important 
one, cultural policy planned and proceeds in a heallthy and 
stable way  such as conciousness and awareness.

Key Words: Music, Music Education, Music Sector, Music 
Effects, Intellectual Property Rights, Piracy
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GİRİŞ

Müzik Sektörü günümüzde en hızlı değişen 
sektörlerden biridir. Sektörün bu kadar hızlı 
değişimini etkileyen sosyolojik, ekonomik 
psikolojik gibi birçok etmen vardır. Sektör; 
Bir ekonominin aynı ortak özellikler taşıyan 
alt bölümleri anlamına geldiğinden müzik 
sektörünü anlamamız için öncelikli olarak 
müziği çok iyi anlamamız gerekmektedir. 
Müzik sözcüğü, eski Yunan’da sanatın esin 
tanrıçaları olduğuna inanılan Musalar’ın adın-
dan türetilmiştir. Bununla birlikte o dönemde 
mousike sözcüğü, Musalar’ın koruması altın-
daki her sanat ya da bilim dalı için kullanılan 
genel bir terimdi (Berker, 1999).

Müziğin kesin bir tanımını yapmak ise biraz 
güçtür. Örneğin, bir sosyoloğun müziğe olan 
yaklaşımıyla, bir akustik fizikçinin yaklaşı-
mı arasında gerek tanım, gerek metodoloji 
çaısından büyük farklılık vardır. Bu nedenle 
müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine 
farklı açılardan (sosyolojik, psikolojik, akus-
tik, politik vb.) yapılan birden fazla tanımla 
açıklanması daha doğrudur Tarihsel dönem, 
bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağlı ola-
rak, müzik teriminin tanımı önemli farklılık-
lar gösterebilmektedir. Müzik en genel tanımı 
ile sesin biçim ve devinim kazanmış hâlidir 
(Altınölçek. 2004).

 Müzik en eski sanat dallarından biridir. İn-
sanlık tarihi ile yaşıt sayılabilecek olan bu 
sanat dalı zaman içinde gelişimini hızla de-

vam ettirerek günümüze kadar gelmiştir. Bu 
gelişimin doğal sonucu olarak da günümüzde 
büyük bir sektör halini almıştır. Sektör; bir 
ülkenin ekonomisini oluşturan veya sosyal 
hayatını düzenleyen branşlardan her biridir 
(Arslan, 2005).

Sektör; Bir ekonominin aynı ortak özellikler 
taşıyan alt bölümleri anlamına geldiğinden 
bahsetmiştik onlarca müzik tanımı yapılabil-
diğine göre müzik sektörünün de alanının çok 
geniş olduğu tartışılamaz. Müzik sektörü de; 
üreticilerin, alıcıların ve satıcıların buluştuğu 
bünyesinde on binlerce insan çalıştıran, hedef 
kitle olarak tüm insanları seçen, müziğin ti-
carileştirilmiş halidir. Müzik sektörünün alt 
alanlarını müzikle ilgili her şey oluşturur. Mü-
zik, müzik üretim aşamasındaki kayıt-çoğalt-
ma-depolama-hedef kitle-pazarlama-satış ve 
müzik eğitimi gibi sayısız alan bunlardan ba-
zılarıdır. Kayıt teknolojisi, Edison’un Aralık 
1877’de ilk insan sesini 2-3 dakika kapasiteli 
teneke silindir üzerine şu an bizim “Ayşe’nin 
Kuzusu” olarak bildiğimiz şarkıyı fonograf 
adını verdiği alete kaydetmesi ile başlar. Ah-
met Rasim Bey’in 1884 yılında Fransızca’dan 
tercüme edip kendi görüş ve düşüncelerini 
de ekleyerek yayınladığı “Bedayi-i Keşfiyat 
ve İhtirat-ı Beşerriye’den Fonograf... Sadâyı 
Tahrir ve İade Eden Alet” isimli kitapçığı ile 
fonografı Türklere tanıtmış ve birkaç yıl son-
ra da fonograf İstanbul’da alınıp satılan bir 
mal haline gelmişti. Gramofon ve taş plaklar 
öncesinin bu ses kayıt araçlarına pek çok sa-
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natçı (Tamburi Cemil Bey, Hafız Aşir, Hafız 
Osman, Hafız Sami) seslerini ve sazlarını 
vermişlerdi (Arslan, 2005). Ama fonografın 
kullanım alanı sınırlı kalmış, teknik yeter-
sizliği sesin doyurucu olmayışı yüzünden 
fazla yaygınlaşamamıştır. Kullanım alanının 
sınırlı kalışı da popülerleşmesini engellemiş-
tir. Çok uluslu yabancı firmaların ‘geleceği 
olan bir pazar’ olarak hedefledikleri İstan-
bul piyasalarına yatırım yapmaya başlaması, 
1900 yılında İstanbul’a gramofon plakları 
kaydetmek için gelen Alman ses teknisyeni 
Tantix’in anılarında sözünü ettiği 1900 yılı-
na rastlar. Edison’un fonografı bulmasından 
kısa bir sure sonra, Bell ve Tainter mum kaplı 
silindir kullanarak 1885’te “Gramofon”u icat 
ettiler. Ne Edison ne de gramofonun mucitleri 
kopya yapamazken, Berliner ilk kez 1888’de 
bir çinko master diskten sert kauçuk vulkanit 
kopyalar yapmayı başardı Emil Berliner, 8 
Kasım 1887’de uzun zamandır uğraşarak ge-
liştirdiği ses kayıt aletine “Gramophone” adı-
nı verdi. Ülkesi Amerika’da bazı yasal sorun-
lar yüzünden bulduğu bu aygıta patent alamı-
yordu. Bitip tükenmez hukuk mücadelesinden 
usanan Berliner, sonunda şansını Avrupa’da 
deneme kararı aldı. Merkezi Londra olan bir 
firma kurdu. Kardeşi de Almanya’nın Han-
nover kentine giderek firmanın ilk plak fab-
rikasını bu kentte faaliyete geçirdi ve 1893’te 
1000 adet gramofon ile 25,000 plak sattı. 
Berliner İsveç’ten Hindistan’a kadar uzanan 
bir coğrafyaya adamlarını gönderdi.Teknis-
yenler kayıtlar yaparak bulundukları bölge-

nin musiki zevki ve geleneği konusunda bil-
gi topladı. Müzik sektörü adına, o gün için 
ileri bir yöntem sayabileceğimiz ilk ‘piyasa 
araştırması’ yapılmış oldu (Andaç, 2001; 54). 
Bu araştırmalar firmanın sonraki çalışmaları-
na yön verdi. Zamanla Gramophone Record, 
Gramophone Concert Record, Monarch Re-
cord, Dısque Pour Zonophone gibi şirketlerin 
katılımıyla ana kuruluş olan The Gramopho-
ne and Typewrite and Sister Company güç-
lendi. Avrupa başta olmak üzere, kuzey ya-
rımkürede saygın bir kurum oldu. Ve 1910 
yılından sonra da meşhur köpekli logosuyla 
Sahibinin Sesi, His Master’s Voice adını aldı 
(Andaç, 2001). 

Firma; 1900 yılında başta Avrupa’nın önem-
li merkezleri olmak üzere, Atina, Bombay, 
Kahire, İstanbul gibi kentlere teknisyenle-
rini göndermişti. İstanbul’a gelen W. Sink-
ler Derby yaklaşık 167 adet 18 cm’lik plak 
üretti. Plaklar Costantinople’de (İstanbul) 
gerçekleşen ilk kayıtlardı. Yukarıda sözünü 
ettiğimiz Alman ses teknisyeni Tantix’in han-
gi şirket adına İstanbul’a geldiği ve yaptığı 
kayıtların akıbeti bilinmediği için “ilk İstan-
bul kayıtları” olarak W. Sinkler Derby’nin 
kayıtlarını kabul etmek gerekir. Piyasaya 
verilen ilk ticari plaklarsa 1903 yılına ait-
tir. Ve bu kayıtların aralarında ilk kayıtların 
olup olmadığını kanıtlayacak bir bilgiye sa-
hip değiliz (Andaç, 2001; 54) Bildiğimiz 
tek şey, ilk ticari kayıtların Hannover fab-
rikasında basılmış olmasıdır. Almanya’dan 
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şirket merkezi Londra’ya gönderilmiş 19 
Temmuz 1900 tarihli bir mektupta, “Türkçe 
plakların” sözü edilmekte ve merkeze ko-
nuyla ilgili bilgi aktarılmaktadır.   
Costantinople’de (İstanbul) taşınabilir cihaz-
larla gerçekleştirilen bu kayıtların kalıpları 
yurt dışındaki fabrikalara gönderiliyor, orada 
mâmul hale getirilerek, İstanbul’a ve diğer 
Osmanlı kentlerine dağıtılıyordu. İlk kayıt-
lar incelendiğinde görülen en önemli özellik, 
çeşitlilik gösteren Osmanlı kültür yapısının 
neredeyse aynen plaklara yansımış olma-
sıdır. İmparatorluk nüfusunu oluşturan irili 
ufaklı pek çok topluluğun musiki örneklerini 
bu plaklarda bulmak mümkündür. Dönemin 
musiki eğilimleri, gözde türleri, belirli bir ti-
cari mantık içerisinde yayınlanmış, bu çeşit-
lilik, Türk taş plak repertuarını ‘yeryüzünün 
en ilginç ve renkli koleksiyonlarından biri’ 
yapmıştır. Daha sonraları Tanzimat’la birlik-
te Saray mızıkası Mızıkayı Hümayun daha 
da olgunlaşmış, ustalaşmıştır. “Yabancı şef” 
devri kapanmış, besteler yapan, sazlarında 
usta, mızıka şeflerinin yönetiminde çalış-
malar sürmekte, plaklar doldurulmaktadır 
(1904). Padişahın ve aristokrasinin bir ilgi 
alanı da operet’tir. 19. yüzyılın ortalarından 
sonra İstanbul sahnelerinde görülen İtalyan 
ve Fransız operetlerinin etkisiyle Türk operet 
geleneği başlamış, ağırlığını Ermeni sanatçı-
ların oluşturduğu pek çok müzikli tiyatro top-
luluğu bu türün sevilmesini ve yaygınlaşma-
sını sağlamıştır. Dikran Çuhaciyan tarafından 
1875 yılında başlatılan Türk operet gelene-

ği “Arif’in Hilesi”, “Köse Kâhya”, “Pembe 
Kız”, “Zeybekler” gibi oyunlarla en olgun 
örneklerini vermiş, Çuhaciyan’ın ünlü oyunu 
“Leblebici Horhor”la doruğa ulaşmıştır. Pek 
çok kez, pek çok topluluk tarafından sahnele-
nen bu operet, aynı zamanda en fazla temsil 
edilen, ilk kez yurtdışına turneye giderek gös-
terilen oyun olma özelliklerini de taşır. “Leb-
lebici Horhor” operet parçaları çeşitli firma-
larca plak yapılmıştır. Favorite firmasının 
İzmirli tenor Ovannes Efendi ile Benliyan’a 
okuttuğu Leblebici Horhor şarkıları bu döne-
min plakları aracılığıyla günümüze ulaşabil-
miştir (Andaç, 2001). Kanto, bir diğer tiyat-
ro türü olan tuluat’ın önemli bir parçasıdır. 
Yazılı bir tiyatro metni olmadan doğaçlama 
olarak yaratılan bu komik tiyatro, kaynağı-
nı, 1850’lerden sonra İstanbul’da sık olarak 
rastladığımız İtalyan topluluklarının göste-
rilerinden almıştır. Bu toplulukların seyirci-
yi çekmek ve perde aralarında salondakileri 
eğlendirmek için çalıp söyledikleri bağımsız 
şarkılara Kanto deniliyordu (Seçkin, 2001).

Üzerlerinde dinî ve sosyal baskı olmayan 
azınlık sanatçıları Rum, Ermeni ve Musevi 
asıllı Osmanlıların musiki piyasasında tartı-
şılmaz bir yeri vardı. Daha çok seçkin çev-
relerin kendi aralarındaki musiki sohbet ve 
fasıllarına katılan, tekke ve dinî musiki ala-
nında kalmayı yeğleyen Türk müzisyenleri 
piyasada çalışmayı tercih etmiyorlardı.

İlk taş plak kayıtlarında Türk müzisyenlerin-
den sadece dönemin çok ünlenmiş isimleri 
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Tamburî Cemil Bey, Hafız Aşir, Hafız Sami, 
Hafız Osman, Şehab gibi erkek sanatçılar Su-
ruri ve Aşki gibi meddahlar yer alırken, diğer 
yanda Ermeni, Rum, Musevi ve Çingene gibi 
‘azınlık’ mensubu sanatçılar plak yapıyor, bir 
bakıma yapabilme cesaretini gösteriyordu. 
Bu sanatçılar şunlardı: Şnork, Karakaş Efen-
diler, Pepron, Şamram, Peruz Hanımlar, Çin-
gene asıllı Nasib, Gülistan, Şevkidil Hanım-
lar ve zurna ustası Üsküdarlı Arap Mehmet 
(Arslan; 2005).

Kayıt endüstrisindeki diğer gelişmeler, 
1904’te Odeon şirketinden 10 dakikaya eri-
şen çift taraflı diskler, 1906’da Columbia’dan 
daha az hışırtılı esnek ve ince lamine plaklar, 
1912’de ise Edison’un elmas iğneyle çalınan 
ve yassı disklerden daha yüksek akustik ka-
liteli mavi Amberol silindirleri olarak sırala-
nabilir.

Geleneksel türlere gelince: Taş plak kayıtla-
rına, diğer türlere göre sayıca daha azda olsa 
yansımış, bize yeterli fikri verecek malzeme 
bugün elimizde bulunmaktadır. Bu plaklar, 
tulumbacı kahvelerinde ve kıraathanelerde 
rastladığımız halk edebiyatı ve halk musikisi 
geleneğine bağlı, “mani, semai, destan” gibi 
örnekleri içermekteydi (Arslan; 2005).

1914’de başlayan 1. Dünya Savaşı ve ardın-
dan gelen Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuri-
yete kadar geçen 10 yıla yakın bir dönemde, 
Odeon hariç, yabancı firmaların etkin faali-

yet gösteremedikleri bir dönem oldu. Sadece 
ulusal bir girişim olan Orfeon fabrikası plak 
üretebiliyordu. Blumenthal Biraderler tüm bu 
zorluklar içinde, 1916 yılında ölen Tamburî 
Cemil Bey’in çok sattığı için tekrar tekrar 
baskıları yapılan plaklarının yanı sıra Hafız 
Osman, Hafız Âşir, Hanende İbrahim Efendi, 
Hafız Yaşar, Tamburacı Osman Pehlivan, Sa-
finaz Hanım, Karakaş Efendi, Haim Efendi, 
Derviş Abullah Efendi, Neyzen Tevfik gibi 
sanatçıların plaklarını yayınlamıştı (Selanik, 
1996).

Amaç: Bu araştırmada Türkiye’deki mevcut 
müzik sektörünün durumu, tarihsel gelişimi, 
müziğin bir sektör haline dönüşme süreci, 
ülkemizde geçmişten günümüze sektörün 
gelişimi, problemleri incelenip değerlendi-
rilmiştir. Bu çalışmanın, toplumların, giderek 
büyümeleri, teknolojik gelişmeler ve nüfus 
artışı karşısında dünya çapında bir dünya 
yaklaşımı içinde olduğu günümüzde müzik 
sektörünün, dolayısı ile de müziğimizin ve 
buna bağlı olarak da müzik kültürümüzün, 
hatta milli kültürümüzün yaşadığı olumlu ve 
olumsuz gelişmelere ışık tutması ve çözüm 
yolları geliştirmesi açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir.

Yöntem: Araştırma ile ilgili literatür tarama-
sı yapılıp, konuyla ilgili kitap, makale, dergi 
ve daha önce yapılmış akademik çalışmalara 
ulaşılmış, ayrıca internet erişiminden de fay-
dalanılmıştır. 
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Araştırmanın Problemi: Araştırmanın prob-
lemini müzik sektörünün tanımı ve tarihçesi 
nasıldır? Sorularının yanıtı oluşturmaktadır.

 Meşrutiyetin ilanından sonra coşkulu hava 
musikiye en çok marşlarla yansıyordu. Gra-
mofon plakları repertuarına marşları kazan-
dıran Favorite firması, 1909 -1911 arası en 
parlak dönemini yaşamaktadır. Firma di-
rektörü Ahmet Şükrü Bey, özgürlük havası-
nı yansıtan ve Abdülhamid yönetimine ağır 
eleştirilerin yer aldığı pek çok “sözlü plağı” 
bizzat dolduracaktır. Firma operet plaklarının 
yanı sıra Rumca, Ermenice plaklar yapmakta, 
özellikle İzmirli ve Selanikli sanatçılarla ger-
çekleştirdiği kayıtlarla dikkati çekmektedir. 
Dikkat çeken diğer büyük firmalardan biri 
de, Amerikan kökenli Gramophone Concert 
Record’dur. Odeon firması da bu dönemde 
pek çok marşı yayınlayacak, özenli bir yayın 
politikasının ürünü olarak, dönemin pek çok 
sanatçısına plak yapacaktır. 

Zonophone ve Odeon firmasının İstanbul 
temsilcisi olan Blumenthal Biraderler 1911-
12 yılında Feriköy’de bugün yerinde Şetat 
Han’ın bulunduğu yerde ilk Türk plak fabri-
kasını kurarlar. Firma Onfeon ve Orfeos Re-
cord etiketiyle üretime geçer. Balkan harbi ve 
ardından gelen 1. Dünya Savaşı yılları olma-
sına karşın büyük bir sanatsal ve ticari başarı 
gösteren bu girişim, 1925 yılında fabrikanın 
Columbia’ya satılmasına kadar sürecektir. 
Şirket (Odeon firması) Türk müzik tarihinde-
ki ilk sanat danışmanı (stüdyo rejisörü) olarak 

kabul edilen Hafız Aşir Efendi’nin danışman-
lığında önce Hafız Ahmet Bey’in plaklarını 
basar. Ve yine Leon Grünberg’in anlattıkla-
rına göre, önce boruyla kayıtlar yapılır. Yılda 
bir iki kez gelen ve iki ay kadar İstanbul’da 
kalan Alman ses teknisyeni, mum kalıplara 
kayıtları gerçekleştirir. Kalıplar trenle Al-
manya’daki merkeze yollanır. Burada basılıp 
çoğaltılarak satışa sunulurdu (Arslan, 2005).

Başta Tamburî Cemil Bey olmak üzere, Hafız 
Âşir, Hafız Osman, Arap Mehmet, Hanende 
İbrahim, Tamburacı Osman Pehlivan gibi bir 
dönem öncesinin sanatçılarını kendisine bağ-
layan Blumenthal Biraderler Türk plakçılığı-
nın kurucularıdır. Tutarlı repertuar anlayışla-
rıyla pek çok sanatçının yetişmesinde ve pek 
çok türde müziğin günümüze ulaşmasında bu 
firmanın azımsanamayacak payı vardır (Yıl-
dırım, 2003).

1 Eylül 1924’de yeni Başkent Ankara’da açı-
lan Musiki Muallim Mektebi; Cumhuriyet 
kuşaklarına çoksesli Batı musikisini öğrete-
cek öğretmenlerin yetişmesi hedefine yönelik 
olarak eğitim ve öğretim başladı. Bu okulun 
ilk öğretmenleri de o yıllarda Ankara’ya ta-
şınan ve “Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti” 
adını alan eski Mızıkay-ı Hümayun üyeleriy-
di. İstanbul’da ise Dar’ül-Elhan Batı musikisi 
ve Türk musikisi alanında verdiği eğitimi sür-
dürmekteydi. 1926 yılına gelindiğinde ala-
turka musiki resmen yasaklanıyor, 1927’de 
çoksesli Batı musikisinin devlet eliyle des-
teklenmesi sürüyor, Beethoven’in ölümünün 
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100. yılı münasebetiyle 26 Mart 1927’de bir 
konser tertipleniyordu. Bir yerde Cumhuri-
yetle yaşıt olan mikrofonla ses kayıt yapabil-
me olanağı, (1925) plak üretiminde bir dö-
nüm noktasıdır. Kayıt tekniğini önemli ölçü-
de iyileştiren, üretimi artıran bu yenilik, kısa 
zamanda pek çok yabancı firmanın İstanbul 
piyasalarına girmesine neden olmuştur. Co-
lumbia, Orfeon fabrikasını satın almış, Sahi-
binin Sesi Yeşilköy’de ikinci Türk plak fab-
rikasının temellerini atarken, Polydor, Pathe, 
Odeon gibi firmalar yaptıkları kayıtları Avru-
pa fabrikalarında çoğaltıp kısa zamanda çok 
zengin bir taş plak repertuarının oluşmasına 
hizmet etmişlerdir. İşte bu olumlu gelişme 
Türk kadınlarının özgürce filmlerde oynama-
ya başlaması ve sahneye çıkabilmesiyle birle-
şince, operetten fanteziye, gazelden şarkıya, 
pek çok musiki türü plaklara kaydedilmeye 
başlamıştır. Sahibinin Sesi, Columbia, Ode-
on firmaları bu geçiş döneminde -1926-1930 
arası- yüzlerce plak kaydı gerçekleştirmiştir. 
Türk hanım sanatçıların taş plaklara sesini 
vermeleri de o günlere rastlar. İlk hanım sa-
natçılar, o yıllarda giderek yaygınlaşan ope-
ret oyunlarının sanatçılarıdır. Fikriye Hanım, 
Süreyya Opereti’nin primadonnası’dır ve ilk 
plak yapan hanım okuyucudur ve plak satış-
ları on binleri bulmuştur.Onunla birlikte Ne-
bile Hanım, Makbule Enver Hanım, Nezihe 
Hanım plaklara seslerini veren diğer hanım 
okuyuculardır (Yıldırım, 2003).

Değişen musiki zevkinin bir önemli unsuru 
da Türkiye’de çalışan üretici firmaların ithal 
ettikleri “Alafranga” ve “Rumca” plaklardır. 
Başta klasik olmak üzere pek çok dünya mü-
ziği bu yolla Türkiye piyasalarına giriyor ve 
talep ediliyordu. Bu da, tango, fokstrot, çar-
liston gibi dansların moda olması anlamına 
geliyordu. 1932 yılında ilk sözlü Türk tan-
gosu “Mazi; Seyyan Hanım tarafından plağa 
okundu. Necip Celal’in bu tangosuyla Türkçe 
sözlü tango dönemi başladı. Sonraki yıllarda 
bu dönem Fehmi Ege, Necdet Koyutürk gibi 
bestecilerle doruk noktasına erişecektir. Türk 
tangosu, gelecek yıllarda Birsen Hanım, İb-
rahim Özgür, Celal İnce, Şecaattin Tanyerli 
gibi yorumcularını da yetiştirecektir (Yıldı-
rım, 2003).

O yıllara damgasını vuran diğer bir önemli 
akım da ‘operet’tir. Rey Kardeşlerin İstanbul 
Şehir Tiyatrosunda gösterilen, Üç Saat, Lü-
küs Hayat, Deli Dolu, Hava - Cıva gibi çok 
tanınmış operet parçaları plaklara okunacak, 
benzeri pek çok oyun İstanbul sahnelerini 
dolduracaktır. Bu akım, sinemada da müzik-
li filmler döneminin başlamasına da öncülük 
edecektir (Yurga, 2002).

Gramofonun gündelik yaşamdaki tartışılmaz 
yeri, pek çok sanatçının şöhrete kavuşmasına 
yol açıyordu. Deniz Kızı Eftalya, Yesari Asım 
Arsoy, Lale - Nerkis Hanımlar, Müzeyyen 
Senar, Safiye Ayla gibi sanatçıların yıldızları 
1930-1940 arasında parladı.
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1934 yılında Atatürk’ün T.B.M.M. açılışın-
da yaptığı konuşmada müziğe ait söylevleri 
sonucu Milli Eğitim Bakanlığınca şu kararlar 
alınmıştır: Bütün okullarda etkili bir çoksesli 
müzik uygulamasına yönelinmesi; halk katla-
rında, opera, operet, konser, radyo ve plaklar 
aracılığıyla yeni beğeninin yaygınlaştırılma-
sı; bestecilerin ve usta çalgıcıların yetiştiril-
mesi ve devletçe korunması. Halk musikisi 
açısından ise durum biraz daha farklıydı. Bir 
yanda modern cumhuriyetin kültür devrimini 
yapmaya çalışan ve halkın sesini çağdaş bir 
yorumla tekrar halka dinletmek isteyen bir 
grup, diğer yandan halk müziği unsurlarını 
birebir plak ve radyolar aracılığı ile tekrar 
halka ulaştırmaya çalışan diğer grup.Bu ara-
da her ne olursa olsun halk kendine özgü mü-
zik uygulamalarını sürdürmüştür ve sürdür-
mektedir. Sanat musikisi mensupları ise geniş 
kitlelere mal olmak için kitlelerin sesi olan 
halk musikisinden yararlanmaktaydılar. Pek 
çok ses sanatçısı plaklarına türkü tarzındaki 
örnekleri ilk kez bu dönemde almıştır. Bazı 
bestekârlar ise halk musikisinin engin motif 
ve ritim zenginliğine hayranlıklarını gizle-
meyerek halk türküsü tarzında şarkılar beste-
lemişlerdir. Her ne biçimde olursa olsun yu-
karıda sıraladığımız bütün uygulamalar halk 
müziğinin ne denli önemli bir kültür unsuru 
olduğunu açıkça göstermektedir. 1939 yılın-
da başlayan 2. dünya savaşı yıllarında Tür-
kiye, savaşa girmemesine rağmen dünyada 
yaşananlardan oldukça etkilenmiştir. Ayrıca o 
günlerin gündeminde çok partili demokrasi-

ye geçiş gibi çok önemli yaşamsal meseleler 
vardı. Yükselişi süren halk musikisi yılların 
ihmalinin acısını çıkarırcasına tüm taş plak 
repertuarlarındaki türlere hakimdir. Sanat 
musikisi açısından yaşanmakta olan gelişme-
ler: Münir Nurettin Selçuk’un düzenli kon-
serleri, müzikli filmlerin özellikle de Mısır 
filmlerinin Sadettin Kaynak tarafından beste-
lenmiş yeni şarkılarla bir kez daha “yaratıla-
rak” seyirciye ulaşmasıdır. Türk sanat musi-
kisi bir bakıma dört büyük ses; Safiye Ayla, 
Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses, Perihan 
Altındağ Sözeri dönemini yaşamaktadır. Sa-
bite Tur, Suzan Güven, Redife Erten, Mefha-
ret Yıldırım gibi yeni seslerin arasında, erkek 
sesi olarak günden güne şöhreti artan, Necmi 
Rıza, Zeki Müren, Abdullah Yüce gibi sanat-
çılarda dikkt çekmektedir (Yazıcı, 2000).

Şerif İçli, Selahattin Pınar, Sadettin Kay-
nak, Osman Nihat Akın, Sadi lşılay, Cevdet 
Çağla, Fehmi Tokay, Suphi Ziya Özbekkan, 
Neveser Kökdeş, dönemin önde gelen ve ara-
nan bestekârlarıdır. Lem’i Atlı, Yesari Asım 
Arsoy, Refik Fersan, gibi besteciler ise artık 
ustalar arasındadır. Radyolarda, konserlerde 
ve plaklarda onların eserleri çalınıp söylen-
mektedir. Halk musikisi alanında ise: Celal 
Güzelses, Malatyalı Fahri, Âşık Veysel, Za-
ralı Halil, Mukim Tahir, Kel Hamza, Nizipli 
Deli Mehmet, Tarsuslu Abdülkerim, Bayram 
Aracı gibi halk sanatçıları müzik dünyasına 
girmişlerdir. Bu adını saydığımız sanatçıların 
birçoğu radyo emisyonlarına katılıyorsa da 
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halk, bu sanatçıları daha çok yapmış oldukla-
rı taş plaklardan tanıyordu (Yıldırım, 2003).

Türkiye’de duygusal Arabımsı şarkı şekli ilk 
kez 1940’lı yıllarda Haydar Tatlıyay ve diğer 
birkaç şarkıcı tarafından ortaya çıkarıldı. 1948 
yılında Arapça şarkılar yasaklanmış ama, bu 
müziği çalan Radio Cairo (Kahire Radyosu) 
Türkiye’de de çekilebildiği ve sevilerek din-
lenmeye devam edildiği için bu yasak başarı-
lı olmamıştır. 1960’lı yıllarda Ahmet Sezgin, 
Abdullah Yüce ve Hafiz Burhan Sesiyilmaz 
gibi bazı şarkıcılar Araplardan alınan raks 
müziğini Türkçe şarkılar için kullandılar ve 
böylece Türkçe Arabesk müziği ortaya çıktı 
(Yurga, 2002).

45’ likler dönemi: Tek partili sistemden çok 
partili sisteme geçiş, yüzyılımızın tam orta-
sında gerçekleşti. D.P. hükümetinin ilk icra-
atlarından biri de Kore’ye asker göndermek 
oldu. 2. Dünya Savaşı’na katılmamış, 30 yıl-
dır savaşmayan Türk ordusu büyük törenlerle 
ve tarihinde ilk kez yurtdışındaki bir savaşa 
gidiyordu. Bu girişim ve ardından gelen pek 
çok girişimle dışa açılıyor, dünya ile bütün-
leşmeye çalışıyordu. Başta caz olmak üzere 
yeni yeni müzik türleri Türk kültürünü et-
kisi altına almaya başladı. Yine 50’li yıllar-
da Rock and Roll salgını Türkiye’ye ulaştı. 
Özellikle gençler radyolar ve plaklar aracılı-
ğıyla bu yeni müzik akımlarını izliyor, sadece 
dinlenmek üzere tasarlanmamış bu müzikler, 
dansla birleşince daha da etkili olarak, gele-
neksel türlerin önüne geçiyordu. Radyolar pi-

yasaya göre daha tutarlı bir çizgiyi korumaya 
özen gösteriyorsa da, piyasa ve plak repertu-
arları bu değişimi anında yakalamaya çalışı-
yordu. İstanbul Belediye Konservatuarı İcra 
Heyeti’nin her pazar verdiği Şan Sineması 
konserleri sanat ve halk musikisinin yaşam 
bulduğu özgün konserler olarak ilgi çekiyor-
du. Bu dönemin en önemli çıkışını önce bir 
radyo sanatçısı olarak ünlenen ve sonradan 
sahnelere geçen Zeki Müren yapıyor, uzun 
zamandır görülmemiş bir ilgiyle karşılanıyor-
du. Plakları kapışılan bu sanatçı, sinemada ve 
konser salonlarında seyircisiyle buluşuyordu 
(Yıldırım, 2003).

Bir yandan da yoğun olarak iç göç ve kent-
leşme olgusu yaşanıyor ve geleneksel kül-
türün değiştirilip yeniden yorumlanması ve 
gündelik iletişim araçlarıyla sunulması bir 
tür “Kent kültürü ve Musikisi”, alt kültürünü 
yaratıyordu. Başta Zeki Müren olmak üzere 
bazı sanatçılar çok büyük değişimler göste-
rerek bu talebe ayak uydurmaya çalışıyordu.
Ses kayıt aygıtları açısından 1950 ve 60 dö-
nemi yeni buluşların taş plak saltanatına son 
verdiği önemli bir süreçtir. Önce 33, ardından 
da 16 ve 45 devirli plak üretimi, çalınması, 
üretilmesi ve dinlenilmesi oldukça zahmetli 
78 devirli taş plakları demode kıldı. Ülkemiz-
de ancak 1963-64 yılından sonra üretimine 
geçilen 45’lik plaklar taksi ve özel otomobil-
ler de bile dinlene bilirlik özelliğine sahipti. 
Yeni kurulan Grafson ve Columbia firma-
ları 45’liklerle birlikte aynı plağın 78’liğini 
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de yapıyordu. Ama bu durum uzun sürmedi 
1965 den sonra 78’lik plak üretimi sona erdi 
(Yurga, 2002).

Taş plak üretiminin son ürünleri başta Zeki 
Müren olmak üzere, Müzeyyen Senar gibi çok 
satan sanatçılara aitti. Bu sanatçılardan bazı-
ları şunlardır: Sabite Tur, Suzan Yakar, Suzan 
Güven, Mualla Mukadder, Alaeddin Yavaşça, 
Aliye Akkılıç, Neriman Tüfekçi, Neşet Ertaş, 
Zekeriya Bozdağ, Muzaffer Akgün, Nuri Se-
sigüzel. Türk Pop Müziği’nin doğuşu 1961 
tarihlidir. “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı 
şarkı, Türk pop müziğinin ilk şarkısıdır. 1961 
yılında, Fecri Ebcioğlu’nun yazdığı sözlerle, 
müziği Bob Azzam’a ait olan batılı bir şarkı 
ilk defa İlham Gencer tarafından Türkçe söz-
ler ile söylenmiş ve ilk defa taş plak olarak 
piyasaya çıkmıştır (Yurga, 2002).

Bugünlerin Anadolu Pop akımı, özellikle de 
tohumları 1960’larda atılmış bir sürecin ürü-
nü olarak doğdu. 1960’lı yılların gençliği yö-
nünü büyük ölçüde Batı pop müziğine çevir-
mişti. Kendi kültürel birikimini dışlamak, sırt 
çevirmek gibi bir niyet taşımayan bu süreci 
“arayış dönemi” olarak kabul etmek mümkün. 
Bu sürecin sonunda bir akım olarak “Anado-
lu Pop” 70’li yıllarda patlayışını gerçekleştir-
di. Batı müziği ile tanışma ve halk kültürüne 
yöneliş, bu türün ortaya çıkışının başlıca ne-
deni olmuştur. Kültürlerin kaynaşmasıyla da 
yepyeni bir tür, bir tarz oluşmuştur 1970’le-
rin başlarında Türk Pop Müziği’nde iki ana 
ekol vardı: Yabancı müziklere Türkçe sözler 

yazma ve Türk Halk Müziği temelli Pop Mü-
ziği (ileride Anadolu rock). 1970’li yılların 
en önemli özelliği; “Anadolu Âşıkları”nın 
plak piyasası içine çekilmesidir. Bir taraftan 
siyasal çalkantılar, bir yandan giderek etkili 
olan ekonomik krizler, toplumun sesi olan 
âşıkları harekete geçirdi. “Toplumcu” nite-
likte yüzlerce plak yapıldı. Hemen hemen 
tümü “protest” tarzda eser veren bu âşıklar 
akımının ilk temsilcileri; Feyzullah Çınar, Ali 
Sultan, Ali Kızıltuğ, Nesimi Çimen, Muhlis 
Akarsu, Mahsunî Şerif gibi halk ozanlarıydı. 
Daha çok sol akımın sözcülüğünü yapan bu 
âşıklarla aynı dönemde piyasaya giren Karslı 
ve Erzurumlu aşıkları da burada anmak gere-
kir. Bunlardan Murat Çobanoğlu, Şeref Taş-
lıova, Âşık Reyhanî akla ilk gelen isimlerdir. 
Plak dünyasındaki “âşık” tipi; zaman içinde 
yetişen yerel sanatçılarla “mahalli sanatçı” 
veya “mahalli türkücü” gibi isimlerle anılma-
ya başlamış ve giderek birbirine karışan tanım 
ve kavramlar olarak seyrini sürdürmüştür. 
Türkiye’de oturmuş bir müzik endüstrisinden 
söz etmek ‘70’li yıllar için pek olası değil-
dir. Bu anlamda, Ali Kocatepe’nin kurduğu 1 
Numara plak şirketi önemli bir girişim. An-
cak daha önemlisi, 1972 yılında Şanar Yur-
datapan ve Attila Özdemiroğlu’nun kurduğu, 
Türkiye’nin ilk prodüksüyon şirketi olan ŞAT 
Yapım. Bünyesinde barındırdığı müzisyenle-
rin yanı sıra dışarıya da iş yapan ŞAT Yapım, 
bir dönemin en önemli organizasyonlarından 
birisi olan 1.Topluiğne Beste Yarışması’nın 
da düzenleyicisi. TRT tarafından canlı olarak 
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yayınlanan bu yarışma, Türkiye’de düzenle-
nen geniş katılımlı ilk beste yarışması olma-
sı açısından oldukça önemli. O dönemde can 
çekişmeye başlayan ‘aranjman’lara vurulmuş 
son ve etkileyici darbe aynı zamanda. “Unu-
tama Beni” adlı Erol Tanır bestesine getirdiği 
yorumla birinciliği kazanan Esmeray, Toplu-
iğne için bir başka kazanımıdır (Yurga, 2002).

1975’lerde ise hem bestesi hem de sözü Türkçe 
olan şarkılarla esas Türk Popu ortaya çıkma-
ya başladı. Hem beste hem de sözleri Türkçe 
olan şarkıların yapılmasında TRT’nin 1975’te 
Eurovision’a katılma kararı dönüm noktası 
olmuştur. Ayrıca, Eurovision’a katılma kararı 
Türk popuna güvenildiğini, Türk popunun ol-
gunlaştığını ve eser oluşturmada belirli bir se-
viyeye ulaştığını da göstermesinden ötürü dik-
kate alınmalıdır. Bu aktivite, ilerleyen tarihler-
de de Türk popunun hızlıca ilerlemesinde en 
etkili araç olmuştur. İlk Türkiye elemesinde 
Cici Kızlar (Delisin) ve Semiha Yankı (Senin-
le Bir Dakika) birinci olmuştur. Kura ile Semi-
ha Yankı’nın şarkısı, finale gönderilmiştir. Bu 
müziğin diğer yapımcı ve yorumcuları; Tülay 
German, Erdem Buri, Şanar Yurdatapan, Esin 
Afşar, Hümeyra, Fikret Kızılok, Cem Karaca, 
Ersen, Selda Bağcan, Erol Büyükburç, Atilla 
Özdemiroğlu, Barış Manço, Edip Akbayram 
gibi sanatçılardı. Anadolu Pop akımının bir 
önemli özelliği de; solist-şarkıcı unsurunun 
yanı sıra, “grup müziği” yapan toplulukların 
sayısal olarak azımsanmayacak kadar çok olu-
şudur. Moğollar, Modern Folk Üçlüsü, Dadaş-

lar, Siluetler, Kaygısızlar, Dönüşüm, Kurtalan 
Ekspres, İstanbul Gelişim Orkestrası döne-
min önde gelen topluluklarıydı. Var olduğu 
dönemde pek çok 45’lik kaydı gerçekleştiren 
ve Türk müziği tarihine bir akım olarak geçen 
Anadolu Pop 80’li yıllarla beraber etkisini yi-
tirmiş ve yavaş yavaş müzik dünyasından çe-
kilmeye başlamıştır (Arslan, 2005).

1970’lerde filizlenen Arabesk müzik ürünle-
rini, Türk müzik tarihinde bir dönüm noktası 
olarak kabul etmek mümkündür. Tüm değerler 
sisteminin değişmeye başladığı, alt üst olduğu 
bir süreç Arabaeskle başlayacak ve uzantıları 
günümüze ulaşacaktır. 70’li yılların musiki ha-
yatına damgasını vuran iki önemli olay gazino 
ve kasettir (Yurga, 2002). Birbiri ardına açılan 
müzikhollerin şöhret yaptığı, kamuoyuna ta-
nıttığı sanatçı, kasetleriyle de evlere, okullara, 
çay bahçelerine kadar gelebiliyordu. Bu sek-
törü önemli ölçüde destekleyip öne çıkaran ve 
bundan kendisine tiraj sağlayan magazin bası-
nı da bu tarihlerde yaygınlaştı. Yine bu tarih-
lerde, Türkiye’de ilk defa sesini duyuran rock 
müzik, önceleri İngilizce şarkıların çevirileri 
sayesinde çalınmıştır. Türk gruplar ortaya yeni 
eserler yaratmak yerine yabancı şarkı sözlerini 
Türkçe söylemeyi tercih etmiştir ve bazı par-
çaların sözleri de İngilizce söylenmiştir. Bu 
esnada ise Erkin Koray, “The Beatles” grubu-
nun “beat” tarzını popüler kılmasından önce 
bu tarzdaki ilk albümünü yayınlamıştır. Ancak 
daha sonrasında ise Türkçe albümlerle sesini 
bizlere duyurmuştur. Bu tarz çevirme albü-
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münü ilk olarak yayımlayan Erkin Koray’dır. 
Aslında ilk Türk rock müzik parçalarını ise 
adı pek duyulmamış olan Tünay Akdeniz ile 
grubu bizlere 1975 yıllarında “Salak” adlı taş 
plaklarıyla duyurur. Türkiye’deki ilk rock al-
bümü olan bu eser satışları oldukça ilgi gör-
müştür. Albüm adındaki “Salak” isimli parça 
söz ve müziğiyle tam anlamda Türkiye’deki 
ilk rock parçası sayılır. Bu tarihte ilk olarak 
ortaya çıkan bu albüm çıkış zamanı açısından 
da önemlidir. Çünkü bu dönemde Türk rock 
müziği duraksama dönemini yaşamıştır. Bu 
dönemde MFÖ ve Erkin Koray yurt dışında 
stüdyo müzisyenliğindedirler ve bu albüm ile 
duraksamaya giren rock müzik yeniden can-
lanma göstermiş ayrıca iyi bir satış elde etmiş-
tir (Arslan, 2005).

Televizyon yılları: 80’li yıllar ise gazinonun 
yerini alan Televizyon yılları olarak anılır. Tek 
kanal da olsa televizyon, her türden müziğin 
çalınıp okunduğu, bir programda pek çok şöh-
retin var olabildiği bir arz alanı halini almıştır. 
Bu yıllarda kayda değer önemli gelişmelerden 
biri, Kültür Bakanlığının Türk musikisi ko-
roları kurmaya başlamasıdır. İstanbul Devlet 
Korosu bu uygulamanın ilk ve en dikkate de-
ğer topluluğu olarak pazar konserleri ve tele-
vizyon programlarıyla tanınıp sevilir. Eğitime 
başlayan Devlet Türk Musikisi Konservatuarı 
da diğer önemli bir adımdı. Kuruluşu 1976 
olan ve ilk mezunlarını 80’li yılların başında 
veren bu okulda günümüzün pek çok önemli 
sazendesi ve okuyucusu yetişmiş, üniversite 

düzeyinde kesintisiz bir eğitim süreci bugün-
lere kadar ulaşmıştır (Suluk, 2006).

80’li yılların hemen başında vefat eden Münir 
Nurettin Selçuk’la birlikte bir devir de kapan-
mıştır. Artık alanlar iyice belirlenmiş, Münir 
Nurettin gibi besteci, hanende, koro şefi özel-
likleri taşıyan sanatçılar parmakla sayılacak 
kadar azalmıştır, Bu dönemin dikkat çekici 
bestecileri; Rüştü Şardağ, Aleddin Yavaşça, 
Yusuf Nalkesen, Avni Anıl, Selahattin İçli, 
Muzaffer İlkar, İsmail Baha Sürelsan, Arif 
Sami Toker gibi sanatçılardır. Solist olarak 
80 ve 90’lı yıllarda yıldızı parlayan ve şöhreti 
günümüze kadar gelen sahne, radyo ve koro 
sanatçıları da şunlardır: Emel Sayın, Nesrin 
Sipahi, Nevin Demirdöven, Mülkiye Toper, 
Neş’e Can, Behiye Aksoy, Meral Uğurlu, İnci 
Çayırlı. Hemen akla gelen erkek okuyucular 
ise: Mustafa Sağyaşar, Ahmet Özhan, Re-
cep Birgit. Dinî ve din dışı musikinin iki çok 
önemli okuyucusu Kani Karaca ve Bekir Sıt-
kı Sezgin. Son otuz yılın saz sanatçılarından 
önde gelenleri de: Neyzen; Niyazi Sayın, Aka 
Gündüz Kutbay, Tamburi; Ercüment Batanay, 
Necdet Yaşar, Kemençeci; Cüneyt Orhon, İh-
san Özgen, klarnet’te; Mustafa Kandıralı, Bar-
baros Erköse, Udî; Selahattin Erköse, Çinuçen 
Tanrıkorur, Kanuni; Cüneyt Kosal vb… (Su-
luk, 2006).

Halk musikisi yönündeyse durum şöyleydi: 
70’li yılları politikanın içinde geçiren gençlik, 
12 Eylül darbesiyle politika dışında kalınca 
yine halk musikisine yönelmeyi bir kurtuluş 
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olarak gördü. Halk musikisi ve oyunları ala-
nında faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkez-
leri, dershaneler, dernek ve vakıflar gençlerin 
uğrak yeri halini aldı. Bağlamaya olan ilgi gi-
derek artıyor, özel dershanelerde eğitime ka-
tılan konservatuar hocaları bile bu talebe ce-
vap veremiyordu. İşte böyle bir dönemde, Arif 
Sağ’ın önderliğinde Musa Eroğlu, Yavuz Top 
ve Muhlis Akarsu gibi sanatçıların oluştur-
duğu topluluklar “Muhabbet” adı altında seri 
kasetler yayınladılar. Büyük ilgi gören bu al-
bümler aynı sanatçıları kişisel albüm yapma-
ya, hatta bir kısmını radyodaki görevlerinden 
ayrılmaya kadar götürdü. Yine aynı sanatçılar 
açtıkları dershanelerde öğrenci yetiştirmeye 
başladı. 90’lı yılların piyasa müzisyenlerinin 
çoğu bu dershanelerde yetişti. 80’li yıllar ay-
rıca uzun zamandır halk musikisiyle uğraşan 
pek çok sanatçının da parlayıp şöhret bulduğu 
bir dönem oldu (Suluk, 2006).

Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, İbrahim Tat-
lıses, Selahattin Alpay bunlardan bazılarıdır. 
Büyük bir çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu kökenli bu sanatçılardan bazıları za-
manla Arabesk müziğe yönelecek, halk türkü-
süyle Arabeski aynı albüm içinde okuyarak 
piyasaya sunacaklardır. Bu tarzın çok yay-
gınlaşması ve günümüzde de sürüyor olması 
yüzyılın sonlarında yaşanan dikkat çekici bir 
olgudur. 

1990 ve sonrası halk musikisinde “deneysel” 
çalışmaların öne çıktığı yıllar olmuştur. De-
ğişen dünya düzeninin ifadesi olan “global-

leşmenin” uzantısı olarak dünya piyasalarına 
egemen olan ülkelerin bu faktörü iyi kullan-
dıkları gerçektir. Popülizmin ya da başka bir 
söyleyişle popüler kültürün müzik bağlamın-
da “altın çağını” yaşadığını ve bu dönemin 
ikinci yarısında halk türkülerini dilediği gibi 
harmanlayıp kullanarak “yeni” müzik yaratma 
çabaları göze çarpmaktadır. Bir yerde, Cum-
huriyetin ilk yıllarından itibaren uygulama 
alanı bulan bu anlayış, her dönemde değiştiri-
lerek ve çeşitlenerek süregelmektedir. Özetle: 
Halk musikisinden yararlanarak “yeni, milli, 
çağdaş musiki” yaratma fikri (Say, 1994).

1980’lerde arabeskin tutulması ile birlikte 
Türkiye’de pop müzik arabeskin etkisinde 
kaldı (Yurga.2002). 1990’lı yıllarda oluşan 
bu arabesk-pop müzik dinleyici kesimini art-
tırarak ve diğer arabeskçilerinde katkıları ile 
günümüze ulaştı. Fantezi müzik ile karıştırılsa 
ise de fantezi müzik daha çok sanat müziği et-
kisinde olan bir müzik iken bu müzik arabesk 
müziğin batı enstrümanları ile modernize edi-
lip bir nevi Folk müzik olmasından başka bir 
şey değildir.

Daha sonra Hakkı Bulut, Orhan Gencebay 
ve bazı şarkıcılar Arabeski Angloamerikan 
Rock & Roll müziğini ile birleştirdiler. Ara-
besk ile meşhur olan bazı şarkıcılar: Müslüm 
Gürses, Emrah, Mahsun Kırmızıgül, Ahmet 
Kaya, İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur’dur. 
Günümüzde Arabeskten R’n’Besk, Muhabbet 
veya Erkin Koray çalışmaları ile Arabesk-rock 
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gibi bazı yeni müzik şekilleri ortaya çıkmıştır 
(Arslan, 2007).

•	 Ses güzelliği ve diksiyonun aranmadığı yıl-
lardır.

•	 Uluslararası sanat müziği eğitimi almış sa-
natçıların caz yaptıkları görülür. (Örn.Ay-
dın Esen)

•	 Nostalji denen akım beğeni toplamaya baş-
ladı.

90’larda Türkçe Pop ve Türk Pop Müziği, hep 
tartışılan bir konu olmuştur. Bu yıllarda pop 
müziğinin gelişimini anlamak için 60’lı yılla-
ra, pop müziğinin ilk filizlendiği yıllara uzan-
mak gerekir. O zamanlarda pop diye tabir edi-
len bir müzik yoktu. Her şey yabancı parçalara 
Türkçe sözler yazılmasıyla başladı. O zaman-
lar bu müziğe Türkçe Sözlü Hafif Müzik, ya 
da Aranjman Müzik deniliyordu. Söz. yazar-
larına büyük görevler düşüyor, Sezen Cumhur 
Önal ve Fecri Ebcioğlu gibi birçok söz yazarı, 
yabancı bestelere Türkçe sözler yazıyorlardı. 
Bu müzik o yıllar hafife alındığından olacak ki 
TRT “hafif müzik” diye bir tanım getiriyordu. 
Erol Büyükburç, süphesiz Türk Hafif Müziği-
nin ilk sanatçısıdır (Yurga.2002). İlginç sahne 
kostümleriyle de akıllarda yer etmiştir. Onu 
Ajda Pekkan izlemiş ve böylece bu müziği icra 
eden birçok sanatçı ortaya çıkmıştır. 70’li yıl-
larda ortaya çıkan Anadolu Pop ya da Anado-
lu Rock müzik, TRT’ye inatla tüm Türkiye’yi 
kasıp kavurmuştur. Cem Karaca, Barış Man-
ço, Moğollar, 3 Hürel, Erkin Koray ve Edip 

Akbayram bu akımın belli başlı sanatçılarıdır.
Bunlara Halk Müziğine odaklanmaları yüzün-
den “Kent Ozanları denmektedir. 90’lı yıllar-
da bu akıma özenerek birçok sanatçı boy gös-
terecektir. 80’li yıllar ise gerek pop müzik açı-
sından gerek diğer müzik türleri açısından en 
kötü yıllar olarak kabul edilebilir. Eğer 70’leri 
plak, 90’ları da CD ile özdeşleştirirsek, 80’lere 
kaset canavarı yıllar diyebiliriz. Anadolu Pop 
ve Anadolu Rock furyasından arabesk dalga-
sından geçiş söz konusuydu. Orhan Gencebay, 
bu iki müzik türü arasında bir geçiş formu teş-
kil ediyor (Yurga.2002). Kendisi hiç bir zaman 
arabesk yaptığını iddia etmedi. Kendi müzik 
tarzını oluşturmaya çalıştı. Hatta bazı şarkıla-
rındaki Gitar soloları Anadolu Rocktan izler 
taşıyordu. Ancak kendisi de farkında olmadan 
arabeskin temelini attı ve arabeskin Orhan Ba-
bası oldu. Orhan Gencebay ile birlikte Ferdi 
Tayfur, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses 
80’lerde arabeskin dört büyük üstadı oldular. 
Hepsi de ayrı ses renkleriyle farklı acılara hi-
tab ettiler, bir bütünü tamamladılar. 80’li yıllar 
Arabeskin altın yıllarıydı. Arabeskin yanısıra 
1978 yılında Ferdi Özbeğen’in temelini attı-
ğı taverna kültürü, fantezi müziğini oluşturdu. 
Piyanist şantör ekolü doğdu. İnsanlar arabesk 
ile kederlenirken fantezi ile şenlendi. Oryantal 
kültür, bu iki müzik ile damarlara aşılandı. Bu 
hakimiyet, ister istemez diğer müzik türlerini 
etkisi altına aldı. Pop müzik de bu oluşumdan 
nasibini aldı. Sezen Aksu Sen Ağlama, Git 
gibi şarkılarla Türk makamları ile arabesk dal-
gasına cevap verdi, bazılarına göre bu şarkılar, 
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onun arabeskten etkilendiğin göstergesiydi. 
Bu yıllarda başlayan elektronikleşme, aranjör 
ve stüdyo müzisyenlerinin doğmasına neden 
oldu. 90’larda pop müziğinin teknik kadrosu 
olarak: Garo Mafyan, Onno Tunç, Atilla Öz-
demiroğlu gibi isimler yetişti (Yurga.2002).

Türk Sanat Müziği yeterli dinleyici kitlesine 
ulaşamıyor arayışlar içine giriyordu. Basgitar 
ve Davul gibi enstrümanlar TSM şarkıların-
da duyulmaya başladı. Televizyonun yaygın-
laşması sonucu konserlere olan ilgi giderek 
azaldı. Sallantılarla geçen 80’li yıllardan son-
ra 90’lı yıllar geldi. Türk Hafif Müziği, yeni 
adıyla Türk Pop Müziği bir patlama yaşadı. 
TRT yıllardır bu müziğin yaygınlaşmasına 
mani oluyordu. Sadece yılbaşı gecelerinde ve 
özel programlar da televizyona çıkan hafif mü-
zik sanatçıları şanslı sayılıyordu.Televizyon 
ve radyodaki bu tekelcilik, özel televizyon ve 
radyoların kurulmasıyla ortadan kalktı. Büyük 
bir engel yıkılmıştı adeta. Pop müzik rahat ve 
özgür bir ortamda icra ediliyor, geniş kitlele-
re ulaştırılıyordu. TRT’nin “hafife” aldığı bu 
müzik, popüler kültürün en temel taşı olarak 
yapılanıyor, bir çığ gibi büyüyordu. İlk tetiği 
Sezen Aksu çekti. “Hadi bakalım kolay gelsin, 
bir acayip zor yarış” diyerekten diğer popçu-
lara mesaj veriyordu sanki. İlk defa bir hızlı 
(tekno) ritim, yerli bir şarkıda kullanılıyordu. 
Bunu bir sürü yenilik takip edecekti. Ardın-
dan komik dans figürleriyle Yonca Evcimik 
“Aboneyim” diyerek bu çağrıya cevap verdi. 
Teknoloji, olabildiğince kullanılıyordu. Ritim 

programlayıcılar, sentetik sesler, voice-box-
lar ve daha birçok elektronik alet. İlk yıllarda 
kasıtlı olarak bir batıya yönelme oldu. Sonra-
sında Türk popu bir arayışa girdi. Tam olarak 
tanımlanamadığı için her türlü deneme yapı-
lıyordu. Bir sonraki aşamada Akdeniz’den, 
Balkanlar’dan, Anadolu’dan ve Arabistan’dan 
ezgiler harmanlanarak yorumlanmaya başlan-
dı. Aynı zamanda uçlara da yönelmeler oldu. 
Kartel, bizi Hip-Hop ile tanıştırırken Tuğçe 
San Tekno yaptı. Can Kat ise Bırak çek git” 
diyerek bir Rythim and Blues denemesi yaptı 
(Asrlan, 2007).

Ne var ki böyle çalışmalar pek tutulmadı. Daha 
önce bahsedilen harmanlama ürünü eserler 
daha çok tutuldu. Önemli bir şarkıya klip çek-
mek bir zorunluluk oldu. Klipler şarkının tanı-
tımı açısından en önemli rolü oynadılar. Şarkı, 
klibi ile bütünleşmiş olarak algılandığı için 
klip çekimlerinde daha çok özen gösterilmeye 
başlandı. Bir klip endüstrisi ortaya çıktı.. Ye-
şilçamın bazı emekli yönetmenleri bu sektöre 
kaydılar.Bu kadar klip ve radyo yayını, albüm 
satışlarının düşmesine neden oldu. Korsan 
kasetçilik ve telif hakları sorunları gündeme 
geldi. Tarkan 90’ların Türk Popunun 90’larda-
ki lideri oldu. Başarısını yurt dışında da ka-
nıtladı. Tarkan gibi şarkılarında ilginç sözler 
bulunan şarkıcılara Ankaralı Turgut, kendi üs-
lubundaki Ankara Havasıyla cevap verdi. Pop 
o kadar cazip hale gelmişti ki eskiler, tekrar 
gündeme gelmek için çareyi popta aramaya 
başladılar (Arslan, 2007).



44

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Eylül  – Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 08 Yıl: 2016 Sonbahar Kış Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
September - October - November - December Issue: 08 Year: 2016 Autumn Winter Season

ID:75 K:03
 (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 

90’lı yıllarda söz yazarı besteci ve aranjör-
ler sektörün belkemiği idi. Yeni çıkacak bir 
kasette bir tek bestelerinin ya da sözlerinin 
bulunması kasetin ticari şansını ve itibarını 
artırıyordu Sayıları 20’yi geçmediği için aşırı 
talebi karşılayamıyorlar ve doğal olarak fi-
yatları astronomik rakamlara ulaşıyordu. En 
pahalı besteci ve söz yazarları Sezen Aksu, 
Şehrazat, Kaya Han, Aykut Gürel ve Musta-
fa Sandal’dı. Bu sanatçılardan beste almanın 
maliyeti 2 milyara kadar ulaşıyordu.1995’te 
bandrol alan 38.3 milyon yerli kasetin yüz-
de 40 - 45’ini arabesk oluşturuyor. Yani 11 
trilyonluk pazarın yaklaşık 5 trilyonluk bö-
lümü arabesk.90’lı yıllarda, gelişen ticaret 
ile birlikte Çin gibi ülkelerden düşük ücretli 
gelen müzik aletleriyle birlikte daha kolay 
elde edilmesi sağlanmış ve gençlerin müzik 
üzerine yönelmeleri etmen olmuştur. Çünkü 
müzik aleti almak için daha öncelerinde yurt 
dışından bir firma bulmak ve oradan iletişime 
geçerek almak gerekmekteydi. Ancak geli-
şen şartlarla birlikte bu aşamalar kaydedilmiş 
günümüz Türk rock müziğine de katkıda bu-
lunmuştur. 1990’lı yıllar “pop müzikte kaset 
dönemi” olarak tanımlanır. Çünkü hane halk-
larının çoğunda cd çalardan ziyade kasetçalar 
bulunmaktaydı ve çalışmalar kaset üzerinden 
sunulmaktaydı. Bu dönemde en çok satan ka-
setin başında, 90 yılında pop müziğine giren 
Yonca Evcimik ve Abone adlı çalışmasına ait 
olduğu belirtilir. Eurovision şarkı yarışmasın-
da Şebnem Paker, 1997 yılında Grup Etnik 
eşliğinde, müziği Levent Çoker’e ve sözleri 

Mehtap Alnıtemiz’e ait Dinle adlı parça ile 3. 
olarak o tarihe kadar Türkiye’nin yarışmada-
ki en iyi derecesini elde etti. Şarkı, etnik Türk 
enstrümanları ile bezeli ve hareketli bir ezgi-
ye sahipti ve evrensel çizgilerden de kopul-
mamıştı. Ayrıca bu dönemde Türk popçuları, 
MTV’den ödül almaya başladılar (Arslan, 
2007).

90’lı dönemde albüm satışlarının 100 bin ile 
2.5 milyon arasında değişmekte olduğu; her 
ay en az 5-6 albümün piyasaya sürüldüğü ay-
rıca belirtilir. 90’li yıllarda pek çok pop grubu 
da bu dönemde ortaya çıkmıştır: Oya-Bora, 
İzel-Çelik-Ercan, Ajlan-Mine, Grup Vitamin 
gibi. Öte yandan, Müzik-Video çekimlerinin 
ve sahne performanslarının yoğun olarak art-
tığı ve geliştiği dönemdir. Bu dönemde yüz-
lerce radyo istasyonu (örneğin; Süper FM) ve 
onlarca müzik kanalı da (ilki Kral TV’dir) or-
taya çıkmıştır. Türk Pop Müziği; 2000li yılla-
ra büyük kazanımlar ve büyük çıkışlarla iler-
lemiştir. MESAM, MSG, MÜYORBİR, MÜ-
YAP bu dönemde etkinleşmiştir. POPSAV 
kurulmuştur. Yine 90’lı yıllarda Özel radyo 
ve televizyonlar iki yeni mesleğin doğmasına 
neden oldu. Radyolarda müzik programlarını 
sunan Disc Jokey’ler (DJ’ler) ve bunların te-
levizyon versiyonu Video Jokey’ler (VJ’ler). 
Kaba bir hesapla özel radyolarda yaklaşık 
10 bin DJ’in çalıştığı hesaplanıyor. VJ’lerin 
sayısı ise ancak 25’i buluyor. Başlangıçta 
müzik bilgisi çok sınırlı insanlar tarafından 
yapılan DJ’lik yavaş yavaş yerine oturan bir 
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meslek haline gelmiş. Eskiden kendi parala-
rıyla arşiv yapan DJ’ler bugün yeni çıkmaya 
hazırlanan kasetlerde söz sahibi. Popüler bir 
radyo programında yeni çıkacak bir kasetin 
beğenilmesi sanatçılar açısından da büyük 
önem taşır hale gelmiştir. Remix’in müzikte-
ki anlamı şarkının orijinal yapısını değiştir-
mek-farklılaştırmak. Unutulan, geçmişte dik-
kat çekmeyen pek çok şarkı bu teknikle yeni-
den parlıyor, gece kulüplerinin gözdesi haline 
dönüşüyor. Dünyada remix ilk kez 70’lerin 
sonunda disko akımıyla gelişirken bizde 
ise1996’da tamamen remix’lerden oluşan 
ilk yerli albümü yayımlayan Soner Arıca’dır. 
Aşkın Nur Yengi’nin “Yabani”si, Asya’nın 
“Günahkar”ı, Soner Arıca’nın “Yalvarma”sı, 
Candan Erçetin’in remix albümü de Soner 
Arıca’ yı takip eden isimlerdir (Yurga.2002). 

TÜRKİYE önce taş plakla tanıştı. Taş plağın 
yerini 1970’lerin sonuna kadar 45’likler aldı. 
80’li yıllarda kasetle, 80’lerin sonunda CD ile 
tanıştık. Teknolojinin müzik dünyasına son 
hediyesi ise görüntüyle müziği birleştiren CD 
Rom’lar...Yerli - yabancı kaset ve CD pazarı 
1995 sonunda 11 trilyona ulaştı. Bu yılın ilk 
altı ayında 21 milyonu yerli 22 milyon kase-
de bandrol alındı. CD’lere bakıldığında ise 
bu rakamlar 943 bini yerli 1.7 milyon olarak 
gerçekleşti. Plak üretimi yapan fabrikalar da 
zamanla kapandı. Coşkun ve Edesa firmala-
rının fabrikaları kapanırken, Odeon Raks’la 
beraber CD üretimi yapmaya başladı. Kaset 
pazarının yüzde 60’ına Raks damgası vurul-

du. Raks’ı Plaksan ve Foneks izledi. 2000’li 
yıllar sürekli müzik türlerinin birbiri ile etki-
leştiği, kesin bir kategori ile sınıflandırılama-
yan, adına en genel anlamda popüler müzik 
denilen müzik türünün yıllarıdır. Tarihsel ge-
lişimine yukarıda değinilen müzik sektörü, 
günümüzde dev bir endüstri olma yolunda 
hızla ilerlemektedir. 

SONUÇ

Bu bölümde, elde edilen veriler ışığında varı-
lan sonuçlar almaktadır. 

Türkiye’deki mevcut müzik sektörünün tarih-
sel gelişimi ve problemleri incelenmiş, sek-
törün, Türk müzik hayatı açısından durumu, 
topluma ve dolayısı ile de toplum kültürüne 
etkileri tespit edilmiştir

1. Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve 
devinim kazanmış halidir. Tarihsel dönem, 
bölge, kültür ve kişisel beğeniler gibi fak-
törlerden dolayı, insanların müziği algıla-
masında farklılıklar yaşadığı tespit edil-
miştir.

2. İnsanlık tarihi ile aynı yaşta sayılabilecek 
müzik tarihi boyunca, insanlar müziği sa-
dece bir eğlence aracı olarak görmeyip, 
müziği çok farklı alanlarda kullanmış-
lardır. Eski tarihlerde dinsel törenlerde, 
ritüellerde, askeri alanda, hastalıkların 
tedavisinde kullanılan müzik, günümüz-
de ise eski kullanım alanlarına ek olarak, 
ticarette, eğitimde, sporda, politikada ve 
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teknolojide de kullanılmaya başlanmıştır. 
Müziğin kullanım alanları günümüzde ar-
tarak devam etmektedir.

3. İnsanların daha anne karnında iken hayat-
larına giren müzik, ilerleyen yıllarda kül-
türlerinin ve yaşam biçimlerinin bir ayna-
sı olmaktadır. Müzik, insanları bireyselde 
fiziksel, kültürel ve psikomotor açılardan 
etkileyerek ve yaşamlarına yön verir. Ya-
şanılan bölge ve ilgili folklorik özellikler, 
eğitsel faktörler, sosyal çevre, medya ve 
müzik teknolojisi ile olan etkileşimler so-
nucu kişinin yaşamına katılan çeşitli mü-
zikler, besteciler, yorumcular zaman içinde 
onun duygu, düşünce, beğeni ve beceri bi-
rikimlerini etkilemekte ve müziksel gerek-
sinimlerini karşılamakta ve böylece, müzik 
insan yaşamında anlamlı bir şekilde işlev-
sellik kazanmaktadır. Toplumsal olarak ele 
alındığında ise, toplulukların psikolojisini, 
kültür yapısını, ekonomisini ve sosyolojik 
durumlarını temsil edip etkileyebilme gü-
cüne sahiptir.

4. Türkiye’de müzik sektörü, Ahmet Rasim 
Bey’in 1884 yılında Fransızcadan tercüme 
edip ve kendi görüş ve düşüncelerini de ek-
leyerek yayınladığı “Bedayi-i Keşfiyat ve 
İhtirat-ı Beşerriye’den Fonograf... Sadâyı 
Tahrir ve İade Eden Alet” isimli kitapçığı 
ile fonografı Türklere tanıtması ve bundan 
birkaç yıl sonra da fonografın İstanbul’da 
alınıp satılan bir mal haline gelmesi ile baş-
lar.

1. Müzik sektörü zaman içinde büyüyüp ge-
liştikçe bünyesinde birçok meslek grubu 
oluşturmuştur. Bunlar;

 Besteci

 Aranjör

 Solist

 Orkestra Üyeleri

 Söz yazarı

 Vokalist

 Koro Sanatçısı

 Enstrüman Yapımcısı

 Koro Şefi

 Nota Yazım – Basım Elemanı

 Sanatçı Yetiştirici (Öğretmen)

 Orkestra Şefi

 Orkestra Şef yardımcısı

 Orkestra Üyeleri

 Elektronik Müzik Yapımcısı, Uygulayıcı

 Akortçu

 Dansör

 Dansöz

 Takdimci

 Showman
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 Kayıt Stüdyosu Teknisyeni

 Ses Teknisyeni

 Seslendirme Teknisyeni

 Seslendirme Teknisyeni Yardımcısı

 Konser Organizatörü 

 Efekt Yapımcıları

 Menajer

 Prodüktör

 Advicer

 Inspecter 

 İmaj Danışmanı ve

 Organizatördür

2. Türkiye’de müzik bir sektör haline gel-
dikten sonra, problemleri de beraberinde 
getirmiştir. Bu problemler zaman içinde 
değişim göstererek günümüzde de varlığı-
nı sürdürmektedir. Bu problemleri müzik 
sektörünün tarihsel gelişimi içinde sıralar-
sak;

 Müzik sektörünün ilk kayıtları ve 
ilk albümlerinin yabancı firmalar-
ca yurt dışında basılıyor olması ve 
sanatkârlarımızın kayıt için sık sık yurt 
dışına gitmek zorunda kalmaları prob-
lem olmuştur.

 Cumhuriyetin ilanında sonraki yıllarda 
toplum yapısının daha içe dönük olma-

sı nedeni ile Türk kökenli sanatçıların 
sanatlarını her yerde icra edememesi, 
daha çok yabancı kökenli sanatkârların 
plaklara ses vermelerine neden olmuş, 
özelliklede bayan sanatkarların sektöre 
girmesinin uzun yıllar almıştır. 

 Müzik sektörünün zaman içinde karşı-
laştığı devlet politikaları ile ilgili bas-
kıcı anlayış, yasaklar gibi nedenler de 
sektörün problemleri arasında yerini 
almıştır.

 Gelişen teknoloji ile birlikte 78’lik plak-
ların 45’lik plaklara,45’lik plakların ka-
setlere, kasetlerin Cd’lere ve son olarak 
ta Cd’lerin DVD Playerlere ve internete 
yenilmesi hep bir önceki teknolojinin 
satışlarını etkilemiş ve sektörde prob-
lemlere neden olmuştur.

 Yayın kuruluşlarının da zaman için-
de gelişmesi ve özelleşmesinin müzik 
sektörü açısından olumlu olduğu kadar 
olumsuz etkileri de olmuştur. İnsanla-
rın sürekli her yerde gazeteler, dergiler, 
radyolar, televizyonlar ve internet aracı-
lığı ile maruz kaldığı müzik albüm satış-
larını olumsuz yönde etkilemiştir. 

 Müzik sektörünün alt başlıkları sektör 
büyüdükçe çoğalmıştır müzik kayıt tek-
nolojileri alt başlığına, kaset teknoloji-
sinin eklenmesi ile birlikte var olmaya 
başlayan korsan problemi, korsan kaset, 
korsan Cd, Korsan DVD, ve son ola-
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rak dijital korsan olarak günümüzde de 
varlığını sürdürerek sektörün en büyük 
problemlerinin başında yer almaktadır.

 Dünyanın gelişen teknoloji ile birlikte 
küçülmesi, yayın kuruluşları ve internet 
sayesinde kültür etkileşimlerine neden 
olmuş bu baş döndürücü hızda gelişen 
teknolojinin ve olumsuz kültür etkile-
şimlerinin hızına, ülkemizin ilgili ku-
rum ve kuruluşları yetişememiş ya da 
duyarsız kalmıştır.

3. Yıllara göre Türkiye’deki müzik sektörü-
nün gelişimi açısından kırılma noktaları 
şöyle sıralanabilir.

 1884 Yılında Ahmet Rasim Bey’in fo-
nografı Türklere Tanıtması 

 1900 yılında Çokuluslu yabancı firma-
ların ‘geleceği olan bir pazar’ olarak 
hedefledikleri İstanbul piyasalarına ya-
tırım yapmaya başlaması,

 Berliner’in kurduğu Gramophone Re-
cord, adlı firmanın ses teknisyeni olarak 
İstanbul’a gelen W. Sinkler Derby’nin 
Costantinople’de (İstanbul) gerçekleşen 
ilk kayıtları gerçekleştirmesi,

 Zonophone ve Odeon firmasının İs-
tanbul temsilcisi olan Blumenthal 
Biraderler’in 1911-12 yılında ilk Türk 
plak fabrikasını kurmaları,

 1 Eylül 1924’de Ankara’da açılan Musi-
ki Muallim Mektebi,

 1927 Yılında Fikriye Hanım’ın taş plak-
lara kayıt yaparak ilk plak yapan hanım 
okuyucu olması,

 1927 yılında Telsiz Telefon Türk A.Ş. 
tarafından Türkiye’de ilk radyo yayını-
nın yapılması, 

 İlk olarak, 1940 yılında Haydar Tatlıay 
ile başlayan ve bu günün arabeskinin te-
meli olan, duygusal arabımsı şarkı şekli,

 1952 yılında İTÜ’nün Türkiye’deki ilk 
televizyon yayınını yapması, 

 1960 da ortaya çıkan Anadolu pop şarkı 
türü,

 1964 yılında piyasaya çıkan 45 lik plak-
ların 78 lik plakları demode kılması,

 1964 yılında TRT’nin resmi olarak ku-
rulması,

 1970’li yıllarda “Anadolu Âşıkları”nın 
plak piyasası içine çekilmesi,

 1972 yılında Şanar Yurdatapan ve At-
tila Özdemiroğlu’nun Türkiye’nin ilk 
prodüksüyon şirketi olan ŞAT Yapımı 
kurması,

 TRT’nin 1975’te Eurovision’a katılma 
kararı,
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 70’li yıllarda gazinoların açılması ve taş 
plakların sonu olan kasetlerin icadı,

 80’li yıllarda klip olayının ortaya çık-
ması,

 1990 yılı sonlarında Magic Box isimli 
şirketin Star 1 adı altında Türkiye’nin 
ilk özel televizyon kanalını açması, 

 1996 Yılında Soner Arıca’nın 
Türkiye’nin ilk remix albümünü yap-
ması

 2000’li yıllarda MESAM, MSG, MÜ-
YORBİR, MÜYAP gibi meslek birlik-
lerinin ortaya çıkması ve son olarak,

 2008 yılında Gökhan Kırdar’ın çıkarttı-
ğı web albüm.
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EXTENDED APSTRACT

In this study the status of our music industry -in terms of our music life- has been analyzed and 
evaluated. To this end, the definiton of music, historical process of becoming an industry, the 
development of this industry, its problems, current situation are tried to be assessed, its effects 
both on society and social culture are investigated and the reasons of problems that existed and 
still exist in the current music industry in Turkey and views about solutions are proposed. Ac-
cording to the interaction order, the importance of our music that keeps light to the positive and 
the negative developments of our music industry, our music culture and national culture and 
bringing solutions to them are the factors to choose this topic for the study. The data needed for 
the study has been reached by the scanning of works of arts and dicsourse about the subject. Ac-
cording to the results obtained from this research, music that is coeval with the human history 
became a sector in parallel to the development of the world and the people in time. The birth 
and development of the music in our country proceeded in parallel with other world countries. 
Our music industry which runs many professional groups and people has been experiencing va-
rious problems in changing periods because of developing technology. Music received positive 
and negative coactions from newspapers, magazines, television and the internet which are the 
gainings of the time and technology. Our music industry, that forms according to people’s music 
appreciation, educational background and culture, is a mirror of our music and national culture. 
In light of these results, laws and policies, which are organized by the competent bodies of state, 
about the current problems of our music culture have important roles. Our music industry,our 
music culture and our national culture will keep on positive developments with the help of the 
importance given to education, the broadcasting policy of media-broadcast insititutions, laws, 
criminal sanctions, controls and as the most important one, cultural policy planned and proceeds 
in a heallthy and stable way such as conciousness and awareness. In this section, the results ob-
tained in the light of the obtained data and suggestions made in the direction of these results are 
presented. Historical development and problems of the current music industry in Turkey have 
been examined and the effects of the industry, the situation of Turkish music life, the collecting 
and therefore the cultural culture have been determined The results of the sub-problems are 
listed as follows: The most general definition of music is the way in which voice has acquired 
shape and motion. Due to factors such as historical period, region, culture and personal liking, 
it has been determined that people experience differences in their music perception. Throughout 
the history of music, which can be regarded as the same age as human history, people have not 
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used music as a means of entertainment but have used music in many different areas. In ancient 
times, religious ceremonies, rituals, military field, music used in the treatment of diseases have 
started to be used in trade, education, sporda, politics and technology in addition to old usage 
areas. The fields of use of music are increasing today. Music that enters people’s lives while 
still in their mother’s womb is a mirror of their culture and lifestyle in the years to come. Music 
influences people by influencing individual, physical, cultural and psychomotor aspects and 
directs their lives. The interactions with the region and related folkloric features, educational 
factors, social environment, media and music technology influence the accumulation of his 
emotions, thoughts, tastes and skills over time and various music, composers and commentators 
involved in the life of the ending person, It gains functionality in a meaningful way in human 
life. When it is handled socially, it has the power to represent and influence the psychology of 
the communities, culture, economy and sociological situations. The music sector in Turkey was 
named “The Suffering and Returning Instrument” by Ahmet Rasim Bey, who translated it from 
French in 1884 and published his own opinions and thoughts by adding “Fonayi-i Kâfiyat and 
İhtat-i Beşerriye” Booklet and phonograph to introduce to the Turks, and a few years later, the 
phonograph starts to become a commodity bought and sold in Istanbul.
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HORN EDUCATION OF RIGHT HAND HEMIPARETIC CHILDREN
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Öz: Bu makalede, ülkemizdeki müzik okulları ve 
konservatuvarlarda korno sanat dalında müzik eğitimi 
almak isteyen, sağ el hemiparezisi  olan öğrencilere, 
velilerine ve öğretmenlerine yardımcı olmak amaçlan-
mıştır. Korno çalabilmek için öğrencilerin düzgün du-
dak ve diş yapısı gibi bazı fiziksel özelliklere sahip ol-
ması beklenir ancak sağ el, kornoda çoğunlukla taşıma 
görevi üstlenmektedir; dolayısıyla sağ-el hemiparezisi 
olup, bir enstrüman çalmak isteyen adaylar için korno 
seçilebilecek neredeyse tek enstrümandır. Bu çalışma-
da, erken doğum sonrasında geçirdiği beyin kanaması 
sonucu vücudunun sağ tarafını kullanma problemi olan 
bir öğrenci ele alınmıştır. Öğrencinin konservatuardan 
önceki ve konservatuardaki eğitimi süresince ne gibi 
aşamalardan geçtiği, başlangıcından bugüne kadar eği-
tim sürecinde geçirdiği evreler gözlemlenerek açıklan-
mıştır. Hem yaşının küçük olması hem de fiziksel kon-
disyonu nedeniyle eğitime daha hafif olan  Fa Korno ile 
başlanmıştır. Enstrümanın taşınmasını kolaylaştırmak 
için  geliştirilen bir metotla, esnek pilates bantları sağ 
ve sol bağlantı borularına bağlanarak  korno boyuna 
asılmış böylece  ağırlık ikiye bölünmüştür. Bu makale-
deki verilere, kişisel gözlemlerle birlikte ilgili nörolog, 
fizyoterapist, aile ve diğer öğretmenlerle yapılan gö-
rüşmeler yoluyla ulaşılmıştır.  Bu araştırmanın önemi, 
müzikle ilgili eğitim veren kurumlarında hemiparezili 
çocuklara karşı ön yargının kırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Korno, Sağ El He-
miparezili Çocuk, Fizyoterapist

Abstract: In this article horn education for right-hand 
hemiparetic children in music schools and conservato-
ries is discussed. It aims, at the same time, to be a guide 
to the parents and teachers of those children, on this 
subject.  Students are expected to have certain physical 
factors. A proper mouth and proper teeth are important 
determinars in playing wind instruments. In French 
Horn, most of the time the right hand serves as a carrier 
of the instrument so it is practically the only instrument 
to be chosen by candidates who have right- hand hemi-
paresis. In this study the stages of the musical develop-
ment of such a student is observed before conservatory 
and during the education in conservatory and explained 
from the begining up to day. The student because of a 
grave preeclampsia during the pregnancy of her mother 
was born prematured and after having a cerebral blee-
ding had developed a problem in using the right side of 
her body The data in this article are reached by personal 
observations, and by consulting with her neurologist, 
physiotherapist, parents and other teachers.

Key Words: Music Education, Horn, Right-Hand He-
miparetic Children, Physiotherapist
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GİRİŞ

Ülkemizde çok tanınan bir enstrüman olma-
yan kornoyu çalabilmek için öğrencilerin bazı 
fiziksel özelliklere sahip olması beklenir. Ön-
celikle çocuğun diş yapısı, dudak şekli, dilaltı 
bağı, burun ve üst dudak arasındaki mesafe, 
enstrümana uygunluk açısından değerlendi-
rilen özelliklerdir ancak, sağ el hemiparezisi 
olup bir enstrümanı çalmak isteyen adaylar 
için sağ elin görevi daha sınırlı olduğu için 
korno seçilebilecek en uygun enstrümandır. 

Amaç: Çalışmanın benzer adaylar için de 
açıklayıcı ve yol gösterici olması hedeflen-
miştir. 

Kapsam: Bu çalışmada, erken doğum son-
rasında geçirdiği beyin kanaması sonucu vü-
cudunun sağ tarafını kullanma problemi olan 
bir öğrenci ele alınmıştır. Öğrencinin konser-
vatuardan önceki ve konservatuardaki eğitimi 
süresince ne gibi aşamalardan geçtiği başlan-
gıcından bugüne kadar eğitim sürecinde ge-
çirdiği evreler gözlemlenerek açıklanmıştır. 

Yöntem: Öğrenci ile daha önce deneyimlen-
memiş çalışmalar ve yöntemler fiziksel ola-
rak denenmiştir. 

Araştırmanın Problemi: Araştırmanın prob-
lem cümlesi, korno çalmak isteyen hemipare-
zili öğrenciler

Araştırmanın Kısıtları: Araştırma literatür-
de sık rastlanmamış olması dolayısıyla sınır-

lıdır. Okullardaki standart müfredatın dışına 
çıkılarak kısıtlı bilgiye ulaşılmıştır.

ENSTRÜMANLA TANIŞMA ve ÖĞREN-
CİNİN FİZİKSEL DURUMU

N.A annesinin hamilelik sürecinde gelişen 
ağır preeklampsi1 nedeniyle, 27 hafta 6 gün-
lük olarak, 740 gr doğmuştur. İki günlük yeni 
doğan yoğun bakımında izlenmekte iken er-
ken doğum nedeni ile grade III SAK2 geçir-
miştir. 1 hafta solunum cihazında izlenmiş, 
takiben solunum desteğine ihtiyacı olmadan 
kuvözde izlenmeye devam edilmiştir. Yakla-
şık elli gün kuvözde izlenmesinin ardından, 
seksen sekiz günlük hastane kalış sürecini 
takiben, ayaktan kontroller planlanarak evine 
taburcu edilmiştir. Sol perietal3 bölgede SAK 
izlendiğinden, altı aydan itibaren sağ hemipa-
rezi belirginleşmiş, aralıklı nörolog kontrol-
leri ile birlikte, uzmanların takibi ile fizyote-
rapiye başlanmıştır. 2 yaş civarında yürümüş, 
yaklaşık 2 yaşına dek antiepileptik kullanmış, 
fiziksel gelişim, ortopedik izlem süreçlerinde, 
düzenli kontrolleri sürerken, 2 kez sağ baca-
ğa, bir kez sağ önkol ve ele gevşetme amaçlı 
botox uygulanmıştır; Altı yaş civarında sağ 
önkol ve ele gevşetme (release) operasyonu 
uygulanmış (Şekil 1), yaklaşık sekiz yaşına 

1 Preeklampsi: Genelde hamileliğin 20. haftasında 
tansiyonun 140/90 mmHg sınırının üzerine çıkmasıyla 
ve idrardan çok miktarda protein atılmasıyla ortaya çıkan 
halk arasında gebelik zehirlenmesi denilen rahatsızlık.

2 SAK- Subaraknoid kanama; Araknoid zar ile beyin 
arasında oluşan kanamalara verilen isimdir. 

3 Perietal: Kafatası yan kemiği.
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dek düzenli tıbbi kontrol ve fizyoterapi süreci 
devam etmiştir. Sekiz yaşından sonra seyrek-
leşerek süren ortopedik, nörolojik izlem ve 
fizyoterapiler, yıllık kontroller şeklinde de-
vam etmektedir. 

Resim 1. Tıbbı Kontrol Fizyoterapi 

ÖĞRENCİNİN KORNO İLE TANIŞMA-
DAN ÖNCEKİ MÜZİK EĞİTİMİ

N.A ilk müzik eğitimine piyanist ve eğitmen 
Yaprak Sandalcı’nın Ekol Drama okulunda 
Müzik Yolcuları sınıfında başlamıştır. Her-
hangi bir seçme sınavına tabi olmadan katı-
lınan bu çalışmada, “Porte Şatosunun Esra-
rı” masalı aracılığıyla öğrenci solfej eğitimi 
almış, temel müzik formasyonu kazanmıştır. 
On iki kişilik bir grup içinde rekabet ortamı 
olmadan, endişesiz, eğlenerek müzik öğren-
meye adım atmıştır. Bu aşamada sağ el he-
miparezisi ne öğrenmesinde ne de arkadaşla-
rıyla ilişkisinde en ufak bir sorun teşkil etme-
miştir. Bu eğitim tamamlandıktan sonra yete-
neği olan çocuklar birer enstrüman çalmaya 
yönlendirilirken, N.A’nın ailesi müziğe ilgisi 
olduğunu gördükleri çocuklarının ilerde bir 
koro içinde müzik hayatını sürdürmesini he-
deflemektedir. Nitekim 1 yıllık eğitimin so-

nunda N.A Koroporte4 grubuna kabul edilmiş 
ve profesyonel olarak sahnelenen “Oyunlu 
Klasik Müzik” projelerinde yer almaya baş-
lamıştır. Ancak sınıf arkadaşlarının çoğu bi-
rer enstrüman seçip konservatuar sınavlarına 
hazırlanmaya başladığında Yaprak Sandalcı 
birden “O da bir enstrüman çalabilir: KOR-
NO! Korno çalabilir” diyerek O’nu kornoya 
yönlendirmiştir.

İLK DERS

Öğrenci ile karşılaşmadan önce iki yıllık mü-
zik çalışması hakkında Yaprak Sandalcı ile 
fiziksel durumu hakkında doktor olan annesi 
ile görüşülerek bilgi alınmıştır. Öğrencinin 
ümit veren geçmişi ve diş dudak yapısı ince-
lediğinde edinilen olumlu izlenim sağ el he-
miparezisine rağmen birlikte çalışmaya baş-
lamakta cesaretlendirici olmuştur.

Bir yıllık çalışma sonunda, on yaşına geldi-
ğinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı 
Korno öğrencisi olmaya hak kazanmıştır. Er-
tesi yıl için ise öğrencinin isteği ve ailesinin 
desteğiyle tam zamanlı eğitime geçme kararı 
alınmıştır. Ancak konservatuarda tam zaman-
lı eğitime beşinci sınıfta başlandığından on 
bir yaşında olan bu öğrencinin seviye sınavı 
vererek altıncı sınıfa girmesi gerekmektedir. 
Tam zamanlı eğitime, seviye sınavıyla gir-

4 Koroporte: Klasik batı müziğini çocuklara sevdirmek 
ve tanıtmak amacıyla Yaprak Sandalcı tarafından 
kurulmuş gösteri topluluğudur.
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mek oldukça güçtür. Yarı zamanlı müfredatta 
solfej, teori özellikle de branş yani enstrüman 
dersleri haftada 1 gün, kırk dakikalık zaman 
diliminde, standart müfredatın altında bir se-
viyede, daha hafif bir programla ele alınır-
ken, tam zamanlı müfredat haftada iki gün 
toplamda seksen dakikalık ders olarak ve-
rilmektedir. Dolayısı ile yaklaşık iki katı za-
manı enstrümanı ile geçiren öğrencinin yarı 
zamanlı okuyan öğrenciye göre performansı 
daha yüksek olacaktır. Tam zamanlı okuyan 
öğrencinin derslerinden arta kalan tüm boş-
lukları okulda çalışarak geçirmesi öğrencinin 
enstrümana hakimiyetini arttırmaktadır. Yarı 
zamanlı öğrenci genelde hobi amaçlı olarak 
okula enstrüman öğrenmeye geldiğinden, 
jürinin, yarı zamanlı sınavındaki beklentisi 
Tam zamanlıya geçecek ve seviye sınavı ve-
recek olan öğrenciye göre daha düşüktür.

N.A tam zamanlı giriş sınavlarının hepsinde ba-
şarılı olmuş ancak nefesli sazlar jürisinin yine 
de bu konuda geleceğe yönelik kuşkuları oldu-
ğu görülmüştür. Bu aşamada tarafımdan kararın 
ertelenmesi ve öğrencinin performansının bir 
sonraki yılsonu sınavında tekrar değerlendiril-
mesi istenmiştir. Jürinin olumlu yaklaşımı so-
nucu öğrenci okula tam zamanlı olarak kabul 
edilmiştir. Altıncı sınıf süresince vize ve final-
lerde çok yüksek notlar alarak gösterdiği başa-
rıyla da jüriye kendini kanıtlamıştır.

MATERYAL ve METODLAR

Erken yaştaki (on bir yaşından küçük) çocuk-
larda nefesli enstrümanların seçimi özellikle 

bakır nefesli Tuba, Korno, Trombon gibi saz-
lar arasında ağırlık taşımanın zorluğu ve/ya 
akciğer gelişiminin henüz tamamlanmamış 
olması nedeniyle fazlasıyla dikkat gerektirir. 

Günümüzde doğal korno olarak da adlandı-
rılan ve enstrümanın atası sayılan ventilsiz5 
korno yeni başlayanlar için özellikle hafifliği 
ve parmak tekniği gerektirmemesi nedeniyle 
ses çıkarmayı öğretmek açısından yararlıdır 
ancak, kolay temin edilememesi ve ekono-
mik külfeti, ona en yakın enstrüman olan Fa 
kornonun kullanımını gerekli kılmaktadır.

Orkestralarda kullanılan İkili Korno6ya yak-
laşık 3 yıl Fa Korno ile çalıştıktan sonra ge-
çilebilir çünkü ileri seviye repertuarını çala-
bilmek için ikili kornonun sağladığı teknik 
olanaklara ihtiyaç vardır. 

Konservatuarlarda korno eğitimi on bir yaşın-
da başlayıp, başlangıç seviyesinde Schantl, 
Neuling, Farkas, Schoemaker gibi metotlar 
kullanılmaktadır. Daha erken yaşlarda ise 
enstrümanı sevdirmek ve hakimiyet kazan-
dırmak amaçlı farklı metodlar kullanılabilir. 
Melodik ve çok tanınan küçük piyano eşlikli 
etütler ve parçalar olabilir. 

Korno, seslerin beyinde oluşturulup, dudak-
taki titreşimlerle dışarıya ulaşmasını sağla-
yan bir hoparlör gibidir. Nefesli sazlar içinde 

5 Ventil: Enstrümanda hava akımını kontrol etmeye 
yarayan, havanın yönünü değiştiren tuş sistemi.

6 İkili Korno: İçinde hem Fa hem Si bemol korno 
barındıran modern orkestralarda kullanılan 
enstrüman.
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sesi oluşturabilmek için duyuş yeteneğine en 
fazla ihtiyaç duyan enstrümandır. Bu bağlam-
da yetkin bir kulağa sahip olmak hemiparezili 
bir öğrenci için büyük bir avantajdır. Korno 
eğitiminin başlangıç aşamasında ilk 1 - 2 ay 
sadece ağızlık kullanarak ses oluşturmaya ça-
lışmak ilerde hedeflenen ses rengine sahip ol-
manın ilk adımı sayılabilir. Zaman içinde du-
dak titreşiminin kontrolü ve doğru diyafram 
kullanarak iyi bir nefes tekniğine sahip olmak 
net bir korno tonu elde edebilmeyi sağlaya-
caktır. Bu aşamada öğrencinin hemiparezisi 
diğer öğrencilerle arasında bir farklılık yarat-
maz. 

Ağızlık ile ses çıkarma aşaması tamamlanın-
ca korno ile ağızlık birleştirilerek bir sonraki 
aşamaya geçilebilir. Korno yaklaşık olarak 
üç buçuk kilodur ve enstrümanın esas ağırlığı 
orta kısmındadır ancak sol elin parmakları-
nın hızlı çalışabilmesi için ağırlığı mümkün 
olduğunca sağ elin taşıması gerekir. Sol elin 
parmakları ventiller üzerindeyken, asıl ağır-
lığı taşıyan sağ el, çok içeri gömülmeden, 
el sıkışır gibi tutularak kalak7 içinde yerini 
alır. Vücudun alışık olmadığı bu ağırlık ön-
celeri kollarda ağrı yapabilir. Üstelik sağ kol 
hemiparezisi olan biri, ağırlığı eşit şekilde 
taşıyamayabilir. Nitekim N.A.’da bu durum 
sağ elin taşıdığı ağırlığı iki katına çıkararak 
enstrüman çalmayı onun açısından güçleş-
tirmiştir Akla ilk gelen çözüm, ağırlığı iki-

7 Kalak: Nefesli enstrümanlarda sesin çıktığı ve 
açıldığı son bölüm.

ye bölerek enstrümanı taşımasına yardımcı 
olacak bir düzenek hazırlamaktır. Geçici bir 
çözüm olmasına karşın pilates eğitmenlerinin 
kullandığı esnek lastik bantlar kornonun sağ 
ve sol bağlantı borularına bağlanarak boynu-
na asılabilir. Yaklaşık 2 ay kadar sürecek olan 
bu uygulama ile öğrenci kornoyu rahat taşır 
ve elinden düşürme korkusunu yener ancak 
çalışma kısa aralıklarla yapılmalı ve arada 
dinlenilmelidir aksi takdirde boyun ağrılarına 
sebep olabilir. (Şekil 2) 

Fotoğraf 2. Boyuna Bağlanarak Çalma

N.A eğitim sürecine paralel olarak fizyotera-
pisti ile yaptığı egzersizlerle total el, önkol, 
omuz, omuz kuşağı çalıştırarak kornoyu ta-
şımada sorunsuz hale gelmesi sağlanmıştır. 
Düzenli korno çalışmasının etkileri fizyote-
rapisti ve doktor olan annesi tarafından takip 
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edildiğinde fiziksel gelişiminin olumlu yönde 
etkilediği gözlenmiştir.8

ISINMA ÇALIŞMALARI

Sporcu sakatlanmaları gibi müzisyen sakat-
lanmaları da sık karşılaşılan bir durumdur. 
Öncelikli olarak duruş için Alexander tek-
niği9 gibi teknikler uygulanmalı, daha sonra 
uzun ses alıştırmalarına girilmelidir. Bir spor-
cu, nasıl önce kaslarını ısıtıp hazır hale geti-
riyorsa müzisyenler de kaslarını ki kornoda 
bu kaslar dudak kaslarıdır ısıtmadan çalmaya 
başlarlarsa ileri dönemlerde kas yırtılmaları, 
lif kopmaları, dudak ezilmesine bağlı his kay-
bı gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. 
Bunu her yaşta tüm müzisyenler uygulamak 
zorundadır. Halter çalışan biri nasıl ki önce 
düşük ağırlıklarla başlayıp kasları yavaş ya-
vaş alıştırmak, ısıtmak zorundaysa, kornocu 
da böyle adım adım ilerlemelidir. Başlangıçta 
bu çalışmalar öğrenci için sıkıcı olsa da, zo-
runluluğu anlaşıldıkça kabullenilecek, seviye 
ilerledikçe de egzersizlere ayrılan süre kısa-
lacaktır.

8 Uzman fizyoterapist doktor Zeynep Tuncer ile 
görüşme.

9 Alexander teknik: F. Matthias Alexander tarafın-
dan vücuda duruş dengesini yeniden kazandırmayı 
amaçlayan özellikle aktörler, müzisyenler ve dans-
çıların büyük oranda faydalandığı tekniğin adı. 

Hemiparezisi yüzünden fizik tedavisi gören 
N.A’nın fizyoterapisti ile yapılan görüşme-
lerde; 

Fonksiyonel gelişim basamakları takip edile-
rek hem sağ hem de sol tarafının aktif hare-
ketliliğini açığa çıkartacak kas gücünün art-
tırılmaya çalışıldığı, denge çalışıldığı, özel-
likle sağ tarafa vücut ağırlığını aktarmaya 
önem verildiği, eklem kısıtlılığını önlemeye 
yönelik germeler uygulandığı, öncelikli ola-
rak omuz ve kalça kuşağı eklem ve kaslarının 
bozulmasını engellemek ve gelişimini maksi-
mum seviyede artırmak için kuvvetlendirme 
ağırlık aktarma, aktif kullanmaya yönelik ça-
lışıldığı bildirilmiştir.10

Isınma egzersizleri konusunda örnek olarak 
şekilde gösterilen egzersizler ağızlık ve kor-
no ile ayrı ayrı Do sesinden çıkıcı Tam 5 li 
ve inici Tam 5’li Sol sesine kadar kromatik 
olarak çalışılmalıdır. (Şekil 3)

10  Fizyoterapist uzman Doktor Zeynep Park Tuncer 
ile görüşme.
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ENTONASYON ÇALIŞMALARI

Müzikte çalgının veya insan sesinin doğru 
notayı çıkarması veya notadaki kesinlik ola-
rak adlandırılan entonasyon o notaya ait ana 
ses salınımının doğruluğunu tanımlamakta-
dır. 

Çok sesli müzikte notaların armonik yapılara 
göre üst üste binmesi, her notanın kesin doğ-
ruluğunu gerektirmektedir.

Başlangıçta uzun ses çalışmasını Tuner11 ile 
yapmak yararlı olacaktır. Doğru sesin kont-
rolü, tuner’ın ibresinin tam ortada sabit tu-
tulmasıyla mümkündür. Orkestralarda obua-
dan alınan la sesi için kabul görmüş frekans 
442’dir. Tuner yararlı ama bağımlı olunma-
ması gereken bir araçtır. Zaman içerisinde sa-
dece sorunlu sesleri tuner ile çalışmak yeterli 
olacaktır.

11  Tuner: Akort aleti.
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FA KORNO SÜRECİ

N.A ile iki buçuk yıl, standart korno reper-
tuvarı Fa kornoyla çalışılmıştır. Enstrümanın 
ikili kornodan çok daha hafif ve boru uzun-
luğu olarak daha kısa olması, yaşı küçük olan 
başlangıç seviyesindeki tüm öğrenciler için 
olduğu gibi, özellikle sağ el hemiparezisi olan 
N.A’nın da kolaylıkla enstrümana alışmasını 
sağlamıştır. Kornonun içine üflenen havanın 
tüm borular içinde dolaşması ve doğru nefes 
tekniğini öğrenmesi açısından bu enstrüman 
ile başlamak çok yararlı olmuştur (Şekil 5). 

Fotoğraf 5. Korna

İKİLİ KORNOYA GEÇİŞ

N.A’nın altıncı sınıfın ikinci döneminde Fa 
kornodaki teknik yetersizlikleri hissettiği ve 
daha ileriye gitmek istediği görülüp ikili kor-
noya geçme kararı alınmıştır. Almanya’dan 
sipariş edilen enstrüman, kalağı çıkarılıp sö-
külebilir, kutusunun ağırlığı eskisine göre çok 
daha hafif olduğu için sırtta taşınabilir özellik-
tedir. On bir yaşında her çocuk gibi O da ilk 
olarak enstrümanın parlak ve yeni görünüşüne 
hayran olmuştur (Şekil 6) Bu gibi durumlar-
da çocuklar için yeni enstrümana geçiş, tıpkı 
yeni bir oyuncak almak gibi ona daha heves-
le yaklaşmak ve daha fazla zaman geçirme 
isteği uyandırır. Çalmak için eline aldığında 
değişikliğin ilk belirtileri daha büyük borular 
yüzünden daha fazla hava üflemek gerektiği 
ve bastığı ventillerin yeni kombinasyonlardan 
oluştuğudur. Parmak numaraları tamamen de-
ğişmiştir (Şekil 7)

Normal koşullarda bu negatif transfer çok zor 
aşılan bir süreçtir ancak enstrümanın yenilen-
mesinin heyecanı ile N.A bu süreci sorunsuz 
geçirmiştir. 
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Fotoğraf 6. Korna 

Şekil 7. Korna Parmak Numaraları 

MELODİLER

Yaşı kaç olursa olsun enstrüman çalmaya 
başlayan herkesin ilk istediği şey tanınmış 
melodileri enstrümanında çalmak ve çevresi-

ne bunu göstermektir. Öğrenciler erken yaşta 
başladığında da zaman alıcı ve sıkıcı gibi gö-
rünen ısınma çalışmaları ve etütlerle boğuşur-
ken ders sırasında verilen melodik bir etüt ya 
da piyano eşlikli bir parça öğrencinin motivas-
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yonunu arttıracağından çalışmalarda mutlaka 
bu tür parçalara yer verilmelidir. (Şekil 8-16)

Şekil 8. Ode to Joy / Neşeye Şarkı, Beethoven

Şekil 9. Silent Night / Sessiz Gece, F. Greuber
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Şekil 10. Ah! vous dirai-je maman / Twinkle twinkle little star Yaşasın Okulumuz

Şekil 11. Cradle Song / Ninni, Brahms
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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 
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SONUÇ

Türkiye’de ilk hemiparezili korno öğrencisi 
olan N.A’ nın müzik eğitim sürecinin başlan-
gıç aşamasını özetleyen bu çalışma, kendin-
den sonraki tüm adaylara örnek olmayı ve 
eğitimcilere yol göstermeyi hedeflemektedir. 

Gerek eğitim kurumlarının gerekse öğretmen-
lerin bu çocuklara başvurularından itibaren 
önyargısız yaklaşmaları önemlidir. Özellikle 
öğretmenler birebir ilişkilerinde öğrencileri-
ne güvenip onları cesaretlendirmelidirler. 

Üç yıllık eğitim sürecinde N.A konservatu-
ardaki tüm sınavlarını başarıyla tamamlamış, 
piyanist arkadaşı D.S. ile Duo Presto ikilisi 
olarak konserler vermiştir. Konservatuar eği-
timinin yanı sıra İngiliz hükümeti tarafından 
ülkemizde düzenlenen ABRSM sınavlarına 
İstanbul’dan katılan tek korno öğrencisi ola-
rak (4th Grade) dördüncü aşamayı başarıyla 
tamamlamıştır.

 2016 yılında 23 Nisan konserinde okulunu 
temsil etmek üzere seçilmiş ve Trakya Oda 

Orkestrası ile solist olarak sahnede yer almış-
tır. 

Bu çalışmanın amacı ileride bu tip bir durum-
la karşı karşıya kalacak öğretmen ve öğren-
cilere yardımcı olacak kaynak oluşturmaktır.
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EXPANDED ABSTRACT

The data and metods given in this article Aim: to help to the right-hand hemiparetic children 
who want to learn to play French Horn studying in one of the music schools or conservatories 
in our country; it will serve also as a guide to their parents and their teachers. Content:In this 
study the stages of the musical development of such a student is observed before conservatory 
and during the education in conservatory and explained from the begining up to day. The stu-
dent because of a grave preeclampsia during the pregnancy of her mother was born prematured 
and after having a cerebral bleeding had developed a problem in using the right side of her 
body. Untill eight years old she had regular medical controls and physiotherapic treatments. 
Afterwards, though less stricktly, orthopedic and neurologic surveillance and phsiotherapy has 
been continuing. Method: Studies and methods inexperienced with the student before have 
been tried phsically. Problem of Research: The problem sentence of the research is students 
with hemiparesis who want to play french horn. Costraints of Research: Since this is not 
frequently encountered in literature, the research is limited. The limited information here has 
been obtained by exploring beyond the current curriculum in schools. French Horn is not a very 
well-known instrument and to be able to play it, the students are expected to have some physical 
factors from the beginnig. A proper mouth and proper teeth are important determiners in pla-
ying all the wind instruments and both hands are used constantly in all of them. In French Horn 
however, most of the time the right hand serves as a carrier of the instrument so it is, practically, 
the only instrument to be chosen by candidates who have right- hand hemiparesis. So taking in 
consideration her special condition, the student was adviced to play French Horn. N.A. has be-
gun her musical education in Yaprak Sandalcı’s ‘Music Passengers’class. In this class where no 
qualificational election was held for children, the student got her basic musical formation and 
solfeggio education with the help of a musical tale named “ The Mystery of the Stave Castle”. 
On this stage there was no problem in her behavior and her comprehension among other child-
ren in the class. At the end of this course when other children were choosing their instruments, 
for N.A’s family the only alternative was her taking part in a chorus. Just then French Horn was 
proposed to them by Yaprak Sandalcı. N.A. liked it at fist sight. So she began studying French 
Horn with me. After one year when she entered the exams of the Conservatory of Mimar Sinan 
University of Fine Arts she succeded and became a part-time student. The following year she 
took a placement exam and was accepted as a full-time student in this conservatory. At first she 
studied F Horn for three years and then she began studing the Double- Horn which is one of the 
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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 

standart instruments in symphonic orchestras. These two instruments are technically different 
form each other. Their finger combinations, tube lengths are different. As for carying the ins-
trument, F Horn is lighter than Double Horn. Since N.A was small and weak it was preferred at 
the begining. However even F Horn was heavy for N.A. So, to solve the problem I decided her 
to carry the instrument by dividing its weight into two. And I menaged this by hanging the ins-
trument from the neck by using elastic pilates bands tied to the right and left connection tubes. 
In the following 3 years her physical growth and her muscles getting stronger, allowed her to 
overcome the difficulties and get used to Dobule Horn accordingly. The metods and techniqu-
es used for standart students were used in this stage for N.A, and she had no special problem. 
She improved her performance by her zeal and perseverence continuously. In the same time to 
produce the sounds in tune she was adviced to practice with a tuner and she had to do warm-up 
exercises like all other horn players, regularly. These exercises are usually considered as boring 
and tyring by students; but playing well-known melodies after the exercises was always an in-
centive for her to study more. N.A is a hard working successfull student in conservatory now. 
Her family’s afforts and the medical care she was given have certainly improved her physical 
condition but music has been a totally different experience for her because by using her mind 
and her talent she was able to surpass her problems. Besides her education in conservatory she 
is taking exams of A.B.R.S.M of U.K. At the moment she is in the forth grade. In 2016 she was 
chosen as one of the students to represent the conservatory as a soloist and gave a concert with 
Trakya Chamber Orchestra.

 



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 yayınlan-
maktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Der-
gimizde Müzik ve Sahne Sanatları içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer veri-
lebilmektedir. Dergimizin baş editörü Doç. 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 uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından 
geçerek hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yaza-
rın 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 değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın 
telif hakkı sözleşmesi 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, AUGUST 
and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed version and can be reached on-
line. All kinds of publications within the field of Stage Arts can be incorporated in our journal. 
Our journal’s editor-in-chief is Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÖNER UZUN (Ph.D.) 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 publica-
tion. Only one submission of the same author is included in the same volume. The publications 
approved 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 copy-
right agreement is not demanded for the submissions uploaded to the system for the publicati-
on. 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 publi-
cation in her/his field can be involved in science, advising and referee boards. Executive board 
is the highest decision-making and execution mechanism of the journal. All decisions made by 
the executive board are absolute and unchangeable. Under no circumstances, an operation can 
be conducted on journal without the decision of the executive board. Editor-in-chief can decide 
on whether the submissions not sent to referee approval are accepted in the journal and whether 
they will be sent to referee approval. It isn’t required to inform the executive board during this 
decision process. The participation of scientists in referee, science and advisory boards are only 
up to the decision of the executive board. 

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



editor-in-chief. Our journal doesn’t include the papers without this information and materials. 
Author or authors are informed about the process of our journal as written via the internet 
address. Every author logging in as a member of our journal can monitor the course of process 
from the journal’s website and follow the developments. Conditions of our journal are the same 
for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone. A privilege cannot be 
demanded. The submissions to be published in our journal must be within a field accepted by 
the journal.  None of the submissions not suitable with those conditions can be published in our 
journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief. Editor-in-
chief has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission not 
approved or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author 
or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission 
is approved by the referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled 
with negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that 
case, author or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to 
the executive board and editorial board unilaterally. 

Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 within 
the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights unilate-
rally about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or authors 
shall be unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with the 
relevant laws in the submissions sent for publication. Our journal is a media organ with online 
version. As material incorporating academic studies, it is a social organ offering social service 
to the institutions and individuals carrying out scientific researches. Our journal is a free journal 
and doesn’t have to send a written material to any author or authors. The submissions accepted 
in our journal and approved for publication are sent to edit for layout in line with the journal’s 
publication principles and spelling rules and it is uploaded to the system. Author/authors and 
readers can download the volume from the system. Layout is conducted by the author on the 
basis of the sample article.



YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



PUBLICATION PRINCIPLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

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

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

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



20. Yazım Kuralları:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

20. Writing Rules 

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



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

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

• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and titles of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. A dot 
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 
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