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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 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-
13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 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 18001-OH-0090-
13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-
0090-13001706) 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 
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internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by 
giving numbers. 

7 References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

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

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

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

Dergimizin bu sayısında toplam 4 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu 
sayının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza 
teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; dergimizin web sitesi artık güncellenmiş ve daha 
kullanışlı bir hale getirilmiştir. Artık dergimizin web sitesine yayın yüklerken kullanılan sistem bilgileri daha 
güncel olacak ve tüm yazarlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Her geçen gün güncel teknolojinin sağladığı tüm 
faydalardan yararlanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Dergimizin daha saygın indeksler tarafından 
taranması konusundaki çalışmalarımızda yine devam etmektedir. 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM 
indeks yönetimi tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID 
numarası talebi dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan her makaledeki 
yazarların tamamından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Bu bilgilere dergimizin web ana sayfasında 
bulunan ORCID linkinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Orcid ıd numarası her yazara ait güncel ve daimi 
kullanılan bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan atıfların takip edilmesi, 
aynı isimdeki diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi 
sistemidir. Dergimizin bir sonraki sayısı Aralık 2017 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden destek, 
katkı ve görüşlerinizi bekliyor tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla….

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

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör
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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,

In the current issue of our journal we have included 4  articles in total. We would like to thank firstly our 
arbitration and science board and editorial board members who contributed to sharing this issue with you 
as in every issue. Our valued readers and authors, the website of the journal has been updated and become 
more functional. From now on, system information used in uploading a publication to the website will be more 
up-to-date and provide convenience for all our authors. Each passing day, we do our best to reap all benefits 
of the current technology. We have also been working towards ensuring that our journal is indexed by more 
esteemed indices. As of June 20, 2017, ORCID ID number requirement by the management of ULAKBİM 
index for authors who publish in all the journals that are defined in Online Journal Monitoring System (ODIS) 
was received by the journal’s management group. In this regard, the authors of every article published in our 
journal are required to have an ORCID ID. Related information can be easily reached using ORCID link on 
our website’s homepage. ORCID ID number is a current and persistent code used by an author, which is an 
information system created worldwide with intent to follow attributions to the related publication nationally 
and internationally and to avoid confusions caused by authors with same names. Next issue of the journal 
will be in the system in December 2017. We would appreciate your support, contributions and feedback and 
thank all our readers and authors in advance.

(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 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 
SOSYAL FOBİ DÜZEYLERİ İLE PİYANO BAŞARILARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (1)

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF 
SOCIAL PHOBIA AND SUCCESS IN PIANO PLAYING OF STUDENTS IN 

THE MUSIC DEPARTMENT OF THE FINE ARTS FACULTY

Yüksel PİRGON
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Isparta / Türkiye

ORCİD ID:0000-0002-6773-2930

Öz: Amaç: Bu araştırmada, güzel sanatlar fakültesi müzik 
bölümü öğrencilerinin, sosyal kaygı, sosyal kaçınma ve sos-
yal fobi düzeyleri ile piyano dersi başarısı arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Yöntem: Araştırmanın çalışma gurubunu 2016-
2017 eğitim ve öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde okumakta olan 
39 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Liebowitz 
Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği ve öğrencilerin piyano dersi yıl-
sonu final sınavında aldıkları notlardan elde edilmiştir. Elde 
edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin anla-
şılması için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış, verilerin 
normal dağılım gösterdiği görülmüştür (p>.05). Bunun sonu-
cunda veriler Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsa-
yısı ve Independent T testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular: 
Öğrencilerin sosyal kaygı sosyal kaçınma ve sosyal fobi dü-
zeyleri ile piyano başarıları arasında negatif yönde anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır (p<.01). Ayrıca kız öğrencilerin sosyal 
kaygı ve sosyal fobi düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha 
yüksek olduğu, sosyal kaçınma düzeyleri arasında ise anlamlı 
bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır (p<.05). Sonuç: Öğrenci-
lerin sosyal fobi düzeylerinin yükseldikçe, piyano dersi ba-
şarılarının azaldığı ortaya çıkmıştır. Kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere göre sosyal fobilerinin daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuçlar literatürde konu ilgili yapılan çalışma-
ların çoğu ile paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kaygı, Sosyal Kaçınma, Sosyal 
Fobi, Piyano Başarısı,  Cinsiyet

Abstract: Aim: In this study, an examination was made of the 
relationship between success in piano lessons and levels of 
social anxiety, social avoidance and social phobia in students 
of the Music Department of the Fine Arts Faculty. Method: 
The study group comprised 39 students attending the Music 
Department of the Fine Arts Faculty of Suleyman Demirel 
University in the 2016-2017 academic year. The study data 
were taken from the Liebowitz Social Anxiety Scale and the 
marks of the students in the end-of-year piano examination. 
The conformity to normal distribution of the data obtained 
was tested with the Kolmogorov-Smirnov test and the data 
were seen to have normal distribution (p>0.05). The data were 
analysed with the Pearson Product-Moment Correlation Coef-
ficient and the Independent t-test. Results: The results deter-
mined a significant relationship between the success in piano 
lessons and social anxiety, social avoidance and social phobia 
levels (p<.01).  The levels of social anxiety and social phobia 
of female students were determined to be higher than those 
of male students. No difference was determined between the 
genders in respect of social avoidance levels (p<.05). Conc-
lusion: The higher the level of social phobia of students, the 
lower the success of piano lessons has emerged. It has emer-
ged that female students have higher social phobia than male 
students. These results were seen to be consistent with most of 
the previous studies in literature on this subject.

Key Words: Viola, Ornament, Playing, Bow, Tuning
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GİRİŞ

Sosyal kaygı kısaca, bireyin herhangi bir per-
formans sergilerken başkalarının dikkatinin 
kendisinde olacağı ortamlardan kaçınması 
ve uzak durması olarak tanımlanabilir. İkinci 
aşamada ise, bireyin performansını sergileye-
ceği durumdan uzaklaşamaması halinde ise 
sosyal kaygı yaşamayan bireylerin geliştir-
miş oldukları olağan psikolojik ve fizyolojik 
tepkilerin çok ötesinde tepkiler göstermesi 
olarak tanımlanabilir. Sosyal kaygı, sosyal or-
tamlarda duyulan kaygı, korku ve rahatsızlık 
yaşantıları ile sosyal ortamlardan kasıtlı ola-
rak kaçınma ve başkaları tarafından olumsuz 
değerlendirilmekten korkmadır (Heimberg 
vd., 1988: 407-410). 

Toplumsal bir varlık olan insan için iletişim 
kaçınılmaz bir gereksinimdir. Yaşamın önemli 
bir yönünü oluşturan kişilerarası ilişkiler, bi-
reyin yaşamda mutluluk ve başarısını belirler. 
Oysa sosyal kaygı (social anxiety) kişilerara-
sı etkileşimi bozan ve bireyin tüm yaşamını 
olumsuz etkileyen istenmeyen bir durumdur. 
Sosyal kaygıya ilişkin kuram ve verilere göre, 
sosyal kaygı toplumsal bir davranımın göz-
lenme, incelenme ve değerlendirilme korku-
sudur (Kashdan, 2007: 352). 

Leary ve Kowalski’ye göre (1995: 46) birey-
ler farklı sosyal durumlarda rahatsızlık yaşa-
yabilirler. Bu durumların dağılımı, oldukça 
önemli olandan, çok sıradan ve önemsiz gibi 
görünen günlük etkileşimlere doğru genişle-

yebilir. İnsanlar iş görüşmelerinde, randevu-
larında, daha yüksek mevkideki kişilerle olan 
etkileşimlerinde, topluluk karşısında gösteri 
ya da konuşma yapma, bir toplantıya katılma, 
rastlantı sonucu yabancılarla konuşmaya gir-
me gibi durumlarda sıkıntı yaşayabilirler. Bu 
sıkıntı bazen, sosyal etkileşimlere girmekten 
hoşlanma düzeylerinde sadece bir azalma bi-
çiminde yaşanırken; bazen de sosyal durum-
larda olağan performansın gösterilmesini en-
gelleyecek kadar yoğun kaygı yaşama ve bu 
durumlardan ısrarla kaçınma biçiminde de 
olabilir. 

Birey yaşadığı süre boyunca kaçınılmaz bir 
şekilde birçok sosyal etkileşimin içerisinde 
bulunmak durumundadır. Çocuğun ilk sosyal 
etkileşimini edindiği yer kendi ailesidir. Ço-
cuk ailede, büyüyüp gelişmesi, dış dünyaya 
adaptasyonunu sağlayabilmesi için birçok 
psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik dona-
nım elde eder. Sosyal kaygıda, kaygı düzeyi 
yüksek ve düşük bireyler arasındaki ayrımı 
yapacak en öncelikli gelişimsel değişkenle-
rin, ebeveyn bakımı (otoriter, disiplin, başarı 
isteği, ihmal, reddetme, aşırı koruma gibi) ve 
de bireyin kendi bedeninden, kişiliğinden ve 
başarısından tatmin olma durumudur (Fenigs-
tein vd., 1975: 524). 

Sosyal kaygının ilk gelişmeye başladığı dö-
nemin, erken ergenlik dönemleri yani orta-
lama olarak 13-14 yaş civarı olduğu görül-
mektedir (Montgomery, 1995: 32). Erikson’a 
göre (1950: 238), genç yetişkinlik döneminde 
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kimlik arayışından çıkan genç, kendi kimliği-
ni başkalarınınkiyle kaynaştırmaya istekli ve 
gönüllü olur, yakınlık kurmaya hazırdır. An-
cak genç sosyal kaygılı (social anxiousness) 
ise, yalnız kalma ile karşı karşıya kalacak ve 
yakınlık kurmayı sağlayacak ilişkilerden ka-
çınmaya çalışacaktır.

Sosyal kaygının en önemli alanlarından birisi 
ise performans kaygısıdır. Performans kaygı-
sında yetersiz hazırlanmanın ya da algılanan 
yeterliğin önemli bir etken olduğu, yapılacak 
işin güçlük derecesine göre kaygının değişe-
bileceği vurgulanmaktadır (Abel ve Larkin, 
1990: 171-182).  Performans kaygısının te-
mel bilişsel karakteristikleri olarak; gerçekçi 
olmayan düşünceler, felaketleştirici bilişler, 
mükemmeliyetçilik eğilimleri sıralanmakta-
dır (Fehm ve Schmidt, 2006: 98-109; Kenny 
vd., 2004: 757-777; Mor vd., 1995: 207-225).  
Performans kaygısının belirtileri üç kategori-
de incelenebilir: 

Fizyolojik belirtiler: Nabız artışı; nefes alış 
verişin hızlanması; nefes darlığı; terleme; bu-
lantı; baş dönmesi; ağız kuruluğu; terli avuç-
lar; yüz, boğaz, eller ve parmaklarda aşırı 
gerginlik; midedeki kelebekler; titreme; so-
ğuk eller; tuvalet ihtiyacı; bulanık görme vb. 

Bilişsel belirtiler: Özgüven kaybı; perfor-
mans hakkındaki düşünceler ve endişeler ne-
deniyle konsantrasyon kaybı; hafıza hataları; 
hata yapma korkusu; yetersizlik hissi; kasla-
rın gerildiğini hissetme; bilinç kaybı; hatanın 

sonuçları ile ilgili endişeler; statü kaybı ön-
görüsü; “katastrofik durum” hakkında negatif 
bilinç; korku korkusu; performanstan kopma 
hissi; performansı gerçekleştiren ve kendini 
izleyen şeklinde benlik bölünmesi vb. 

Davranışsal belirtiler: Titreme; güçsüzlük; 
ses titremesi; kalkık omuzlar; nemlenmiş du-
daklar; ruhsuz yüz ifadesi; performans hata-
ları; daha ileri durumlarda performansın bo-
zulması hatta durması; otomatikleşmiş dav-
ranışları bozma eğilimi. (Gabrielson, 1999: 
501-583; Yoshie vd., 2008: 120-132).

Müzik Performans Kaygısı

Müzik eğitiminin en temel yapı taşları şüp-
hesiz ki performansa dayalı davranışlardır.  
Müzik denilince akla gelen ilk şey müziğe 
kuramsal yaklaşmaktan ziyade; çalmayı, söy-
lemeyi gerektirecek davranışlardır. 

Sahneye, topluluk karşısına çıkacak olma 
çoğu müzisyen üzerinde bir baskı oluştur-
makta, bazı müzisyenler bu baskı altında 
ezilerek konserde başarım kalitelerini düşür-
mekte, bazı sanatçılar ise ne kadar endişeli 
ve gergin olsalar bile bu olumsuz duygular-
la başa çıkabilmekte ve onlardan kendilerini 
olumlu yönde motive etmekte yararlanarak 
sahnede başarılı bir performans sergileyebil-
mektedirler (Çimen, 2001: 126).

Müzik performans kaygısı psikolog Paul Si-
mon tarafından dinleyicinin karşısında per-
formansın bozulması ve/veya performansın 
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bozulacağına dair süreklilik gösteren ve yara-
tan, kişinin yetenek, eğitim ve hazırlık süresi 
göz önünde bulundurularak açıklanamayacak 
ölçüde bir endişe duyulması hali olarak ta-
nımlanmaktadır  (Valentine, 2003: 168).

Müzisyenlerin performans kaygıları; sahne 
kaygısı, performans kaygısı ya da müzik per-
formansçılarının stres sendromu gibi kavram-
larla ifade edilmektedir (Fehm ve Schmidt, 
2006: 98-109). 

Müzik performansı; devinişsel beceriler, dik-
kat, hafıza ve yorumlama gibi birçok bece-
riyi barındırmaktadır. Performans kaygısı ile 
ilgili araştırmalar, profesyonel müzisyenler-
de, müzik öğrencilerinde ve hatta yetişkinler 
kadar olmasa da çocuk ve ergen gruplarında 
bu kaygının yaygın olduğunu, hatta bazı mü-
zisyenlerde ise kariyerini ve performansını 
olumsuz yönde etkileyecek düzeyde yaşandı-
ğını göstermektedir (Fehm ve Schmidt, 2006: 
98-109; Nesmith, 2000: 79-80; Powell, 2004: 
801-808).

Topluluk karşısında müzik yapma düşünce-
si bazı müzisyenlerde kaygı nedenini oluş-
turabilir ve bu da yoğun bir gerilime karşı 
koyma veya sakınma durumuna yol açabilir. 
Aynı tepki sosyal fobide de meydana gelir. 
Sosyal fobi kişinin başkaları tarafından olası 
bir incelemeye alındığı durumlarda kendini 
aşağılanmış ve utandırılmış hissedebileceği 
bir hareket yapabilme korkularını da kapsa-
yan ısrarlı bir korkudur. Sahne kaygısı sorunu 

olan müzisyenlerde genellikle topluluk önüne 
çıkmaya ilişkin sosyal fobi de bulunmaktadır 
(Çimen, 2001:126).

Performans kaygısı, müzisyenin izleyicisi 
tarafından değerlendirilmesini içeren sosyal 
bir durum olduğundan sosyal fobinin bir türü 
olarak sınıflandırılmaktadır (Diagnostic and 
Statistical Manuel of Mental Disorders, APA, 
1994: 287-299; Davis vd., 2001: 257-269; 
Fehm ve Schmidt, 2006: 98-109; Osborne ve 
Franklin, 2002: 86-93). Performans kaygısı, 
sosyal kaygı bozuklukları olarak da adlandı-
rılan sosyal fobi ile birçok ortak özellik sergi-
lemektedir (Rodebaugh ve Chambless, 2004: 
809-820).  

Müzisyenlerde yaygın olarak gözlenen bu 
kaygıyı, bazı araştırmacılar müzisyenlerin 
daha çok nevrotik özelliklere sahip olmaları 
ile açıklarken (Steptoe ve Fidler, 1987: 241-
249), bazı araştırmalar ise sürekli kaygı ile 
ilişkilendirmektedir (Kokotsaki ve Davidson, 
2003: 45-59). 

Müzisyenlerde performans kaygısı, içedö-
nüklük, sürekli kaygı ve mükemmeliyetçilik 
gibi belirli kişilik özellikleriyle ilişkili görün-
mektedir. Bunların içinde en çok üzerinde du-
rulanı ve en fazla bilimsel araştırma desteği-
ne sahip olanı mükemmeliyetçilik ve sürekli 
kaygı gibi görünmektedir (Çırakoğlu, 2013: 
101).

Performans kaygısında üç faktörün etkisi 
vardır: birey, görev ve durum/ortam. Bu üç 
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faktör birbirini etkilemektedir, birinin etki-
si diğerlerinin seviyesine bağlıdır. Örneğin, 
solo performans görevinde sosyal fobisi olan 
bireyler sosyal fobisi olmayan bireylere göre 
daha kaygılıdır (Valentine, 2003: 172-173).

Sınav Kaygısı

Eğitim yaşantısı süresince insan, öğrenme 
davranışının gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
belirlenmesi için, belirli sınama-ölçme sı-
navlarına tabi tutulurlar (Sazak ve Ece, 2004: 
102).

Öğretim sürecinin son aşaması olan öğrenme 
düzeylerinin değerlendirilmesi vazgeçilmez 
bir gerekliliktir. Öğrenci başarısını ölçmenin 
en yaygın yolu ise sınavlardır. Her ne kadar 
sınav eğitimin kaçınılmaz bir parçasıysa da 
bu değerlendirme yöntemi bazen öğrenciler 
için bir dizi soruna neden olabilmektedir. Bu 
sorunlara örnek olarak sınav öncesinde, sı-
rasında ve sonrasında öğrencilerin bir takım 
psikosomatik ve bilişsel şikâyetleri gösteri-
lebilir. Türkiye eğitim sisteminde de sınavın 
önemli bir değerlendirme aracı olduğu düşü-
nüldüğünde birçok öğrencinin sınavlarıyla 
ilgili bir dizi fizyolojik veya bilişsel sorunla-
rının olması kaçınılmazdır (Totan ve Yavuz, 
2009: 96).

Sınav kaygısı yüksek olan birey, bir sınav ve 
değerlendirme durumunda özvarlığının tehdit 
edildiği duygusuna kapılabilir. Yalnızca sı-
nav değil, grup içinde konuşma, yüksek sesle 
okuma gibi etkinliklerde de korkulu, sinirli, 

heyecanlı›, ve gergin olabilir. Bu durum, bi-
reylerin kendilerine yönelik olumsuz düşün-
celer geliştirmelerine ve dikkatlerinin kolay-
ca dağılmasına yol açar (Yıldırım ve Ergene, 
2003: 226).

Sınav kaygısı, bireyin öğrenim hayatı boyun-
ca birçok kez yaşadığı duygu durumudur. Bu 
durum, sınava yeteri kadar hazırlanılmaması, 
verimli çalışma yöntemlerinin bilinmeme-
si, başarı beklentisinin sahip olunan yeterlik 
düzeyinin üzerinde olması, geçmişte yaşanan 
kötü sınav deneyimleri, özgüven eksikliği 
gibi birçok nedenle sınav öncesinde ve sınav 
sırasında performans göstermesi beklenen 
kişide görülen endişe ve huzursuzluk olarak 
açıklanabilir (Küçük, 2010: 38).

Baltaş’a göre, Yüksek sınav kaygısı zihnin 
çalışma sürecini, akılcılığı, duruma adapte 
olmayı güçleştirir ve dolayısıyla sınav perfor-
mansını düşürür. Bu konuda yapılan bir araş-
tırmada üniversite giriş sınavına hazırlanan 
öğrencilerin kaygı düzeyi, genel cerrahi bö-
lümünde ameliyata alınacak hastaların kaygı 
düzeyinden çok daha yüksek bulunmuştur 
(Aktr: Sazak ve Ece, 2004: 105).  Sınav kay-
gılı bireyler, kendilerini denetleyen kişiler ta-
rafından olumsuz değerlendirilme endişeleri 
sebebiyle sınava odaklanamaz ve çalıştıkları-
nı anımsamakta zorluk çekebilirler. Bu durum 
bireyin sınav başarısını olumsuz etkileyebilir. 

Köknel ve Kuyucu’ya göre, Sınav kaygı-
sı düzeyinin yüksek olması ellerde titretme, 
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terleme, üşüme, nabız artışı, gerginlik, ağız 
kuruluğu, kas gerginliği gibi fiziksel olarak 
çalgı çalmayı engelleyici durumların ortaya 
çıkması yanında, unutkanlık, transfer edeme-
me, dikkat ve odaklanma güçlüğü, kendini 
olumsuz algılama, tedirginlik, ümitsizlik gibi 
zihinsel ve duygusal engellemeleri de berabe-
rinde getirmektedir (Akt: Küçük, 2010: 40).

Müzik eğitiminin önemli alan derslerinden 
biri olan çalgı eğitiminde yaşanan sınav kay-
gısı, öğrencilerin sınav başarısı kadar eğitim 
sürecini de olumsuz etkilemektedir. Öğrenci-
nin çalgı eğitimi sürecinde kazanması gere-
ken müzikal veya teknik unsurlar yerine sınav 
kaygısı ile sadece doğru çalmaya yönelmesi, 
kazanması beklenen devinişsel davranışların 
yeterince kazanılamamasına yol açmaktadır 
(Naçakçı ve Dalkıran, 2011: 49).

Bu durum, müzik öğrencilerinin gerek piyano 
sınavı sırasındaki gerekse konser gibi etkin-
liklerdeki performansını olumsuz yönde et-
kileyebilmekte ve öğrencinin gerçek perfor-
mansını sergilemesini engelleyebilmektedir. 

Bu çalışmada, güzel sanatlar fakültesi müzik 
bölümünde okumakta olan öğrencilerin sos-
yal kaygı, sosyal kaçınma ve sosyal fobi dü-
zeyleri ile piyano başarıları arasındaki ilişki 
ve ayrıca cinsiyet değişkeni açısından sosyal 
kaygı, sosyal kaçınma ve sosyal fobi düzey-
leri arasındaki fark araştırılmıştır. 

KAPSAMI

Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümün-
de okumakta olan öğrencilerin sosyal kay-
gı, sosyal kaçınma ve sosyal fobi düzeyleri 
ile piyano dersi başarıları arasındaki ilişkiyi 
saptamak hedeflenmiştir. Aynı zamanda,  öğ-
rencilerin cinsiyet değişkeninin sosyal kaygı, 
sosyal kaçınma ve sosyal fobi düzeyleri ara-
sında fark oluşturup oluşturmadığı anlaşılma-
ya çalışılmıştır. 

Bu doğrultuda yapılan araştırmada aşağıdaki 
sorulara cevaplar aranmıştır:

Buna göre müzik bölümünde okumakta olan 
adayların;

1. Sosyal kaygı puanı ile piyano dersinde-
ki başarı puanı arasında anlamlı bir ilişki 
var mıdır?

2. Sosyal kaçınma puanı ile piyano dersin-
deki başarı puanı arasında anlamlı bir 
ilişki var mıdır?

3. Sosyal fobi puanı ile piyano dersindeki 
başarı puanı arasında anlamlı bir ilişki 
var mıdır?

4. Sosyal kaygı düzeyleri cinsiyet değişkeni 
açısından farklılık göstermekte midir? 

5. Sosyal kaçınma düzeyleri cinsiyet değişke-
ni açısından farklılık göstermekte midir?

6. Sosyal fobi düzeyleri cinsiyet değişkeni 
açısından farklılık göstermekte midir?
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YÖNTEM

Araştırmada Süleyman Demirel Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde 
okumakta olan öğrencilerin sosyal kaygı, 
sosyal kaçınma ve sosyal fobi düzeyleri ile 
piyano dersindeki başarı durumları arasın-
daki ilişkinin belirlenmesi için nicel çalışma 
yöntemlerinden, ilişkisel model kullanılmış-
tır. İlişkisel model, iki ve daha çok değişken 
arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı-
nı ve/veya ilişkinin derecesini belirlemeyi 
amaçlayan bir araştırma modelidir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Müzik Bölümü’nde 2016-2017 eğitim 
ve öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler 
(n=39) oluşturmaktadır.

Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri

Cinsiyet n % Sınıf n %

Kız 24 61.5 1. sınıf 16 41

2. sınıf 11 28

Erkek 15 38.5 3. sınıf 7 18

4. sınıf 5 13

Veri Toplama Araçları

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçe-
ği: 24 sorudan oluşan likert tipinde bir öz-
değerlendirme ölçeğidir. Çeşitli sosyal du-
rumlarla ilgili olarak ortaya çıkan kaygı ve 
kaçınma şiddetini sorgulamaktadır. Birincisi, 
sosyal ortamlarda yaşanan kaygı düzeyini ve 

ikincisi, kaçınma davranışının şiddetini ölç-
meye yönelik iki alt-ölçek içermektedir. Her 
bir alt-ölçekten alınabilecek puanlar 0 ve 72 
arasında değişebilmekte ve toplam ölçek pu-
anı 0 ile 144 arasında olmaktadır. Alınan pu-
anın yükselmesi sosyal kaygının ve kaçınma-
nın şiddetlendiğini göstermektedir. Önerilen 
kesim puanı her bir alt öl-çek için 25 ve top-
lam puan için 50’dir. Ölçek Liebowitz (1987: 
141-173) tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve 
güvenilirlik çalışmaları Heimberg ve arka-
daşları (1999: 199-212), Türkçe formunun 
geçerlik ve güvenilirlik çalışması Dilbaz 
(2001: 132), Soykan ve arkadaşları (2003: 
59-69) tarafından yapılmıştır.

Piyano Dersi Final Sınavı: Öğrencilerin 
piyano dersi başarıları ile ilgili verileri elde 
etmek üzere, 2016-17 eğitim ve öğretim yılı 
bahar dönemi final sınavlarından almış ol-
dukları notlar değerlendirilmiştir.

Veri Toplama

Ölçek formları araştırmacı tarafından, araştır-
maya dahil olan öğrencilere toplu bir şekilde 
gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra verilip, 
20 dakika içerisinde cevaplandırmaları isten-
miştir. 

Piyano final sınavında ise öğrencilerin per-
formansları, hazırladıkları programlarını çal-
maları koşulu ile piyano sınav komisyonu 
tarafından gözlemlenmiş ve 100 üzerinden 
puanlandırılarak değerlendirilmiştir.
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Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın yapılabilmesi için Süleyman 
Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekanlığı’ndan sözel olarak izin alınmıştır. 
Çalışmaya katılması planlanan öğrencilere 
çalışmanın amacı ve gerekçesi hakkında bil-
gi verilip, çalışmaya katılıp katılmama ko-
nusunda özgür oldukları belirtildikten sonra 
sözlü onamları alınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırmanın verileri SPSS 24 paket programı 
ile analiz edilmiştir. İstatistiksel çalışmalarda 
verilerin dağılımı çok önemlidir. Çünkü istatis-
tik araştırmalarda yapılan birçok testin uygu-
lanabilmesi için, dağılımın normal veya nor-
male yakın olması gerekir (Kalaycı, 2008: 53). 

Araştırmada verilerin normal dağılıp dağıl-
madığını anlamak için Tablo 2 de görüldüğü 
üzere, Kolmogorov-Smirnov testi uygulan-
mıştır. Skewness ve Kurtosis değeri -1.96 
ve +1.96 aralığında ve p>.05 şeklinde çıktığı 
için verilerin normal dağılımda olduğu sonu-
cuna varılmış, bu nedenle de parametrik test-
ler kullanılmıştır. 

Araştırmada, müzik öğrencilerinin sosyal 
kaygı, sosyal kaçınma ve toplamda sosyal 
fobi puan ortalamaları ve piyano dersi başa-
rı puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
için Pearson Çarpım Momentler Korelasyon 
Katsayısı analizleri gerçekleştirilmiştir. Sos-
yal kaygı, sosyal kaçınma ve toplamda sosyal 
fobi puanlarının cinsiyet değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacı 
ile ise, Independent T-Test’i kullanılmıştır.

Tablo 2. Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları

Değerler Sosyal Kaygı 
Puanı

Sosyal Kaçınma 
Puanı

Sosyal Fobi 
Puanı

Piano 
Puanı

N 39 39 39 39

Parametreler x
ss

23.49 17.46 40.94 64.10

11.69 9.83 19.86 20.45

Skewness .273 .654 .263 -.080

Kurtosis -.482 .615 .158 -.876

p .200* .141* .200* .200*

*p>.05
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Araştırmanın Problemi 

Bu çalışmanın problemini, müzik bölümü 
öğrencilerinin sosyal kaçınma/kaygı/fobi dü-
zeyleri ile piyano başarıları arasındaki ilişki 
ve aynı zamanda cinsiyet değişkeni açısından 
sosyal kaçınma/kaygı/fobi düzeyleri arasın-
daki fark oluşturmaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın uygulaması Süleyman Demirel 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik 
Bölümü öğrencileri ile sınırlıdır.

BULGULAR

Tablo 3. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeyleri İle Piyano Dersi Başarı 
Puanlarının Korelasyon Katsayısı

n x ss r p

Sosyal Kaygı Puanı 39 23.49 11.69 -.860 .000*

Piyano Dersi Başarı Puanı 64.10 20.45

      *p<.01

Tablo 3’de görüldüğü gibi, müzik öğrencile-
rinin sosyal kaygı düzeyleri ile piyano dersi 
başarı notları arasında .01 düzeyinde negatif 
yönde anlamlı bir ilişki vardır. Buradan ha-
reketle, müzik öğrencilerinin sosyal kaygı 

düzeyleri azaldıkça, piyano dersi başarı not-
larının arttığı ya da tam tersi sosyal kaygı dü-
zeyleri arttıkça, piyano dersi başarı notlarının 
düştüğü söylenebilir.

Tablo 4. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Kaçınma Düzeyleri İle Piyano Dersi Başa-
rı Puanlarının Korelasyon Katsayısı

n x ss r p

Sosyal Kaçınma Puanı 39 17.46 9.83 -.861 .000*

Piyano Dersi Başarı Puanı 64.10 20.45

      *p<.01

Tablo 4’de görüldüğü gibi, müzik öğrencileri-
nin sosyal kaçınma düzeyleri ile piyano dersi 
başarı notları arasında .01 düzeyinde negatif 
yönde anlamlı bir ilişki vardır. Buradan ha-
reketle, müzik öğrencilerinin sosyal kaçınma 

düzeyleri azaldıkça, piyano dersi başarı not-
larının arttığı ya da tam tersi sosyal kaçınma 
düzeyleri arttıkça, piyano dersi başarı notları-
nın düştüğü söylenebilir.
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Tablo 5. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Kaçınma Düzeyleri İle Piyano Dersi Başa-
rı Puanlarının Korelasyon Katsayısı

n x ss r p

Sosyal Fobi Puanı 39 40.95 19.86 -.932 .000*

Piyano Dersi Başarı Puanı 64.10 20.45

      *p<.01

Tablo 5’de görüldüğü gibi, müzik öğrenci-
lerinin sosyal fobi düzeyleri ile piyano dersi 
başarı notları arasında .01 düzeyinde nega-
tif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Buradan 
hareketle, müzik öğrencilerinin sosyal fobi 

düzeyleri azaldıkça, piyano dersi başarı not-
larının arttığı ya da tam tersi sosyal fobi dü-
zeyleri arttıkça, piyano dersi başarı notlarının 
düştüğü söylenebilir.

Tablo 6. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Cinsiyet Değişkeni 
Açısından Farklılaşmasına Yönelik T-testi Sonuçları

Cinsiyet n x ss t p

Kız 24 26,63 10,80 2,19 ,037*

Erkek 15 18,47 11,63

         *p<.05

Tablo 6’da  görüldüğü gibi, müzik öğrenci-
lerinin cinsiyet değişkeni açısından sosyal 
kaygı düzeylerinin arasındaki farkın .05 dü-
zeyinde anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu-

radan hareketle, kız öğrencilerin sosyal kaygı 
düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha faz-
la olduğu söylenebilir. 

Tablo 7. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Kaçınma Düzeylerinin Cinsiyet Değişkeni 
Açısından Farklılaşmasına Yönelik T-testi Sonuçları

Cinsiyet n x ss t p

Kız 24 19,75 9,23 1,86 ,073

Erkek 15 13,80 9,96

*p<.05
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Tablo 7’de görüldüğü gibi, müzik öğrencileri-
nin cinsiyet değişkeni açısından sosyal kaçın-
ma düzeylerinin arasında fark bulunamamış-

tır. Buradan hareketle, kız öğrenciler ve erkek 
öğrencilerin sosyal kaçınma düzeylerinin bir-
birine denk olduğu söylenebilir. 

Tablo 8. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Fobi Düzeylerinin Cinsiyet Değişkeni Açı-
sından Farklılaşmasına Yönelik T-testi Sonuçları

Cinsiyet n x ss t p

Kız 24 46,37 18,65 2,25 ,032*

Erkek 15 32,26 19,19

*p<.05

Tablo 8’de  görüldüğü gibi, müzik öğrencile-
rinin cinsiyet değişkeni açısından sosyal fobi 
düzeylerinin arasındaki farkın .05 düzeyinde 
anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan ha-
reketle, kız öğrencilerin sosyal fobi düzeyle-
rinin erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu 
söylenebilir. 

TARTIŞMA 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalara göz atıldı-
ğında, Küçük (2010: 46) araştırmasında, mü-
zik öğretmeni adaylarının çalgı eğitimi başarı-
ları ile sınav kaygısı düzeyleri arasında negatif 
yönde anlamlı bir ilişki saptamıştır. Bu bulgu, 
kaygı düzeyinin müzik bölümü öğrencileri-
nin çalgı performansı üzerinde olumlu ya da 
olumsuz etkilerinin olduğunu göstermektedir. 

Naçakçı ve Dalkıran’a göre ise (2011: 55), 
başarı düzeyi yüksek öğrencilerin sınavlarda 
akademik başarıları düşük öğrencilere göre 
daha az kaygılı oldukları söylenebilir.  

Sahne heyecanı, icracının yetenek, yaş, tecrü-
be ve hazırlık seviyesinden bağımsız olarak 
görülebilir. Farklı ülkelerde yapılan çalış-
malarda, sahne heyecanının ortalama olarak 
müzisyenlerin %50’sini etkilediği, ayrıca bu 
olgunun müzisyenler tarafından en sık yaşa-
nan psikolojik problem olduğu belirtilmiştir 
(Fehm ve Schmidt, 2006: 98-109). 

Bir diğer çalışmaya ilişkin elde edilen sonuç-
lar kapsamında müzik öğretmeni aday aday-
larının “sürekli- kaygı düzeyi ve özel yetenek 
1. aşama puanları” arasında istatistiksel açıdan 
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptan-
mıştır (p<.05). Özel yetenek 2. aşama puanları 
arasında ise işitme alanı sınav puanları açısın-
dan negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuş-
tur (p<.05) (Yokuş vd., 2013: 160).  

Başka bir araştırmada Yokuş (2013: 29), mü-
zik öğretmeni adaylarının sürekli kaygı dü-
zeyleri ve akademik başarıları arasında anlam-
lı bir ilişki olduğunu saptanmıştır. 
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Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda cinsiyet 
değişkeni açısından elde edilen sonuçlara ba-
kıldığında; sosyal fobinin kadınlarda, erkek-
lere göre görülme sıklığının yaklaşık 1/2 ora-
nında daha fazladır (Schneier vd., 1992: 282-
288).  Başka bir çalışmada ise klinik ortamda, 
sosyal kaygının kadın ve erkeklerde görülme 
oranı 1/1 oranındadır (Rapee vd., 1988: 287-
299). 

Çocuklar ve ergenlerin ilk dönemlerinde, kız-
ların erkeklerden daha yüksek seviyede sosyal 
kaygı taşıdıkları, özellikle olumsuz değerlen-
dirilmekten korkma boyutunun daha yüksek 
olduğu belirtilmektedir. Ergenlik döneminde-
ki kızlar, kendilerinin görünüşü ve davranış-
ları hakkında başkalarının yapmış olduğu de-
ğerlendirmelere erkeklerin verdiğinden daha 
fazla önem vermektedir (La Greca ve Lopez, 
1997: 83-94).  

Yine yapılan diğer araştırmalarda, kadınların 
erkeklere oranla bu kaygıyı daha fazla yaşa-
dıklarını göstermektedir (Osborne ve Frank-
lin, 2002: 86-93; Rae ve McCambridge, 2004: 
432-439; Naçakçı ve Dalkıran, 2011: 55). Yo-
kuş ve arkadaşlarının (2013: 159) ve Güven’in 
yapmış olduğu çalışmalara göre (2013: 269) 
ise öğrencilerin kaygı durumunda cinsiyet de-
ğişkeni açısından herhangi bir fark yoktur.

SONUÇ

Yapılan bu çalışmada, öğrencilerin sosyal 
kaygı, sosyal kaçınma ve sosyal fobi düzeyle-
ri arttıkça piyano ders başarılarının azaldığı ya 

da sosyal kaygı, sosyal kaçınma ve sosyal fobi 
düzeyleri azaldıkça piyano ders başarılarının 
arttığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç lite-
ratürde konuyla ilgili yapılan araştırmalardan 
elde edilen sonuçlarla paralellik göstermekte-
dir. 

Yapılan bu çalışmada ayrıca, sosyal kaygı ve 
sosyal fobi açısından kızların erkeklere oranla 
daha kaygılı ve fobik oldukları ortaya çıkmış; 
sosyal kaçınma açısından ise her iki cinsiyet 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu 
sonuçlar literatürde konuyla ilgili yapılan 
araştırmalardan elde edilen sonuçlarla büyük 
ölçüde paralellik göstermektedir.

ÖNERİLER

Müzisyenlerde performans kaygısının etkile-
rini azaltabilmek için kullanılan başa çıkma 
stratejileri çok geniş bir repertuar oluşturmak-
tadır. Bu stratejilerin bazılarının işlevsel oldu-
ğu, bir bölümünün ise işlevsel olmadığı görül-
mektedir. İşlevsel olmayan stratejiler içinde 
en dikkate alınması gerekeni doktor kontro-
lü olmaksızın ilaç kullanımıdır (Çırakoğlu, 
2013: 102). Performans öncesi kullanılması 
planlanan ilaçların dozunun belirlenmesi ve 
kullanılıp kullanılmaması konusunda doktora 
danışılması çok önemlidir. Bu tarz ilaçların 
olumlu ya da olumsuz etkilerinin kişiden kişi-
ye değişkenlik gösterebileceği unutulmamalı-
dır. Aynı zamanda ilaç kullanımı, performans 
kaygısı için geçici ve anlık duruma yönelik bir 
çözümdür. Sorunun köküne inmez ve bir daha 
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ki performans öncesinde aynı sıkıntıların ya-
şanması muhtemeldir.

Daha köklü bir çözüm için,  öncelikle düzenli 
psiko-terapi teknikleri ile uzman yardımı alı-
narak sorunun köküne inilmesi ve bu şekilde 
performans kaygısı sorununa daha kalıcı çö-
zümler elde edilmeye çalışılması önerilebilir. 

Burada ayrıca bilişsel ve davranışsal yön-
temlerden bahsetmek mümkündür. Bilişsel 
yöntemler, kişide kaygı oluşturan ve ayrıca 
performans becerilerini etkileyen olumsuz dü-
şünce sistemlerini değiştirmeye yönelik yön-
temlerdir. Kişinin kendi hakkındaki olumsuz 
düşüncelerinin karşısında; olumlu, etkili ve 
yapıcı fikirler üretmesinin ve bunları içselleş-
tirmesinin sağlanması şeklinde uygulanması 
etkili olacağından, önerilir.

Davranışsal yöntemler ise, performans heye-
canı nedeniyle görülen olumsuz davranış şe-
killerini değiştirmeye yöneliktir. Öğrencinin 
farklı piyanolarda, farklı ortamlarda ve bazen 
de olumsuz koşullarda çalmaya alıştırılması-
nın sağlanması şeklinde etkili olacağından, 
önerilir.

Performans öncesi aşırı kaygı ve stresi kısmen 
kontrol etmek adına, her gün düzenli olarak 
nefes egzersizleri, meditasyon ve temiz hava-
da yürüyüş yapmak gibi etkinliklerin perfor-
mans kaygısını dengelemede oldukça etkili 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle aksatılma-
dan yapılması önerilir.
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EXPANDED ENGLISH ABSTRACT

Definition and Importance: As people have a social presence, communication is an unavo-
idable necessity. Interpersonal relationships form an important aspect of life, determining the 
success and happiness of an individual. On the other hand, social anxiety is an undesirable state 
which impairs interpersonal relationships and has a negative effect on the whole of a person’s 
life. According to the theory and data related to social anxiety, it is the fear of social behaviour 
being observed, examined and evaluated (Kashdan, 2007: 352). Throughout a person’s life, it is 
inevitable that they will be involved in some form of social interaction. The first socal interac-
tion acquired by a child is within their own family. Growth and development within the family 
equips the child psychologically, sociologically and physiologically to be able to adapt to the 
outside world. The primary developmental variables in social anxiety which differentiate indi-
viduals with high levels and low levels of social anxiety are parental care (authority discipline, 
ambition, neglect, rejection, over-protection etc) and the individual’s satisfaction with their 
own body, personality and success (Fenigstein et al., 1975: 524). Insufficient preparation or per-
ceived ability are important factors in performance anxiety (Kenny et al., 2004: 757-777) and it 
has been emphasised that the anxiety can vary according to the degree of difficulty of the task to 
be performed (Abel and Larkin, 1990: 171-182). The foundation stones of music education are 
undoubtedly performance-based behaviours. To be able to perceive the historical process and 
theoretical aspects of music, it is thought to be important to be able to achieve a certain level of 
performance. In music education, usually when music is mentioned, the first things that come to 
mind are ‘performing music’ rather than ‘theoretical knowledge of music’ and the basic reasons 
for this are that musical performance is thought of in the specific statements in the concepts of 
‘playing, singing, conducting, composing and improvisation. Performance anxiety is a social 
state in which the musician is evaluated by the audience and is classified as a type of social 
phobia in the DSM-IV (Davis et al., 2001: 257-269; Fehm and Schmidt, 2006: 98-109; Osborne 
and Franklin, 2002: 86-93) and it has been reported to display several common characteristics 
with social phobia, which is known to be a social anxiety disorder (Rodebaugh and Chambless, 
2004: 809-820).Examination anxiety is an emotional state experienced several times by most 
people during their educational life. This state can be explained by several reasons before the 
examination such as insufficient preparation for the examination, lack of knowledge of produc-
tive working methods,  the expected success is higher than the level of ability, previous bad 
experiences in examinations and lack of self-confidence, and during the examination, unease 
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and anxiety about the performance expected from the individual (Küçük, 2010: 38). In musi-
cal instrument lessons, which are an important part of music education, examination anxiety 
experienced by students has as much of a negative effect on the education process as it does 
on examination success. Playing oriented only to examination anxiety in musical instrument 
education rather than to acquire the necessary musical and technical elements, leads to an insuf-
ficient acquisition of kinetic behaviours (Naçakçı and Dalkıran, 2011: 49). This state can affect 
the performance of music students in both piano examinations and concerts and can prevent the 
student from displaying their true performance. The piano occupies the position of foundation 
musical instrument in all institutions delivering music education. It is an extremely important 
musical instrument in the professional equipment of all individuals who are graduating or will 
graduate from these institutions. Aim: The aim of this study was to evaluate the relationship 
between success in piano lessons and social anxiety of students in the Music Department of the 
Fine Arts Faculty and to examine differences in the levels of social anxiety in respect of some 
variables. To this end, responses were sought to the following questions in respect of students 
in the Music Department:

1. Is there a significant relationship between points in piano lessons and social anxiety points?

2. Is there a significant relationship between points in piano lessons and social avoidance 
points?

3. Is there a significant relationship between points in piano lessons and social phobia points?

4. Is there a difference in the level of social anxiety according to the variable of gender?

5. Is there a difference in the level of social avoidance according to the variable of gender?

6. Is there a difference in the level of social phobia according to the variable of gender?

Method: In this research, a correlation model with quantitative study methods was used to 
determine the relationship between the level of success in piano lessons and the social anxiety, 
social avoidance and social phobia levels of students in the Music Department of the Fine Arts 
Faculty. The study group comprised 39 students attending the Music Department of the Fine 
Arts Faculty of Suleyman Demirel University in the 2016-2017 academic year.  The study data 
were taken from the Liebowitz Social Anxiety Scale and the marks of the students in the piano 
examination at the end of the 2016-2017 academic year. To determine the relationship between 
the piano examination points and the social anxiety and avoidance and the mean total socal 
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phobia points of the music students, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient Analysis 
was applied. The Independent t-test was used to determine any differences in the social anxiety 
and avoidance and the mean total socal phobia points according to gender.  Findings: The ma-
jority of the results of this study were consistent with the results obtained in several previous 
studies in literature on this subject. It was determined that as social anxiety/avoidance/phobia 
levels increased, so the success of piano lessons decreased and as social anxiety/avoidance/
phobia levels decreased, so the success of piano lessons increased. The results of the study 
were consistent with those of previous studies related to gender and social anxiety. The levels of 
social anxiety and social phobia of female students were determined to be higher than those of 
male students. No difference was determined between the genders in respect of social avoidan-
ce levels. Conclusion: The higher the level of social phobia of students, the lower the success 
of piano lessons has emerged. It has emerged that female students have higher social phobia 
than male students. These results were seen to be consistent with most of the previous studies 
in literature on this subject.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı değer kazanımı hedefinde 
hazırlanan bazı şarkıların 7. sınıf öğrencileri üzerindeki etki-
sini belirleyebilmektir. Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim 
yılında Kars ili Merkez ortaokullarından olan Ziya Gökalp Or-
taokulunda gerçekleştirilmiştir. 23 kişi deney grubunu, 20 kişi 
kontrol grubunu oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmada deney-
sel desende deney grubu-kontrol grubu kullanılarak nicel bir 
araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada MÖDAÖ(Müzik 
Öğretiminde Değer Algısı Ölçeği) geliştirilmiştir. Daha son-
ra örneklem grubu olan Ziya Gökalp Ortaokulundaki tüm 7. 
sınıflara uygulandıktan sonra, ortalama düzeyi birbirine eşit 
olan 7-A ve 7-C sınıfları deney ve kontrol grubu olarak be-
lirlenmiştir. Çalışmanın takvimine uygun olarak deney grubu 
öğrencilerine değer kazanımına yönelik bestelenen etkinlik 
eserleri, hazırlanan etkinlik programları dâhilinde öğretile-
rek sürecin sonunda MÖDAÖ tekrar sontest olarak deney ve 
kontrol gruplarına uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda 
elde edilen nicel veriler SPSS 21.0 paket programında analiz 
edilerek frekans tabloları, bağımlı ve bağımsız t testi kulla-
nılmıştır. Bulgular: Verilerin analizlerinde deney ve kontrol 
gruplarının, müzik öğretiminde değer algıları ile ilgili son test 
puanları arasında deney grubu lehine; deney ve kontrol grup-
larının, müzik öğretiminde değer algısı ölçeğinin alt boyutla-
rı olan paylaşımcı olmak, sorumluluk ve hoşgörü-duyarlılık 
boyutları açısından, son test puanları arasında deney grubu 
lehine; deney grubunun öntest ölçüm puanları ile sontest öl-
çüm puanları arasında sontest lehine anlamlı bir farklılık tes-
pit edilmiştir. Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda, müzik 
öğretiminde değerler eğitimi programının ve bu kapsamda 
hazırlanan değerler eğitimi etkinlik şarkılarının, öğrencilerin 
değer algılarını olumlu yönde etkilediğini ve desteklediğini 
söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretimi, Değerler Eğitimi, Şar-
kılar

Abstract: Aim: This study aims to examine to determine the 
effects of some sample works that is created on the aim of app-
reciation on 7th grade students. The work showed at the Ziya 
Gökalp Secondary School from the central middle schools in 
Kars province in 2014-2015 school year. 23 people involved 
the experimental group and 20 people involved the control 
group. Method: This study was used a quantitative research 
model using the experimental group-control in experimental 
pattern. In this study the scale SVPME (Scale of Value Per-
ception in Music Education) was developed. After this scale 
was applied to the related sample groups of all classes of 7th 
grade in Ziya Gökalp Primary School, the classes 7-A and 7-C 
which have low level of average were determined as the ex-
perimental and control groups.  As appropriate to the calendar 
of the study the activity works that were composed within the 
scope of prepared activity programs to value gain were taught 
the experimental group and at the end of the process the scale 
SVPME was applied to the control and experimental groups 
as a final test. The quantitative data obtained by research were 
analyzed in the package program SPSS 21.0. Frequency tab-
les, dependent and independent t test were used. Results: A 
significant difference was found in the analysis of the data 
favor the experimental group Between final test scores of ex-
perimental and control groups related to value perceptions in 
music teaching; favor the experimental group between final 
test scores in terms of sharing, responsibility and tolerance-
sensitivity dimensions sub-dimensions of value perception 
scale in music teaching of experimental and control groups; 
favor the last test between posttest measurement scores with 
pre-test measurement scores of the experiment group. Conc-
lusion: As a result of this study can say that influence and 
support in a positive way the value perceptions of students of 
values education activity songs prepared in this context and 
values education program in music teaching.

Key Words: Music Teaching, Education Values, Songs 
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GİRİŞ

İnsanoğlu var olduğu günden beri ömrünü, 
kendini ve çevresini tanımaya adamış; bir 
yandan öz keşfini gerçekleştirirken bir yan-
dan da bilimin sistematiğine kapı aralamış-
tır. Bıraktığı izlerle günümüz ve geleceğe 
ışık tutacak olan birçok disipline de kaynak 
sağlamıştır. Yaşadığı her an merak ve ilgi ile 
dolu olan insan, bulunduğu ortam ve koşulla-
ra uyum sağlarken aynı zamanda bir sonraki 
alan ve davranış için de kendisine tecrübe ka-
zandırmıştır. Milyonlarca yılın birikimi olan 
bu ampirik davranışlar da, günümüz insanına 
kaynak teşkil etmiş, yılların süzgecinden ge-
çerek, kendi kavramları ile eğitim alanına ve 
literatüre girmiştir. 

Davranış, bilmenin ve öğrenmenin bir ürünü 
olarak kabul edilmektedir. Bilmek ve öğren-
mek aslında insanın doğasında bulunan temel 
bir ihtiyaçtır. Merak insanı fiziksel ve zihinsel 
donanımı ile birlikte keşif yolculuğuna çıka-
rır. Tarih sayfaları bu keşiflerin efsaneleşmiş 
hikâyeleri ile doludur. İlk insandan günümüze 
kadar gelen süre içerisinde tekerleğin icadı ne 
kadar önemli ise bugün akıl almaz teknolo-
ji ürünlerinin keşfi de o derece önem arz et-
mektedir. Bu ikisini aynı düzlemde birleştiren 
ise, 7000 yıl öncesindeki bilmenin ve öğren-
menin, günümüzdeki bilmek ve öğrenmek ile 
aynı ifadede oluşudur. Bu temelde şunu söy-
leyebiliriz ki; merak bilmeyi, bilmek de öğ-
renmeyi doğurmuştur (Akarsu, 2015:1).

Bilmek bir davranışı yapabilir hale gelmek 
olarak tanımlanırsa, öğrenmek de aslında onu 
yapıyor hale gelmektir. Yani öğrenme, bilme-
nin hayata transfer boyutudur. Kaynak olan 
bilgi, öncelikle birey tarafından bilme boyut-
lu sindirilir, daha sonra hayatta uygulamaya 
geçirince öğrenme boyutu kazanır. Zaten mü-
him olan da aslında bilinenlerin kullanılır ol-
ması değil midir? İşte bu da eğitimin transfer 
boyutudur ki, bilginin davranış halinde hayata 
geçirilmesidir. Eğitim sistemimizde belki de 
bu anlamda kısmen pragmatik düzenlemeler 
yapmak gerektiği söylenebilir. Okul hayatını 
tamamlayan bir birey, kullanmayacağı bilgi-
ler ile donatılmışsa bu durum sorgulanacak 
bir durumdur aslında (Akarsu, 2015:1). 

Eğitim felsefesi olarak hangi yaklaşım seçil-
miş ise bireyler öyle yetiştirilir ve toplumu 
şekillendirirler. Toplumun oluşmasında bire-
ye duyulan ihtiyaç, bekasında sorumluluğunu 
mislince arttırmaktadır. İnsanların birbiri ile 
iletişim ve diyalogları sayesinde şekillenen 
bu toplumsal yapı, geçmişin birikimi üzerine 
inşa edilir ve gelecek nesillere bu şekilde ak-
tarılır. Bir toplumda yaşayan insanların geç-
mişi ne ise o toplumun bireyleri de geçmişin 
aynısı ve aynası olmaktadır. Burada şüphesiz 
en önemli husus tutum ve değerlerin muh-
tevasıdır. Teknoloji bugün toplum için gıda 
mahiyetinde ise, değerler toplum için hava ve 
sudan farksızdır (Akarsu,2015:2). Bu denli 
önemli bir yere sahip olan değerlerin yaşatıl-
dığı ortamlardaki çocuklar sevgi ve ilgi gör-
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düğü için kendisini değerli hissetmeye başlar 
ve yetenekleri doğrultusunda artık kendisini 
gerçekleştirir (Kaya, 1997:84).

Değer kelimesi yaşadığımız, hissettiğimiz 
birçok duygunun ifade edilmesinde kulla-
nıldığı gibi önemli bir insan veya önemli bir 
simge için de kullanılmaktadır. Şöyle ki, ya-
şadığı topluma kıymetli hizmetlerde bulun-
muş önemli bir kişi için söylendiği gibi; bir 
ulus adına çok özel olayları veya o kıymette 
bir durumu ifade eden simge için de “O bizim 
çok önemli bir değerimiz” denmektedir. Bu 
kelime psikoloji, sosyoloji, felsefe ve antro-
polojinin derin bir kavramı olunca yaygınlık 
kazanmakta, baştan ve sondan aldığı eklerle 
bu sözcük, artık her disiplinin terminolojisin-
de kullanılmaktadır (Akarsu, 2015:14).

Bahsi geçen bu kavramın türevlerinden ba-
zıları da,  çoğul olarak “değerler” ifadesi ile 
karşımıza çıkan, “sosyal değerler”, “evrensel 
değerler”, “manevi değerler”, “cumhuriyet 
değerleri”, “folklorik değerler”, “kurumsal 
değerler”, “demokratik değerler”, “milli de-
ğerler”, “dini değerler”, gibi oluşumlar içe-
risinde kullanılmaktadır (Arslan ve Yaşar, 
2014:87). Bir de ahlaki değerler var ki; ah-
laki değerler, insana olumlu hedefler sunarak 
olumlu davranışın gerçekleşmesi eylemine 
imkân sağlar. Günümüzde görülen şiddet, 
menfaat ve ahlaki bunalımın sebebi insan-
ların iç dünyasındaki değer yoksunluğunun 
ortaya çıkmasıdır. İnsanları bir arada tutan 
etkenlerin başında, sahip oldukları değerler 

gelmektedir (Aydın ve Gürler, 2014:87). Bu 
yüzden değerler hem bireysel yaşamlarda 
hem de toplumsal hayatta ciddi işlevler üstle-
nir (Kumbasar, 2011:45).

Geçmişin bize bıraktığı miras mahiyetindeki 
tutum ve değerlerin bir bölümü de kültürel 
varlıklarımızdan oluşmaktadır. Bilinçaltımız 
doğumdan ölüme kadar tüm yaşananları, çev-
remizde olanları, her şeyi kayıt eder (Küçük-
bezci, 2014:23). Bu şekilde kültür taşınımı 
sağlanır. Anlam ve alanı çok geniş olan kültür 
kavramına, konumuzun sınırlılıkları düşünü-
lerek detaylı bir giriş yapılmadan, önemli bir 
parçası olan müzik kültürüne ve müzik kül-
türü ile değerler eğitiminin ortak yanlarına 
değinmeye çalışacağız.

Bir toplumun analizinde en önemli unsur, o 
toplumun sahip olduğu değerlerdir. Böylelik-
le o toplumla ilgili ileriye dönük planlar ya-
pılabilir (Özensel, 2014:44). Toplumların ana 
damarlarından birisi olan müzik kültürü ses-
leri, ritimleri ve sözleri ile o toplumları tarif 
ederler. Geçmişi yani tarihi sırtında taşıdığı 
için müzik kültürünün gelecek kuşaklara ak-
tarılma sorumluluğu vardır. Eğitim kurumları 
da bu sorumluluk çerçevesinde ilgili alanların 
müfredatlarını düzenler ve etkinlikleri oluş-
tururlar. Genel anlamda eğitimin, özelde ise 
müzik eğitiminin amaçlarının gerçeklemesi, 
öğretim- öğretme süreçlerinin etkililiğine, bu 
etkililik ise büyük ölçüde öğretmenin, öğre-
tim ortamındaki etkinliklerine de bağlıdır” 
(Yükrük, 2004:15).
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Müzik eğitimi günümüz Türkiye’sinin eğitim 
sisteminde hak ettiği değeri görmese de, hem 
veliler hem de öğrenciler tarafından gereksiz 
bir dersmiş gibi görülse de yeni yapılan 
revizyonlar ile ve eğitim sistemimizdeki sa-
nat eğitiminin eksikliğinin hissedilmesi ile 
bir yapılanma sürecine girmiştir. Çocuklara 
aracısız ulaşabilen, birçok davranışı en kısa 
zamanda kazandırma yetisi olan bu disiplin 
aynı zamanda değerler eğitimi açısından da 
önemlidir. Duyuşsal kazanımların gerçek-
leşmesi boyutunda değer kazanımına hizmet 
edebilecek bir derstir.

Bilindiği gibi müzik evrensel bir dildir. Dün-
yanın hangi ülkesinden olursa olsun, duy-
duğumuz bir melodi, bize bir şeyler anlatır. 
Sözlerini anlamasak ta, ezgisi cümleler olup 
dökülmeye başlar. Her toplum, yaşadığı kül-
türü, taşıdığı mirası işlemiştir notalarında. 
Bunu kendisine vatani bir sorumluluk olarak 
atfedip, eğitim kurumlarında her disiplinde 
olduğu gibi, müzik eğitimi programlarında 
da bireylere kazandırmaya çalışır (Akarsu, 
2015:55).

Okullarda, çocukların hem etkinliklerini çok 
sevdiği hem de güçlü bir iletişim aracı olma-
sından dolayı müzik derslerinde, çocuk şar-
kıları en temel bağı teşkil etmektedir. Çocuk 
şarkıları, çocuklara, müzik dersine karşı ilgi 
ve sevgi, müzik zevki, müzik dinleme, mü-
zik yapma gereksinimi uyandırma, bireysel, 
toplumsal ve ulusal duyguları güçlendirme 
açısından önem arz etmektedir. Çocuk şar-

kılarının, ezgisel olarak kolaylığı, özgünlüğü 
ve akılda kalıcılığı olmasının yanı sıra, söz 
açısından çocuklara yönelik ilgi çekiciliği, 
güncelliği, eğlendiriciliği, düşündürücü yönü 
ve eğitici olması nedeniyle kazandırılacak 
davranışın sorunsuz ulaşımında çok etkilidir 
(Yıldız, 2002:65). Bunun yanı sıra çocukların 
zevk almasından ve iletişim kurma, davranışı 
kalıcı hale getirmede etkin olmasından dolayı 
da, değer kazanımı hususunda önemli bir araç 
olarak kullanılabilir.

Çocuklar yaşadıkları aileleri, bulundukları 
çevre ve topluluklardan değer edinir. Temel 
değerler içinde paylaşmak, yardımlaşmak, 
dostluk ve sevgi gibi daha birçok değer, gru-
ba dayalıdır. Çocuklar bir gurupta olmaya, 
akranları ile beraber birşeyler yapmaya ihti-
yaç duyarlar. Bu da şarkı öğretimi etkinlikle-
rinde mümkündür. Ayrıca, ahlaki değerleri de 
öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Müzik etkinlik-
lerinde, şarkı öğretiminde bolca yapılan grup 
çalışması sayesinde, normalde sessiz, suskun 
olan çocuğun da etkinliklere katılmasını sağ-
ladığı gibi birlikteliğin tadını hissettirir ve 
“bütünlük” duygusu geliştirirler (Keskinoğlu, 
2008:76).

Şarkı söyleme çalışmaları, değerler ve değer 
kazanımı açısından değerlendirildiğinde ço-
cukta toplumla uyum içinde olmayı gerektir-
diğini kavratır ve disiplin alışkanlığı kazan-
dırır. Böylelikle sorumluluk duygusu gelişir. 
Çocuğa kültür ve geleneklerini tanıttığı için 
vatanseverlik ve kültürel mirasa sahip çık-
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ma değerleri güçlenir. Vatan, ulus, bayrak 
sevgisini geliştirir. Etkinlik şarkıları estetiğe 
yöneltir ve çocuklara çevresine karşı duyarlı 
olmayı öğretir. Yaratıcılığını güdüler. Duy-
gusal yönden rahatlatır ve empati duygusunu 
geliştirir. Başka bir değişle çevresindekile-
rin de duygularını anlamayı öğretir (Öztürk, 
2005:26).

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı müzik öğretimi prog-
ramına ilave edilecek olan, örnek şarkı et-
kinliklerinin öğrencilerin değer algılarında 
ve ölçme aracının alt boyutları açısından ne 
derece etkili olacağını incelemek ve belirle-
yebilmektir. 

Denenceler

1.0. Deney ve kontrol gruplarının, sontest 
puan ortalamaları arasında anlamlı dü-
zeyde fark vardır.

1.1. Deney grubunun, öntest-sontest puan or-
talamaları arasında sontest lehine anlamlı 
düzeyde fark vardır.

1.2. Kontrol grubunun, öntest-sontest puan 
ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 
fark yoktur.

2.0. Ölçme aracının alt boyutlarından olan 
“Paylaşımcı Olmak” boyutu açısından, 
deney grubu ve kontrol grubu öntest 
puan ortalamaları arasında anlamlı dü-
zeyde farklılık yoktur.

2.1. Ölçme aracının alt boyutlarından olan 
“Sorumluluk” boyutu açısından, deney 
grubu ve kontrol grubu öntest puan orta-
lamaları arasında anlamlı düzeyde farklı-
lık yoktur.

2.2. Ölçme aracının alt boyutlarından olan 
“Hoşgörü-Duyarlılık” boyutu açısından, 
deney grubu ve kontrol grubu öntest 
puan ortalamaları arasında anlamlı dü-
zeyde farklılık yoktur.

2.3. Ölçme aracının alt boyutlarından olan 
“Paylaşımcı Olmak” boyutu açısından, 
deney grubu ve kontrol grubu sontest 
puan ortalamaları arasında anlamlı dü-
zeyde farklılık vardır.

2.4. Ölçme aracının alt boyutlarından olan 
“Sorumluluk” boyutu açısından, deney 
grubu ve kontrol grubu sontest puan orta-
lamaları arasında anlamlı düzeyde farklı-
lık vardır.

2.5. Ölçme aracının alt boyutlarından olan 
“Hoşgörü-Duyarlılık” boyutu açısından, 
deney grubu ve kontrol grubu sontest 
puan ortalamaları arasında anlamlı dü-
zeyde farklılık vardır.

Araştırmanın Önemi

Eğitim öğretim süreci içerisinde, çocukların 
gelişim düzeylerine göre hazırlanmış olan 
şarkılar, duyuşsal ve devinişsel kazanımlara 
büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Şarkı et-
kinlikleri ile gerçekleştirilen bu çalışmaya 
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paralel bir uygulama ve araştırma, yapılan 
incelemeler neticesinde Müzik öğretimi ala-
nında rastlanmamıştır. Ayrıca Müzik öğreti-
minde değer algılarını belirlemek amacıyla 
daha önce her hangi bir ölçme aracının olma-
dığı görülmüştür. Değerler eğitimi, ulusal ve 
uluslararası düzeyde günümüzde yoğun bir 
çalışma alanı haline gelmiştir. Bu nedenle, 
İlk ve Ortaokullarda müzik öğretiminde kul-
lanılmak üzere değerler eğitimi ile ilgili şarkı 
etkinliklerinin ilk kez yapılmasının da, alan-
da yeni çalışmalara kapı aralayacağı düşü-
nülmektedir. Bunlara ilaveten çalışma, başta 
müzik öğretimi olmak üzere birçok disiplinde 
etkinlik kitaplarının oluşturulmasına yönelik 
çalışmaları güdüleyecek, alt yapı niteliğinde 
oluşu nedeniyle önem arz etmektedir.

YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın modeli, veri top-
lama aracı ile verilerin analizi açıklanmıştır.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada deneysel desende deney gru-
bu-kontrol grubu kullanılarak nicel araştırma 
modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin düzeyleri 
arasındaki farkı belirleyebilmek amacıyla, 
öntest-sontest, deney-kontrol gruplu deneme 
modeli kullanılmıştır. Çalışmanın bağım-
sız değişkeni “Müzik Öğretiminde Değerler 
Eğitimi Programı”; bağımlı değişkeni ise öğ-
rencilerin değer kazanımı ve değerlerle ilgili 
algılarıdır.

Deney ve Kontrol Gruplarının Oluşturul-
ması

Araştırmanın nicel kısmını oluşturan çalış-
ma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının bahar 
döneminde, Kars merkez ortaokullarından 
olan Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenim gör-
mekte olan 7. sınıflar ile gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle Kars ili MEM’den çalışma ile ilgili 
gerekli izinler alınmıştır. Alınan izinler son-
rasında Ziya Gökalp Ortaokulunun müdürü 
ve müzik öğretmeni ile ön görüşme yapıl-
mıştır. Uygulanacak olan eğitim programı, bu 
kapsamda öğretilecek olan değerler eğitimi 
etkinlik şarkıları, dersin işlenişi ve de etkin-
liklerin amaçları hakkında bilgi verilmiştir. 
Okul idaresinden 7. sınıfların haftalık ders 
programları talep edilmiştir. Okul idaresi ve 
müzik öğretmeni ile birlikte öntest için uy-
gun bir tarih belirlenmiştir. Belirlenen tarihte 
okulun tüm 7. sınıflarına(toplam 94 kişi), veri 
toplama aracı öntest olarak uygulanmış, son-
rasında istatistiki açıdan birbirine denk olan 
7-A ve 7-C sınıfları deney ve kontrol gurup-
ları olarak belirlenmiştir.

Çalışmanın yürütüleceği 8 haftalık Müzik 
Öğretiminde Değerler Eğitimi programı et-
kinliklerinin oturum günleri, yeri ve tarihleri 
konusunda, resmi tatiller ve öğrencilerin sı-
navları dikkate alınarak, haftalık ders progra-
mına uygun bir şekilde okul idaresi ve müzik 
öğretmeni ile görüş birliği sağlanmıştır.
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Tablo 1. Çalışma Desenini Gösterir Tablo

Gruplar Ön Test Çalışması Yapılan İşlem Son Test Çalışması

Deney Grubu
7-A Sınıfı

T1 Müzik Öğretiminde 
Değerler Eğitimi 
Programı

T2

Kontrol Grubu
7-C Sınıfı

T2 Mevcut Program T2

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi deney 
gurubuna müzik öğretiminde değerler eğitimi 

programı uygulanmıştır. Kontrol gurubuna ise 
mevcut program devam ettirilmiştir. 

Tablo 2. Öntest Uygulamasına Katılan 7. Sınıf Öğrencilerini Gösterir Tablo

Sınıflar Cinsiyet Toplam

Kız Erkek

7-A 13 10 23

7-B 11 14 25

7-C 10 10 20

7-D 12 14 26

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Dağılımını Gösterir Tablo

Sınıflar Cinsiyet Toplam

Kız Erkek

7-A Deney Grubu 13 10 23

7-C Kontrol Grubu 10 10 20

7. sınıf öğrencilerinin MÖDAÖ ile ele edi-
len verilerden, öncelikle deney ve kontrol 
gruplarının sontestleri arasında anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığını analiz edebilmek 
için normallik dağılımına bakılmış, veri gru-
bu 50’nin altında olması nedeni ile normallik 
testi menüsünden Shapiro-Wilk değeri deney 
grubu için ,092 ve kontrol grubu için de ,052 

olarak tespit edilmiştir. Veri dağılımının nor-
mal olduğu görüldükten sonra gruplar arası 
bağımsız t testine geçilmiştir. Bu analize iliş-
kin, deney ve kontrol gruplarının istatistiksel 
değerleri, aşağıdaki Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ Öntest Puanlarına  
İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd T p

Deney

Kontrol

23

20

3,110

3,049

1,188

1,069

,247

,239

,177 ,861

Tablo 4 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinden almış oldukları puanların öntest 
verilerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek amacı ile yapılan bağımsız t testi 
sonucunda, deney grubunda öntest puan or-
talaması  =3,110,  kontrol grubunda öntest 
puan ortalaması  =3,049 olduğu görülmekte-
dir. “p” değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 
0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu so-
nuç istatistiksel olarak deney grubu ile kont-
rol grubunun öntest puanları arasında anlamlı 
bir farklılığın olmadığını göstermektedir. Bu 
değerler, deney ve kontrol gruplarının eşit dü-
zeyde olduğunu desteklemektedir.

Verilerin Toplanma Süreci

Verilerin toplanması aşamasında öncelikle 
müzik öğretiminde değerler eğitimi programı 
hazırlanmıştır. İlgili program, ilki tanıtım ol-
mak üzere 11 etkinlik halinde planlanmıştır. 
Tanıtım etkinliği dışında kalan 10 etkinlik, 
belirlenen 10 adet değer kazanımına yönelik 
olarak düzenlenmiştir. Bu 10 adet etkinliğin 
3 tanesi, MEB’in müzik öğretimi programı-
nın “Temel beceriler ve değerler” kısmında 

belirttiği “paylaşım, hoşgörü ve sorumluluk” 
değerleri ile ilgilidir.  Diğer 7 tanesi de prog-
ramda yer verilen bu temel 3 değeri destekle-
yici nitelikte olan ve amaca uygun bir şekil-
de belirlenen “adil olma, aile birliğine önem 
verme, cesaret-liderlik, çalışkanlık, doğru-
luk-dürüstlük, iyimserlik ve özgüven” değer-
leri ile ilgilidir. Müzik öğretiminde değerler 
eğitimi programı uygulanırken aynı zamanda 
program içerisinde öykü ve hikâye kurgu-
lama çalışmalarına yer verilmiş, öğrenciler 
ödevlendirilmiştir. Bunun amacı ise öğrenci-
lerin okuldan çıktıktan sonra da değerler ve 
değer kazanımı ile ilgilenebilmeleri, günlük 
yaşamları içerisinde değerlere zaman ayıra-
bilmelerini sağlamaktır. Müzik öğretiminde 
değerler eğitimi programı hazırlanırken, M. 
Şerif Keskinoğlu’nun yüksek lisans tezi olan 
“İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerine Uy-
gulanan Mesnevi Temelli Değerler Eğitimi 
Programının Ahlaki Olgunluğa ve Saldırgan-
lık Eğilimine Etkisi” ve Bülent Dilmaç’a ait 
olan “Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Veri-
len İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değer-
ler Ölçeği İle Sınanması” isimli doktora te-
zinden yararlanılmıştır. Etkinlik programları 
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ve değerler eğitimi şarkılarından birer örnek 
eklerde sunulmuştur.

Çalışmada öğrencilerin değer algıları ile ilgi-
li olumlu tutum ve davranışları kazanabilme 
adına, hazırlanan müzik öğretiminde değerler 
eğitimi programında kullanılmak üzere 10 
adet Değerler Eğitimi Etkinlik Şarkısı(DEEŞ) 
oluşturulmuştur. Örnek etkinlik şarkılarının 
sözleri, MEB’in müzik öğretim programın-
da yer alan paylaşım, hoşgörü ve sorumluluk 
değerleri ve bu değerleri destekleyeceği dü-
şünülen adil olma, aile birliğine önem verme, 
cesaret-liderlik, çalışkanlık, doğruluk-dürüst-
lük, iyimserlik ve özgüven değerlerinin iş-
lendiği sözlerden oluşmaktadır. Şarkı sözleri, 
alan uzmanı tarafından incelenmiş, seviyeye 
uygunluğu, hece ölçüleri ve anlam bakımın-
dan gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Daha 
sonra bu sözler, araştırmacı tarafından öğren-
ci seviyesi ve ses kapasiteleri dikkate alına-
rak bestelenmiştir.

Çalışmanın ölçme aracı amaçlar ve kazanım-
lara uygun olarak ilk kez kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir. Amaçlar ve kazanımlar, mü-
zik öğretim programında yer alan değer baş-
lıkları olan paylaşım, hoşgörü ve sorumluluk 
ile oluşturulmuş, ilgili değer algılarını belir-
leyebilme hedefli ölçme aracı hazırlanmıştır. 
Çalışmanın homojen olabilmesi açısından, 
okulların bulunduğu bölgelerdeki sosyoeko-
nomik düzey göz ardı edilmiştir. Çalışma-
nın içeriğini belirten ayrıntılı bir dilekçe ve 
ekte sunulan MÖDAÖ, 10 adet değerler eği-

timi etkinlik şarkıları ile Kars Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne müracaat edilmiş, gerekli izin-
ler alınmıştır. Çalışmanın yürütüleceği okul-
daki uygulamaların hem çocuklara faydalı 
olmasını, hem gönüllü iştirak edebilmelerini 
sağlamak hem de etkinliklerde herhangi bir 
etik kural dışı eylemin olmadığını saptaya-
bilmek adına, sosyal bilimler etik kurulundan 
Etik Kurul raporu alınmıştır. Daha sonra ça-
lışma ile ilgili süreç başlatılmıştır. 

Çalışmanın yapılacağı Ziya Gökalp ortao-
kulundaki 7. sınıfların tümüne, araştırmacı 
tarafından geliştirilen MÖDAÖ uygulana-
rak, birbirine denk olduğu kanaatine varılan 
2 sınıf(7-A ve 7-C) deney ve kontrol grubu 
olarak belirlenmiştir. 

Deney grubuna, 17 Nisan 2015- 02 Haziran 
2015 tarihleri arasında okul idaresi ile be-
lirlenen ders saatlerinde, hazırlanan etkinlik 
programları dâhilinde, müzik öğretiminde 
değerler eğitimi programının uygulanmasına 
başlanmıştır. 8 haftalık bu periyot içerisinde, 
deney grubuna biri tanıtım olmak üzere top-
lamda 11 etkinlik programı, planlandığı şe-
kilde sürdürülmüştür. Kontrol grubuna hiçbir 
etkinlik yapılmamış, normal müzik derslerin-
deki program devam ettirilmiştir. Süreç biti-
minde ise tayin edilen deney grubu ve kontrol 
grubuna, MÖDAÖ sontest olarak tekrar uy-
gulanmıştır. Elde edilen veriler gerekli ana-
lizler yapılarak bulgulara ulaşılmıştır.
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Veri Toplama Aracı

Araştırmanın deneysel kısmında, örneklem 
olarak belirlenen 7. sınıf öğrencilerinin, ön-
test ve sontest aşamalarında müzik derslerin-
deki değer algılarını belirleyebilmek adına 
Müzik Öğretiminde Değer Algısı Ölçeği adı 
altında bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Bu ölç-
me aracı, öncelikle bu çalışmada kullanılmak 
üzere ve aynı zamanda müzik öğretimi ala-
nında değerler eğitimi ile ilgili herhangi bir 
ölçeğin olmayışı sebebiyle, alana katkı olarak 
hazırlanmıştır.

Müzik Öğretiminde Değer Algısı Ölçeği 
(MÖDAÖ): Çalışmada kullanılan bu ölç-
me aracı, müzik öğretimi derslerindeki 
tüm etkinlikler içerisinde yer alan, müzik 
öğretimi programındaki 3 ana başlıktaki 
değerlerin(paylaşım, hoşgörü ve sorumluluk) 
öğrenciler tarafından algılanma düzeylerinin 
belirlenebilmesi için genel olarak 3 boyutta 
hazırlanmıştır. Ölçeğe, 3 boyutu destekle-
yeceği düşünülen, yönergede yer alan 7 de-
ğer daha ilave edilmiştir. Bunun sebebi hem 
faktörleri, ilişkili oldukları değerler ile güç-
lendirmek, hem de bu çerçevede hazırlanan 
değerler eğitimi etkinlik şarkılarının(10 adet) 
çeşit ve sayısını arttırabilmektir. İlk boyutta 8 
soru, ikinci boyutta 6 soru ve üçüncü boyut-
ta da 6 soru olmak üzere ölçeğin uygulama 
aşamasında toplamda 20 soru vardır. Ölçek, 
5’li likert tipi bir ölçektir. Dereceleme ölçeği 
A: Tamamen Katılıyorum, B: Büyük Ölçüde 
Katılıyorum, C: Kısmen Katılıyorum, D: Çok 

Az Katılıyorum, E: Hiç Katılmıyorum şeklin-
de ifade edilmiştir. Maddeler A:5, B:4, C:3, 
D:2, E:1 şeklinde puanlanmıştır. Puanların 
artması ve azalması, öğrencilerin değer algı-
larının düzeyini göstermektedir.

Müzik Öğretiminde Değer Algısı Ölçeğinin 
Geliştirilme Süreci

Madde Havuzunun Oluşturulması ve Görü-
nüş-Kapsam Geçerliği Aşaması

Ölçme aracının geliştirilmesine, öncelik-
le ölçme aracının biçiminin belirlenmesi ile 
başlanmıştır. Tasarlanan ölçme aracı iki bö-
lümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğ-
rencilerin demografik özelliklerinin yer aldığı 
kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise 71 madde-
den oluşan “Müzik Öğretiminde Değer Algı 
Ölçeği” ifadeleri yer almaktadır. Maddelerin 
tamamı olumlu olarak hazırlanmıştır. Ölçek-
teki 71 ifade müzik öğretimi programında yer 
alan 3 başlıktaki paylaşım, hoşgörü ve so-
rumluluk değerleri ile adil olma, aile birliği-
ne önem verme, cesaret-liderlik, çalışkanlık, 
doğruluk-dürüstlük, iyimserlik ve özgüven 
değerleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Görünüş ve kapsam geçerliği açısından uz-
manlar tarafından incelenen ölçeğin, alınan 
tavsiyeler ile gerekli düzenlemeleri yapılmış 
ve 46 madde halinde MÖDAÖ’nün pilot uy-
gulaması formu oluşturulmuştur.
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Ölçme Aracının Pilot Uygulaması ve Madde-
lerin Değerlendirilmesi

Uzman görüşleri doğrultusunda son şekli ve-
rilen ölçme aracının, güvenirlik düzeyini ve 
faktörlerini belirlemek adına ilk uygulamasına 
geçilmiştir. 46 madde haline getirilen ölçme 
aracı, Kars ili merkez ortaokullarından olan 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa, ŞAİKO ve İmam 
Hatip ortaokullarında, soru sayısının mini-
mum 5 katı uygulaması dikkate alınarak 7. sı-
nıflardan 230 öğrenciye pilot uygulaması ya-
pılmıştır. Pilot uygulamanın ardından çapraz, 
random ve tümü sıralı girilmiş olan verilerin 

olduğu ölçekler çıkarılmıştır. Bu uygulama-
dan sonra veriler SPSS programına girilerek, 
faktör analizi ve yapı geçerliği sınanmıştır. 
Kayıp veriler değer ortalaması kullanılarak ta-
mamlanmıştır. 

 Açımlayıcı Faktör Analizi

Müzik Öğretiminde Değer Algısı Ölçeğinin 
yapı geçerliğini inceleyebilmek için öncelikle 
Bartlett testi ve verilerin faktör analizi için uy-
gunluğunu belirleyebilmek adına Kaiser Me-
yer Olkin (KMO) uygulanmıştır. Test sonuçla-
rının yeterli düzeyde olduğuna karar verildik-
ten sonra açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Tablo 5. Müzik Öğretiminde Değer Algısı Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Değerleri

KMO ,889

Bartlett Testi

X2 3646,349

Sd 1035

p ,000

 Tablo 5’de olduğu gibi yapılan analiz sonuç-
larında Kaiser Meyer Oklin(KMO) değerinin 
,889 ve Bartlett testinin de anlamlı bulundu-
ğu (x2=3646,349; p<0,01)  görülmektedir. Bu 
değerlere ulaşıldıktan sonra açımlayıcı faktör 
analizine geçilmiştir.

Açımlayıcı faktör analizi yapılırken faktörde-
ki yük değerleri için sınır ,35 alınmıştır. Fak-
törlerin kendileri ile ilişkili maddeleri bulmak 
ve faktörleri daha kolay yorumlayabilmek için 

temel bileşenler analizi yöntemiyle (Principal 
Component Analysis Rotation Method) dik 
döndürme tekniği kullanılmıştır. 

Sonuçlarda birden çok faktöre ayrılan, arala-
rındaki fark 0,1’den az olan ifadeler ve fak-
tör yükü 1,0’ın altındakiler ölçme aracından 
çıkarılmıştır. Çıkarılan maddeler sonucunda 
3 faktörde toplanan, 20 ifadenin yer aldığı 
MÖDAÖ’nün son şekline ulaşılmıştır.



31

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos Sayı: 10 Yaz Dönemi Yıl: 2017

International Refereed Journal of Music Researches
May - June  - July  - August Summer Period Issue: 10 Year: 2017

ID:96 K:162
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

2015/04090

Tablo 6. MÖDAÖ’nün Faktörlerinin Açıkladıkları Varyans Yüzdeleri ve Özdeğerleri

Faktör Özdeğer Açıklanan Varyans

1

2

3

14,492

2,643

1,957

31,504

5,746

4,255

Toplam 19,092 41,504

Faktörlerin her birinin varyansı % 1.957 ile % 
14.492 arasında değişen bölümleri açıkladı-
ğı tespit edilmiştir. Birinci faktörün özdeğeri 
14,492 ve açıkladığı varyans oranı % 31,504, 
ikinci faktörün özdeğeri 2,643 ve açıkladığı 
varyans oranı ise % 5,746, üçüncü faktörün 
özdeğeri 1,957 açıkladığı varyans oranı da % 

4,255 olarak belirlenmiştir. Açıklanan toplam 
varyans miktarı ise % 41,504 olarak belirlen-
miştir. Literatürde sosyal bilimlerde toplam 
varyans oranının % 40 ile % 60 arasında ideal 
olarak değerlendirmesinden hareketle varyans 
oranının yeterli düzeyde olduğu kanısına va-
rılmıştır.

Tablo 7. MÖDAÖ’nün Alt Boyutları ve Bu Boyutlarda Yer Alan Maddeler

Faktör Madde Sayısı Madde Numaraları

1
2
3

8
6
6

30, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 46
2, 3, 4, 5, 6, 7
10, 11, 13, 14, 16, 17

Tablo 7’de Müzik Öğretiminde Değer Algısı 
Ölçeğinin 3 boyutta ve 20 maddeden oluştuğu 
görülmektedir. Pilot uygulamada soru numa-
raları, asıl uygulama formu oluşturulurken de-

ğiştirilmiştir. Faktör numarası ve madde sırası 
dikkate alınmıştır. Örneğin 30 nolu ifade, asıl 
uygulama formunda 1 nolu ifade olmuştur. 
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Tablo 8. Müzik Öğretimi Değer Algısı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Madde No

Faktörler

1. Faktör 2. Faktör 3. Faktör

Madde 30 ,707

Madde 35 ,570

Madde 37 ,632

Madde 38 ,739

Madde 39 ,619

Madde 42 ,646

Madde 44 ,629

Madde 46 ,657

Madde 2 ,565

Madde 3 ,575

Madde 4 ,549

Madde 5 ,742

Madde 6 ,826

Madde 7 ,781

Madde 10 ,405

Madde 11 ,526

Madde 13 ,701

Madde 14 ,674

Madde 16 ,672

Madde 17 ,592

Elde edilen verilere göre ilk faktör olan “Pay-
laşımcı Olmak” değeri, 8 maddeden oluşmak-
tadır. Maddelerin faktör yük değerleri ise, .57 
ile .73 arasında değişmektedir. “Sorumluluk” 
olan ikinci faktör, 6 maddeden oluşmaktadır. 
Maddelerin faktör yükleri .54 ile. 82 arasında 
değişmektedir. “Hoşgörü ve Duyarlılık” adı 
verilen üçüncü faktörde ise 6 madde yer al-
maktadır. Maddelerin faktör yük değerleri .40 
ile .70 arasında değişmektedir. 

MÖDAÖ’nün Güvenirlik Çalışması

Hazırlanan ölçme aracının güvenirlik çalışma-
sı için, her faktöre ait iç tutarlılık katsayıları 
(Cronbach’s Alpha) hesaplanmıştır. 8 madde-
den oluşan “Paylaşımcı Olmak” faktörünün iç 
tutarlık katsayısı alpha: ,836 olarak hesaplan-
mıştır. 6 maddeden oluşan “Sorumluluk” alt 
boyutunun iç tutarlık katsayısı alpha: ,823 ola-
rak tespit edilmiştir. 6 maddeden oluşan “Hoş-
görü ve Duyarlılık” alt boyutunun iç tutarlık 
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katsayısı ise alpha: ,731 olarak hesaplanmış-
tır. Tüm ölçeğin iç tutarlık katsayısı ise alpha: 
,950 olarak hesaplanmıştır.

 MÖDAÖ’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi

Ölçme aracının yapı geçerliği kapsamında 
yapılan açımlayıcı faktör analizinin ardından, 
belirlenen üç faktörlü yapının doğruluğunun 
test edilmesi için doğrulayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Modelin veri uygunluğu için 
birçok istatistik olmakla birlikte genellik-
le ele alınan göstergeler χ2, χ2/df, RMSEA, 
NNFI, CFI ve GFI değerleridir (Çokluk, 
Büyüköztürk ve Şekercioğlu, 2010: 270). 
MÖDAÖ’nün üçt faktörden oluşan modeli-
nin toplanan verilerle ne derece uyum göster-
diğini incelemek amacıyla yapılan doğrulayı-
cı faktör analiz ile model-veri uyumu için he-
saplanan ki-kare değeri anlamlı bulunmuştur 
(χ2= 326.22, sd=167, p<.01). Yapılan DFA 
sonucunda sınanan üç faktörlü model ince-
lendiğinde elde edilen uyum indeksleri de-
ğerlerinin RMSEA=0.076  ve χ2/df=1.95 de-
ğeri ve RMR=0.15, SRMR=0.079, GFI=0.83, 
AGFI= 0.79, NFI=0.87, NNFI=0.92, 
CFI=0.93 ile değerlerin önerilen ölçütlere 
uygun olduğu görülmektedir. Maddelerin 
faktörleri ile olan ilişkilerini gösteren stan-
dardize edilmiş katsayılar 0.50 ile 0.83 ara-
sında değişmekte olup tümü .01 düzeyinde 
anlamlıdır. Genel olarak model uyum indeks-
leri incelendiğinde iyi bir uyumu yakalamak-
la birlikte model RMSEA=0.076, χ2/df=1.95 
(Tabachnick ve Fidell, 2001:698) olmasıyla 

iyi bir uyum göstermiştir. Yapılan birinci mo-
difikasyonla (M5 ve M6 arasında) üç faktör-
den oluşan modelinin doğrulayıcı faktör ana-
liz ile model-veri uyumu için hesaplanan ki-
kare değeri anlamlı bulunmuştur, χ2= 275.81, 
sd=166, p<.01. Aynı analiz ile hesaplanan bazı 
uyum istatistikleri şöyledir: (χ2/sd)=1,66, 
RMSEA=0.064, RMR=0.13, GFI=0.86, 
AGFI=0.82, NNFI=0.95, NFI=0.89, CFI= 
0.95. Maddelerin faktörleri ile olan ilişkile-
rini gösteren standardize edilmiş katsayılar 
0,50 ile 0,83 arasında değişmekte olup tümü 
.01 düzeyinde anlamlıdır. Genel olarak model 
uyum indeksleri incelendiğinde iyi bir uyumu 
yakalamakla birlikte model RMSEA=0.064, 
χ2/df=1.66 (Tabachnick ve Fidell, 2001:698) 
olmasıyla iyi bir uyum göstermiştir.

Müzik öğretiminde değer algısı ölçeğinin ge-
çerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlandık-
tan sonra ölçme aracının son hali verilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI  

Bu çalışma;

1. 2014-2015 öğretim yılı, Kars ili, Merkez 
ilçesinde bulunan Ziya Gökalp ortaoku-
lundan, birbirine denk olduğu kabul edi-
len iki 7. sınıf ile;

2. Ölçme ve değerlendirme, öğrencilere uy-
gulanan müzik öğretimi değer algısı öl-
çeği ile sınırlıdır.
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ARAŞTIRMA PROBLEMİ

İlkokul ve ortaokul, müzik öğretimi progra-
mına ilave edilecek olan, örnek şarkı etkin-
liklerinin değer algıları ve ölçme aracının alt 
boyutları açısından öğrencilerin değer kaza-
nımına etkisi ne düzeydedir?

VERİLERİN ANALİZİ

Araştırma içeriğindeki uygulamalar yapıl-
dıktan sonra ölçme aracı ile elde edilen ve-
riler, SPSS 21.0 istatistik paket programına 
girilmiş ve araştırmanın amacı doğrultusun-
da analizler yapılmıştır. Deney ve kontrol 
grubundaki öğrencilerin değer algılarındaki 
düzeylerin belirlenmesine yönelik deneysel 
işlemlerin analizinde, bağımlı ve bağımsız 
gruplar için t-testi uygulanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmanın nicel bölümündeki 
denencelere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
Nicel veriler analiz edilirken öncelikle nor-
mallik dağılımına bakılmıştır. Normallik is-
tatistiklerinde değerlendirme birimlerinden 
birisi de basıklık ve çarpıklık katsayılarının 
analiz edilmesidir. Bu değerlerin ±1.50 ara-

sında kalması, dağılımın normalden aşı-
rı sapma göstermediğinin bir kanıtı olarak 
değerlendirilebilir (Tabachnick, ve Fidell, 
2001:734). Dolayısı ile veri dağılımı normal 
olarak belirlenmiş, analizlerde bağımlı ve ba-
ğımsız t testi kullanılmıştır.

Çalışmada veri dağılımının normal olduğu 
Skewnes ve Kurtosis değerleri ile belirlen-
miştir. Deney grubu öntest verileri için Skew-
nes değeri -,535 ve Kurtosis değeri de -,796, 
Kontrol grubu öntest verileri için Skewnes 
değeri -,140 ve Kurtosis değeri de -1,392, 
Deney grubu sontest verileri için Skewnes 
değeri -,688 ve Kurtosis değeri de -,106, 
Kontrol grubu sontest verileri için Skewnes 
değeri ,557 ve Kurtosis değeri de -,892 olarak 
belirlenmiştir.

Deney ve Kontrol Gruplarına Uygulanan 
Ön Test ve Son Test İle Ölçeğin Alt Boyutla-
rının Sonuçlarının Karşılaştırılmasına İliş-
kin Bulgular

Öncelikle deney ve kontrol gruplarının son-
testleri arasında anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığını analiz edebilmek için bağımsız 
gruplar t testi yapılmıştır.

Tablo 9. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ Sontest Puanlarına 
İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd t p

Deney

Kontrol

23

20

4,366

2,810

,428

1,027

,089

,229

6,645 ,000
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Tablo 9 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinden almış oldukları puanların sontest 
verilerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek amacı ile yapılan bağımsız t testi 
sonucunda ise, deney grubunda sontest puan 
ortalaması  =4,366,  kontrol grubunda sontest 
puan ortalaması  =2,810 olduğu görülmekte-
dir. “p” değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 

0,05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu so-
nuç istatistiksel olarak deney grubu ile kont-
rol grubunun sontest puanları arasında deney 
grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu 
göstermektedir.

Deney grubunun öntest ve sontest ortalamala-
rının karşılaştırılması için bağımlı t testi kul-
lanılmıştır.

Tablo 10. Deney Grubu Öğrencilerinin, Öntest/Sontest Puan Ortalamaları Arasında An-
lamlılık Düzeyini Gösterir Bağımlı Gruplar İçin t testi Tablosu

Deney Grubu
X

Ss Sd t p

Öntest-Sontest -1,260 1,320 22 -4,579 ,000

Tablo 10’da görüldüğü gibi serbestlik derecesi 
22 olan, deney grubunun öntest ve sontestleri-
nin karşılaştırılması sonucunda iki test arasın-
daki ortalama farkı ifade eden   değeri -1,260 
olarak tespit edilmiştir. Alfa düzeyi ise ,000 
olarak 0,01’in altında çıkmıştır. Bu değerler, 

deney grubunun öntest ve sontest puanları ara-
sında deney grubu sontest lehine, anlamlı bir 
farkın olduğunu göstermektedir. 

Kontrol grubunun öntest ve sontest puan orta-
lamaları karşılaştırılırken bağımlı gruplar içi t 
testi kullanılmıştır.

Tablo 11. Kontrol Grubu Öğrencilerinin, Öntest/Sontest Puan Ortalamaları Arasında 
Anlamlılık Düzeyini Gösterir Bağımlı Gruplar İçin t testi Tablosu

Kontrol Grubu
Öntest-Sontest

X
Ss Sd t p

,239 1,645 19 ,650 ,523

Tablo 11’de görüldüğü gibi serbestlik derecesi 
19 olan, kontrol grubunun öntest ve sontestle-
rinin karşılaştırılması sonucunda iki test ara-
sındaki ortalama farkı ifade eden   değeri ,239 
olarak tespit edilmiştir. Alfa düzeyi ise ,523 
olarak 0,01’in üstünde çıkmıştır. Bu değerler, 

kontrol grubunun, öntest ve sontest puanları 
arasında anlamlı bir farkın olmadığını göster-
mektedir. 

Deney ve kontrol grubunun öntest puan orta-
lamalarının, ölçme aracındaki alt boyutlardan 
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ilki olan “Paylaşımcı olmak” değeri ile ilgili karşılaştırma yapılırken bağımsız gruplar için 
t testi kullanılmıştır.

Tablo 12. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ’nün “Paylaşımcı Ol-
mak” Boyutunun Öntest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd t p

Deney
Kontrol

23
20

3,109
3,175

1,220
1,055

,254
,236

-,186 ,853

Tablo 12 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinin, 1. Faktörü ve alt botu olan “Pay-
laşımcı Olmak” boyutundan almış oldukları 
puanların öntest verilerine göre, farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacı ile ba-
ğımsız t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonu-
cunda ise, deney grubunda öntest puan ortala-
ması  =3,109,  kontrol grubunda öntest puan 
ortalaması  =3,175 olduğu görülmektedir. “p” 
değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten 

büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, is-
tatistiksel olarak deney grubu ile kontrol gru-
bunun, ölçme aracındaki paylaşımcı olmak 
boyutunun öntest puanları arasında anlamlı 
bir farklılığın olmadığını göstermektedir.

Deney ve kontrol grubunun öntest puan orta-
lamalarının, ölçme aracındaki alt boyutlardan 
ikincisi olan “Sorumluluk” değeri ile ilgili 
karşılaştırma yapılırken bağımsız gruplar için 
t testi kullanılmıştır.

Tablo 13. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ’nün “Sorumluluk”  
Boyutunun Öntest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd t p

Deney
Kontrol

23
20

3,039
2,916

1,223
1,170

,255
,261

,336 ,739

Tablo 13 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinin, 2. Faktörü ve alt botu olan “So-
rumluluk” boyutundan almış oldukları puan-
ların öntest verilerine göre, farklılaşıp fark-
lılaşmadığını belirlemek amacı ile bağımsız 

t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
ise, deney grubunda öntest puan ortalaması  
=3,039,  kontrol grubunda öntest puan or-
talaması  =2,916 olduğu görülmektedir. “p” 
değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten 
büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, 
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istatistiksel olarak deney grubu ile kontrol 
grubunun, ölçme aracındaki sorumluluk bo-
yutunun öntest puanları arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığını göstermektedir.

Deney ve kontrol grubunun öntest ortala-
malarının ölçme aracındaki alt boyutlardan 
üçüncüsü olan “Hoşgörü-Duyarlılık” değe-
ri ile ilgili karşılaştırma yapılırken bağımsız 
gruplar için t testi kullanılmıştır.

Tablo 14. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ’nün “Hoşgörü-Du-
yarlılık”  Boyutunun Öntest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd t p

Deney
Kontrol

23
20

3,183
3,014

1,324
1,182

,276
,264

,437 ,664

Tablo 14 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinin, 3. Faktörü ve alt botu olan “Hoş-
görü-Duyarlılık” boyutundan almış oldukları 
puanların öntest verilerine göre, farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacı ile ba-
ğımsız t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonu-
cunda ise, deney grubunda öntest puan ortala-
ması  =3,183,  kontrol grubunda öntest puan 
ortalaması  =3,014 olduğu görülmektedir. “p” 
değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten 

büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, is-
tatistiksel olarak deney grubu ile kontrol gru-
bunun, ölçme aracındaki hoşgörü-duyarlılık 
boyutunun öntest puanları arasında anlamlı 
bir farklılığın olmadığını göstermektedir.

Deney ve kontrol grubunun sontest ortala-
malarının ölçme aracındaki alt boyutlardan 
ilki olan “Paylaşımcı olmak” değeri ile ilgili 
karşılaştırma yapılırken bağımsız guplar için 
t testi kullanılmıştır.

Tablo 15. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ’nün “Paylaşımcı Ol-
mak”  Boyutunun Sontest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd t p

Deney
Kontrol

23
20

4,321
2,800

,445
1,094

,092
,244

6,118 ,000

Tablo 15 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinin, 1. Faktörü ve alt botu olan “Pay-

laşımcı Olmak” boyutundan almış oldukları 
puanların sontest verilerine göre, farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacı ile ba-
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ğımsız t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonu-
cunda ise, deney grubunda sontest puan orta-
laması  =4,321,  kontrol grubunda öntest puan 
ortalaması  =2,800 olduğu görülmektedir. “p” 
değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten 
küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, is-
tatistiksel olarak deney grubu ile kontrol gru-
bunun, ölçme aracındaki paylaşımcı olmak 

boyutunun sontest puanları arasında, deney 
grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu 
göstermektedir.

Deney ve kontrol grubunun sontest puan or-
talamalarının, ölçme aracındaki alt boyutlar-
dan ikincisi olan “Sorumluluk” değeri ile il-
gili karşılaştırma yapılırken bağımsız gruplar 
için t testi kullanılmıştır.

Tablo 16. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ’nün “Sorumluluk”  
Boyutunun Sontest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd t p

Deney
Kontrol

23
20

4,359
2,866

,575
1,067

,119
,238

5,813 ,000

Tablo 16 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinin, 2. Faktörü ve alt botu olan “So-
rumluluk” boyutundan almış oldukları puan-
ların sontest verilerine göre, farklılaşıp fark-
lılaşmadığını belirlemek amacı ile bağımsız 
t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
ise, deney grubunda sontest puan ortalama-
sı  =4,359,  kontrol grubunda öntest puan or-
talaması  =2,866 olduğu görülmektedir. “p” 
değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten 

küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, 
istatistiksel olarak deney grubu ile kontrol 
grubunun, ölçme aracındaki sorumluluk bo-
yutunun sontest puanları arasında, deney gru-
bunun lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu 
göstermektedir.

Deney ve kontrol grubunun sontest puan orta-
lamalarının, ölçme aracındaki alt boyutlardan 
üçüncüsü olan “Hoşgörü-Duyarlılık” değe-
ri ile ilgili karşılaştırma yapılırken bağımsız 
gruplar için t testi kullanılmıştır.
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Tablo 17. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin MÖDAÖ’nün “Hoşgörü-Du-
yarlılık”  Boyutunun Sontest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Grup N
X

SS Sd t p

Deney

Kontrol

23

20

4,449

2,766

,475

1,046

,099

,233

6,942 ,000

Tablo 17 incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının müzik öğretiminde değer algısı 
ölçeğinin, 3. Faktörü ve alt botu olan “Hoş-
görü-Duyarlılık” boyutundan almış oldukları 
puanların sontest verilerine göre, farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacı ile ba-
ğımsız t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonu-
cunda ise, deney grubunda sontest puan orta-
laması  =4,449,  kontrol grubunda öntest puan 
ortalaması  =2,766 olduğu görülmektedir. “p” 
değerinin ise anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten 
küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, is-
tatistiksel olarak deney grubu ile kontrol gru-
bunun, ölçme aracındaki hoşgörü-duyarlılık 
boyutunun sontest puanları arasında, deney 
grubunun lehine anlamlı bir farklılığın oldu-
ğunu göstermektedir.

TARTIŞMA 

Müzik eğitimi alanında ders kitaplarının veya 
kitaplardaki şarkıların değerler bakımından 
incelenmesine yönelik yerli veya yabancı 
yayınlara, kaynaklara ulaşılamamıştır. Bu 
çalışmaya en yakın olan, şarkı sözlerindeki 
değer vurgularının incelendiği bir çalışma, 
Kova (2014) tarafından yapılmıştır. Kova 

çalışmasında, TRT repertuvarında bulunan 
74 deyiş ve 31 semah içerisinden on deyiş 
ve sekiz semahın söz öğelerini değerler eği-
timi açısından incelemeye çalışmıştır. Kova, 
çalışmasında hemen hemen tüm eserlerin 
Allah’a olan inanç, sevgi, bağlılık, teslimiyet, 
vefa, dostluk, dürüstlük ve tevazu değerlerini 
vurguladığını belirtmiştir. Ayrıca eğitim siste-
mimiz içerisinde değerlerin, halk ozanlarının 
dizeleriyle öğrencilerimize kazandırılması 
gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştur.

Yapılan bu çalışmadaki bulgulara ilişkin tar-
tışma aşaması, denencelerin madde takibine 
göre sade bir şekilde yapılmaya çalışılmıştır.

Denence 1.0. ve 1.1.’e göre müzik öğretimin-
de değerler eğitimi programının deney grubu 
öğrencilerinin MÖDAÖ son test puan orta-
lamalarının artması beklenmektedir. Verilen 
eğitim sonunda, denence 1.0’ı sınamak ama-
cıyla Bağımsız gruplar t testi yapılmış, deney 
grubu MÖDAÖ sontest puan ortalamalarının 
kontrol grubu MÖDAÖ sontest puan ortala-
malarından yüksek olduğu ve aralarındaki 
farkın 0.05 düzeyinde anlamlı olduğu bulun-
muştur (p= ,000). 
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Denence 1.1.’i sınamak için de Bağımlı grup-
lar t testi yapılmış, deney grubu MÖDAÖ 
sontest puan ortalamalarının, deney grubu 
öntest puan ortalamalarından yüksek olduğu 
ve aralarındaki farkın 0.05 düzeyinde anlamlı 
olduğu bulunmuştur (p= ,000).

Denence 1.2.’ye göre müzik öğretiminde 
değerler eğitimi programının kontrol grubu 
öğrencilerinin MÖDAÖ öntest puan ortala-
maları ile son test puan ortalamaları arasında 
herhangi bir artış beklenmemektedir. Veri-
len eğitim sonunda, denence 1.2’yi sınamak 
amacıyla Bağımlı gruplar t testi yapılmış, 
kontrol grubu öğrencilerinin MÖDAÖ öntest 
puan ortalamaları ile son test puan ortalama-
ları arasında herhangi bir artışın olmadığı gö-
rülmüştür (p= ,523). 

Denence 2.0.’a göre MÖDAÖ’nün “payla-
şımcı olmak” boyutu açısından, deney grubu 
öğrencilerinin öntest puan ortalamaları ile 
kontrol grubu öğrencilerinin öntest puan or-
talamaları arasında herhangi bir artış beklen-
memektedir. Süreç sonunda, denence 2.0.’ı 
sınamak amacıyla Bağımsız gruplar t testi 
yapılmış, MÖDAÖ’nün “paylaşımcı olmak” 
boyutu açısından deney grubu öğrencilerinin 
öntest puan ortalamaları ile kontrol grubu öğ-
rencilerinin öntest puan ortalamaları arasında 
herhangi bir artışın olmadığı görülmüştür (p= 
,853). 

Denence 2.1.’e göre MÖDAÖ’nün “sorum-
luluk” boyutu açısından, deney grubu öğren-

cilerinin öntest puan ortalamaları ile kontrol 
grubu öğrencilerinin öntest puan ortalamaları 
arasında herhangi bir artış beklenmemekte-
dir. Eğitim sonunda, denence 2.1.’i sınamak 
amacıyla Bağımsız gruplar t testi yapılmış, 
MÖDAÖ’nün “sorumluluk” boyutu açısın-
dan deney grubu öğrencilerinin öntest puan 
ortalamaları ile kontrol grubu öğrencilerinin 
öntest puan ortalamaları arasında herhangi 
bir artışın olmadığı görülmüştür (p= ,739). 

Denence 2.2.’ye göre MÖDAÖ’nün “hoşgö-
rü-duyarlılık” boyutu açısından, deney grubu 
öğrencilerinin öntest puan ortalamaları ile 
kontrol grubu öğrencilerinin öntest puan or-
talamaları arasında herhangi bir artış beklen-
memektedir. Eğitim sonunda, denence 2.2.’yi 
sınamak amacıyla Bağımsız gruplar t testi 
yapılmış, MÖDAÖ’nün “hoşgörü-duyarlılık” 
boyutu açısından deney grubu öğrencilerinin 
öntest puan ortalamaları ile kontrol grubu öğ-
rencilerinin öntest puan ortalamaları arasında 
herhangi bir artışın olmadığı görülmüştür (p= 
,664). 

Denence 2.3.’e göre MÖDAÖ’nün “payla-
şımcı olmak” boyutu açısından, deney grubu 
öğrencilerinin sontest puan ortalamaları ile 
kontrol grubu öğrencilerinin sontest puan or-
talamaları arasında artış beklenmektedir. Ve-
rilen eğitim sonunda, denence 2.3.’ü sınamak 
amacıyla Bağımsız gruplar t testi yapılmış, 
MÖDAÖ’nün “paylaşımcı olmak” boyutu 
açısından deney grubu öğrencilerinin sontest 
puan ortalamaları ile kontrol grubu öğrenci-
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lerinin sontest puan ortalamaları arasında, 
deney grubu lehine artışın meydana geldiği 
görülmüştür (p= ,000). 

Denence 2.4.’e göre MÖDAÖ’nün “sorum-
luluk” boyutu açısından, deney grubu öğren-
cilerinin sontest puan ortalamaları ile kontrol 
grubu öğrencilerinin sontest puan ortalama-
ları arasında artış beklenmektedir. Verilen 
eğitim sonunda, denence 2.4.’ü sınamak 
amacıyla Bağımsız gruplar t testi yapılmış, 
MÖDAÖ’nün “sorumluluk” boyutu açısın-
dan deney grubu öğrencilerinin sontest puan 
ortalamaları ile kontrol grubu öğrencilerinin 
sontest puan ortalamaları arasında deney gru-
bu lehine artışın meydana geldiği görülmüş-
tür (p= ,000). 

Denence 2.5.’e göre MÖDAÖ’nün “hoşgö-
rü-duyarlılık” boyutu açısından, deney gru-
bu öğrencilerinin sontest puan ortalamaları 
ile kontrol grubu öğrencilerinin sontest puan 
ortalamaları arasında artış beklenmekte-
dir. Eğitim sonunda, denence 2.5.’i sınamak 
amacıyla Bağımsız gruplar t testi yapılmış, 
MÖDAÖ’nün “hoşgörü-duyarlılık” boyutu 
açısından deney grubu öğrencilerinin sontest 
puan ortalamaları ile kontrol grubu öğren-
cilerinin sontest puan ortalamaları arasında 
deney grubu lehine artışın meydana geldiği 
tespit edilmiştir (p= ,000). 

Değerler eğitimi programı kapsamında, de-
ğerler eğitimi etkinlik şarkıları ile gerçekleş-
tirilen etkinliklerde, uygulanan program ve 

etkinlik şarkılarının öğrencilerin değer algı-
ları üzerinde olumlu neticeleri olduğu tespit 
edilmiştir. Değerler eğitimi ile ilgili çalışma-
lar, günümüzde birçok alanda yapılmasına 
karşın müzik eğitimi alanında tatmin edecek 
düzeyde değildir.

SONUÇ 

Değişen dünyada insani vasıflara ihtiyaç du-
yulması nedeniyle gündemde olan ve eğitim 
öğretim kurumlarının bütün alanlardaki prog-
ramlarına eklenen insani değerler huzur, barış 
ve mutlu bir dünyanın anahtarı olarak görül-
mektedir. Bu tespite katkı sağlamak amacı ile 
yapılan bu çalışmada, hazırlanmış olan de-
ğerler eğitimi etkinlik şarkılarının, öğrenciler 
üzerinde yüksek düzeyde olumlu sonuçlarına 
rastlanmıştır. 

Çalışmanın yürütülmesi esnasında öğren-
cilerin etkinliklerden keyif aldıkları, istekli 
olarak çalışmalara katıldıkları gözlenmiştir. 
Müziğin çocuklar üzerinde yüksek düzeyde 
etkisi olduğu bilinmektedir. Buna paralel ola-
rak, çalışma gurubunun öğretmenleri ile ya-
pılan görüşmelerde, çocukların öğrendikleri 
şarkıları sürekli olarak ders dışında da tekrar 
ettikleri, arkadaşları ile paylaştıkları bildiril-
miştir. Söyledikleri şarkıların sözlerinde bu-
lunan değerlerin farkına vararak yaşamaları-
na yansıttıkları, yapılan analizler sonucunda 
tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yapılan çalışmada, araştırmanın 
amaçlarına yönelik elde edilen sonuçlara göre, 
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hazırlanan ve uygulaması yapılan müzik öğ-
retiminde değerler eğitimi programının ve et-
kinlik şarkılarının, birçok değerle ilgili algıları 
olumlu seviyede etkilediği görülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen veriler ışığında şu 
öneriler geliştirilebilir;

1. İlkokul ve ortaokul müzik dersi kitapları 
hazırlanırken, etkinlik şarkılarının sayısı art-
tırılarak, sözlerinin değer kazanımı boyutun-
da hazırlanmasına dikkat edilebilir. Yapılan 
analizler sonucunda ilk ve ortaokullardaki 
müzik kitaplarında yer almayan veya yeter-
li düzeyde olmayan değerlerle ilgili etkinlik 
şarkıları eklenebilir.

2. İlk ve ortaokullarda kullanılmak üzere, 
öğrenci ders kitaplarının yanı sıra, “müzik 
öğretiminde değerler eğitimi programı” kap-
samında değerler eğitimi etkinlik şarkıları 
kitapları hazırlanabilir, yardımcı kitap olarak 
kullanılması sağlanarak, öğrencilerin şarkılar 
vasıtası ile değerlerin günlük hayatlarına yan-
sıtmaları sağlanabilir.

3. Müzik öğretmeni yetiştiren eğitim kurum-
larındaki lisans düzeyinde eğitim alan müzik 
öğretmeni adaylarının müfredatına, değerler 
eğitimi ile ilgili dersler konulabilir. Ayrıca li-
sans düzeyinde “Eğitim Müziği Besteleme” 
derslerinin içerikleri, değer kazanımına, ka-
zandırılmasına yönelik olarak düzenlenebilir. 

4. Müzik ders saatleri 2 saate çıkartılabilir. 
Bunun sebebi, şuan itibari ile ilkokul, ortao-

kul ve liselerde 40’ olan ders saatlerinin 10 
veya 15 dakikası, sınıf kontrolü ve araç-gereç 
hazırlıklarında kaybolmaktadır. Müzik der-
sinin müfredatındaki haftalık ünitelerde yer 
alan teorik bilgilerin, o üniteye ait etkinlikle-
rin ve şarkı etkinliklerinin gerçekleştirilebil-
mesini, dinleme, söyleme, çalma, müziksel 
algı ve bilgilenme, müzik kültürü ve müzikte 
yaratıcılık öğrenme alanlarında, 1 ders saati 
içerisinde gerçekleşmesi ihtimali düşüktür. 
Sadece bir şarkı etkinliğinin gerçekleşebil-
mesi için en az 30 dakikaya ihtiyaç vardır. 
Sözlerinin okunması, melodisinin dinletilme-
si, öğrencilere kısım kısım öğretilerek tekrar 
ettirilmesi açısından zamana ihtiyaç duyul-
maktadır. Amacına hizmet eder niteliklerde 
düzenlenmez ise hiçbir fayda sağlamayacak-
tır. 2 saate çıkarılması durumunda, ilk ders 
saatinde bilişsel düzeydeki kazanımlar olan 
teorik bilgilerin yer aldığı öğretim etkinlikle-
ri gerçekleştirilebilir. İkinci ders saatinde ise 
duyuşsal ve devinişsel kazanımlara yönelik 
etkinlikler ve şarkı öğretimi etkinlikleri ger-
çekleştirilebilir. 

5. Müzik öğretmenleri derslerde, çalışmada 
alana hizmet etmesi adına geliştirilen ölçme 
aracı veya o niteliklerde ölçekler kullanarak, 
öğrenci değer algılarını belirlemeye yönelik 
yeni etkinlikler tasarlayıp sürece dâhil edebilir.

6. Değer arz eden çeşitli davranışlar okul yö-
netimleri tarafından ödüllendirilerek vurgula-
nabilir, dikkat çekici bir durum haline getiri-
lebilir.
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7. Müzik öğretmenleri, derslerinde uygula-
dıkları etkinliklerde şarkı öğretiminde, söz 
içeriğinde bulunan değer vurgularını belirgin 
bir biçimde tekrarlayabilir.

8. MEB, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi eğitim 
ve kültür sanat misyonuna sahip kurumlar, 
düzenleyeceği çeşitli yarışmalarla değerle-
rimizi öne çıkaracak program ve repertuvar 
oluşumuna katkı sağlayabilir.

9. Müzik öğretiminde değerler eğitimi ile il-
gili akademik çalışmaların sayısı arttırılabilir.
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YAZAR NOTU: Bu çalışma Akarsu(2015) 
tarafından hazırlanan “İlkokul(1-4) ve 
Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında 
Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımın-
dan İncelenmesi ve Değerler Eğitimine 
İlişkin Öğrenci Algıları.” isimli doktora 
tezinden türetilmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Children gain value from the families they live in, from the envi-
ronment and communities they live in. Within the core values are many values, such as sharing, 
helping, friendship and love. Children need to be in a group, to do something with their peers. 
This is also possible in song teaching activities. They also need to learn moral values. Thanks to 
the group work that is done in music activities in the music activities, the normally silent, silent 
child also participates in the activities as well as they enjoy the feeling of unity and improve 
the sense of “integrity” (Keskinoğlu, 2008:76). When singing exercises are evaluated in terms 
of values and value appreciation, they comprehend that they need to be in harmony with soci-
ety in the child and they gain discipline habits. So the feeling of responsibility develops. The 
promotion of patriotism and cultural heritage is strengthened by introducing the child’s culture 
and traditions. It improves the homeland, nation, flag love. Event songs lead to aesthetics and 
teach children to be sensitive to their surroundings. Driven creativity. It relaxes emotional and 
develops empathy. Another change teaches the surrounding people to understand their feelings 
(Öztürk, 2005:26). Although music education does not see the value that today’s Turkey deser-
ves in the education system, it seems to be an unnecessary lesson by both the parents and the 
students, but it has entered into a restructuring process with new revisions and lack of art edu-
cation in our education system. This discipline, which has the ability to reach children without 
tools and to gain many behaviors as soon as possible, is also important for values education. It 
is an extract that can serve for the appreciation of the affective achievements. Aim: This study 
aims to examine to determine the effects of some sample works that is created on the aim of 
appreciation on 7th grade students. Method: This study was used a quantitative research model 
using the experimental group-control in experimental pattern. In this study the scale SVPME 
(Scale of Value Perception in Music Education) was developed. In the process of collecting 
data was prepared a program of values education in music teaching. The related program is 
planned as 11 events, including provincial promotion. The 10 activities outside the promotion 
activity were organized for 10 identified value increases. Of these 10 activities, 3 are related to 
the values of “sharing, tolerance and responsibility” stated in the “Basic skills and values” part 
of MEB’s(Ministry of Education) music education program. The other 7 are concerned with the 
values of “fairness, commitment to family, courage-leadership, diligence, honesty, honesty, op-
timism and self-confidence”, which are the basic three values supporting the program and app-
ropriately aimed appropriately. At the same time, the curriculum of story and story editing was 
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included in the program while the students were practicing. As appropriate to the calendar of 
the study the activity works that were composed within the scope of prepared activity programs 
to value gain were taught the experimental group and at the end of the process the scale SVPME 
(Scale of Value Perception in Music Education) was applied to the control and experimental 
groups as a final test. The quantitative data obtained by research were analyzed in the package 
program SPSS 21.0. Frequency tables, dependent and independent t test were used. Findings: 
In the analysis of the data, it was determined that experimental and control groups had a signifi-
cant difference in favor of the experimental group between the post test scores on the perception 
of value in music teaching. It was also concluded that the experimental and control groups were 
significantly different in favor of the experimental group among the post test scores in terms 
of the dimensions of responsibility and tolerance-sensitivity, being the sub-dimensions of the 
value perception scale in music teaching. In general, there is a significant difference in favor of 
posttest between the pretest measurement scores and posttest measurement scores of the expe-
rimental group. There is no such difference in the control group. Conclusion: According to the 
results obtained for the purposes and experiments of the research, it was seen that the values 
education program and the activity songs in the music teaching prepared and applied affected 
the positive perceptions about many values. As a result of this study can say that influence and 
support in a positive way the value perceptions of students of values education activity songs 
prepared in this context and values education program in music teaching. While preparing pri-
mary school and junior high school music lesson books, attention should be paid to increasing 
the number of activity songs and preparing their words in terms of value appreciation. As a re-
sult of the analyzes made, activity songs about values not included in the first and middle school 
music books or not enough values can be added.
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Ek 1- Etkinlik Örneği

Aile Birliğine Önem Verme Değeri İle İlgili Etkinlik ve Şarkısı

Aile, bilindiği gibi toplumun en temel yapısı, him taşı, çekirdeği yani özüdür. Beraberliğin, 
paylaşımın, fedakârlığın ve bağlılığın en uç noktada yaşandığı müessesedir. Aile ilk ve temel 
eğitim kurumudur. Çocuk ailede ne görürse o olur. Çocukta gördüğümüz çoğu davranış aile-
nin bir yansıması durumundadır. Aile birliği, bireysel huzurun yanında toplumsal refah için de 
önem arz etmektedir. Sağlıklı ve huzurlu bir aile, sağlıklı ve mutlu bir toplum demektir. 

Süre: 40’

Amaçlar

• Aile birliğine önem verme değerinin önemini kavratmak.

• Aile birliğine önem verme değerinin bireysel ve toplumsal bir gereklilik olduğunu kavrat-
mak.

• Aile birliğine önem verme değeri ile ilgili hazırlanmış olan etkinlik şarkısını öğrenmelerini 
sağlamak.

• Ailelerindeki tüm bireylere saygılı davranarak onların değerini bilmelerini sağlamak.

• Ailelerini her bakımdan ve her ortamda korumalarını sağlamak.

• Sağlıklı bir aile ortamında sağlıklı bir kişiliğin gelişeceğini vurgulamak.

Hedef Davranışlar

• Aile birliğine önem verme değerini tanımlayabilmeleri.

• Öğrendikleri şarkıların sözlerinin değerini anlayarak, aile birliğine önem verme değerini 
kazanabilmeleri.

• Çalışma grubundaki öğrencilerin aile birliğine önem verme değerine sahip olduklarını his-
sedebilmeleri ve ifade edebilmeleri.

• Her zaman ailelerine karşı saygılı olabilmeleri ve aile bireylerini sevmeleri

• Yaşadıkları olaylarda çözüm bulamadıkları noktada aileleri ile bu durumu paylaşmaları.
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Kullanılan Materyaller

Tahta, kalem, defter, mp3 çalar, nota kâğıtları, bilgisayar, projeksiyon.

Uygulama Süreci

• Öncelikle bir önceki etkinliğe ait verilen ödevler toplanır.

• Önceki etkinlikte öğrenilen adil olma değeri ile ilgili etkinlik şarkısı tekrarlanır.

• Çalışmayı sürdürecek olan uygulayıcı, ailenin ve aile birliğinin önemi hakkında bilgi ve-
rerek aile birliğine önem verme değeri ile ilgili slayt gösterisini ve örnek değer videosunu 
izletir.

• Grup üyelerine aile birliğine önem verme ile ilgili ne düşündükleri sorulur. Aileleri hakkın-
da kısaca bilgi vermeleri istenir ve daha sonra aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilir:

Eğitimsel Etkinlik 1: “Şarkı sözlerini hissetme”

Öncelikle söz ve müzikleri beraberce yazılmış olan şarkıların notaları, etkinlik elemanlarına 
dağıtılır. Hafif bir ses düzeyinde olan fon eşliğinde, şarkıların sözleri çalışma yürütücüsü tara-
fından okunur ve sözlerini nota kâğıtlarından takip etmeleri istenir.  Grup üyelerine şarkıların 
sözleri ile ilgili neler düşündükleri sorulur. Şarkı sözlerinin, önce yürütücü tarafından sonra 
etkinlik elemanları tarafından mısralar halinde okunacağı hatırlatılarak bahsi geçen şekilde 
okutulur.  Sonra hep bir ağızdan şarkı sözlerinin tamamının, kontrol dâhilinde okunması istenir.

Eğitimsel Etkinlik 2: “Şarkı melodisini öğrenme”

Mp3 çalardan aile birliğine önem verme değeri ile ilgili hazırlanmış olan etkinlik şarkısı çalınır 
ve öğrencilerden sessizce dinlemeleri istenir. Yeterli görülene kadar dinletme uygulaması yapıl-
dıktan sonra şarkılar mısralar halinde melodileri ile birlikte, önce çalışma yürütücüsü tarafından 
okunur ve sonrasında etkinlik elemanları tarafından tekrar etmeleri istenir. Mısralar halinde bu 
çalışma tamamlandıktan sonra etkinlik şarkısınin tamamı hep beraber birkaç kere okunur.

Eğitimsel Etkinlik 3: “Bireysel şarkı söyleme”

Öğrenildiği düşünülen şarkıyı, “tek başına söylemek isteyen var mı?” diye sorarak, etkinlik ele-
manlarından öncelikle istekli olanlara okutulur. Daha sonra öğrenci listesinden rastgele birkaç 
isim seçileceği söylenip, şarkının tekrarlanacağı vurgulanır. Listeden rastgele birkaç isim daha 
seçilerek şarkıyı tekrar okumaları istenir. Son olarak mp3 çalardan şarkının stüdyo kaydı açı-
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larak öğrencilerle şarkıyı beraber söyleme etkinliği gerçekleştirilir. Öğrencilerin şarkıyı doğru 
okuyup okumadıklarına dikkat edilir.

Eğitimsel Etkinlik 4: “Aile birliğine önem verme şarkısını öğrendik. Şimdi ne yapmalıyız?”

Bu çalışma sonucunda öğrenilen aile birliğine önem verme değeri ile ilgili etkinlik şarkısının 
ardından öğrencilere şarkının, hissettikleri duyguları etkileyip etkilemediği sorulur. “Bundan 
sonra ailenize karşı neler yapacağınızı ve nelere dikkat edeceğinizi maddeler halinde yazınız” 
diyerek hisleri öğrenilmeye çalışılır. Sonrasında öğrencilerden değerle ilgili yazdıkları düşün-
celeri toplanır ve etkinlik kodu ile dosyalanır.

Eğitimsel Etkinlik : “Ev ödevi”

Öğrencilere etkinlik sonunda, bir sonraki çalışmaya kadar aile birliğine önem verme değeri ile 
ilgili küçük bir hikâye kurgulayarak onu yazmaları istenir. Diğer etkinliğin başlangıcında bu 
çalışmaların toplanacağı hatırlatılır.

• “Her daim ailelerimiz mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsun..” yazısı tahtaya yazılarak öğrenciler 
tarafından hep beraber okumaları istenir ve sonrasında etkinlik sonlandırılır.

Kullanılacak Yöntem ve Teknikler  

Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip yaptırma, Örnek olay, Yaparak öğrenme, Kulaktan Öğretim 
Yöntemi. 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin etkinlik sırasında aile birliğine önem verme değerini ve işlevini kavrayıp kavra-
madıkları kontrol edilir. Sorulan sorulara vermiş oldukları cevaplar, doğruluk ve konuya uy-
gunluk bakımından değerlendirilir. Tespit edilen eksik ve yanlış öğrenmeleri gidermek için 
farklı yöntemler kullanılabilir veya ilave etkinlikler tasarlanabilir. 

Öğrencilerin aile birliğine önem verme değerini tanımlama, ilgili değere ait olan etkinlik şar-
kısının sözlerini yineleme ve şarkıyı seslendirmede göstereceği performansa bakılır. Yine aynı 
şekilde tespit edilen eksik ve yanlış öğrenmeler varsa onları gidermek için farklı yöntemler 
kullanılabilir veya ilave etkinlikler tasarlanabilir.

Bir önceki etkinlikte verilen performans ödevini ve şarkıyı seslendirmede gösterdiği perfor-
mansı, bazı farklı ölçütler kullanarak ta değerlendirilebilir. Bunlar:
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• Araştırmada farklı türdeki kaynaklardan(internet, ansiklopedi vs.) yararlanma.

• Yapılan çalışmada yeterli sayıda kaynak kullanma.

• Yapılan çalışma sonunda konuya uygun, anlaşılır ifadeler taşıyan ve ilgili değerin kazanımı 
adına mesaj içeren öyküyü oluşturma.

• Araştırmada sadece gerekli mesajlara yer verme.

• Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat etme.

• Şarkı sözlerini doğru söyleme.

• Şarkıyı sınıfla birlikte uyum içerisinde seslendirme.

Değerlendirme sonucunda öğrencilere performans hakkında geri bildirim verilmelidir. Öğrenci-
lerin düşük performans sergilemeleri halinde performansı arttırmak için gerekli önlemler(öğrenci 
ve rehber öğretmen ile görüşme) alınmalıdır.
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Ek 2- Etkinlik Şarkısı Örneği
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Öz: Amaç: Bu çalışma, kuramcı-besteci niteliklerine, kariyer-
leri ve eserlerindeki paralel ve farklı noktalara dikkat çekmek 
sebebiyle, besteciler Arnold Schoenberg (1874-1951) ve Paul 
Hindemith (1895-1963) üzerine yapılmıştır. Yöntem: Ça-
lışmada, bahsi geçen bestecilerin geliştirdikleri özgün kom-
pozisyon sistemlerini açıkladıkları kitapları Style and Idea 
(Schoenberg) ve Unterweisung im Tonsatz (Hindemith) baş-
lıca olmak üzere, bestecilerin dahil oldukları akım ve sanat-
sal anlayışlara dair bilgi ve sanatçıların kendi düşüncelerini 
içeren ve ayrıca müziklerini irdeleyen yazılı kaynaklardan 
yararlanılmıştır. Bu bestecilerin piyano eserleri incelenerek, 
dönemlerine göre sınıflandırılmış dizinleri oluşturulmuş ve 
açıklamalarla birlikte sunulmuştur. Bulgular: Arnold Schoen-
berg ve Paul Hindemith’in gençlik yıllarına ait yapıtlar ince-
lendiğinde, ilk eserlerinin Post-romantik çizgide ve ardından 
da Serbest Atonal yapıda olduğu; Schoenberg’in 1923 yılın-
da On-İki-Ton Sistemi’ni, Hindemith’in 1937’de Hindemith 
Sistemi’ni açıklaması ve eserlerinde kendi geliştirdikleri bu 
özgün müzik sistemlerini kullanmaya başlamalarıyla, kuram-
cı-besteci niteliği kazandıkları görülür. Sonuç: Bu çalışmada 
Schoenberg ve Hindemith’in kariyerlerinin ilk yıllarındaki 
yönelimleri ve besteledikleri müziklerde pek çok paralellik 
olduğu; kendi sistemlerini kurmalarıyla beraber müzikal an-
layışları ve eserlerinde farklılaşma tespit edilmiştir. 20.yüzyı-
lın en önemli kuramcı-bestecilerinden oldukları kabul edilen 
Schoenberg ve Hindemith’in piyano eserlerinin, benzer baş-
layıp zamanla farklılaşan müzikal anlayışlarını yansıttıkları 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Schoenberg, Hindemith, On İki Ton Sis-
temi, Hindemith Sistemi, Post-Romantizm, Serbest Atonalite, 
Yeni-Nesnelcilik

Abstract: Aim: This study was focused on the composers 
Arnold Schoenberg (1874-1951) and Paul Hindemith (1895-
1963) aiming to underline their theoritician-composer quali-
fication and the parallel and differing points of their careers 
and their musical works. Method: In this research literary 
resources including Style and Idea (Schoenberg) and Unter-
weisung im Tonsatz (Hindemith), the books written by the 
composers to explain their own systems and also other so-
urces containing information about their time period and art 
streams were used. The classification of the piano works of 
Schoenberg and Hindemith, considering their artistic periods 
were made and explanations were presented with. Results: It 
is seen that the early works of Arnold Schoenberg and Paul 
Hindemith hold Post-romantic and then Free-atonal/ Expres-
sionist qualifications. After establishing their own compositio-
nal systems -Schoenberg in 1923 and Hindemith in 1937- and 
by using them in their own works, these composers gained 
the theoritician-composer qualification. Conclusion: In this 
research, parallel points in the early years of Schoenberg and 
Hindemiths’s careers and afterwards differentiation in their 
musical thoughts and works when they established their own 
composition systems are determined. It is concluded that the 
piano works of Schoenberg and Hindemith who are conside-
red among the most important theoretician-composers of the 
20th century reflect their comprehension which started alike 
but in time seperated from each other, developing into diffe-
rent ways.

Key Words: Schoenberg, Hindemith, Twelve Tone Music, 
Hindemith System, Post-romantism, Free Atonality, Neue 
Sachlichkeit
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GİRİŞ

Yirminci yüzyılın çığır açan pek çok besteci-
sinin ilk eserleri incelendiğinde, arayış içinde 
oldukları, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına 
denk gelen gençlik yıllarında Post-romantik 
eserler ürettikleri görülür. (Griffiths, 1994: 
13-22) Schoenberg ve Hindemith, gençlik 
yapıtları Post-romantik çizgide olan pek çok 
besteciden ikisidir. Bu iki bestecinin, sanatsal 
gelişim çizgilerinde bir başka paralellik, Post-
romantik eserlerinin ardından, Serbest Atonal 
eserler üretmiş olmalarında bulunabilir. Yüz-
yıl dönümünün hemen ardına denk gelen bu 
ortak anlayıştaki yıllardan sonra ise, Scho-
enberg ve Hindemith’in yolları zıt kutuplara 
yönelmiştir. Ancak farklılaşan sanat üretim 
biçimlerine karşın, iki bestecinin çabaları, 
yine aynı amaç doğrultusunda şekillenmiş-
tir: “Kendi sistemlerini kurmak”. Schoenberg 
1923 yılında On İki Ton Sistemi’ni, Hinde-
mith 1937 yılında kendi Hindemith Sistemi’ni 
kurmuştur. Bu sayede 20. yüzyılın büyük ku-
ramcı-bestecileri olarak anılagelmişlerdir. 

Schoenberg’in Dönemleri;

1.Dönem: Post-romantizm

2.Dönem: Serbest Atonalite/ Dışavurumculuk

3.Dönem: On-İki-Ton Sistemi

Hindemith’in Dönemleri;

1.Dönem: Post-romantizm,

2.Dönem: Serbest Atonalite/ Dışavurumculuk

3.Dönem: Yeni Nesnelcilik

4.Dönem: Hindemith Sistemi   şeklindedir.

19. yüzyıl sonu ile 20.yüzyıl başına rastlayan 
Post-romantizm döneminde, Wagner sonrası 
ileri kromatizmin müzik yazısını atonaliteye 
doğru zorladığı gözlemlenir. (Manav, Nemut-
lu, 2012: 244) Bu yılların ardından pek çok 
besteci, 20.yüzyılda tonal sistemi tamamen 
reddederek, hiçbir sisteme dahil olmadan ser-
best anlayışta atonal eserler üretmeye başla-
mıştır. Tonalite duyuşundan ya da herhangi 
bir merkezi ses oluşumundan bilinçli olarak 
kaçınmışlardır. (Manav, Nemutlu, 2012: 230) 
Serbest Atonalite diye isimlendirilen bu dö-
nemde Dışavurumculuk anlayışı hakim ol-
muştur. Atonalite, en yoğun duyguların ve 
dışavurum isteğinin doğal bir sonucu olarak 
gelişmiştir. (Griffiths, 1994: 34) 

Avangart bir yaklaşım biçimi olan “Dışavu-
rumcu Serbest Atonal” eserlerin üretildiği bu 
dönemde patlak veren 1.Dünya Savaşı, her 
alanda olduğu gibi sanat için de büyük bir kı-
rılma noktası oluşturmuştur. 1.Dünya Savaşı 
sona erdiğinde Avrupa derinden sarsılmış ve 
parçalanmış durumdaydı. Savaşın sonunda 
büyük ölçüde yıkılan Avrupa’nın yıkıntıları 
içinden yeni bir Avrupa oluşuyordu. Savaş 
Avrupa’da yalnızca toplumsal ve siyasal ya-
pıyı değil, düşünce dünyasını ve sanat anla-
yışlarını da kökten değişime uğrattı. Artık es-
kisi gibi olmayan bir Avrupa’da sanat da eski-
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si gibi olamazdı. (Boran, Şenürkmez, 2010: 
239) 

Schoenberg ve Hindemith özelinde, bu dö-
nem sanatçılarının yaratımlarındaki büyük 
değişimde en köklü etkisi olan olay da 1.Dün-
ya Savaşı olmuştur denilebilir. Avrupa’da ya-
şanan, tarihin yönünü değiştiren bu savaşın 
ardından büyük imparatorluklar yıkılmış, 
ülkelerin sınırları yeniden çizilmiştir. Kuru-
lu düzenin yıkılmasının, milyonlarca insanın 
hayatını kaybetmesinin ve Avrupa kültürünün 
zarar görmesinin ardından, sanatçılar da ikiye 
ayrılmıştır: 

1. Yeni bir düzenin kurulması ihtiyacı ve dü-
şüncesinde olanlar

2. Hiçbir düzenin mutlak olmadığı anlayışını 
geliştirerek düzen ve sistem fikrini reddeden-
ler. 

Savaş öncesi dönemde avangart anlayışın 
ürünü olarak ‘Serbest Atonalite’ ‘Dışavurum-
culuk’ akımları kapsamında eserler üretmiş 
olan Schoenberg ve Hindemith’in, savaş son-
rasında başka bir düzene dahil olmak ve ge-
rekiyorsa bu düzeni bizzat kendileri kurmak 
ihtiyaç ve isteğinde oldukları görülür.  Savaş 
sonrasında, bu iki bestecinin birbirine yakla-
şan paralel düşünceleri ve istekleri, sistemi 
herhangi bir üst hiyerarşi dayatması olmak-
sızın on iki ses üzerine kurmak üzerine ol-
muştur. (Hindemith, 2007: 37) Yönelimlerin-
deki bu ortaklığa karşın, Schoenberg halktan 
uzaklaşarak elitist bir anlayışla, anlaşılması 

güç, karmaşık ve tamamen soyut eserler üret-
miştir. Hindemith ise halk için eserler üretme 
amacıyla halkın anlayabileceği basit seviye-
de, nesnel diye nitelendirilebilecek besteler 
yapmayı tercih etmiştir.  

Birinci Dünya Savaşı, milyonlarca kişinin, 
insan davranışlarının akıldışı yönlerinin daha 
önce hiçbir zaman farkına varmadıkları ölçü-
de farkına varmalarına da yol açtı. Sigmund 
Freud’un (1856-1939) zihnin bilinçaltı düze-
yine inme çabası, savaştan sonra Almanya’da 
ve Avrupa’nın neredeyse diğer tüm ülkelerin-
de ve Amerika’da aydınlar arasında ve sanat 
çevrelerinde geniş bir izleyici grubunun ilgi-
sini çekti. (McNeill, 2015: 714)

Avrupa sanatının gelişim çizgisinin doğal 
seyrini, sadece savaş ve sosyal olaylarla açık-
lamaya çalışmak elbette ki hatalı olacaktır. 
Ancak Schoenberg ve Hindemith özelinde, 
müzikteki sistemsel değişimleri ve bu sistem-
lerin içeriklerini, sosyal ve devlet düzeniyle 
bağlantılar kurarak açıklamaya gayret etmek, 
var olan dönemlere tarihsel arka planlarıyla 
yaklaşmak açısından gereklidir.  Schoenberg 
savaş sonrasında sessiz geçirdiği birkaç yı-
lın ardından kendi sistemi olan On İki Ton 
Sistemi’ni 1923’te yayınlamıştır. Tonalite 
geleneğinin imparatorluklar çağının düze-
niymişçesine, hiyerarşik yapısının yıkılması, 
1918 yılı itibariyle imparatorlukların da yıkıl-
mış olmasıyla paralel doğrultuda ilişkilendi-
rilebilir. Yeni çağın, eşitlikler ve demokrasi 
çağı olacağına dair inanç, her notanın eşit 
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önemde olduğu On İki Ton Sistemi’nin kurul-
ma sürecinde etkili olmuş olabilir. Gerekçele-
ri ve yöntemleri ne kadar farklı olursa olsun, 
Hindemith’in de Schoenberg’in de düşünce-
si, müzikte oluşmuş olan kaosa bir düzen ge-
tirmekti. (Hindemith, 2007: 18) 

Hindemith, 1.Dünya Savaşı sonrasında, sana-
tın halkın yararına olmasını savunan sosyalist 
anlayıştaki Yeni Nesnelci akıma dahil olmuş 
ve 1930’lu yıllarda kısa bir süre Gebrauch-
smusik (İhtiyaç Müziği ya da İşlevsel Müzik) 
üretmiştir. Radyo, tiyatro, film ve politik tar-
tışmaları desteklemek ve amatörlerin çalabi-
leceği eserleri, marşları bestelemek anlamını 
taşıyan Gebrauchsmusik, 1933’teki Nazi ik-
tidarı ile birlikte Almanya’daki varlığını yi-
tirmiştir. (Aktüze, 2010: 234) Hindemith de, 
Hitler’in yükselişi ile birlikte, akımın diğer 
sanatçılarıyla birlikte zorluklar yaşamasının 
ardından Almanya’yı terk etmiştir. Kurulu 
hiçbir sosyal ve politik sistemin kişisi olma-
dan, tam bağımsız bir birey olarak 1937 yı-
lında kendi Hindemith Sistemi’ni açıklaması, 
aynı zamanda yaratıcı sanatçı olarak da mut-
lak özgürlüğünü ilan etmiş olabileceği şeklin-
de düşünülebilir. Hindemith’in sistemi, eski 
hiyerarşik düzeni reddederek, kendi anlayı-
şını ortaya koyar niteliktedir. Schoenberg’in 
on iki sese eşit önem atfettiği On İki Ton 
Sistemi’nden farklı olarak Hindemith kendi 
sisteminde, daha önce kullanılmamış bir dü-
şünme biçimine başvurarak frekans hesapla-
malarından yararlanmış ve sistemindeki hiye-

rarşiyi kendisi kurmuştur. (Hindemith, 2007: 
33-35)

Schoenberg’in On İki Ton Sistemi ise, kont-
rpuan sanatının inceliklerini yüceltir nitelik-
tedir. Barok dönemde, J.S.Bach’ın son eseri 
olan Füg Sanatı’nda zirvesine ulaşmış ve olası 
tüm imkanların kullanılmış olduğu kontrpuan 
teknikleri, Barok öncesi dönem eserlerinde 
de tartışmasız şekilde önemli yere sahiptir. 
Hindemith’in sistemini şekillendirdiği uzun 
yıllar boyunca yaptığı araştırmaları esnasında 
Romalı düşünürler St.Augustine (M.S.353-
430) ve Boethius (M.S.480-525)  ile Ortaçağ 
sanatı ve düşüncesini derinlemesine inceledi-
ği ve çok etkilendiği de ayrıca bilinmektedir. 
(Hindemith, 2007: 36-37) Geliştirdiği siste-
minde de, bir Ortaçağ kuramı olan musica 
mundana’dan1 yararlandığı düşünülür. 

Schoenberg ve Hindemith’in sistemlerini da-
yandırdıkları ilkeler, Avrupa sanatının geç-
miş yüzyıllarından ve büyük ustalarından 
beslenmiştir. (Griffiths, 1994: 63-73) Kendi 
sistemlerini kurarken, var olan tonal gele-
neği reddetmiş, Serbest Atonalitenin kural 
tanımaz serbest anlayışına ise bir süre sonra 
karşı çıkmışlardır. Bu yenilikçi ve devrimci 
tavırlarının yanı sıra, Barok Dönem ve ön-

1 Güneş sistemi ile sesin akustik yapısı arasın-
da analojiler geliştirmeye olanak sağlayan mu-
sica mundana, “küreler müziği” anlamını taşır. 
Güneş sistemindeki uyumun müziksel uyumla 
ifade edilebileceği düşüncesine dayanır. Kay-
nağını Boethius’un De institutione musica’sı ile 
St.Augustine’in De musicası’ndan alır. 
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cesi müziğinin düşünsel ve teknik yapısını 
kendilerine referans olarak seçmeleri, bu iki 
besteci açısından bir başka ortak nokta olarak 
düşünülebilir. Eski çağlara doğru yaptıkları 
bu geri-dönüşsel tavırları nedeniyle, Schoen-
berg ve Hindemith’in yaklaşımları için Neo-
klasik nitelendirmesi yapılır. (Griffiths, 1994: 
63-73) 

Her iki kuramcı-bestecinin de deneyimledi-
ği yıllar, savaşlar ve baskılar içinde geçmiş, 
sanatın ve yaratıcılıklarının pek çok belir-
sizliğin gölgesinde kaldığı bir geçiş dönemi 
olmuştur. Schoenberg de Hindemith de, üre-
timlerini kuramsal bir çerçeveye oturtmak 
istediklerinden, kendilerine ait sistemler ge-
liştirmişlerdir denilebilir. Böylece benzer 
yollardan geçmiş olan yaratıcılık süreçleri, 
sistemlerinin farklılığı nedeniyle farklı nok-
talarda sonlanmış olsa da; yirminci yüzyılın 
kuramcı-bestecileri olarak tavırlarında büyük 
paralellikler gözlemlenebilir. 

AMAÇ

Bu çalışmada, 20. yüzyılın kuramcı-besteciler 
olarak Müzik Tarihi ve Piyano Edebiyatı’na 
büyük katkılar sağlamış olan iki büyük ismi 
Arnold Schoenberg ve Paul Hindemith’in, 
besteci olarak geçirdikleri gelişim çizgisini 
incelemek, dönemlerine ve etkilendikleri sa-
nat akımlarına dair bilgiler sunmak ve piyano 
eserlerini bu bilgiler ışığında sınıflandırmak 
hedeflenmiştir.

KAPSAM

Bu çalışma, Arnold Schoenberg ve Paul 
Hindemith’in piyano eserlerinin incelenerek 
sınıflandırılmasını kapsamaktadır. Bu çalış-
mada, bahsi geçen bu iki bestecinin geliştir-
dikleri sistemler (Schoenberg, On-İki-Ton Sis-
temi; Hindemith, Hindemith Sistemi) müzik 
teorisi bakımından açıklanmış, bestecilerin 
bu sistemleri geliştirmeden önceki dönemle-
rinde etkilendikleri ve eserlerine yansıttıkları 
sanat akım ve hareketlerine ayrıntılı şekilde 
yer verilmiştir.

YÖNTEM

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde lite-
ratür taramasına başvurulmuştur. Makale-
nin konusu gereği incelenen zaman aralığı, 
besteciler ve sanat anlayışlarına dair kay-
naklar taranmış, bahsi geçen önemli sanatçı 
ve şahsiyetlerin düşüncelerini açıklamış ol-
dukları yazılı kaynaklardan yararlanılarak 
tarihsel yöntem kullanılmıştır.  Bahsi geçen 
bestecilerin piyano eserleri, kayıtlar ve nota 
örnekleri incelenerek eser analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Bestecilerin dönemsel özellik-
leri göz önünde bulundurularak, yapılan eser 
analizleri sonucunda, piyano yapıtları sınıf-
landırılmıştır. Nitel araştırma yöntemleriyle 
sosyo-kültürel yapı analizinin kullanıldığı bu 
çalışmada, çağın politik ve sosyal koşullarına 
uzanan olgular kapsamındaki çeşitli kaynak-
lar incelenmiş ve elde edilen bilgiler, kapsamı 
bağlamında ele alınmıştır.
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Araştırmanın Problemi

Bu çalışmada, 20.yüzyılın en önemli kuram-
cı-bestecilerinden kabul edilen Arnold Scho-
enberg ve Paul Hindemith’in, kariyerlerinin 
ve müzikal gelişimlerinin hangi yönlerden 
benzerlik gösterdiği ve hangi noktalarda bir-
birinden ayrıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bestecilerin içinde yaşadığı toplumsal koşul-
ların, etkilendikleri sanat akımlarının, eserle-
rine nasıl yansımış olduğu irdelenmiştir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma kapsamında, Arnold Schoen-
berg ve Paul Hindemith’in müzikal gelişim 
dönemleri bağlamında eserleri sınıflandırı-
lırken, yalnızca piyano eserleri göz önünde 
bulundurulmuştur. Bestecilerin diğer enstrü-
man, orkestra, pedagojik ve sahne eserleri, bu 
çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

BULGULAR

I.SCHOENBERG ve HINDEMITH’IN 
DAHİL OLDUĞU DÖNEM ve AKIMLA-
RA GENEL BAKIŞ

Post-Romantizm

Romantik Dönemin bireyi ve tutkularını yü-
celten, duygu dolu anlatımcı karakteristiği-
nin, armonik dil ve stilinin en uç noktasına 
ulaştığı, tüm sınırlarının aşılmaya çalışıldığı, 
1860’tan başlayarak 1910 yıllarına dek uza-
nan dönem için Post-romantik Dönem, bu dö-
nemin anlayışına da Post-romantizm demek 

uygun olur. Belirli bir ton merkezi etrafında 
devinen çoksesli müzik anlayışı, 19. Yüzyıl 
sonunda gelişen ve iyice yoğunlaşan kroma-
tizm etkisiyle tonalite kavramından uzaklaş-
maya başlamıştı. (Boran, Şenürkmez, 2010: 
235) 

Besteciler tonalitenin ve form kalıplarının 
sınırlarını son noktaya dek zorlamış, bireyin 
his ve düşüncelerinin yüceltilmesi mistik, gi-
zemli ve taşkın olanın anlatımına dek vardı-
rılmıştır. (Griffiths, 1994: 63-73) 

Post-romantik Dönem bestecileri denilince ilk 
akla gelenler Richard Strauss (1864-1949), 
Gustav Mahler (1860-1911), Hugo Wolf 
(1860-1903), Max Reger (1873-1916), Gia-
como Puccini (1858-1924), Nikolai Medtner 
(1880-1951); geç dönem eserleriyle Richard 
Wagner (1813-1883) ve erken dönem eser-
leriyle Aleksander Skriabin (1872-1915) ve 
Sergei Rachmaninov (1873-1943)’dur. Ancak 
isimleri ilk anda Post-romantizm ile özdeş-
leşmiş şekilde akla gelmese de, 1860-1930 
yılları arasında eser üretmiş pek çok besteci 
Post-romantik stilde eserler de bestelemiştir. 
B.Bartok (1881-1945)’un ilk dönem eserleri 
ve aynı şekilde Schoenberg ve Hindemith’in 
gençlik dönem eserleri Post-romantik stilde-
dir. (Griffiths, 1994: 13-22)

Çalışmanın konusu olan Schoenberg ve 
Hindemith’in Post-romantik eserlerine ör-
nek olarak Schoenberg’in Verklärte Nacht 
op.4, 1899; piyano için Drei Klavierstücke, 
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1894 ve 6 Stücke (4 El), 1896; Pelleas und 
Melisande Senfonik şiiri op.5, 1902-3; Gurre 
Lieder, 1900-3;  Hindemith’in , Yaylı Dörtlü-
sü No.1 op.2, 1915; Lustige Sinfonietta op.4, 
1916; piyano için In einer Nacht 1917-1919 
eserleri gösterilebilir. 

Post-romantizm, nasıl ki Romantizmi de-
vam ettirip onu aşan bir niteliğe sahipse, 
Post-romantizm de, sınırları aşmak ideali-
nin sonucu olarak Serbest Atonaliteye doğru 
evrilmiştir denilebilir. Armoni kuralları ve 
form biçimlerinde Post-romantizm süresin-
ce esnetilmiş olan kurallar Serbest Atonalite 
ile aşılmış; Post-romantizmin ağdalı, ağır at-
mosferli, duygu dolu ve melankolik diye ni-
telendirilebilen genel karakteristiklerine karşı 
çıkılarak Serbest Atonalite anlayışına ulaşıl-
mıştır. (Griffiths, 1994:13-14) 

Yirminci yüzyılda Post-romantizme duyulan 
büyük tepkiden yeni müzik akımları doğ-
muştur. Bu akımların başlıcaları arasında İz-
lenimcilik, Fütürizm, Neo-klasisizm ve Yeni 
Nesnelcilik sayılabilir. 

Serbest Atonalite ve Dışavurumculuk

Serbest Atonalite (1908-1923): Post-roman-
tiz min, tonal armoni kurallarını aşmak adına 
son noktaya kadar zorlaması ve anlatımcılı-
ğı sınır tanımaz bir güç haline getirmesi, en 
sonunda bu anlayış ve yapının yıkılmasıyla 
sonuçlandı. (Griffiths, 1994: 13-19)

Schoenberg 1908 yılında, yüzyıllardır süre-
gelen tonal sistemin majör ve minör yapısını 

bir kenara bıraktı. I.-V. fonksiyonlar ilişkisi 
temeline dayalı tonal armoni kurallarından 
azad edilmiş ilk eserlerin tamamlanmasıyla 
serbest atonalite kavramı doğdu. (Griffiths, 
2010: 226-227) Bu dönemle ilgili dikkat çe-
kici unsur, bestecilerin tonal yapıyı terk et-
miş olmalarına karşın, tonalitenin sağladığı 
düzen ve sistemin yerini tutacak yeni bir ku-
ramsal çerçevenin henüz kurulmamış olması-
dır denilebilir. Schoenberg’in Serbest Atonal 
eserlerine örnek olarak şu eserler verilebilir: 
Hängende Gärten, 1908; Piyano için 3 Par-
ça op.11, 1908; Orkestra için 5 Parça op.16, 
1909; Erwartung , 1909; Die glückliche 
Hand, 1909-13; Altı Küçük Piyano Parçası 
Op. 19, 1911; Pierrot lunaire op.21, 1912; 
Dört Orkestral Şarkı op.22, 1916. (Griffiths, 
2010: 225-227)

Serbest Atonalite ile birlikte, artık hiçbir to-
nalite yoktu ve onun getirdiği sınırlamalar 
kalkmıştı. Tonal bir eksen gözetilmediğinden 
belli hedeflere ulaşma, akorları tonal çözüm-
lere bağlama zorunluluğu da ortadan kalk-
mıştı. 

Serbest Atonalite ile birlikte, Post-romantiz-
min, akorları çözmemek için git gide uzattı-
ğı uzun cümleler ve bitmez ezgilerine karşıt 
olacak bir tavırla, çok daha keskin bir stil ge-
liştirildi. Bu yeni müzik “atonal” olarak isim-
lendirildi ve akor yapısı tonal özelliklerden 
arındırılarak, her türlü nota bileşimini içere-
bilecek serbestliğe ulaştırıldı.
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Tonal sistem bir “eksen sesi” ve bu ses çev-
resinde işleyen bir düzen getiriyordu. Özkan 
Manav ve Mehmet Nemutlu’nun Müzikte 
Alımlama kitabında belirttikleri üzere,

“Bir müziğin tonaliteden yoksun olması, 
Schoenberg için, sesler arasındaki hiyerarşi-
nin ortadan kalktığı, her sesin aynı karakter-
siz ve pasif nitelikte olacağı anlamına kesin-
likle gelmemekteydi.” (Manav ve Nemutlu, 
2011:174)

 Schoenberg, “atonalite” terimine itiraz et-
miştir. Bu yeni tarzdaki eserler için “tonsuz” 
yani “atonal” denilmesinin yanlış olduğunu 
ifade etmişti.

“Seslerin katı bir merkezi hiyerarşi etrafın-
da tanımlandığı fonksiyon kuramının (tonal 
armoninin) yeni bir müzik kavrayışına cevap 
verebilecek gücü kalmadığını, bunun ancak, 
bir yandan bu hiyerarşiyi aşmaya yardımcı 
olurken, öte yandan yeni ve yetkin bir siste-
matik tanımlayabilen bir yöntemle yapılabi-
leceğini düşünüyordu. Ona göre, bu sistemi 
kuracak çerçeve, tarihsel ve estetik katego-
riler tarafından belirlenecekti.” (Manav ve 
Nemutlu, 2011:174) 

Nitekim, bir arayış dönemi olarak tanımlana-
bilecek Serbest Atonal döneminin ardından 
Schoenberg On İki Ton Sistemi’ni kuracak ve 
ihtiyaç duyduğu kuramsal çerçeve ve yapıyı 
sistematize etmeyi başaracaktır. 

Schoenberg’in, öğrencileri olan Anton We-
bern (1883-1945) ve Alban Berg (1885-1935) 
de Serbest Atonalite stilindeki ilk besteciler 
oldular.2 Serbest Atonal eserlere örnek olarak  
A.Berg’in op.1 Piyano Sonatı, 1908; op.2 Li-
ed’leri, 1910; op.4 Altenberg Lied’leri, 1912; 
Klarnet ve Piyano için Beş Parça op.5, 1913; 
Orkestra için Üç Parça op.6, 1915, Wozzeck 
Operası op.7, 1914-22 ve A.Webern’in Pas-
sacaglia op.1, 1908;  op.3 ve op.4 Stefan Ge-
orge şiirlerini bestelediği Lied’leri, 1907-9; 
Yaylı Dörtlü için Beş Parça op.11, 1909; Or-
kestra için Altı Parça op.6, 1910; R.M.Rilke 
şiirleri üzerine Lied’leri op.8, 1910; Tot-Ölü, 
1913;Yaylı Dörtlü için Altı Bagatel op.8, 
1913; Georg Trakl şiirleri üzerine Lied’leri 
op.14, 1917-21 sayılabilir. (Michels, Vogel, 
2015: 491)

Serbest Atonal eserler üretmiş bir diğer beste-
ci de Hindemith’tir. 1920 yılından önce, yani 
Neue Sachlichkeit akımına dahil olmadan 
önceki gençlik eserlerinde, çağdaşları Scho-
enberg, Webern ve Berg gibi o da tonalite 
kalıplarını aşan atonal niteliğe sahip eserler 
bestelemiştir. Hindemith’in Serbest Atonal 
özellikler gösteren eserlerine Viyolonsel 
Konçertosu op.3, 1916; Keman Sonatları 
op.11 No.1 ve 2, 1918; Oskar Kokoschka’nın 
metni üzerine Mörder, Hoffnung der Frau-

2 Schoenberg’in On İki Ton Sistemi’ni geliştirmesi-
nin ardından Berg ve Webern de bu yeni sistemi 
benimsediler. Böylece bu üç bestecinin ismi bera-
ber anılarak müzik tarihine İkinci Viyana Okulu 
olarak geçti.
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en -Katil, Kadınların Umudu Operası op.12, 
1919; Piyano Sonatı Op. 17, 1920 (Taslaklar-
dan yararlanılarak Bernhard Billetter tarafın-
dan tamamlanmıştır), piyano için Tanzstüc-
ke, Op. 19, 1920; August Stramm’ın metni 
üzerine bestelediği Sancta Susanna Operası 
op.21, 1921 eserleri örnek olarak verilebilir. 
(Richard, 2005: 258)

Dışavurumculuk (Ekspresyonizm): Scho-
enberg, Webern, Berg ve Hindemith’in bahsi 
geçen Serbest Atonal eserleri, dönemin sanat 
akımlarından biri olan Dışavurumculuk özel-
liklerini gösterir. Dışavurumculuk, sosyal 
yönden karmaşık bir dönem olan 20.yüzyıl 
başında, entelektüel bunalım ve ideolojik 
problemlerin etkisindeki sanatçıların ürünü 
olarak Almanya’da ortaya çıktı. Belli bir yer 
ve zamanla sınırlanamayacak kadar genel 
bir eğilim olmasına karşın Dışavurumculuk, 
Die Brücke (Köprü) ve Der Blaue Reiter 
(Mavi Süvari) gibi grupların etkinliği saye-
sinde 20. yüzyılın ilk yarısında genel olarak 
Almanya’yla özdeşleşen bir akım olmuştur. 
(Antmen, 2012: 38) 

Edebiyat alanındaki en önemli temsilcile-
ri Georg Trakl (1887-1914), Stefan George 
(1868-1933) ve Georg Heym (1887-1912) 
kabul edilir. Ancak, Dışavurumcu edebiyatın, 
düşüncelerine kaynaklık etmiş olan beş felse-
fi direği vardır: İsa, Darwin, Nietzsche, Marx 
ve Freud (Richard, 2005: 131). Sanatçılar 
hangi alanda üretim gerçekleştirmiş olurlarsa 
olsunlar, bu beş şahsiyetten ve fikirlerinden 

çok etkilenmişler; onların ya birinin ya diğe-
rinin ışığında sanatlarını şekillendirmişlerdir. 

Dışavurumcu ressamlar olarak Vasily Kan-
dinsky (1866-1944), Oskar Kokoschka 
(1886-1980), Edward Munch (1863-1944), 
Egon Schiele (1890-1918), Emil Nolde 
(1867-1956), James Ensor (1860-1949), 
Franz Marc’ın (1880-1916) isimleri anılır. 
(Richard, 2005: 36-108) 

Müzik alanında ise, Dışavurumcu özellikler 
taşıyan eserler ve bestecilerinden bahsedilse 
bile, Dışavurumcu besteciler diye kesin bir 
tanım yapmak doğru olmayacaktır.  Dışavu-
rumcu müzik, genellikle çok renkli, şiddet-
li ve dramatik olarak tasvir edilir. Müzikte 
Dışavurumculuk, Serbest Atonal eserleri 
üzerinden Schoenberg’le ve İkinci Viyana 
Okulu’yla beraber anılsa da, Dışavurumcu 
stil, müzik alanında R.Strauss (1864-1949), 
D.Şostakoviç (1906-1975), İ.Stravinsky 
(1882-1971), S.Prokofiev (1891-1953), 
B.Bartok (1881-1945), F.Schreker (1878-
1934) ve Hindemith gibi pek çok besteci-
nin kimi eserlerinde dikkat çeker.  (Richard, 
2005: 246)

Dışavurumculuğu benimseyen sanatçılar, sa-
nat eserine en yüksek düzeyde bir form ola-
rak değil, duygu ve düşüncelerinin sınırlan-
maksızın doğrudan bir dışavurumu olarak ba-
kıyordu. Richard Sheppard ‘Alman Dışavu-
rumculuğu’ makalesinde şöyle açıklamıştır: 
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“Dışavurumcular, sanayi toplumunun bayağı 
dünyasını iskelet ve suni yapılar ortaya çıkar-
dığı için reddediyorlarsa, izlenimci sanatı ve 
edebiyatı da gösterişli ama özden yoksun dış 
‘yüzeyler’ sundukları, kendilerini besleyen 
toplumun şeytaniliğini gizledikleri için red-
dediyorlardı. Dışavurumcu sanatçı, izlenimci 
sanatçının tersine, alışılmış gerçeğin celladı 
olacak, insan psikesinin bağladığı kabuğu 
kıracak, kısıtlanmış enerjilerin kayıtsızca 
dışa vurulmasını sağlayacak peygambervari 
bir hayalci olarak görüyordu kendini. ‘Çök-
müş’ (décadent) geleneksel dünyayı temsil, 
tasvir ya da taklit etmiyor, sıradan nesneleri 
normal bağlamlarından soyutlayıp, yolunu 
kaybetmiş olan geist’a ışık gönderen fenerler 
biçiminde yeniden inşa etmeyi amaçlıyordu. 
Tıpkı döngücüler gibi, konuya değil yaratıcı-
lığa, sanatçının katkısına saygı duyuyordu.” 
(Sheppard, 2007: 241)

Dışavurumcular, insanların çektiği acıyı, se-
faleti, vahşeti ve tutkuları öyle derinden his-
settiklerini söylüyorlardı ki, sanatta uyum ve 
güzellik üzerine diretmenin dürüst olmayı 
reddetmekten başka bir şey olmadığına inanı-
yorlardı. (Gombrich, 2004: 564)

Müzikte Dışavurumcu yaklaşım, Schoen-
berg’in Kandinsky ve Blaue Reiter 3 ressam 

3  Blaue Reiter: Dilimize Mavi Süvari diye tercüme 
edilen, Vassily Kandinsky ve Franz Marc’ın 1911 
yılında Almanya/Münih’te kurduğu ressamlar bir-
liğidir. Realizm, natüralizm ve izlenimciliğe karşı 
tutumlarıyla bilinen, aralarına daha sonra Gabrielle 
Münter, Alexej Jawlensky, Marianne von Weref-

grubuyla olan ilişkisi ile pekişti.  Sanatçılar 
için bu karşılıklı etkileşim çok verimli sonuç-
lar doğurdu. Kandinsky ve Schoenberg için 
en önemli ortak nokta, ikisinin de sanat yapı-
tının tek bir yasaya, içsel zorunluluk yasasına 
bağlı olduğunu düşünmeleriydi. (Guiomar, 
2005: 246) 

Blaue Reiter grubuna göre, içsel zorunluluk 
yasasıyla, müzik veya resim yapıtının bütün-
lüğü sağlanmış olurdu. Eserin, bir şeyler be-
timlemek zorunluluğu olmaksınız, hisleri dı-
şavurması, yaratanın ardındaki derin gerçeği 
bağırması, haykırması her şeyden önemlidir. 
(Guiomar, 2005: 246)  

Schoenberg, “Klangfarbenmelodie” kavra-
mını da Serbest Atonal döneminde, Dışavu-
rumcu sanatın ilkelerini ifade etmek adına 
yaratmıştır. Bu terim “Ton renklerinden olu-
şan ezgi” anlamını taşır. Schönberg’in 1911 
yılında Harmonielehre (Armoni Kuramı) ki-
tabında kullandığı bu terim, ses renklerinin 
mantıklı şekilde, birbirleriyle ilgili olacak 
şekilde sıralanması gerektiğini belirtir. (Ak-
tüze, 2010: 318)

Dışavurumcu sanatçıların düşüncesine göre, 
yaratıcı güç öyle karşı konulmaz olmalıdır ki, 
bestecisini Schopenhauer’in ‘olağanüstü iç-
görü’ olarak tasvir ettiği gibi, adeta  ‘uyandı-
ğında hiçbir şey hatırlamadığı saklı gerçek-

kin, Alfred Kubin, Paul Klee, Arnold Schoenberg, 
Heinrich Campendonk, Robert Delauney ve Lio-
nel Feininger’i de dahil eden topluluktur.
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leri gören, hipnotize olmuş bir uyurgezer gibi’ 
zorlamalıdır. (Guiomar, 2005: 249)

Schoenberg’den başlayarak Dışavurumcu mü-
zisyenler kendi derin, karmaşık ve aynı anda 
farklı yönlere sahip olan duygularını anlatmak 
için armoni kurallarını yadsıdılar. İçsel dün-
yalarını, her yönüyle dışavururken kendilerini 
kısıtlayacak ve ifade güçlerini sınırlandıracak 
tonal sistemi kabul etmediler.

Kandinsky, Jawlensky, Kanoldt, Ersblöch ve 
Münter ile birlikte 1909 yılında kurdukları 
“Yeni Münih Sanat Derneği” olarak başlattık-
ları ve Blaue Reiter (Mavi Süvari) grubuyla 
ünlendikleri Dışavurumcu görüşlerini şöyle 
açıklamışlardır:

“Biz sanatçının dış dünyadan, doğadan aldığı 
izlenimlerden ayrı olarak kendi iç dünyasın-
dan sürekli olarak deneyler topladığı düşün-
cesinden yola çıkıyoruz.” (Richard, 2005: 33)

Kandinsky ve Marc, yazdıkları bu almanakla 
birlikte, yeni bir uyanış döneminin başladığını 
ilan ederek, onlara ve yapıtlarına artık yalnızca 
“içsel-zorunluluk” yasasının  kaynaklık edece-
ğini açıklamışlardır. (İpşiroğlu, 2006: 42)

 Kandinsky ise, Sanatta Zihinsellik Üstüne ki-
tabında şöyle belirtmiş ve biçimciliğe karşıt 
tutumlarını açıklamıştır: 

“Sanatçının söyleyeceği bir şey olmalıdır, çün-
kü ödevi biçime egemen olmak değil, biçimi 
içeriğe uydurmaktır.” (Kandinsky, 2009:97) 

En derin duyguların gerektirdiği müziği beste-
lemek amacındaki müzisyenler için, geleneğin 
onlara yazmalarını emrettiği müziğin çağı Dı-
şavurumculukla birlikte geride kalmıştı.  Eks-
presyonizmi ve gerektirdiği özgürlüğü gerçek 
anlamda mümkün kılan tek yol olan atonali-
te, bu şartlarda doğmuş oldu. Schoenberg’in, 
Style and Idea kitabından alıntıyla; 

“Sanatın ‘Ben yapmalıyım’dan doğduğuna 
inanıyorum, ‘Ben yapabilirim’den değil. Bir 
zanaatkar ‘yapabilir’: Nasıl doğmuş olursa 
olsun, gelişir ve bir şeyi yapmak istediği süre-
ce de onu yapabilir hale gelir. Onun yapmayı 
istediği şey, onun ‘yapabildiği’dir –iyi veya 
kötü, sığ veya derin, yeni veya eski moda- ama 
‘yapabilir’! Ama bir sanatçı ‘yapmalıdır’. Bu-
nun onun istedikleriyle ilgisi yoktur, ama yap-
mak zorunda olduğu içindir ki o zaten yapa-
bilir… Dahi sadece kendisinden öğrenir, ama 
yetenekli bir adam genelde başkalarından. 
Dahi doğal olarak, kendi doğasından öğre-
nir, yetenekli adam sanattan...” (Schoenberg, 
1975: 365)

“Gerçek bir bestecinin başka hiçbir neden ol-
maksızın, sadece onu memnun ettiği için beste 
yaptığına inanıyorum. Başkalarını memnun 
etmek için beste yapanlar, akıllarında dinleyi-
cilerle yaratanlar gerçek sanatçılar değiller-
dir. Onlar, yarattıklarını başka tek bir kişi bile 
beğenmeyecek olsa bile, hatta kendileri bile 
beğenmese bile, bir şey söylemeye, yaratmaya 
itilen, bu itki tarafından eserler üreten kişiler 
gibi değillerdir… Gerçek bir bestecinin ger-
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çek müziği, bilinçli şekilde amaçlamadan her 
çeşit etkiyi üretebilenindir. Basit ve güzel ezgi-
ler, keskin ritimler, sofistike formlar, karmaşık 
kontrpuan- gerçek bir besteci bunları bir mek-
tup yazar gibi kolaylıkla yazar.” (Schoenberg, 
1975: 54)

Erwartung, Piyano için Üç Parça ve Orkestra 
için Beş Parça’yı bestelediği dönemde, Scho-
enberg Busoni’ye yazdığı mektubunda, geliş-
tirdiği Serbest Atonalite ile ilgili olarak şunları 
yazmıştır:

“Bir insanın belli bir süre içinde yalnızca tek 
bir duyuma sahip olması olanaksızdır. İnsanın 
aynı anda binlerce duyumu vardır. Ve ben mü-
ziğimde duygularımızın dışavurduğu bu çok-
renklilik ve çokçeşitliliğin, atılım yapan kan 
akışının sürüklediği, duyguların ve düşünce-
lerin tepkisiyle ileri sürdüğü bu mantıkdışılı-
ğın yer bulmasını istiyorum.” (Griffiths, 2010: 
226)

Aynı mektupta, “Armoni, anlatımdan başka 
bir şey değildir.” diye eklemiş, son olarak da 
‘bilinçaltı’ndan söz etmiştir. Freud’un fikir-
lerinden çok etkilenen Schoenberg, bilinçal-
tındaki bir isteğin, kişiyle ya da birbirleriyle 
ilgisi yokmuş gibi gözüken duygular ve hare-
ketler doğurabilmesini, Serbest Atonalite ile 
ilişkilendirmiştir. (Griffiths, 2010: 226) 

Yine aynı mektubunda Schoenberg, armoni 
ilişkileri ve bağıntılarının, geleneksel majör-
minör sisteminin sürdürdüğü belirgin mantık-
tan yoksun olduğunu belirtmiş, Serbest Atona-

liteyi kast ederek, “sanki karanlıkta ilerleyen 
armoni” tanımını yapmıştır. (Griffiths, 2010: 
226)

Serbest Atonal müzik, tonalitenin kurallarını 
yıkmanın yanı sıra, soyutlamanın da yolunu 
genişletmiştir.  Schoenberg, kendi başlattı-
ğı isyanı ve özgürlükçü tutumunu, kısa süre 
içinde, sıkı kurallarla belirlenmiş On İki Ton 
Müziği’ne evriltmiş ve bu tutumu ile hayran-
lık ve şaşkınlığı bir arada uyandırmıştır. Geliş-
tirdiği bu yeni sistemi ile, tonalitenin kısıtla-
yıcılığından kurtardığına inandığı müziği, bu 
sefer de kendi On İki Ton düzenine bir anlam-
da hapsetmiş oldu. Barok dönemin yücelttiği 
kontrapuan tekniklerinin önem kazandığı bu 
yeni sistem için, Serbest Atonalite bir ‘öncül 
fikir’ olarak yerini aldı. Böylece Serbest Ato-
nal müzik daha sonra İkinci Viyana Okulu 
adını alarak gelişecek müzik için bir hazırlık 
sürecini ifade etmiş oldu. (Boran, Şenürkmez, 
2010: 241)

1917-1923 arasındaki dönem boyunca Scho-
enberg, öğrencileri Webern ve Berg ile bir-
likte yaratıcı düşüncelerini geliştirdi. (Boran, 
Şenürkmez, 2010: 241) İkinci Viyana Okulu 
bestecileri, Alban Berg’in kaleme aldığı ma-
nifestolarını 1919 yılında Wiener Gesellschaft 
zur Müsikaufführung’un dergisinde (Viyana 
Müzik Performansı Derneği) yayımladı. Ar-
nold Schoenberg’in On İki Ton Sistemi’ni de-
tayları ile açıklaması ise 1923’te gerçekleşti.
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Yeni Nesnelcilik (Neue Sachlichkeit):

Her şeyden önce işlevselliğe önem veren yeni 
yaklaşımlar, sanat olgusunun felsefesi ve ter-
minolojisinde temelden bir değişim öngör-
müştü. Rus Kontrüktivistleri ve Bauhaus sa-
natçıları için sanatsal dışavurum yerine zihin-
sel süreçlerini ifade etmek ve “kontrüksiyon” 
çok önemliydi. (Antmen, 2012: 103) 

1920’lerin başında, Gustav Friedrich Hartlaub 
Weimar’da, Dışavurumculuğu sorgulayan bir 
güzel sanatlar hareketi başlattı. 1923’te, kendi 
Ekspresyonizm karşıtı amacını sadelik ve ba-
sitlik ilkesiyle bütünleyen eserlerini içeren bir 
sergi açtı. Bu sergisi Neue Sachlichkeit (Yeni 
Nesnelcilik) isminin oluşması ve hızla tüm 
sanat dallarına yayılmasına kaynaklık etti. 
1920’lerin Almanya’sında Bauhaus felsefesi, 
özellikle de dönemin sanatçı birliklerinden 
İşçi Sanat Konseyi ile bağlantısı olanlar, kü-
çük bir kesime ‘lüks’ üretmek yerine geniş bir 
kesimde ‘kullanışlı’ yaşam alanları üretmek 
üzerine kurulmuştur. (Antmen, 2012: 104)

Yeni Nesnelcilik, mimaride Walter Gropius, 
resimde Otto Dix ve George Grosz, tiyatroda 
ve şiirde Bertolt Brecht ve müzikte de Paul 
Hindemith ve Ernst Krenek tarafından temsil 
edildi. 

Bauhaus Okulu ya da varlığı Weimar Cumhu-
riyeti ile çakışan, Hitler iktidara geldikten kısa 
süre sonra dağıtılan Weimar ve daha sonra 
Orta Almanya’daki Dessau Sanat ve Tasarım 
Okulu (1919-1933) başlangıçta siyasal ve sa-

natsal bir avangart merkez olarak kısa süreli 
bir oluşum iken, iki kuşağın hem mimari hem 
de uygulamalı sanat tarzını oluşturdu.  (Hobs-
bawm, 2012: 249)

Yeni Nesnelci Müzik, Dışavurumculuğa tepki 
niteliği taşıyan, Neo-klasisist öğelere yakın bir 
akım olarak 1920-1930’larda etkin oldu. Bu 
yıllarda Weimar Cumhuriyeti, Almanya’nın 
entelektüel ve sanatsal çekim merkezi hali-
ne gelmiş, Berlin Avrupa’nın avangart sanat 
merkezine dönüşmüştü.  Alman sanatçılar, sa-
natlarını toplumsal ve politik bir yankı olarak 
gördüklerini açıkladılar. ‘Geleceği kurmak’ 
ideali ile kurulmuş olan Bauhaus Okulu, tıpkı 
Rus Konstrüktivistleri gibi estetik amaçlardan 
çok toplumsal amaçlara yönelmişti. (Antmen, 
2012: 107)

Bauhaus hareketinin başındaki çok önemli isim 
Gropius, bir sanatçı ve zanaatkar arasında hiç-
bir fark olmadığını, Yeni Nesnelciliğin sanat ve 
zanaatı mükemmel biçimde birleştiren yeni bir 
anlayış olduğunu ilan etti. ‘Weimar Devleti Ya-
pıevi (Bauhaus) Programı’ makalesinde Gropi-
us düşüncelerini şöyle açıklamıştır:

“Sanatçıyla zanaatçı arasında özden gelen bir 
ayrım yoktur. Sanatçı zanaatçının bir yüksek 
derecesidir. Göklerin lütfu sanatın, sanatçının 
el işinde kendiliğinden, isteğe bağlı olmayan 
ender aydınlanma anlarında, bilinçdışı yol-
dan yerleşmesini sağlar; ama bu el işini be-
cermek hiçbir sanatçının kaçınamayacağı bir 
şeydir. Yaratıcı biçimlendirmenin ana kaynağı 
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bu alandadır… Öyleyse, zanaatçılarla sanat-
çılar arasında bir kibir duvarı çekmek isteyen 
sınıf-ayrımcı üstünlük duygusundan uzak, 
yeni bir zanaatçılar loncası kuralım! Gele-
ceğin, bir biçim içinde aynı zamanda hem 
mimari, hem plastik, hem resim olacak ve 
günün birinde milyonlarca zanaatçının elin-
den, yeni, gelecek bir inancın kristal sembo-
lü olarak göğe yükselecek olan yeni yapısını 
beraberce isteyelim, düşünelim, yaratalım.” 
(Gropius, 2007: 238)

Bauhaus hareketinin ve onunla beraber ge-
lişmiş olan Yeni Nesnelci akımın yaklaşım 
biçimi, müzikte basit bir ses diline ve forma 
geri dönüş anlamını taşıyordu. Müzik en-
telektüeliteden ve gösterişten arındırılmalı, 
seçkinci anlayıştan vazgeçilmeli ve gazetele-
rin köşe yazıları gibi günlük yaşamdan izler 
taşımalıydı. ‘Gebrauchsmusik’ yani ‘İhtiyaç 
müziği’ bu sebeple doğdu. Halktan kopuk 
olmayan, “halk için” müzikler bestelenme-
li, halka yabancılaşmış elit anlayıştan uzak 
durulmalıydı.  Hindemith böylece, amatör-
ler için çok sayıda müzik besteledi. (Aktüze, 
2010: 234) Neredeyse her çalgı için kolay ça-
lınabilir eserler, korolar için şarkılar, marşlar 
bestelediği bu döneminde bestecinin müziği 
ile öncelikli amacı “yararlı olmak”tı. 

Mehmet Nemutlu’nun Hindemith’in Ses İşçi-
liği kitabı için kaleme aldığı giriş yazısından 
alıntıyla: 

“Gebrauchsmusik projesinin genel tavrı sa-
nat müziğini yalıtılmışlıktan kurtarıp (aynı 
Bauhaus’un tavrında olduğu gibi) amatörler-
le profesyoneller arasında var olan duvarları 
yıkmak, müziğe entelektüelleri tatmin etme-
nin dışında bir varoluş alanı, bir işlev kazan-
dırmaktır.”  (Hindemith, 2007: 22)

Almanya’da Bauhaus hareketinin burjuva sa-
natına karşı gelmesindeki nedenlerden biri ola-
rak, benimsemiş oldukları sosyalist düşünce ve 
yaşam tarzı ayrıca belirtilmelidir. Almanya’da 
yükselişte olan sosyalizm, Rusya’daki Ekim 
Devriminden çok etkilenmiştir. Rusya ve Al-
manya arasında, sonraki yıllarda gelişecek olan 
kimi yönlerden benzer anlayış ve kültür politi-
kalarını açıklığa kavuşturmak için, bu iki ülkeyi 
bir arada incelemekte fayda vardır.

1.Dünya Savaşı Avrupa’da pek çok ülke 
için yıkım getirmiştir. Rusya’da Lenin ve 
Bolşevikler, Alman, Avusturya ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun savaş sonrasında yıkılışı-
nın, sosyalist devrim için büyük bir fırsat oldu-
ğuna inandılar. (McNeill, 2015: 698) Rusya’da 
Ekim Devrimi’nin lideri konumundaki Lenin, 
1.Dünya Savaşı bitmeye yaklaşırken, özellik-
le Almanya’daki ve öteki ileri endüstri ülke-
lerdeki proletaryayı, kapitalist zorbalara karşı 
başkaldırmaya çağırdı. (McNeill, 2015: 697) 

Bu çağrı ile birlikte Almanya ve Rusya’nın ge-
leceklerinde kimi noktalar benzer biçimde şe-
killenmeye başladı. Sonrasında Almanya’da 
Hitler’in yükselişine dair alıntıyla:
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“Almanya, Adolf Hitler’in 1933 Ocak’ında 
iktidara gelmesiyle çok daha köklü bir rejim 
değişikliğine uğradı. Hitler, Nasyonal Sosya-
list Alman İşçi Partisi’nin (kısa adıyla Nazi 
Partisi’nin) önderiydi. İnsanın istencinin gü-
cüne ve kahramanlığa inancı vardı. Almanla-
rın, 1918’de Yahudiler, Marksist sosyalistler 
ve ulusa ihanet eden öteki “hainler” tarafın-
dan arkadan hançerlendiğini düşünüyordu.” 
(McNeill, 2015: 705) 

Komünist Rusya’da ve Nazi Almanya’sında 
sanat anlayışları çok benzer biçimde şekil-
lenmiştir.  Rusya’da devrimin ilk yıllarında 
sanatçılar, eski sınırlayıcı kurallara karşı çık-
tılar. Ancak yönetimin Stalin’in eline geçme-
siyle birlikte, devlete ve partiye hizmet etmek 
için örgütlendirildiler. Hangi tür konuları iş-
leyip hangi biçemleri kullanacakları kendi-
lerine, parti yetkililerince bildirildi. Bu du-
rum Sovyetler Birliği’nde olduğu kadar Nazi 
Almanyası’nda da geçerli oldu. Sanat, halkın 
tutumunu ve davranışlarını etkileyecek bir 
araç olarak görüldü. Ancak yönetimin onay-
ladığı yapıtların, davalarına hizmet edeceği 
düşünülen eserlerin gün ışığına çıkmasına 
izin verildi. Hitler de tıpkı Stalin gibi, muha-
lif sanatçıları kovuşturarak, benzeri bir sanat 
politikası izledi. (McNeill, 2015: 716) Çalış-
manın konusu olan Schoenberg de Hindemith 
de, bu artan baskıcı ortam nedeniyle Alman 
ve Avusturya topraklarını terk ettiler.4

4  Schoenberg, Yahudi olduğu için, Almanya’da kal-
ması mümkün değildi.

Hitler’in kültür politikasını şekillendiren asıl 
hedeflerinden biri, “Devletin gelecekteki tüm 
kurumları [Nazi] hareketin kendisinden te-
mellenip yükselmeli” düşüncesiydi. Bu, yü-
zeysel olarak, Bolşeviklerin tüm devlet ku-
rumlarını kendilerininkiyle değiştirme ama-
cına benziyordu. (Lee, 2010: 240)

Stalin ve Hitler, Rusya ya da Almanya’daki 
avangardı susturana ya da dağıtana kadar, 
tüm sanatçıları ve destekçilerini baskı altın-
da tutmaya devam ettiler. (Hobsbawm, 2012: 
244) 

Lenin’in nüfuzu, Marksizmi Batı dünyasına 
yegane önemli toplumsal devrim teorisi ve 
ideolijisi olarak geri getirirken, avangard da 
Nasyonal Sosyalistlerin yanlış olarak “kültü-
rel Bolşevizm” (Kulturbolschevismus) dedik-
leri şeye dönüştü. (Hobsbawm, 2012: 250)

Komünist Sovyet Rusya ve sosyalizmin 
yükseldiği ve ardından iktidara geldiği Nazi 
Almanyası’na dair şu alıntılar yapılabilir:

 “İşçileri hayatlarının merkezi unsuru olan 
kolektiflik birleştiriyordu. “Biz”in “ben” 
üzerindeki hakimiyeti. İşçi hareketlerine ve 
partilerine özgün gücünü kazandıran şey, 
işçilerin, bu türden insanların bireysel değil 
ancak kolektif eylemle, ister karşılıklı yar-
dımlaşma, ister grev ya da oy verme yoluyla 
olsun tercihen örgütler aracılığıyla durumla-
rını iyileştirebileceklerine haklı olarak inan-
mış olmalarıydı.” (Hobsbawm, 2012: 412)
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“Lenin’in kültür politikaları sıkı bir şekilde 
on dokuzuncu yüzyıl aydın sınıfın aydınlan-
ma fikirlerine dayalıydı ve devrimin görevinin 
çalışan sınıfı eski elit kültürün seviyesine çı-
karmak olduğu görüşündeydi. Zetkin’e belirt-
tiği gibi, “Güzeli korumalıyız, model olarak 
almalı, başlangıç noktası olarak kullanma-
lıyız, ‘eski’ bile olsa. Sadece ‘eski’ diye niye 
gerçekten güzel olan bir şeye yüz çevirmeli? 
Niye yeni olanın önünde sanki tanrıymış gibi 
sadece ‘yeni’ olduğu için eğilmeliyiz?” (Figes, 
2009: 517)

Sovyetler Birliği’ndeki baskıcı ortam ve sanat 
politikaları, Nazi Almanyası’yla öyle büyük 
benzerlikler gösterir ki, bu iki ülkede yaşamış 
pek çok sanatçı da, benzer sıkıntılar yaşamış, 
zorluklara rağmen üretmeye devam etmiştir. 
Sovyetler Birliği’ndeki baskılardan hayatı 
boyunca çok etkilenmiş olan büyük besteci 
Şostakoviç’in kendi yazdığı iddia edilen anı-
larından ve ayrıca Solomon Volkov’un kaleme 
aldığı, kimilerinin şüpheyle yaklaştığı anıla-
rından yapılacak alıntılar, Sovyet sanatçısının 
görüşlerine yakından bakılmasında yararlı 
olacaktır. Şostakoviç’in savunduğu fikirleri, 
sosyalist amaçlarla müzik ürettiği dönemde 
Hindemith’in de savunduğu ideallerle ortaklık 
göstermektedir:

“İdeolojisiz müzik olmaz… Eski besteciler, 
bilincinde olsunlar ya da olmasınlar, siyasal 
bir kuramı savunuyorlardı. Çoğu, kuşkusuz, 
zenginler sınıfının egemenliğini destekliyordu. 
Yalnızca Beethoven devrimci hareketin bir ön-

cüsü oldu. Mektuplarını okursanız, halka yeni 
fikirler vermek ve onu efendilerine karşı ayak-
lanmaya teşvik etmek istediğini arkadaşlarına 
sık sık yazdığını göreceksiniz…Biz devrimci-
ler müziği farklı algılamaktayız. Lenin müzi-
ğin geniş halk kitlelerini birleştirmek için bir 
araç olduğunu söylemiştir. Müzik kitleler için 
bir önder değildir belki, ama hiç kuşkusuz ör-
gütleyici bir güçtür… Sonuçta Skriabin’i mü-
zikte en büyük düşmanımız olarak görüyoruz. 
Neden? Çünkü Skriabin’in müziği sağlıksız bir 
erotizme, gizemciliğe, edilgenliğe ve yaşamın 
gerçekliğinden kaçmaya eğilimlidir…Müzik 
artık kendi başına bir amaç olamaz, bununla 
birlikte, kavgamızdaki en önemli silahımızdır. 
Bu yüzden Sovyet müziği büyük olasılıkla dün-
yanın bugüne kadar tanıdığından çok daha 
farklı bir yolda ilerleyecektir.

Kendini dünyadan soyutlayan sanatçının sonu, 
ölüm gibi karanlıktır. Bir sanatçının, kendisi-
ni, eninde sonunda dinleyici kitlesini oluştu-
ran topluma kapatmasına inanamıyorum. Bir 
sanatçının olabildiğince çok sayıda insana 
hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi 
adıma her zaman, en yaygın biçimde anlaşı-
labilir olmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Ba-
şaramazsam, bu benim hatamdır.” (1931 yılı) 
(Şostakoviç, 2010: 28-29)

“Halkın çoğunluğu için yazmalısınız. O zaman 
gerçekçi sanat denilebilir buna. Büyük traje-
dilere kimin gereksinimi var? İlf ile Petrov’un, 
doktora gitmeden önce ayağını yıkayan bir 
adamdan söz eden bir öyküleri var. Adam dok-
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tora gidince bir de bakar ki yanlış ayağını yı-
kamış. Al sana gerçek bir trajedi. Ben, yete-
neğimin elverdiği kadarıyla, işte bu insanlar 
üstüne, bu insanların olanca sıradan, ortala-
ma düşleri ve umutları üstüne ve de olasılıkla 
cinayet işlemeye olan eğilimleri üstüne yazma-
ya çalıştım.” (Volkov, 1992: 127)

Yapılan alıntılar ve aktarılan bilgilerin ışığın-
da, Almanya’da gelişen toplumsal ve sanatsal 
ortamın Rusya’yla karşılıklı etkileşim içinde 
olduğu böylece belirtilmiştir. Müzik alanında 
da, yürütülen politikaların ne kadar benzer 
olduğunu Griffiths’in düşünceleri ortaya koy-
maktadır: 

“Nazi Almanyası’nda müzik, Sovyetler 
Birliği’nde olduğu gibi, “halkın” var sayılan 
ihtiyaçları, en iyi besteciler tarafından değil 
de, kendilerini geleceği bilmeye en donanımlı 
kişiler olarak hisseden politikacılar tarafın-
dan yargılanıp karara bağlanıyordu.” (Grif-
fiths, 2010: 255)

Çalışmanın konusu olan Hindemith de, bu 
sosyalist inancı paylaştığı Yeni Nesnelci dö-
neminde halk için müzik bestelemiş ve çağdaş 
müziği popülerleştirmeye çabalamıştır. Bu 
dönemde Baden-Baden, Donaueschingen’de 
çok aktif biçimde konserler vermekte, beste 
yapmakta ve halkla iç içe çalışmalar yapmak-
taydı. 

Hindemith Yeni Nesnelciliği benimsediği 
dönemde bir ‘müzik işçisi’ olarak çalıştı. Pe-
dagojik amaçlı vokal ve enstrümantal eserler 

yazdı ve müziği seven amatörlere ve öğren-
cilere böylece müzik adına hizmet etti. Bu 
müzikler, çok basit bir müzikal dile sahipti ve 
işlevsel müzik olarak dinleyenlerin ve müzik 
yapmak isteyenlerinin ihtiyaçlarını mükem-
mel biçimde karşılamak üzere yazılmışlardı. 
(Hindemith, 2007: 20-23) 

Bu dönemde gerek Hindemith’in gerekse 
çağdaşı Krenek’in yazdığı eserler, halkın ço-
ğunluğu tarafından rahatça anlaşılsa ve çokça 
alkışlansa da, entelektüel ve sofistike dinleyi-
ciler tarafından son derece bayağı ve kaba bu-
lundu; üst düzey müzik dinleyicilerini mem-
nun etmedi.

Yeni Nesnelciliğin asıl hizmet ettiği alan ise 
tiyatro oldu. Başta Bertolt Brecht olmak üze-
re pek çok yazar, bestecilerle yakın ilişkilere 
geçerek, oyunları için en uygun müziklerin 
bestelenmesi için ortak çalışmalara girişti. 
(Schonberg, 2013: 509)  Brecht, arayışlarının 
sonucunda, Kurt Weill’la (1900-50) tanıştı ve 
böylece çok başarılı müzikli oyunlar ortaya 
çıktı. Erken döneminde Mahler ve Schoenberg 
etkisiyle eserler besteleyen Weill, Brecht’le 
tanıştıktan sonra atonal müzik yazmayı bı-
raktı ve basit, gerçekçi, keskin hatlı bir mü-
zik dilini benimsedi. (Schonberg, 2013: 509) 
En ünlü oyunları olan  Üç Kuruşluk Opera 
(1926) halk tarafından çok beğenildi. Hinde-
mith de Brecht için Lehrstück oyununa mü-
zik yazdı (1929).  Bu müzik Gebrauchsmusik 
alanında yazdığı en iyi müziklerden biri ola-
rak kabul edilir. (Hindemith, 2007: 23) Aynı 
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dönemde Schoenberg ve Webern’in öğrencisi 
olan Hanns Eisler (1898-1962) de Brecht’le 
beraber çalışmaya başladı ve Die Regel (Ku-
ral) oratoryosunu besteledi (1930). 

Resime, edebiyata ve müziğe genel bir ba-
kışla, Yeni Nesnelciliğin Dışavurumculuktan 
ayrıldığı noktaları sıralayacak olursak:

-Ekspresyonizmin duygu yoğunluğundan 
uzaklaşarak, kuru bir dil benimsemek.

-Günlük olaylar, konular üzerine yoğunlaş-
mak, ‘güzel, iyi’ peşinde estetik bir arayıştan 
vazgeçerek gerçekçi bir tutum takınmak.

-Doğaüstü öğelerden, hayallerden vazgeçe-
rek, somut şeyler üzerinden gerçek hayatı 
yansıtmak.

-Abide değil minyatür yaratmak peşinde ol-
mak, başyapıt değil, basit günlük eserler üret-
mek.

-Kişilerin en derin duygularını dışavurmak-
tan kaçınarak; kişilerin, şeylerin dışıyla, sak-
ladıkları sırlarıyla değil; gösterdikleriyle, or-
taya koydukları gerçeklikleriyle ilgilenmek.

Schoenberg, Style and Idea’da, ‘Glosses on 
the Theories of Others, 1929’ makalesinde 
Hindemith’i ve Neue Sachlichkeit türündeki 
eseri Lehrstück’ü sertçe eleştirmiştir:

“Paul Hindemith’in Lehrstück’ünün önsö-
zünde, pek çok reklamın yanı sıra şu şekilde 
dile getirilmiş bir kısım da bulunmaktadır: 
‘Öğretici parçaların ve transpozisyonların 

atladığı şeyler de mümkündür. Tüm müzikal 
sayılar terk edilebilir, dans devre dışı bıra-
kılabilir, palyaçolar için sahneler kısaltıla-
bilir veya tamamen çıkartılabilir, danslar ve 
okumalar değiştirilebilir, ve gerekliyse [ne? 
gerekli? tamamen gereklilikten? -benim yo-
rumum!- Schoenberg] parçalar stilin bozul-
masına neden olmuyorsa  [!!!stil!!!] değişti-
rilebilir.’ Aynı ciltte Krenek de operanın tasa-
rısının bir potpourri  (derleme, karışım)  gibi 
olmasının gerektiğini söylemektedir… Konu 
Hindemith’e gelince, durum Krenek’te oldu-
ğundan daha da ciddidir. Kendi izin verdiği 
değişiklikleri taşıyan kendisi ise, o zaman ona 
göre en büyük önemdeki şey hala korunabil-
mektedir: eserin stili- O zaman mazi isteğini 
forme etmeyi, istediği her an yeniden yakala-
yabiliyor olmalıdır. Kendisi bu tarz değişim-
ler yapmak isteyen herkese izin vermektedir, 
hem de geniş ölçüde. Bunun için ancak tek bir 
sözcük vardır: Umarsızlık, bir dahinin cüre-
tinin sınırlarının ötesine geçmek ve eksik bir 
bilincin diyarına ulaşmak… Bu Lehrstück’ün 
bize öğrettiği tam olarak nedir? Duygusuzca, 
beyinsizce, tutarsızca, abuk sabuk, seçici ol-
madan, zevksizce, biçimsizce gevezelik etmek 
mi? İnsanlar şüphesiz ki bunu onun yardımı 
olmadan da yapabilir; şurası kesindir ki biri-
leri onlara öğretmemeli, onları durdurmalı-
dır… Böyle bir parçayı nasıl besteleyebilir? 
Bunları nasıl bir araya getirebilir? Birisi, her 
parçasının yer değiştirilebilir veya çıkarıla-
bilir olduğu bir şeyi nasıl yapabilir? Bu çeşit 
parçalar nasıl üretilebilir? Bu bir yığın soru-
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ya ciddi bir yanıt vermek mümkün değildir, 
ve gerçekten de bu konuda söylenecek başka 
hiçbir şey yoktur.” (Schoenberg, 1975: 313-
315 )

Hindemith, hayatının aslında sadece bir dö-
nemini kapsayan Gebrauchsmusik’ten ibaret 
bir besteci değildir. Kendisi de adının bu kav-
ramla özdeşleşmesinden duyduğu rahatsızlığı 
yıllar sonra şöyle belirtmiştir:

“O bütünüyle önemsiz tartışma üzerine, işgü-
zarın biri bir haber yapmıştı, ve yıllar son-
ra buraya [Amerika’ya] geldiğimde, kendi 
kurgularının kurbanı olmuş büyücü çırağı 
gibi hissettim kendimi: Her nereye gitsem, 
yüzüme vuruluyordu Gebrauchsmusik slo-
ganı. Gereğinden fazla büyütülmüş, yararsız 
ve avuç içi kadar bahçede biten yaban otla-
rı gibi rahatsız edici hale gelmişti. Belli ki, 
nesneleri, kişileri ya da sorunları hazır bir 
yaftayla sınıflandırma eğilimine çok iyi cevap 
vermiş, böylece insanları bilgiye dayanan bir 
görüş sahibi olma zahmetinden kurtarmıştı.” 
(Hindemith, 2007: 22) 

Almanya’da Nazizm’in yükselişi ve Wei-
mar Cumhuriyeti’nin 1933’te yıkılmasıyla, 
Gropius’un önderliğindeki Bauhaus hareketi, 
amacını tamamlayamadan noktalandı. 

Sanatçıları on yıl gibi kısa bir zaman için he-
yecanlandırmış olan ve halkla yakınlık kur-
mayı hedefleyen Yeni Nesnelcilik de, dahili 
olduğu Bauhaus hareketinin kötü yazgısını 

paylaştı ve Naziler’in yasakladıkları listesine 
girerek tarihe karıştı. Ancak müzik alanında 
Yeni Nesnelciliğin en önemli temsilcisi olan 
Hindemith için Neue Sachlichkeit döneminin 
üretimi, ona bir sonraki atılım süreci için zen-
gin bir malzeme sağladı. Almanya’da düze-
nin kökünden sarsılması gibi, o da kendi mü-
zik anlayışında kökten bir değişime gitti. Do-
ğuşkanları temel yapıtaşı olarak kabul edip 
geliştirdiği Hindemith Sistemi ile 20.yüzyılın 
en önemli müzik sistemlerinden birini kurdu 
ve böylece müzik tarihine önemli bir kuram-
cı-besteci olarak geçti.

II. SCHOENBERG VE HINDEMITH’IN 
GELİŞTİRDİKLERİ SİSTEMLER

On İki Ton Sistemi (1923)

On İki Ton Sistemi, algılanabilir herhangi 
bir mod ya da tonalite kullanılmaksızın, on 
iki notanın hepsinin ya da büyük bölümünün 
sürekli dolaşım halinde tutulması esasına da-
yanır. Klasik armoni kuralları ve dikey müzik 
yazısı kullanılmadığı gibi, tonal veya modal 
herhangi bir duyuşun da kısa bir an için bile 
oluşmaması gereklidir.  Öncelikle, on iki no-
tanın, ard arda sıralanması ile bir “dizi” oluş-
turulur. Bu dizilim, eser boyunca bestecinin 
gerekli gördüğü, istediği sıklıkta ve biçimde 
tekrarlanır. Bu sistemde on iki nota da eşit 
önemdedir ve armonik sistemin tonik-domi-
nant (eksen-çeken) gibi baskın dereceleri bu-
lunmaz. Amaç, sistemi herhangi bir üst hiye-
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rarşi dayatması olmaksızın on iki ses üzerine 
kurmaktır. Hindemith, 2007: 31)5 

Tonal sistemde, akorlar arasında yer alan “hi-
yerarşi”, On İki Ton Sistemi’nde yerini “eşit-
liğe” bırakmıştır. Schoenberg’in ulaşmak 
istediği, enstrümantal formları, güven altına 
alan armonik sistem gibi yeni bir ilke yarat-
maktı. Bu sebeple “dizi” fikrini geliştirdi. 
Eser, bu dizi üzerine geliştirilecek ve böylece 
armonik ya da tonal müzikteki kılavuz göre-
vini, On İki Ton Sistemi’nde bu dizi görecek-
ti. (Griffiths, 2010: 246)

Schoenberg’in On İki Ton Sistemi ya da Yu-
nanca on iki demek olan “dodeka”dan geliş-
tirilmiş bir terim olan Dodekafoni olarak ad-
landırılan yönteminde kullanılan ana dizi, bir 
tema ya da motif işlevindedir. Eserin başında 
ilk kez kullanıldıktan sonra, üç farklı biçimde 
kullanılabilir:

1-Aralıkların yönü değiştirilerek (çevrimli)

2-Son notadan birinciye doğru (geriye dönüş-
lü)

3-Son notadan birinciye doğru ve aynı za-
manda aralıkların yönü değiştirilerek (geriye 
dönüşlü ve çevrimli).

5 Bu düşünce, Mehmet Nemutlu’nun fikirleri doğ-
rultusunda ele alınacak olunursa, Schoenberg ve 
Hindemith’i ciddi biçimde birbirine yaklaştırmak-
tadır.

Bu komposizyon tekniklerini, Anton Webern 
Yeni Müziğe Doğru kitabında ayrıntılı şekilde 
açıklamıştır:

“On iki notanın gidişi, çeşitli şekillerde değiş-
tirilebilir –on iki notayı aynı zamanda sondan 
başa doğru da kullanıyoruz, bu kankrizandır, 
sonra yansıtıyoruz (sanki ayna tutuyormuşuz 
gibi); bir de ayrıca yansımanın kankrizanı 
vardır. Toplam dört form eder. Ancak daha 
başka ne yapabiliriz bunlarla? Bunları di-
zinin her bir derecesi üzerine kurabiliriz. 
12*4=48 form olur. İçinden seçim yapmak 
için yeterli bir miktar!” (Webern, 1998: 57)

Bir temanın bu şekilde 3 farklı biçimde daha 
kullanılması, Barok dönemin ve kontrapuan 
sanatının en gözde tekniğidir. J. S. Bach pek 
çok diğer eserinin yanında Füg Sanatı eserin-
de bu kontrapuan tekniklerini tüm imkanla-
rıyla 19.yüzyıl başında zaten mükemmel şe-
kilde kullanmıştır. (Webern, 1998: 61-78) 

Schoenberg, bir müzik eseri içinde düze-
ni sağlayarak, tam birliğe ulaşmanın yolu-
nu -tıpkı iki yüzyıl önce J.S.Bach’ın aradığı 
gibi- aramaktaydı. Bunu “mutlak ve birlikçi 
müzikal mekan anlayışı” olarak ifade ediyor 
ve kendi sisteminde dizisiyle bu bütünleştiri-
ci hedefe ulaştığına inanıyordu. (Schoenberg, 
2013: 551) Schoenberg hatta, J.S. Bach’ın 
kromatik fügünün (BWV 869, Si minör) on 
iki ton yazısı gibi, on iki tonu içeren bir te-
mayla başladığına değinerek onun ilk on iki 
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ton bestecisi olduğunu söylemiştir. (İpşiroğ-
lu, 2002: 18) 

Müzik nasıl bestelenirse bestelensin, sistemi 
ne olursa olsun, Schoenberg dinleyicilerin ve 
müzisyenlerin sistemi unutup müziği müzik 
olarak yargılamaları gerektiğini söylüyordu: 

“Sürekli söylüyorum: Benim eserlerim on iki-
tonlu bestelerdir, on iki-ton besteleri değil.” 
(Schoenberg, 2013: 551) 

Schoenberg, kuramsal kitabı Style and Idea’da 
müzikal anlayışını armonik sistemden Ser-
best Atonaliteye ve oradan da On İki Ton 
Sistemi’ne nasıl geliştirdiğini açıklamıştır:

“Son yüzyılda armoni kavramı, kromatikliğin 
gelişmesiyle muazzam ölçüde değişti. Tek bir 
tonun, kökün, akorların inşasına hakim oldu-
ğu ve dizilişlerini düzenlediği düşüncesi –to-
nalite kavramı- gelişip önce, genişlemiş tona-
lite kavramına dönüşmek zorunda kaldı. Çok 
geçmeden, böyle bir kökün, her armoninin ve 
armonik dizilişin işaret etmesi gereken mer-
kez olarak kalıp kalmaması kuşkulu hale gel-
di. Richard Wagner’in armonisi, armoninin 
mantığında ve yapıcı gücünde bir değişiklik 
yapmıştı. Bunun sonuçlarından biri, özellik-
le Debussy’nin uyguladığı, izlenimci denilen 
armoni kullanımıydı. Onun yapıcı anlamı ol-
mayan armonileri, ruh hallerini ve resimleri 
renkli ifade etme amacına hizmet etti. Ruh 
halleri ve resimler, müzik dışı olmalarına 
rağmen, müzikal işlevlerle bütünleşen yapıcı 
öğeler haline geldiler; kuramda olmasa da 

pratikte bir tür duygusal kavranabilirlik üret-
tiler. Tek başına bu, beste tekniğinde köklü bir 
değişikliğe her halde neden olmazdı. Ne var 
ki, benim disonansın kurtuluşu dediğim şeyle 
sonlanan eşzamanlı bir gelişme olunca, böy-
le bir değişim zorunlu hale geldi.” (Schoen-
berg, 2013: 546)

Anton Webern de, erken on altıncı yüzyıl 
Hollandalı bestecilere olan hayranlığını pek 
çok kez belirttiği Yeni Müziğe Doğru kitabın-
da, On İki Ton Müziği’ne dair düşüncelerini 
şöyle belirtmiştir:

“Maksimum bütünlük arzusu. Her şey temel 
bir fikirden, tek bir füg temasından türetilir! 
Her şey “tematiktir.” (Webern, 1998: 47)

“Bu yöntemin özü müzikte mümkün olan en 
büyük bütünlüğe ulaşmak için bir yol yarat-
maktır.” (Webern, 1998: 59) 

“Kanon, kontrpuan formları, tema geliştir-
meleri yardımıyla şeyler arasında pek çok 
ilişki kurulabilir ve on iki nota müziğiyle ilgili 
öteki öğe için bunlara bakmalıyız, bu müzi-
ği önceleyen şeylere dönmeliyiz. Bu konuda-
ki en güzel örnek Johann Sebastian Bach ve 
onun hayatının sonlarına doğru yazdığı “Füg 
Sanatı” adlı yapıtıdır. Bu eser baştan başa 
soyut ilişkilerle doludur; bilinen en soyut mü-
ziktir (belki bizler de böyle soyut yazma yo-
lundayız). Her ne kadar onda gene tonalite 
varsa da on iki nota müziğiyle ilgili en önemli 
unsuru hazırlayan bazı şeyler de vardır: To-
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nalite yerine konulabilecek bir şeydir bu.” 
(Webern, 1998: 61)

Schoenberg’in besteciye yine de serbestlik 
tanıyan On İki Ton Sistemi’nin prensiplerini 
ileri taşıyan Webern, Seriyalist eserler üretti. 
Dizi fikrini sadece notalara değil, aynı zaman-
da ritimlere ve nüanslara da uyguladı. Müzik-
te sadeleşmeyi olabilecek en uç boyuta dek 
taşıyan Webern böylece çok kısa minutajlı 
ve kompakt eserler üretti. “Total Seriyalizm” 
isimli bu ileri anlayışı, kendinden sonra baş-
ka bestecileri etkilemiştir. Webern’in yapıt-
larının kendilerinden başka hiçbir besteci ve 
esere benzemediği ve hocası Schoenberg’in 
sisteminden bağımsızlaşmış olduğu ayrıca 
belirtilmelidir. (Griffiths, 2010: 246)

Hindemith Sistemi (1937)

Hindemith, 1937 yılında yayımladığı Unter-
weisung im Tonsatz (Ses İşçiliği) kitabı ile 
kendisinin geliştirdiği sistemini açıklamıştır. 
Düşünme biçimindeki büyük farklılık, fre-
kans hesaplamalarından yola çıkarak, doğuş-
kanlar üzerinden yeni bir sistem ortaya koy-
masından gelir. Başka bestecilerin eserlerini 
bu yeni sistemi doğrultusunda analiz etmiş; 
ayrıca kendisi de bu yeni anlayışla eserler bes-
telemiş, eski eserlerini revize ederek düzen-
lemiş veya yeniden bestelemiştir. 

Hindemith öncelikle tüm aralıkları sınıflan-
dırmakla işe başlamıştır. Aralıkları uyuşum 
düzeylerine (uyuşumlu/ uyuşumsuz) göre de-
recelendirmiştir. Bu aralıklardan oluşan akor-

lara da böylece, bir gerilim-çözülüm çizelge-
si üzerinde sıralama getirmiştir.  Tonalitenin 
geçerliliğini yitirmesinin ardından, akorların 
iyi “tınladığı”, bulunduğu bağlama “iyi uy-
duğu”, ya da kendisinden sonra geleni “iyi 
hazırladığı” için kullanılma prensibi etkin ol-
muştur. (Hindemith, 2007: 31)

Akorları 6 gruba ayıran Hindemith, bir ako-
run tritona, ya da minör 2li/ majör 7liye, art-
mış 5li/4lü aralıklara sahip olup olmadığına 
bakıyordu; böylece klasik armoninin üçlü 
aralıklarla akor kurma prensibine bir alter-
natif yaratmış oldu. Her akorun ayrıca ana 
sesi olarak Grundton mevcuttu; ve bu ses bas 
sesi olabileceği gibi akor içindeki başka bir 
ses olarak da belirleyici olabilirdi. Seslerin 
arasındaki, doğuşkanlar sırasına bağlı olarak 
kurulan yakınlık-uzaklık ilişkisi, akorların 
ve seslerin değerini belirliyordu. Mehmet 
Nemutlu’nun açıklamasıyla:

 “Tonal merkez değişikliği Hindemith’in do-
ğuşkanlar dizisini analizle elde ettiği ve tüm 
aralıkların belli bir merkez etrafında sınıflan-
dırıldığı bir dizi (Craft’ta, 1.Dizi) kılavuzlu-
ğunda yapılır. Diziyi oluşturan sesler merkez-
den (başlangıç sesinden) uzaklaştıkları oran-
da merkezle ilişkileri zayıflar. (Hindemith, 
2007: 33)

Hindemith’in sistemini kurmasıyla sonuç-
lanan uzun düşünsel sürecini anlamak için 
Harvard Konferans metinlerini topladığı ki-
tabı A Composer’s World’den  (Bir Bestecinin 
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Dünyası) alıntılar yapmak faydalı  olacaktır. 
Besteci burada müziğin üç farklı biçimde va-
rolduğunu belirtir. musica humana, musica 
instrumentalis ve musica mundana.

Hindemith’in kitabında da açıkladığı bu fikir-
ler, kaynağını Romalı düşünür St.Augustine’in 
De musica’sı ve Boethius’un De institutione 
musica’sından alır. (Hindemith, 2007: 37) 

Musica humana, Bedensel varlıkla akıl yürüt-
me yetisini birleştiren, ruhun bilinçli, rasyo-
nel kesimini güdüsel, hayvansı duygular kesi-
mine bağlayan ve bedeni oluşturan parçaları 
hassas, pürüzsüz bir zamanlamayla, uyumlu 
bir tutarlık içine sokan müziktir.

Musica instrumentalis, insan sesiyle ya da 
çalgılarla icra edilen müziktir.

“Musica mundana, [Müziğin] üçüncü biçi-
mi terimin en kapsamlı anlamını verir bize. 
İşte bu, göğü, zamanı, yeryüzünü yöneten, 
gezegenleri kendi yörüngelerinde döndü-
ren ve evrenin hareketini düzenleyen musica 
mundana’dır. Böyle örgütleyici bir uyum [ar-
moni!] olmadan tüm evrenin bir bütün olarak 
kalması nasıl mümkün olabilir ki?” (Hinde-
mith, 2007: 37)

Hindemith’in kendi sözleri aktarılacak olu-
nursa;

“Belki yine klasik eski çağlarda olduğu gibi, 
müziksel düşüncenin, tabii ilimlerin bir par-
çası sayılacağı zaman gelecek. Müziksel ku-
ralların ilmi düşünüşe yön vereceği bir düzen 

tasavvur etmek ne hoş! Böyle bir düzen süper 
bombalarla dünyanın yok edilmesi yerine, 
muazzam bir müzik teorisi planı ile hayatın 
başkalaşmasını sağlayabilirdi.”  (Hindemith, 
2007: 37)

 “Ortaçağ evrenselliğine” hayran olduğu bi-
linen Hindemith’i özellikle musica mundana 
kavramı büyülemiştir. (Hindemith, 2007: 36) 
Güneş sistemiyle sesin akustik yapısı arasın-
da analojiler geliştirmeye olanak sağlayan 
musica mundana –yani “küreler müziği”- gü-
neş sistemindeki uyumun (“armoni”nin) mü-
ziksel uyumla ifade edilebileceği düşüncesi-
ne dayanır. (Hindemith, 2007: 36) 

Hindemith Ses İşçiliği’nin Sunuş kısmında 
şöyle belirtmiştir:

“…hiçbir sanatsal eylem alanında, eldeki 
gereçlerin ve uygulamaların aşırı gelişmişli-
ğinin ardından, böyle bulanıklık hüküm sür-
memiştir. Sesleri bir araya getirirken hiçbir 
sisteme dayanmadan aklına estiği gibi yazma 
tarzının ya da tuşların üzerinde kayarken ya-
zarı da peşinden sürükleyen rahat ve aldatıcı 
parmakların doğurduğu bu bulanıklıkla sü-
rekli yüz yüzeyiz. Bireysel özellikler düşünü-
lerek akla gelebilecek her türlü esneklik gös-
terildiği halde, bir müzisyenin irdelemesiyle 
anlaşılamayan bir şey, sıradan bir dinleyici 
için daha inandırıcı olamaz herhalde.” (Hin-
demith, 2007: 38)

Hindemith’in yeni bir sistemin gerekliliğine 
dair olan inancı şu sözleriyle anlaşılmaktadır:
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“Kompozisyon tekniğindeki bulanıklığın art-
maması ve yaygınlaşmaması, köhnemiş bir 
eğitim sisteminin çelişik sonuçlarının daha 
da bu belirsizliğin başlangıcında bir yıkıma 
yol açmaması için, yeni ve sağlam bir temel 
atmak gerekir. Ben böyle bir temel atmaya gi-
rişmeyi öneriyorum.” (Hindemith, 2007: 52)

Kendisinin kurduğu bu yeni sistemini ve 
müzik üzerine düşüncelerini açıkladığı, ku-
ramcı-besteci olarak Müzik Tarihi’nde yer 
almasını sağlayan yapıtı Ses İşçiliği’nde, bir 
eğitimci olarak görüşlerini ifade eder: 

“Bu yapıtta, herkesten önce öğretmenlere 
yöneliyorum… öğretmen bu kitapta, seslerin 
doğal niteliklerinden türetilmiş ve dolayısıyla 
her dönem için geçerli, temel kompozisyon 
ilkelerini bulacaktır. Daha önce öğrenmiş 
olduğu armoni ve kontrpuan bilgisine (bun-
lar salt biçem tarihi üzerine incelemelerdir: 
Biri 16. ve 17. yüzyılların vokal biçemi, di-
ğeri 18.yüzyılın çalgısal biçemi) şimdi, doğa 
yasalarının sarsılmaz temellerinden yola çı-
karak kompozisyon alanının o güne kadar 
düzenli bir yaklaşıma açılmamış bölgelerini 
dolaşmasını sağlayacak yeni bir teknik ekle-
mesi gerekecektir.” (Hindemith, 2007: 53)

Schoenberg gibi Hindemith’in de, Freud’un 
çığır açan fikirlerinden ve geliştirmiş olduğu 
kavramlardan haberdar olduğu, şu sözlerle 
anlaşılmaktadır:

“Her türlü sanat çalışmasının gizemli kay-
nağının, daha genel bir deyişle ya yaratıcı 

sürecin en uç aşamalarının, her zaman insan 
aklından saklı kalacağı gerçeğine karşın, bi-
linçli ve bilinç ötesi çalışmaların arasındaki 
ayrım noktası olağanüstü derecede yükselti-
lebilir.” (Hindemith, 2007: 55)

TARTIŞMA

Çalışma kapsamında incelenmiş olan beste-
ciler Schoenberg ve Hindemith’in, erken dö-
nem eserlerini etkilemiş olan sanatsal akımlar 
ve olgunluk yıllarında kendilerinin geliştirdi-
ği sistemlere dair bilgiler Bulgular kısmında 
sunulmuştur. Verilmiş olan bu bilgi ve görüş-
ler doğrultusunda, bestecilerin piyano eserle-
rine dair bir sınıflandırma yapılmış olup, kısa 
açıklamalar ile birlikte çalışmanın Tartışma 
kısmında sunulmaktadır. 

I. SCHOENBERG’İN PİYANO ESERLE-
RİNİN DÖNEMLERİNE GÖRE SINIF-
LANDIRILMASI

Post-romantik Eserleri

Drei Klavierstücke (1894)

6 Stücke (4 El) (1896)

Tonalite düşüncesi ve duyuşunun terk edil-
mediği bu dönemde bestelenmiş olan bu iki 
piyano eseri, Post-romantik çizgidedir ve 
Schoenberg’in ilk piyano eserleridir.

Serbest Atonal / Dışavurumcu Dönem 
Eserleri

Drei Klavierstücke, op.11 (1909)
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Sechs kleine Klavierstücke, Op. 19 (1911)

1923 yılında kuracağı On-İki-Ton Sistemi 
öncesinde, tonaliteden bağımsızlaşmış, an-
cak henüz herhangi kuramsal bir sınırlamaya 
girmeyen bu ‘serbest’ stildeki eserler, Atonal 
özellikler taşımaktadır. Hängende Gärten, 
1908, Erwartung , 1909 ve  Die glückliche 
Hand, 1909-13 Lied grupları ile birlikte, op.11 
ve op.19 Piyano parçaları, Schoenberg’in en 
yenilikçi ve Dışavurumcu eserleri arasında 
kabul edilir. Tonal bağıntının ve belli, düzenli 
bir nabız atışının bulunmayışı, belirsiz bir ze-
min üzerinde ilerlerken ‘süreksizlik’ hissi ya-
ratan op.19 Altı Küçük Piyano Parçası, daha 
önce bestelenmiş olan yapıtlarından farklılık 
gösterir ve eski kuramsal çerçeve kalktıktan 
sonra bestelenmiştir. (Manav, Nemutlu, 2011: 
175) Bu sebeplerle de Serbest Atonal çizgide 
olduğu tespiti yapılır.

On İki Ton Sistemi Dahilinde Bestelediği 
Eserleri

Fünf Klavierstücke, Op. 23 (1923)

Suite, Op. 25 (1925)

Klavierstück, Op. 33a (1929)

Klavierstück, Op. 33b (1931)

Piyano Konçertosu op.42 (1942)

Op.23 Beş Parça, Schoenberg’in 12-Ton-
Sistemini kullanarak bestelediği ilk yapıt 
olma özelliğini taşır. (Boran, Şenürkmez, 
2010: 241)

Op.25 Suite ise, Barok tarzda bestelenmiş 
bir süittir ve tamamı On-İki-Ton Sistemi’ne 
dayandırılarak bestelenmiş ilk eserdir. (Grif-
fiths, 1994: 85)

Op.33a ve op.33b Piyano Parçaları, Piyano 
Repertuarının başlıca eserleri haline gelmiş-
tir. On-İki-Ton Sistemi’nin gereklilikleri olan 
kurallar ve bu sistemin gerektirdiği tüm tek-
nikler bu eserlerde gözlemlenebilir. On iki 
ses tamamlanmadan sonraki temaya geçme-
me ilkesi, kontrpuan teknikleri olan temanın, 
çevrimli, geriye dönüşlü ve geriye dönüşlü ve 
çevrimli biçimde işlenmesi kullanımları bu 
eserlerde belirgindir.

Schoenberg’in Piyano Konçertosu da, geç 
dönem eserleri arasındaki yerinin yanı sıra, 
Konçerto Repertuarı içerisinde On-İki-Ton-
Sistemi’nde yazılmış bir başyapıt niteliğiyle 
özgün bir yere sahiptir.

II. HINDEMITH’İN PİYANO ESERLE-
RİNİN DÖNEMLERİNE GÖRE SINIF-
LANDIRILMASI 

Post-romantik Eserleri

In einer Nacht (1917-1919)

Erken döneminde oda müziği grupları ve or-
kestral gruplar için pek çok eser bestelemiş 
olan Hindemith, piyano için bu döneminde 
sadece Gecede isimli bu eserini bestelemiştir. 
Tonal bağlamda işlenmesi ve duygu dolu do-
kusuyla Post-romantik bir eserdir.
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Serbest Atonal/ Dışavurumcu Dönemi 
Eserleri

Sonate, Op. 17 (1920) (Taslaklardan yararla-
nılarak Bernhard Billetter tarafından tamam-
lanmıştır)    

Tanzstücke, Op. 19 (1920)

Op.17 Sonate bir taslak olarak mevcut olsa 
da, çok sevilerek çalınan op.19 Tanzstücke, 
isminden de anlaşılacağı üzere dans karakter 
parçalarından oluşur. Kimi yerlerde tonal du-
yuşa yaklaşan bu eser, tonalite belirteci olma-
masından ve tonal bağlama tam oturtulama-
masından ötürü Serbest Atonal yapıda kabul 
edilir.

Yeni-Nesnelcilik (Neue Sachlichkeit) Döne-
mi Eserleri

Suite “1922”, Op. 26 (1922)                    

Übung in drei Stücken, Op. 37/I (1924-25)

Reihe Kleine Stücke, Op. 37/II (1926)

Kleine Klaviermusik (1929)

Wir bauen eine Stadt (1931)

Suite “1922”’deki‘Shimmy’ ve ‘Ragtime’ 
bölümleri ile döneminin moda anlayışları-
nı eserine yansıtmış olan Hindemith, bu pi-
yano müziğine böylece ‘popüler’ bir nitelik 
kazandırmıştır. Ses dokusu ve ritimler ince-
lendiğinde, son derece köşeli ve sert yapısı, 
op.26 “1922” Suite’i Yeni-Nesnelci dönem 

müzikleri içerisinde çok karakteristik bir yere 
oturtur. (Griffiths, 1994: 73)

Op.37/II Piyano için Üç Parçayla Alıştır-
ma, eğitimci işlevdedir ve İşlevsel Müzik 
için önemli bir örnektir. (Boran, Şenürkmez, 
2010: 227)

Diğer üç küçük parça ise piyano için yazılmış 
marşlar olup, amatörlerin de çalabilecekleri 
düzeyleri ve içerikleri sebebiyle Yeni-Nes-
nelci eserler olarak kabul edilir.

Hindemith Sistemi Dahilinde Bestelediği 
Eserleri

Piyano Sonatı No. 1 (1936)

Piyano Sonatı No. 2 (1936)

Piyano Sonatı No. 3 (1936)  

Varyasyonlar (1936) 

Piyano Sonatı (4 El için) (1938)

İki Piyano için Sonat (1942)

Ludus Tonalis (1942)

Çok üst düzey bir kompozisyon anlayışı-
nı yansıtan, üçlüler yerine dörtlü aralıkla-
rı baz alarak kurulmuş armonik yapılarıyla, 
Hindemith’in son döneminde bestelediği bu 
eserler  kendi Hindemith Sistemi’ni uygula-
dığı yapıtlardır. (Griffiths, 1994: 73)

Ludus Tonalis, Latince “Ses Oyunları” anla-
mını taşır. Eser 25 bölümden oluşur. Prelüd ile 
başlayan eser, daha sonra Füg-Interludium-
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Füg-Interludium sırasıyla devam eder. 12 
Füg ve 11 Interludium’un ardından Postlu-
dium bölümüyle biter. Fügler sırasıyla, Do- 
Sol- Fa- La- Mi- Mi bemol- La bemol- Re- Si 
bemol- Re bemol- Si- Fa diyez ana izlekler-
dedir. Interlude’ler ise Gavotte, Barok Prelüd, 
Chopin ve Brahms stilinde Romantik Min-
yatürler, Barok Toccata, Pastoral, Romantik 
Vals ve Courante şeklinde çeşitlilik gösterir. 
Hindemith’in kendi sistemini uyguladığı bü-
yük başyapıtı olarak J.S. Bach’ın 48 Prelüd-
Füg’üne bir saygı duruşu niteliğindedir.

SONUÇ

Schoenberg ve Hindemith’in ilk eserleri 
Post-romantik çizgide ve ardından bestele-
dikleri eserleri Serbest Atonal yapıda ve Dı-
şavurumcu stilde iken, 1.Dünya Savaşı’nın 
yarattığı kırılma noktası, besteci olarak attık-
ları sonraki adımları etkilemiştir. Schoenberg 
sessiz geçirdiği birkaç yılın ardından kendi 
kurduğu On İki Ton Sistemi’ni 1923 yılın-
da açıklamıştır. Seçkinci anlayışta ve sade-
ce müzik konusunda çok eğitimli küçük bir 
azınlığa hitap eden bu çok soyut müzik, to-
nalite geleneğindeki hiyerarşiye son vererek 
on iki notanın da eşit önemde olduğu yeni bir 
sistem olarak Müzik Tarihini değiştirmiştir. 
On İki Ton Sistemi’nin bir adım ileriye gö-
türülmesi ile Seriyalizm doğmuş ve pek çok 
Avrupalı besteci tarafından sürdürülmüştür. 
Hindemith ise 1.Dünya Savaşı’nın ardından 
Almanya’da Gropius’un öncülük ettiği Bau-
haus hareketinin desteğiyle büyüyen, sosya-

list sanat anlayışı olan Yeni Nesnelciliği be-
nimsemiş ve halkın yararına, halkın anlaya-
bileceği sadelikte eserler bestelemiştir. Yük-
selen Nazizm’in Yeni Nesnelciliğe karşı sert 
tutumunun ardından Almanya’yı terk eden 
Hindemith, 1937 yılında kendi Hindemith 
Sistemi’ni kurduğunu duyurmuştur. Doğuş-
kanları temel alan bu yeni sistem dahilinde 
eserler veren Hindemith, hayatının sonuna 
dek geliştirdiği sistemine sadık kalmıştır.

Post-romantizm, Serbest Atonalite ve Dışa-
vurumculuk, Yeni Nesnelcilik, On İki Ton 
Sistemi ve Hindemith Sistemi’nin incelen-
diği ve sanatçılarının yazılı kaynaklarından 
alıntılar aktarılan bu çalışmada, 20.yüzyılın 
en önemli iki kuramcı-bestecisi olarak kabul 
edilen Schoenberg ve Hindemith’in benzer 
başlayıp, ardından ayrışan bestecilik süreçle-
rine odaklanıldı. Vardıkları noktalar ne kadar 
farklı olursa olsun, birbirlerine çok benzer 
şekilde sistem kurma çabaları ve bunu büyük 
bir başarıyla gerçekleştirmiş olmalarından 
ötürü, Schoenberg ve Hindemith’in gerek 
Müzik Tarihine, gerekse bestelemiş oldukları 
piyano eserleri ile Piyano Edebiyatına katkı-
ları büyük olmuştur. Çalışmanın kapsamı ge-
reği, bu iki büyük bestecinin piyano eserlerini 
dönemlerine göre sınıflandırmış olmanın, bu 
dönem ve sanat akımlarına dair aktarılan bil-
giler ışığında, yararlı olacağına inanılmakta-
dır.
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ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında Schoenberg ve 
Hindemith’in kariyerlerindeki paralel ve ay-
rışan noktalar incelenmiş, bestecilerin genç-
lik yıllarında etkilendikleri sanat akımları 
mercek altına alınmıştır. Bilgiler ışığında bu 
iki bestecinin piyano eserlerinin, bestecilerin 
hangi dönemlerine ait olduğuna dair sınıflan-
dırma yapılmıştır. Çalışma kapsamında su-
nulmuş olan bilgilerin ışığında, Schoenberg 
ve Hindemith’in oda müziği, şan, orkestra ve 
sahne eserlerinin dönemlerine göre sınıflandı-
rılmasının, literatüre katkı sağlayacağına,  bu 
alanda yapılmış araştırmaların genişletilmesi 
açısından yararlı olacağına inanılmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The early works of many leading composers of the 20.century 
possess Post-romantic characteristics. Arnold Schoenberg (1874-1951) and Paul Hindemith 
(1895-1963) shared the similar stylistic aspects at the beginning of their careers: Their early 
works held Post-romantic and then Free-atonal/ Expressionist qualifications. While their Exp-
ressionist periods, their musical works already fell apart from the tonal system; but not yet 
began to restrict their liberated understanding of music with systems they would soon create. 
Their Free-atonal works seemed to be the rebellious consequent of the past few decades and 
fulfilled the aim of many composers who tried to cross the lines of tonal system. When the 
I.World War occured in 1914, it had tremendous effects on everything in Europe; causing major 
metamorphoses in art and music as well. After this war, the paths of Schoenberg and Hinde-
mith grew in different directions. Schoenberg became more abstract in music and produced his 
works for a small amount of elites, defending the necessity of keeping the high level of music; 
whereas Hindemith started to produce less complicated music which is easy to comprehend by 
anyone, including uneducated people. During and after the war time, Schoenberg was occupied 
with working on his Free-atonality, that he could transform it into a system called Twelve-Tone 
Music. After the World War I, Hindemith was involved in the new art stream in Germany, Neue 
Sachlichkeit. The movement was generally called Bauhaus Movement and the founder and le-
ader was Walter Groupius. His Bauhaus Movement effected many artists in Germany and with 
its craftsman ideals, it became a new approach to art and changed the elitist comprehension 
about art. Hindemith was one of the supporters of Neue Sachlichkeit and produced hundreds 
of works for amateur musicians, choirs, students and ordinary people who do not possess the 
highest musical judgement nor developed skills for playing music. It was this time that the 
path of Schoenberg and Hindemith grew absolutely apart. In 1923, Schoenberg announced his 
12-Tone-System. With this invention, he became the first composer who declared a system 
after the downfall of the tonal system. But when Hindemith explained his Hindemith System 
in 1937, it caused another inference. Schoenberg and Hindemith became the two emminent the-
oretician-composers of the 20.century. Schoenberg wrote Style and Idea and Hindemith wrote 
Unterweisung im Tonsatz; and with these books, their aim of establishing their own systems and 
compositional rules became undeniably apparent. Both composers produced important works 
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for piano which reflect the development and alterations in their musical understanding, com-
posing techniques and the systems that they created. By examining the piano works of Scho-
enberg and Hindemith, the changes of their musical comprehension can be observed. Aim: 
This study was focused on the composers Arnold Schoenberg (1874-1951) and Paul Hindemith 
(1895-1963) aiming to underline their theoritician-composer qualification and the parallel and 
differing points of their careers and their musical works.  Method: In this research information 
about the musical systems of Schoenberg -Twelve-Tone System- and of Hindemith -Hindemith 
System- is given through literary resources including the books Style and Idea (Schoenberg) 
and Unterweisung im Tonsatz (Hindemith), written by the composers to explain their own cre-
ations. The prior periods of the two composers’ careers are examined in order to enlighten the 
early years of their lives as well. It is instructed about the art streams (Expressionism, Neue 
Sachlichkeit) and stylistic characteristics (Post-romantism, Free-atonality) which the two com-
posers were involved in the beginning of their careers. Quotations from literary sources of the 
artists have been given; therefore it is aimed to give a deeper and inside look to the time period. 
The classification of the piano works of Schoenberg and Hindemith, considering their artistic 
periods were made and explanations were presented with. Findings: It is seen that the early 
works of Arnold Schoenberg and Paul Hindemith hold Post-romantic qualities. Like many ot-
her 20.century modern composers, Schoenberg and Hindemith tried to reach beyond the tonal 
system which they achieved in the later years. After their Free-atonal works, they produced 
musical compositions in different styles and so began the differentiation in their careers. After 
establishing their own compositional systems -Schoenberg in 1923 and Hindemith in 1937- and 
by using their new comprehension in their own works, these composers gained the theoritician-
composer qualification. Not with the contents of their systems but with their effort about crea-
ting new musical systems, another similarity in their approach to music appeared. Conclusion: 
In this research, parallel points in the early years of Schoenberg and Hindemiths’s careers and 
afterwards differentiation in their musical thoughts and works when they established their own 
composition systems are determined. It is concluded that the piano works of Schoenberg and 
Hindemith who are considered among the most important theoretician-composers of the 20th 
century reflect their musical understanding which started alike but in time seperated from each 
other, developing into different ways.
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ŞİİRLERİYLE İCRA EDİLEN ESERLERE DAİR NOTLAR (1)

NOTES ON THE MUSICAL WORKS PERFORMED BY AŞIK EMRAH’S 
POEMS IN THE CONTEXT OF 20TH CENTURY MUSIC SOURCES
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Öz: Amaç: Bu çalışma, yazılı ve işitsel kaynaklarda Emrah 
ismiyle yer alan eserleri tespit ederek bir araya getirmeyi, Er-
zurumlu Emrah ve Ercişli Emrah’a ait şiirlerle seslendirilen 
eserleri tanımlamayı ve müzik kaynaklarındaki “Âşık Emrah” 
kimliğine bağlı olarak bir coğrafi alan tanımı yapmayı amaç-
lamaktadır. Yöntem: Bu kapsamda, TRT Müzik Dairesi Baş-
kanlığı Türk Halk Müziği Repertuvarı’ndaki notaların yanı 
sıra İstanbul Konservatuvarı ve Ankara Devlet Konservatuarı 
derlemelerine dair bilgilerden ve 20. yüzyılda piyasaya sunu-
lan bazı plaklardan istifade edilmiştir. Bulgular: Çalışmada, 
Erzurumlu Emrah’a ve Ercişli Emrah’a ait şiirlerle seslen-
dirilen eserlerin Amasya, Ardahan, Bitlis, Çorum, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, 
Kayseri, Malatya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, 
Van, Yozgat çevrelerinde Emrah, Emrahî, Sefil Emrah, Kul 
Emrah gibi mahlaslarla kayıtlara geçtiği ve kimi eserlerde 
şairin “Emrah’tan”, “Emrah’tan bir parça”, “Emrah’tan bir 
koşma” gibi tanımlamalarla yer aldığı görülmektedir. Sonuç: 
“Emrah” tanımlamasıyla literatüre giren eserlerin müzikal 
açıdan bir Emrah tarzının varlığına işaret etmediği, tanımla-
maların büyük ölçüde şiir üzerinden yapıldığı, ancak bunların 
Anadolu âşık sanatı içerisinde Emrah vb. mahlaslarla şiirleri 
bulunan âşıklardan hangisine ait olduğunun betimlenmediği 
anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erzurumlu Emrah, Ercişli Emrah, Aşık 
Musikisi

Abstract: Aim: The aim of this study is to identify musical 
works by the name of Emrah in written and auditory sources 
and to define the works which are performed with poems of 
Erzurumlu Emrah and Ercişli Emrah and to define a geograp-
hical area according to the identity of “Âşık Emrah” in mu-
sic sources. Method: In this context, the study was benefited 
from the Turkish folk music notations published by the TRT, 
compilations that came from the fieldworks of the Istanbul 
Conservatory and the Ankara State Conservatory and some 
recordings published in 20th century. Results: In the study, 
it is seen that the musical works performed with poems be-
longing to Erzurumlu Emrah and Ercişli Emrah was compiled 
in the cities like Amasya, Ardahan, Bitlis, Çorum, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, 
Kayseri, Malatya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, 
Van, Yozgat and the poems had the nicknames such as Em-
rah, Emrahî, Sefil Emrah, Kul Emrah etc. Conclusion: As a 
result of the study, it is seen that the musical works given with 
the definitions of “Emrah” don’t point out to existence of any 
musical style belong to Emrah, and the definitions were made 
only with poems in mind.

Key Words: Erzurumlu Emrah, Ercişli Emrah, Aşık Music
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GİRİŞ

Türkiye’de âşık tarzı musiki ürünlerinin ka-
yıtlara geçirilmesi Cumhuriyetin ilanından 
sonra gerçekleştirilen saha çalışmaları yo-
luyla olmuştur. 20. yüzyıl öncesinde yaşamış 
âşıklar üzerine yapılan çalışmalar, bu nedenle 
yazılı kaynaklar üzerinden yürütülmek duru-
mundadır ve bunlar, musikiden çok edebiyat 
sahasında gerçekleştirilmektedir. Bu durum, 
büyük ölçüde âşıklık geleneğinin dayandığı 
şifahi aktarım yönteminin bir getirisidir ve 
bu çalışmaya konu olan “Âşık Emrah”ın adı 
zikredildiğinde bir müzik adamının zihninde 
canlananlarla, edebiyat çevrelerinin “Em-
rah” algısı birbirlerinden çoğu zaman belirgin 
farklılıklar içermez.1 

Şiirin aksine, Anadolu âşık musikisi içerisin-
de yaygın bir “Emrah” tarzından söz etmek 
mümkün değildir. Müzik kaynakları içerisin-
de, sözgelimi Sümmânî ya da Köroğlu hava-
ları gibi, kalıp ezgi, melodi stilleri ve üslup 
yönünden tanımlanmış bir “Emrah” kimliğin-
den söz etmek mümkün olmadığı için, araş-
tırmacıların/ilgililerin belirli bir eseri tanım-
lamada güfte/şiir üzerinden hareket etmeleri 
kaçınılmaz olmuştur. Bütün bunlar, özellikle 

1 “Âşık Emrah” ismi, müzik kaynaklarına “Emrah”, 
“Emrah’tan” gibi tanımlamalarla girmiş, Erzurum-
lu Emrah ya da Ercişli Emrah’ın şiirleriyle seslen-
dirildiği çoğunlukla edebiyat kaynakları üzerinden 
tespit edilebilen, ancak müzikal stil ve üslup açı-
sından belirli bir ortaklık göstermeyen eserleri ta-
nımlamak için, “Erzurumlu” ya da “Ercişli” Emrah 
kimliklerinden bağımsız olarak kullanılmaktadır.

yazılı kaynaklarda “Emrah” ismiyle belirtil-
miş eserlerin, melodi veya üsluptan ziyade, 
şairin ismiyle tespit edildiğini ortaya koy-
maktadır.

20. yüzyıl boyunca edebiyat alanındaki çalış-
malarla, başta Erzurumlu Emrah olmak üzere, 
Anadolu sahasındaki “Âşık Emrah” kimliği 
büyük ölçüde öğrenildi, tanımlandı ve hak-
kında yüzeysel de olsa birtakım biyografiler 
kaleme alınabildi. Emrah mahlasıyla yalnızca 
Erzurumlu Emrah’ın şiir söylemediği, Ercişli 
Emrah gibi bir 17. yüzyıl şairinin de Emrah, 
Sefil Emrah gibi mahlaslarla yazılmış şiirleri-
nin olduğu anlaşıldı. Geçmişte her iki âşığın 
şiirlerinin Erzurumlu Emrah’a mâl edilmesi 
gibi bir yanlıştan dönüldü. 

Bununla birlikte, edebiyat ve musikinin bir-
likte bir sanata dönüştüğü âşıklık geleneği ile 
ilgili çalışmalarda, musikinin edebiyat kadar 
geniş bir kaynak yelpazesine sahip olmadı-
ğını söylemek gerekmektedir. Âşık edebi-
yatı; malzemesini cönk/sığırdili, mecmua, 
divân, tezkire, tarih, seyahatnâme gibi yazılı 
kaynaklardan da temin ederken ve âşık şiiri; 
dil, tema, üslup, vezin gibi birçok özellikten 
yararlanarak geçmişe dönük birtakım sorgu-
lamalar yapmaya imkân sağlarken, bilhassa 
19. yüzyıl sonlarına kadar yaygınlık kaza-
nabilmiş bir müzik yazısının olmaması, âşık 
musikisi repertuvarında olduğu kadar diğer 
müzik tarz ve üsluplarında da hatırı sayılır bü-
yüklükte bir repertuvarın yok olup gitmesine 
neden olmuştur.
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Âşık musikisi ürünleri hakkında geriye dönük 
sorgulamalar yapma imkânı sağlayan ve 17. 
yüzyılda Ali Ufkî Bey tarafından hazırlanan 
Mecmûa-i Sâz ü Söz gibi yazılı kaynakların 
dışında, bu geleneğe ait musiki ürünlerini bü-
yük ölçüde Cumhuriyet dönemi bilgileriyle 
tespit etme olanağı vardır. Nitekim, Cumhu-
riyetin ilanından sonra halk ezgilerini tespit 
etmek üzere Anadolu ve çevresinde gerçek-
leştirilen çalışmalar, aynı zamanda âşık tar-
zı musiki örneklerinin ses kayıt cihazlarına 
kaydedilmesine imkân sağlamıştır. Ve bugün 
“Âşık Emrah” gibi, 20. yüzyıl öncesinde ya-
şamış saz şairlerinin şiirleri ve isimleriyle öz-
deşleşen eserlerini de işte bu çalışmalar neti-
cesinde tanıma imkânı buluyoruz. Yani mev-
cut âşık tarzı musiki örneklerinin çoğunluğu, 
20. yüzyılın müzik yaşantısı içerisinde yer 
bulan bir repertuvarın kayıtlara geçirilebilmiş 
olanlarını yansıtıyor. 

Bununla birlikte, özellikle derlemeler ya da 
plaklar yoluyla kaydedilen eserlere dair ve-
rilerin edebî kaynaklarla karşılaştırılması ve 
desteklenmesi, bilginin doğruluğu ya da gü-
venirliği açısından olduğu kadar, âşık musi-
kisi repertuvarındaki değişim ve dönüşümün 
izlerini takip edebilme noktasında da son de-
rece gerekli hale geliyor. Zira, ses kayıtları ya 
da arşiv belgelerindeki bilgilerin, belki birkaç 
yüzyıl öncesinden beri yazılı halde muhafaza 
edilen edebî bilgilerle çelişen, eksik kalan ya 
da bu kaynaklarda tanımlanmamış yeni ve-
rileri ihtiva eden yönleri olduğu bir gerçek. 

Bu noktada, derleme çalışmalarında elde edi-
len veriler ve ses kayıtları üzerinden günü-
müze ulaşan bilgi dağarcığı ile yazılı/matbû 
kaynaklardaki bilgilerin bir araya getirilerek 
karşılaştırılması ve hatta tanımlanması büyük 
önem taşıyor.

AMAÇ

Bu çalışma, yazılı ve işitsel kaynaklarda Em-
rah mahlasıyla/adıyla yer alan/varlığı bildiri-
len eserleri tespit ederek bir araya getirmeyi, 
bunlar içerisinde -güftesinde mahlas bulun-
sun ya da bulunmasın- Erzurumlu Emrah’ın 
ve Ercişli Emrah’ın şiirleriyle seslendirilen 
eserleri tanımlamayı ve bilgi ve belgeler ara-
sında bağlantı kurarak, müzik kaynaklarında-
ki “Âşık Emrah” kimliğine dayalı bir coğrafi 
alan tanımı yapmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Çalışmada, edebiyat ve musiki konusunda 
kaleme alınmış kitap ve makalelerin yanı sıra 
TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk 
Müziği Repertuvarı’ndaki notalarda, İstanbul 
Konservatuvarı ve Ankara Devlet Konserva-
tuarı derlemelerinde ve 20. yüzyılda piyasaya 
sunulan plaklarda yer alan Emrah mahlaslı 
veya Emrah ismiyle kaydedilen eserlerden 
yararlanılmıştır.

YÖNTEM

Çalışma, yazılı ve işitsel kaynak taramasına 
dayalıdır. Çalışma sırasında, yazılı ve işitsel 
kaynaklarda Emrah mahlasıyla veya Emrah, 
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Emrah’tan gibi isim ya da tanımlamalarla 
kaydedilen eserler bir araya getirilmiş; Erzu-
rumlu Emrah ya da Ercişli Emrah gibi, şairle-
ri bilinen veya antolojiler yoluyla tespit edi-
lebilen eserler, kaynaklarındaki özgün halleri 
ile karşılaştırılarak tanımlanmış; bu şairlere 
dair antolojilerde tespit edilemeyen birtakım 
eserler ise, yine kaynağındaki orijinal hali 
muhafaza edilerek betimlenmiştir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Yazılı ve İşitsel Kaynaklarda Âşık 
Emrah’ın İzleri 

Emrah mahlasıyla tanınan ve aynı adla bi-
linen eserler büyük ölçüde, İstanbul Kon-
ser vatuvarı’nın 1929 yılı “Şark Tetkik 
Seyahati”nde, Ankara Devlet Konserva-
tuvarı’nın 1937-1953 yılları arasında Ana-
dolu genelinde yaptığı derleme çalışmaların-
da ve TRT adına Cenan Akın ve Muammer 
Sun’un 1967 yılı içerisinde Van’da2 gerçek-
leştirdiği çalışmalarda ses kayıt cihazlarına 
kaydedilmiştir. Bugün bu derlemelerde tespit 
edilen eserlerin künyeleri hakkında bilgi sa-
hibi olsak da, henüz ses kayıtlarının tamamı-
nı kapsayan bir çalışma yapılamadığı için, 
derlemelerin müzikal içerikleri hakkında söz 
söylemekten uzağız. Günümüzde ezgisi hak-
kında bilgi sahibi olduğumuz eserler, başta 
TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nın kurum 

2  TRT Birinci Folklor Derlemesi 01-15 Eylül 1967 
Çalışma Raporu’na göre Van’da Âşık Emrah’la 
ilgili olarak tespit edilen eserlerin listesi için bkz. 
EK-1

içerisindeki nota yayını ihtiyacını karşılamak 
üzere hazırladığı Türk Halk Müziği Repertu-
varı olmak üzere, şahsî derlemeler neticesin-
de hazırlanan yayınlar, plaklar ve çeşitli özel 
ya da kurumsal arşivlerde muhafaza edilmiş 
ses kayıtları içerisinde yer almaktadır. Ayrı-
ca İstanbul Konservatuvarı derlemeleri sıra-
sında tespit edilerek plağa kaydedilen eserler 
arasında “Emrah” adıyla notası yayımlanan 
yalnızca bir eser vardır (Bkz. İstanbul Kon-
servatuvarı, 1930:49).

Mevcut repertuvar içerisindeki eserlerin mü-
zikal açıdan bir Emrah kimliği taşıyıp taşıma-
dığını tespit etmek âşıklık geleneğinin üretim 
ve aktarım yöntemleri düşünüldüğünde pek 
mümkün görünmüyor. Zira mevcut veri-
ler gelenek içerisinde güftenin aktarılma ve 
hatırlanma yollarının musikiye oranla daha 
sağlıklı olduğunu gösteriyor. Âşık sanatında 
müzik de edebiyat gibi belli başlı kurallar ve 
kalıplar dâhilinde olsa da, bunun üretimi de 
aktarımı gibi büyük ölçüde insan zihni üze-
rinden gerçekleşiyor. Bu da, müzik üzerinde 
sürekli bir değişim ve gelişime açık kapı bıra-
kıyor. İşte, geleneğin sirkülasyona ve sürekli 
bir değişime açık koşulları ve mevcut reper-
tuvarı içerisinde, Âşık Emrah’ın müziğini 
fark etmek ve tanımak da mümkün olamıyor. 

Fakat, bilhassa saha çalışmaları yoluyla elde 
edilen musiki örnekleri içerisinde, gerek Er-
zurumlu ve gerekse Ercişli Emrah’ın şiirle-
riyle seslendirilen bir repertuvarın varlığını 
görebiliyoruz. 20. yüzyılın ilk yarısından 
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itibaren saha çalışması yoluyla tespit edilen 
musiki örnekleri, âşık sanatı içerisinde Emrah 
kimliğinin belirli ölçüde yaşatıldığını gösteri-
yor ve bu, büyük ölçüde güfte üzerinden ger-
çekleşiyor. Mevcut repertuvar içerisinde Em-
rah mahlasının kullanıldığı eserlerin sayısı 
hiç de azımsanacak gibi değil. Orta ve Doğu 
Anadolu âşık sanatında yaygın “Âşık Emrah” 
kimliğine ait musiki örneklerini, çoğunlukla 
güfte ve mahlas kullanımları üzerinden tanı-
ma ve tanımlama olanağımız var. Ancak bu 
bile bir müzik adamına Erzurumlu ve Ercişli 
Emrah’ı eserin kendisi üzerinden ayırt etme 
olanağı tanımıyor. Zira güftede görülen Em-
rah mahlasının hangi âşığa ait olduğunu ta-
yin edebilmek bir şiir ve edebiyat birikimi 
gerektiriyor. Mahlas beyti/kıtası kaybolmuş, 
değişmiş bir eserin fark edilmesi ise çok daha 
zor bir iş… Bu nedenle bir müzik adamının 
tek başına Erzurumlu Emrah’ı ya da sadece 
Ercişli Emrah’ı kaleme alması da tespit edi-
len müzik malzemesinin niteliği bakımından 
ciddi sorunları beraberinde getiriyor.

Sözgelimi, Emrah mahlasıyla söylenmiş bir 
güftenin hangi Emrah’a ait olduğunu tespit 
etmenin yolu büyük ölçüde ilgili şiir litera-
türünü ya da antolojileri incelemekten geçi-
yor. Fakat bunun da kendi içerisinde tutarsız 
bir tarafı var. Zira edebiyatçılar 20. yüzyılın 
ilk çeyreğinden sonra yayımlanan kimi yazı-
larda Ercişli Emrah’a ait şiirlerin Erzurumlu 
Emrah’a mâl edildiği konusunda hemfikirler. 
Literatürde kaynağı konusunda tartışmalı şi-

irlerin olduğunu biliyoruz. Şiirlerde kullanı-
lan dil ve üslubu referans almak da türlü kay-
gılara yol açıyor. Çünkü şiirlerinde Arapça-
Farsça kelime ve tamlamalarla harmanlanmış 
ağdalı bir dil kullandığı düşünülen Erzurumlu 
Emrah’ın da daha sade bir Türkçeyle söylen-
miş şiirlerine tesadüf edilebiliyor. Erzurumlu 
Emrah’ın, şiirlerini 11’den daha az sayıdaki 
hece ile söylemediğinin ya da 8 heceli şiir-
lerin Ercişli Emrah tarafından söylenmiş ol-
duğunun bir “gerçek” olarak kabul görmesi 
ve Ercişli’nin Arapça-Farsça kelimeler içe-
ren süslü bir dil kullanmaması, her iki âşığın 
şiirlerinin aidiyetini tespit etme konusunda 
pratik bir yol olsa da, bu ayrımı yapmak mü-
zikten çok edebiyat alanını kapsıyor ve konu 
edebiyatçıların uzmanlığına giriyor. Öte yan-
dan, Ercişli Emrah ile Selvihan Hikâyesi’ni 
anlatan, Selvihan’a söylenmiş ya da onun ağ-
zından söylenmiş güftelerin hangi Emrah’a 
ait olduğunu belirlemek nispeten daha kestir-
me bir yol sunuyor.

Bununla birlikte, saha çalışmaları sırasında 
araştırmacıların kaynak kişiden tespit ettiği 
malzeme, yalnızca ezgi ve güfteyle sınırlı de-
ğildir. Kaynak kişilerden, tespit edilen müzik 
malzemesiyle ilgili terminoloji de kayıtlara 
geçirilmiş ve özellikle Ankara Devlet Kon-
servatuvarı derlemelerinde bunlarla ilgili bil-
gi fişleri doldurulmuştur. Derleme sırasında 
çoğu zaman kaynak kişilerden edinilen ad-
landırmalar ya da tanımlayıcı birtakım ifade-
ler derleme fişlerinde mevcuttur. Bu fişlerde 
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“Emrah”, “Emrah’tan” gibi çoğunlukla güf-
tenin kime ait olduğunu ifade eden birtakım 
açıklayıcı notların yanı sıra “Emrah’tan Bir 
Parça”, “Emrah’tan Bir Koşma” gibi eserin 
edebî ve/veya müzikal kimliğini ortaya ko-
yan tanımlamalar da yer almaktadır. Bu tarz 
ifadeler, güftesinde mahlas bulunmayan eser-
lerde de görülmektedir. Ancak, bu eserlerin 
hangi Emrah’a ait olduğunu tespit etmek için 
her iki Emrah’ın şiirlerine de aşina olmak ge-
rekmektedir.

Ercişli Emrah ve Erzurumlu Emrah, Anado-
lu sahasındaki “Âşık Emrah” kimliğinin iki 
önemli temsilcisidir. Bugün her iki âşığın şi-
irleriyle seslendirilen musiki örneklerinin re-
pertuvarımızda bulunması, onların hem halk 
arasındaki, hem de âşıklık geleneği içerisin-
deki kudretinin göstergesidir. Bununla birlik-
te, çağımıza daha yakın bir dönemde yaşamış 
olan Erzurumlu Emrah’ın canlı tanıklarından 
geçtiğimiz yüzyıl başlarında onunla ilgili bir-
takım bilgiler elde edilebilmiştir. Şiirlerinin 
bir araya getirildiği Dîvân-ı Emrâh (Mehmed 
Abdülaziz Erzurumî, 1332) ile cönklerden, 
mecmûalardan elde edilen şiirleri geçtiğimiz 
yüzyılın ilk çeyreği içerisinde yayımlanmış 
ve en önemlisi de, Emrah’ın çırakları ile daha 
sonraki dönemde onun ekolü içerisinde yer 
alan âşıklar belirlenmiş ve âşıklık geleneğin-
de Emrah Kolu3 ortaya çıkarılarak, bu kola 

3 Doğan Kaya (1999:75), Emrah Kolu’na mensup 
âşıklarla ilgili şu bilgileri veriyor:

 “Erzurumlu Emrah Gedaî, Meydanî ve Tokat-
lı Nuri’yi yetiştirmiştir. Meydanî Kemalî’ye, o 

mensup kimi âşıklar üzerine birtakım çalış-
malar yapılabilmiştir.

Sözgelimi, Kastamonulu tarihçi ve folklor 
derlemecisi Talât Mümtaz Yaman’ın 1934 
yılında kaleme aldığı bir makalesinde ver-
diği bilgiler son derece kayda değerdir. 
Kastamonu’nun 20. yüzyıl saz şairlerinden 
Karakadıoğlu Rıfat Efendi’nin metruk evra-
kı arasında bulduğu bir cönkteki yirmi adet 
koşmayı yayımlayan Yaman (1934:109); 
Emrah’ın, hayatının mühim zamanını içinde 
geçirdiği Kastamonu’da bıraktığı pek çok 
koşma, divân, semaî, kalenderî ve destanla-
rı olduğunu ve bunların saza ve şiire meraklı 
halk arasında canlı bir şekilde yaşadığını ak-
tarmaktadır. Ancak, aradan geçen zaman içe-
risinde Talât Mümtaz Yaman’ın sözünü ettiği 
repertuvarın büyük ölçüde yok olup gittiğini 
ya da bunların musikili örneklerinin resmî 
ve/veya şahsî derlemelerde tespit edilemedi-
ğini, edildiyse de zamanın değişen koşulları 
altında bunları tanımanın ve Emrah’la ilişki-
lendirmenin mümkün olmadığını söylemek 
mümkündür.

Bununla birlikte, Eyüp Akman’ın Talât 
Mümtaz Yaman’dan yaklaşık seksen yıl son-

Hasan’a, Hasan da İhsan Ozanoğlu’na ustalık 
etmiştir. Diğer taraftan Nuri, Gayretî ve Zileli 
Ceyhunî’yi yetiştirmiştir. Daha sonra da bu kol 
içinde şu âşıklar yer almıştır: Niksarlı Bedri ve 
kardeşi Cesurî, Zileli Mevcî ve Nagamî, Tokatlı 
Asafoğlu Cemalî, Arap Hicrî, Zileli İlhamî, Zi-
leli Şermî, Sivaslı Pesendî, Yozgatlı Mes’udî ve 
Seyhanî.”
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ra kaleme aldığı Kastamonu Kaynaklarında 
Erzurumlu Emrâh isimli eseri, Erzurumlu 
Emrah’ın Kastamonu’da bıraktığı şiir mirası-
nı büyük ölçüde açığa çıkarmış ve Emrah’ın 
bilinmeyen bazı şiirlerinin literatüre girmesi-
ni sağlamıştır (Bkz. Akman, 2011). Akman’ın 
Kastamonu’da temin ettiği iki farklı defterden 
yola çıkarak hazırladığı eser, söz konusu def-
terlerin Kastamonu’da, Emrah hayattayken 
ve bizzat onun kaleminden çıkmış olma ihti-
mali bulunan yazmalardan olmasından ötürü 
son derece önemlidir. Erzurumlu Emrah’ın 
iki farklı defterde bulunan 154 parça şiiri-
ne yer verilen eserde, 25 koşma, 7 dîvân, 4 
kalenderî, 1 gazel, 1 tahmis, ve 1 beyân-ı hâl 
olmak üzere 40 adet şiirin ilk defa yayımlan-
dığı düşünülmektedir (Akman, 2011:IX). 

Öte yandan, güftesi Erzurumlu Emrah’a ait ol-
duğu bilinen eserler 20. yüzyılın ilk çeyreğin-
den itibaren Anadolu coğrafyasında gerçek-
leştirilen saha çalışmalarında tespit edilmiş 
ve bu derlemelerin bazıları da “Emrah Kolu” 
olarak bilinen ekole mensup âşıklardan yapıl-
mıştır.4 Sözgelimi, Halil Bedi Yönetken, Mu-
zaffer Sarısözen ve Rıza Yetişen’den oluşan 
Ankara Devlet Konservatuvarı Derleme He-
yeti, 16.07.1948 tarihinde Kastamonu’da ger-
çekleştirdiği çalışmalarda Emrah Kolu’nun 
Kastamonu’daki son temsilcilerinden biri 
olan Âşık İhsan Ozanoğlu’ndan, güftesi Er-

4 Erzurumlu Emrah’la ilgili çalışmalar için şu 
kaynaklara ayrıca bakılabilir: Alptekin, 1986; 
2004. Ayrıca, Ercişli Emrah ve şiirleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Sakaoğlu, 1987.

zurumlu Emrah’a ait üç farklı eser tespit et-
miştir. Bunlar Sôfî hele gel meclise bir dinle 
bu sâzı mısraıyla başlayan Kalenderî,5 Sevdi 
gönül bir püseri, san’ati terzi güzeli mısraıyla 
başlayan Satranç6 ve Aşkın ezelî âşıka ilhâm-ı 
Hüdadır/Bir neşve nümâdır mısraıyla baş-
layan Müstezâd’dır.7 İhsan Ozanoğlu’ndan 
derlenen eserler, Süleyman Şenel tarafından 
notaya alınarak Kastamonu’da Âşık Fasılları 
isimli kitabın ikinci cildinde yayımlanmıştır 
(Şenel, 2007:59-60/2). 

Kastamonu âşık musikisi içerisinde güftesi 
Erzurumlu Emrah’a ait olan bir başka eser 
daha tespit edilmiştir. Süleyman Şenel, Anka-
ra Devlet Konservatuvarı Derleme Heyeti’nin 
Kastamonu’daki çalışmaları sırasında Âşık 
Mümin Meydanî’nin sesinden kaydettiği 
Bu dil mahşere dek hüş-yâr gezer mısraıyla 
başlayan bir eserin güftesinin de Erzurum-
lu Emrah’a ait olduğunu yazmaktadır. Şenel 
incelemesinde, derleme fişine yazılan güf-

5 Süleyman Şenel (2007:167/1) Kalenderî’nin bir 
beyit okunduğunu aktarmaktadır. Derleme fişine 
yazılan güftesi ise üç beyittir ve son beytinde 
Emrah mahlası bulunmaktadır.

6 Eserin güftesi derleme fişine dörtlükler halinde 
yazılmıştır ve son kıtada Emrah mahlası vardır. 

7 Şenel, ses kaydında eserin yalnızca bir beyit 
seslendirildiğini yazmaktadır (2007:273/2). 
Eser, 1958 yılında Şemsi Yastıman tarafından 
Kastamonulu Âşık Yorgansız Hakkı Bayraktar’dan 
da derlenmiştir. Süleyman Şenel tarafından notaya 
alınan bu örnek TRT THM Repertuvarı’nda 3520 
numarada kayıtlıdır. Eserin Kastamonu varyantı 
hakkında detaylı bilgi için bakınız: Şenel, 1997:28-
29, 157-158, 185-186; 2007:174-178/1; 45-60, 
271-273/2.
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tede son kıtanın dördüncü satırında yer alan 
“Meydanî” ifadesinin mahlas olarak anlaşıl-
dığını ve bu nedenle eserin Âşık Meydanî 
adına kaydedildiğini; ancak Mehmed Fuad 
Köprülü’nün Türk Sazşairleri adlı eserinin 5. 
kitabında söz konusu şiirin Emrahî mahlası 
ile yer aldığını aktarmaktadır. Köprülü’nün 
verdiği şiire göre, ağızdan derlenen güfte-
nin son kıtasında olması gereken “Emrahî” 
mahlasına rastlanmadığını ve/veya bir şe-
kilde değişikliğe uğratıldığını belirten Şenel 
(2007:318-319/2); Köprülü’deki şiirin son 
satırında yer alan “Meydân-ı mahabbet” tam-
lamasının ise “Meydanî” çağrışımı yapmış 
olduğunu ve bunun mahlas zannedildiğini 
belirtmektedir.8

Erzurumlu Emrah’ın âşık sanatı içerisindeki 
izlerini süren ve âşık musikisinde Emrah’ın 
şiirleriyle söylenen repertuvar elemanlarını 
isimleriyle tarihe not düşen M. Fuad Köprü-
lü (1965:714-715), şöhreti Erzurum, Sivas, 
Konya, Niğde ve Kastamonu havalisi gibi 
Anadolu’nun geniş bir sahasına yayılan ve 
eserlerine muhtelif yerlerde yazılmış mec-

8 Eser; Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen 
ve Rıza Yetişen’den oluşan Ankara Devlet 
Konservatuvarı Derleme Heyeti tarafından 
19.07.1948 tarihinde Kastamonu’nun Araç 
ilçesinde Âşık Mümin Meydanî’nin sesinden 1549 
numaralı plağın A yüzüne 3. sırada kaydedilmiştir. 
Derleme fişine “Âşık Ağzı Bir Koşma” ve 
“Meydanî’den” notu düşülmüştür. Eserin notasını 
yayımlayan Süleyman Şenel (2007:93-94/2), ses 
kaydında ezginin tek kıta güfte ile okunduğunu ve 
ilk kıtanın son mısraının teknik bir nedenden ötürü 
banda kaydedilemediğini aktarmaktadır.

mualarda tesadüf edilen Erzurumlu Emrah’a 
ait “Püskül” ve “Perçem” destanlarının âşık 
fasılları içerisinde Kalenderî bestesiyle okun-
ması âdetinin olduğunu yazmaktadır.9 Köp-
rülü, Emrah’ın aruzla yazılmış parçalarından 
söz ederken, bunların gazeller, murabbalar, 
muhammesler, müseddesler ve müstezatlar-
dan ibaret olduğunu ve çoğunun âşık fasılla-
rında kalenderî, semaî ve destan besteleriyle 
okunduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, şe-
kil olarak birer müseddesten ibaret gördü-
ğü “Püskül” ve “Perçem” manzumelerinin 
Dîvân-ı Emrâh’ta destan olarak kaydedildiği-
ni; hâlbuki 19. yüzyılın son yarısındaki âşık 
fasıllarında, Kalenderî bestesiyle okunan bu 
iki manzumenin önemli bir yeri olduğunu ak-
tarmaktadır. Bununla birlikte, Köprülü’nün 
beste olarak zikrettiği ve Emrah’ın şiirlerinin 
bir gelenek halinde inşâd edildiğini belirttiği 

9 Püskül ve Perçem destanları için Mehmed 
Abdülaziz Erzurumî’nin Dîvân-ı Emrâh’ına 
[1332 (M. 1916-1917): s. 34-35 (“Destan-ı 
Püskül”), s. 36-37 (“Destan-ı Perçem”)] ve 
bunun transliterasyonu için Abdülkadir Erkal’ın 
Erzurumlu Emrah Divanı’na (2014:287-290) 
bakılabilir. Diğer yandan, Süleyman Şenel 
Kastamonu’da Âşık Fasılları adlı kitabında 
bunları “Püskül Kalenderîsi” ve “Perçem 
Kalenderîsi” olarak isimlendirmiş ve İstanbul âşık 
fasıllarında seslendirilen Kalenderî türünün birer 
çeşidi olarak göstermiştir. Bilginin kaynağı ise 
yine M. Fuad Köprülü’dür. Köprülü, Kastamonulu 
Âşık Fevzî’den aldığı bilgilere dayanarak 
İkdam gazetesinde yayımladığı bir tefrikasında 
“Âşık Emrah’ın püskül ve perçem evsâfını 
hâvî Kalenderîsi”nin İstanbul Tavukpazarı âşık 
fasıllarında yer bulduğunu aktarmaktadır (Bkz. 
Şenel, 2007:26-27, 29, 31, 34, 59/1).



91

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos Sayı: 10 Yaz Dönemi Yıl: 2017

International Refereed Journal of Music Researches
May - June  - July  - August Summer Period Issue: 10 Year: 2017

ID:106 K:177
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

2015/04090

kalenderî, semaî ve destan ezgilerinin mahi-
yeti hakkında bilgimiz yoktur.

Çeşitli kaynaklardan Erzurumlu Emrah’ın 
yaşamı ve şiirleriyle ilgili örnekleri çoğalt-
mak mümkünse de, bunlar çoğunlukla âşık 
sanatının 20. yüzyıldaki temsilcileri ve yazılı 
kaynaklar yoluyla günümüze ulaşabilen bilgi 
kırıntılarından ibarettir. Ancak, yüzyıl olarak 
daha erken bir dönemde yaşamış olan Ercişli 
Emrah’ın müzik repertuvarına ilişkin verileri 
tespit etmek Erzurumlu Emrah’a kıyasla daha 
zordur. Aslında bu ve benzer problemlerle 
şifahi aktarıma dayalı müzik geleneklerinin 
yazıya aktarılması ve bilim-kültür-sanat in-
sanları tarafından sorgulanmaya başlanması 
sırasında sıkça karşılaşılmaktadır. Özellikle 
de âşık sanatının 20. yüzyıl öncesindeki tem-
silcilerine dair çalışmalar, repertuvar örnek-
lerinin sınırlı olması ya da mevcut olmaması 
nedeniyle musiki alanı içerisinde kısıtlı ola-
rak yapılabilmektedir. Bu nedenle; burada, 
Âşık Emrah’ın şiirleriyle ya da ona atfedilen 
şiirlerle söylenen musiki örneklerinden söz 
ederek, konuyu müzik kaynakları açısından 
ele alalım.

TRT Repertuvarı’nda “Emrah” Mahlaslı 
Eserler

Emrah’ın şiirleriyle seslendirilen eserlerin 
yer aldığı arşivlerin başında TRT Müzik Da-
iresi Başkanlığı’nın kurum içerisindeki fa-
aliyetlerini yürütmek üzere hazırladığı nota 
yayınları gelmektedir. Bu notalar içerisinde 

Emrah mahlaslı eserlere tesadüf edildiği gibi, 
Emrah’ın şiirleriyle söylenen, fakat mahlas 
kıtası bulunmayan örnekler de mevcuttur. 
Bazı notaların üzerinde müzikten ziyade, şi-
iri tanımlamak üzere kullanılan “Emrah’tan” 
gibi ifadeler yer almaktadır.

TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk 
Müziği Repertuvarı’na giren eserler içerisin-
de; 104 numarada kayıtlı Uykudan uyanmış 
gözleri bir hoş, 159 numarada kayıtlı Bugün 
sabah ile visali yardan, 568 numarada kayıtlı 
Dedim dilber didelerin ıslanmış, 665 numa-
rada kayıtlı Tutam yar elinden tutam, 1750 
numarada kayıtlı Ne feryad edersin divane 
bülbül, 2108 numarada kayıtlı Dost eline 
giden durnam ve 3492 numarada kayıtlı Bu 
meral bakışın ey peri suret isimli eserlerin 
notalarında “Emrah’tan” ifadesinin yer aldığı 
görülmektedir ve bu eserlerin güftelerinde de 
Emrah mahlası bulunmaktadır.

36 numarada kayıtlı Bugün ben bir güzel gör-
düm, 2915 numarada kayıtlı Bundan sonra 
ben o yâre küskünüm, 3059 numarada kayıtlı 
Tutam yar elinden tutam, 3189 numarada ka-
yıtlı Hazan ile geçti şu benim ömrüm, 3529 
numarada kayıtlı Hayal hayal olmuş karşıki 
dağlar, 3660 numarada kayıtlı Bad-ı saba se-
lam söyle o yâre, 3711 numarada kayıtlı Ay 
ağalar ay gız ile ve 4051 numarada kayıtlı 
Kömür gözlüm ateşine düşeli adlı eserlerin 
notalarında eseri tanıtıcı herhangi bir ifade 
bulunmamakla birlikte, güfteleri incelendi-
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ğinde bunların Emrah mahlasıyla söylenmiş 
şiirlerle seslendirildiği anlaşılmaktadır.

Repertuvarda 2092 numarada kayıtlı Siyah 
zülfün deste deste ve 2186 numarada kayıtlı 
Esme seher yeli esme isimli eserlerin notala-
rında “Ercişli Emrah’tan” tanımlaması bulun-
makta ve güftelerinde Emrah mahlası görül-
mektedir. 1495 numarada kayıtlı Bade içerler 
nazınan ve 2067 numarada kayıtlı Bir yiğit 
gurbete düşse adlı eserlerin notalarında da 
“Ercişli Emrah’tan” ifadesi bulunmaktadır. 
Her iki eserin güftesinde de Emrah mahlası 
görülmekle birlikte, güfteden eserin Erciş-
li Emrah ile Selvihan Hikâyesi’nden kopma 
parçalar olduğu anlaşılmaktadır. Aynı durum-
da bulunan ve 1266 numarada kayıtlı Ayın 
ortasında bir sarı yıldız ve 3040 numarada 
kayıtlı Bir yiğit gurbete varsa isimli eserlerin 
notalarında ise Emrah adıyla ilgili herhangi 
bir tanımlama yoktur.

1522 numarada kayıtlı Çığrışır bülbüller 
gelmiyor bağban ve 2783 numarada kayıtlı 
Ötüyor bülbüller gelmedi bağban isimli eser-
lerin güfte varyantı oldukları ve ikisinde de 
yer alan Sefil Emrah mahlaslı kıtanın ağız 
özellikleri dışında aynı olduğu görülmekte-
dir. Bu eserlerden ilki Şarkışla’da, diğeri ise 
Trabzon’da tespit edilmiştir ve ezgileri birbi-
rinden farklıdır.

Öte yandan şairi bilinen, fakat nota üzerin-
de tanımlayıcı herhangi bir ifade bulunma-
yan ve güftesinde mahlas olmayan eserler 

de vardır. Sözgelimi, 3520 numarada kayıtlı 
Aşk-ı ezeli aşıka ilham-ı hüdadır adlı müs-
tezad, Erzurumlu Emrah’a aittir. Buradaki 
örnekte mahlas beyti yoktur ve şiir eksiktir. 
Bu güfteyle seslendirilen müstezad örnek-
leri Kastamonu’nun yanı sıra Erzurum ve 
Elazığ’da da tespit edilmiştir. Diğer yandan, 
4135 numarada kayıtlı Şad ol deli gönül müj-
deler olsun adlı eserin güftesinde de mahlas 
kıtası bulunmamaktadır. Ancak şiirin Ercişli 
Emrah’a ait olduğu bilinmektedir (Bkz. Sa-
raçoğlu, 1999:180). Bunlardan başka, 4008 
numarada El çek tabip sinem üstünden is-
miyle kayıtlı eserin güftesinde de mahlas bu-
lunmamaktadır. Fakat buradaki güftenin bir 
başka varyantı 1939 yılında Ankara Devlet 
Konservatuarı’nın İskilip’teki çalışmaları sı-
rasında Emrah mahlasıyla kaydedilmiştir. 

TRT THM Repertuvarı’nda 449 numarada 
kayıtlı Şu karşıki karlı dağlar adlı eserle,10 
TRT THM Uzun Havalar Repertuvarı’nda 8 
numarada kayıtlı Ağalar kış mı olacak adlı 
eserlerin güfteleri birbirine benzemektedir 
ve her ikisinde de mahlas yoktur. Bu eser-
lerin Ağalar gar mı yağıcı mısraıyla başla-
yan bir güfte varyantı, 1946 yılında Ankara 
Devlet Konservatuvarı’nın Hatay’daki ça-
lışmaları sırasında Hassa ilçesinde de tespit 
edilmiştir. Ayrıca, 647 numarada kayıtlı Bir 
yiğit gurbete gitse isimli eserin güftesinde de 

10 Âşık Veysel’den derlenen bu eserin TRT notasında 
mahlas kıtası yoktur. Ancak ses kayıtlarında 
Âşık Veysel’in eseri Kul Mustafa mahlasıyla 
seslendirildiği görülmektedir.
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mahlas yoktur ve bu güftenin varyantlarına –
daha önce isimleri geçtiği üzere– TRT THM 
Repertuvarı’na kayıtlı farklı eserlerde rast-
lanmaktadır. Bunlardan başka, Repertuvar’da 
826 numarada kayıtlı olan Seherde ağlayan 
bülbül isimli kırık havanın güftesinde de mah-
las bulunmamaktadır. Muzaffer Sarısözen’in 
Âşık Veysel’den derlediği ve notaya aldığı 
eserin bir başka notası, 1932 yılında Ahmet 
Kutsi Tecer tarafından yayımlanan Sivas Halk 
Şairleri Bayramı isimli kitapta da yer almak-
tadır (Tecer, 1932:11). Burada da aynı kaynak 
kişiden derlendiği ve yine Sarısözen tarafın-
dan notaya alındığı görülen eserin güftesinde 
Emrah mahlası bulunmaktadır.

TRT THM Repertuvarı’nda yer alan Emrah 
mahlaslı eserlerin Artvin, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Hakkâri, Kastamonu, Malatya, Si-
vas, Tokat, Trabzon ve Van illerinde ve bunla-
ra bağlı ilçelerde tespit edildiği ve bu eserlerin 
bir kısmının 20. yüzyıl âşık musikisi içerisinde 
belirli ölçüde şöhret kazanmış Davut Sularî, 
Dursan Cevlâni, Erol Ergani, Muhlis Akarsu, 
Veysel Şatıroğlu, Yaşar Reyhanî, Yorgansız 
Hakkı Bayraktar gibi âşıkların sesinden kayıt-
lara geçirildiği görülmektedir. Ayrıca, Muzaffer 
Sarısözen’in Şarkışlalı Âşık Veysel’den derle-
diği ve TRT THM Repertuvarı’nda 568 numa-
rada kayıtlı olan Dedim dilber didelerin ıslan-
mış mısraıyla başlayan eserin güfte girişindeki 
resitatif okuyuş ve Aşkın ezelî âşıka ilhâm-ı 
Hüdadır/Bir neşve nümâdır mısraıyla başlayan 
müstezadın Erzurum varyantı dışında, kayıtlara 

Emrah mahlaslı güftelerle girmiş eserlerin ta-
mamı kırık hava tarzında usullü ezgilerdir.11

Repertuvarda yer alan eserler içerisinde yöre-
sel müzik karakterleri ve icra üslupları ile usul 
ve ezgi kuruluşları bakımından benzerlik gös-
terenler vardır. Zira bunların büyük bölümü 
âşık musikisinin görüldüğü alanlarda tespit 
edilmiştir ve gelenek içerisinde yöresel-böl-
gesel bazda kümelenen birtakım söyleyiş üs-
lupları, ezgi kuruluşları ve usul kullanımları 
belirli ortak noktaların açığa çıkmasına neden 
olmuştur. Ancak bunların müzikal açıdan bir 
Emrah tarzının varlığına işaret edecek kadar 
ortak nokta barındırdığını söylemek mümkün 
değildir. Bunun da ötesinde, mahlas kullanım-
ları ve güfte üzerinden gerçekleştirilebilen tes-
pitler dışında, bu eserlerin Âşık Emrah’la ilgi-
sini ortaya koyabilecek müzikal bir veri büyük 
ölçüde yoktur.

Öte yandan, gerek Erzurumlu Emrah’ın ve ge-
rekse Ercişli Emrah’ın şiirleriyle bestelenmiş 
eserlere Türk Makam Musikisi içerisinde de 
tesadüf edilmektedir ve bu eserlerin bir kısmı 

11 Erzurumlu Emrah’ın Aşkın ezelî âşıka ilhâm-ı 
Hüdadır/Bir neşve nümâdır mısraıyla başlayan 
müstezadının uzun hava tarzında serbest ritimli 
olarak seslendirilen bir Erzurum varyantı vardır. 
Ahmet Hulusi Seven’in Faruk Kaleli’den derlediği 
eser TRT THM Uzun Havalar Repertuvarı’na 484 sıra 
numarasıyla girmiştir ve güftenin bağlantı kısımları 
usullü bir yapıdadır. Eserin TRT Repertuvarı’ndaki 
notasını görmek mümkün olmamıştır. Ancak 2014 
yılında yayımlanan Erzurumlu Ahmet Hulusi Seven 
isimli kitapta eserin notası bulunmaktadır (Bkz. 
Şengül, 2014:78).
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TRT Türk Sanat Musikisi Repertuvarı’nda da 
yer almaktadır. Sözgelimi, Emrah’ın Bir yiğit 
gurbete düşse mısraıyla başlayan şiiri Ali Ulvi 
Baradan tarafından hisarbûselik makamın-
da ve düyek usulünde bestelenmiştir. Ercişli 
Emrah’a ait olduğu bilinen ve Yine bahar oldu 
coştu yüreğim mısraıyla başlayan şiir, Sadettin 
Kaynak tarafından muhayyerkürdî makamın-
da ve düyek usulünde bestelenmiştir. Sadettin 
Kaynak ayrıca, Ne feryad edersin dîvâne bül-
bül mısraıyla başlayan şiiri hicaz makamında 
ve düyek usulünde, Hazân ile geçti gülşen-i 
bustan mısraıyla başlayan şiiri de hicaz ma-
kamında bestelemiştir. Emrah’ın Tutam yâr 
elinden tutam mısraıyla başlayan şiiri ile bes-
telenmiş iki farklı eser vardır. Fehmi Tokay 
ve Sadettin Kaynak tarafından bestelenen 
eserlerin ikisi de hüseynî makamındadır. Öte 
yandan, Yine bahar oldu açıldı güller mısra-
ıyla başlayan şiir Abidin Gerçeker tarafından 
tahirbuselik makamında ve düyek usulünde; 
Ey sâki-i sâhib-vefâ mısraıyla başlayan şiir 
Kemal Gürses tarafından bûselik makamında 
ve aksak usulünde; Gönül gitmek ister gurbet 
illere mısraıyla başlayan şiir Ahmet Hatipoğlu 
tarafından eviç makamında ve aksak usulün-
de; El çek tabîb el çek yaram üstünden mısra-
ıyla başlayan şiir Ali Şenozan tarafından hicaz 
makamında ve sofyan usulünde ve Selahattin 
İnal tarafından hicaz makamında ve düyek 
usulünde bestelenmiştir. Bununla birlikte, Ra-
dife Erten’in sesinden kaydedilen ve 2008 yı-
lında Mavili: Radife Erten’den Seçmeler isim-
li CD’de yayımlanan Ey melek simâ bugün 

devrân senindir sen benim mısraıyla başlayan 
eserin güftesi de Emrah’a aittir (Erten, 2008). 
Eserin bu icradan yazılan notası 2015 yılında 
yayımlanan Divânnâme: Geleneksel Türk Mü-
ziğinde Divânlar adlı kitapta yer almaktadır 
(Bkz. Öztürk, 2015:165-166). 

İstanbul Konservatuvarı Derlemeleri

Âşık Emrah’ın adıyla anılan ezgiler İstanbul 
Konservatuvarı derlemeleri sırasında da tespit 
edilmiş ve plaklara kaydedilmiştir. 1929 yılın-
da Erzurum’da derlenen Ben de bu dünyaya 
geldim geleli mısraıyla başlayan bir eserin 
notası 1930 senesinde piyasaya sunulan Halk 
Türküleri adlı kitapta yayımlanmıştır (İstan-
bul Konservatuvarı, 1930:49). Diğer yandan, 
28 Ağustos 1929 tarihinde Bayburt derleme-
leri sırasında Bayburtlu Baba Dede’den derle-
nen “Emrah’dan bir parça”, 31 Ağustos 1929 
tarihinde Erzurum derlemeleri sırasında Erzu-
rumlu Hâfız Kemal’den derlenen “Emrah” ve 
Erzurumlu Abdülkerim’den derlenen “Emrah 
Türküsü”, kitapta İstanbul Konservatuvarı 
derlemelerine ilişkin olarak verilen plak liste-
sinde bulunmaktadır. Ancak bu ezgilerin güfte 
ve notaları verilmemiştir (İstanbul Konserva-
tuvarı, 1930:117, 119). 

Öte yandan, İstanbul Konservatuvarı tarafın-
dan 1933 yılında yayımlanan Bektaşî Nefesle-
ri II adlı eserde, güftesi İksir-i âzamdır nut-
kı ehlullah mısraıyla başlayan ve Erzurumlu 
Emrah’a ait olduğu zikredilen bir nefesin no-
tası yayımlanmıştır. Nefes, hüseynî makamın-
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da ve ağır düyek usulünde bestelenmiştir (İs-
tanbul Konservatuvarı, 1933:240). Aynı güfte 
Serhat Başar tarafından nikriz makamında ve 
sengin semâi usulünde de bestelenmiştir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Derlemeleri

Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 1937-1953 
yılları arasında gerçekleştirdiği saha çalış-
malarında, hem Erzurumlu Emrah’ın hem 
de Ercişli Emrah’ın şiirleriyle icra edilen 
eserler tespit edilmiştir.12 Derleme fişlerin-
de yer alan notlarda “Emrah”, “Emrah’tan”, 
“Emrahi’den”, “Emrahtan Bir Koşma”, “Em-
rahtan Bir Parça”, “Emrahdan Parça” gibi, 
müzikten ziyade şiiri tanımlamak üzere kulla-
nılan ve kaynak kişinin ifadesinden yola çıkı-
larak ya da derlemecinin inisiyatifiyle yazıldı-
ğını düşündüğümüz birtakım ön bilgiler/parça 
adları yer almaktadır. Ayrıca eserlerin derleme 
fişine yazılan sözlerinde Emrah, Emrahî, Sefil 
Emrah, Kul Emrah gibi mahlasların kullanıl-
dığı görülmektedir.13

12 Bugün Hacettepe Üniversitesi çatısı altında bulunan 
Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi’ndeki 
ses kayıtlarının henüz araştırmacıların kullanımına 
açılmaması nedeniyle, derlemelerde elde edilen 
müzikal örneklerden yararlanma imkânı yoktur. Bir 
kısmı farklı çalışmalarda daha önce yer almış, bir 
kısmı da yıllar önce çeşitli araştırmacıların arşivlerine 
tek tük de olsa girerek kıyıda köşede kullanılmayı 
bekleyen derleme fişleri üzerinden yapılacak bir 
çalışma da, Emrah tanımıyla ya da Emrah mahlasıyla 
kaydedilmiş âşık tarzı musiki örneklerinin niteliği 
hakkında bilgi vermekten uzaktır.

13 Erzurumlu Emrah’ın şiirlerinde Emrah ve Emrahî 
mahlaslarını kullandığı, hem Eyüp Akman’ın 
Kastamonu Kaynaklarında Erzurumlu Emrah isimli 
kitabındaki şiirlerde, hem de Abdülkadir Erkal’ın 

1937-1950 yılları arasında Amasya, Ardahan, 
Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahra-
manmaraş, Kastamonu, Kayseri, Malatya, 
Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon14 ve 
Yozgat15 il ve ilçe merkezleri ile bunlara bağlı 
belde ve köylerde gerçekleştirilen çalışmalar-
da, Emrah mahlasıyla tespit edilen ya da her-
hangi bir mahlas bulunmamasına rağmen der-
leme fişinde Emrah’a ait olduğu özel bir notla 
gösterilen eserler şunlardır: 

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı’nın saha 
çalışmaları sırasında, Hasan Ferid Alnar, Ha-
lil Bedi Yönetken, Muzaffer [Sarı]Sözen ve 
Arif Etikan [Teknisyen] tarafından 20.08.1937 
tarihinde Sivas’ta R. 1315 doğumlu Âşık 
Muhittin’den derlenerek 5 numaralı plağın B 
yüzüne kaydedilen bir eser için, derleme fişine 
“Emrahtan Bir Koşma (Sarı Saçlı)” notu dü-
şülmüştür. Sabahın serini uyku deminde mıs-
raıyla başlayan eserin mahlas kıtası derleme 
fişine yazılan güftede bulunmamaktadır.16

Erzurumlu Emrah Divanı isimli eserindeki şiirlerde 
görülebilmektedir (Bkz. Akman, 2011; Erkal, 2014).

14 Trabzon derlemelerinde elde edilen eserlerin 
derleme fişleri için şu kaynağa bakılabilir: Şenel, 
1994:32-87.

15 1952 yılı Bitlis derlemelerinde “Emrah” adının 
geçtiği üç farklı eser bulunmakla birlikte (bkz. 
Kaya, 2014:373-374), bu eserlerin derleme fişlerini 
görmek mümkün olmadı.

16 Derleme fişlerinden elde edilen şiirlerin yazımında 
herhangi bir düzeltme yapılmamış ve şiirler fişlerde 
görüldüğü gibi aktarılmıştır. Ancak, kimi fişlerde 
görülen transkripsiyon işaretlerine yer verilmemiştir.
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Sabahın serini uyku deminde
Yoluma uğradı bir sarı saçlı
Güneş hicabetti ruyi zeminde
Salınıp gezmekten gız sarı saçlı

Acap rüya mıdır bu nasıl hayal
Kipriğin kemandır yanağın zülal
Bu gün de getirdin galbime melal
Savuş geç yanımdan gız sarı saçlı

Saçların bedeldir dünya malına
Maildir gedalar alnın haline
Gel merhamet eyle düşgün halime
Bir püse ihsan et gız sarı saçlı

Hindistan akiki Çin’in gevheri
Dökülse meydana dünyanın malı
Bulamaz sevdiğim sen gibi yâri
Elinde çölünde gez sarı saçlı

Bilumum gezmiştim Anadolu’yu
Eyice aradım Ekrad elini
Didem garyesinde Şehin gelini
Bir de sen gözelsin gız sarı saçlı

•	 Hasan Ferid Alnar, Halil Bedi Yönetken, 
Muzaffer Sarısözen ve Arif Etikan’dan olu-
şan Ankara Devlet Konservatuvarı Derleme 
Heyeti, 31.08.1937 tarihinde Sivas’ta Meh-
met isimli bir kaynak kişiden derleyerek 
“Güzeller güzeli” ismiyle 24 numaralı plağın 
B yüzüne 1. sırada kaydettikleri bir ezgi için, 
derleme fişine “Emrah’tan-Koşma” notunu 
düşmüştür. Şiirin son kıtasında Emrah mah-
lası yer almaktadır.

Güzeller güzeli şahane dilber
Terk eylemem seni bin kan olsa da
Ne mümkün sevdiğim sen[den] ayrılmak
Cümle âlem bana düşman olsa da

Su gibi meyledip engine akmam
Vücudum şehrini ateşe yakmam
Senden gayri gül (x)17 bakmam
Karşıda Yasüfü Ken’an olsa da

Emrah bu dert ile sararsın solsun
Sana düşman olan mevladan bulsun
Olursa sevdiğim sen gibi olsun
Aşıka dünyada ceran olsa da

•	 Hasan Ferit Alnar, Halil Bedi Yönetken, 
Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Mu-
zafer Sarısözen ve Arif Etikan’dan oluşan 
derleme heyeti, 10.09.1937 tarihinde Erzu-
rum Tortum’da 35 yaşındaki öğretmen olan 
Ekrem Gürbudak’tan derledikleri Evvel ba-
har yaz ayları gelende mısraıyla başlayan 
eseri, 58 numaralı plağın A yüzüne 2. sırada 
kaydetmiş ve derleme fişine “Emrahtan Bir 
Koşma” notunu ilave etmişlerdir.

Evvel bahar yaz ayları gelende
[…] boz bulanık kanlı dereler
Al[l]ah beni sevdiğimden ayırdı
Yine tazelendi eski yâreler

Canım kurban olsun kadir bilene
Kefen de bulunmaz garib ölene
İtibar eyleme yüze gülene
Belki yârin çevresine sararlar

17 Derleme fişine “okunamadı” notu ilave edilmiştir.
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•	 Hasan Ferid Alnar, Halil Bedi Yönetken, 
Muzaffer Sarısözen ve Arif Etikan’dan olu-
şan Ankara Devlet Konservatuvarı Derleme 
Heyeti’nin 21.09.1937 tarihinde Trabzon’da, 
o dönem 22 yaşında olan Şevki Bilgin’den 
derlediği Ötüyor bülbüller gelmedi bağban 
mısraıyla başlayan eser, 65 numaralı plağın B 
yüzüne 2 ve 3. sırada kaydedilmiş ve derleme 
fişine eserle ilgili olarak “Emrahtan Bir Par-
ça: Trabzon” notunu düşmüşlerdir. Kaynak 
kişi, güftesinde Sefil Emrah mahlası bulu-
nan eseri Trabzon’da öğrendiğini belirtmiştir. 
Derleme fişine, icraya eşlik eden çalgının ne 
olduğu yazılmamıştır.18

Aman aman
Ötüyor bülbüller gelmedi bağban
Hoyrat Dost bağından gül aldı gitti
Yüz bin mihnet ile bir bağ beğendim
Ben bağı beğendim el aldı gitti

Yüz bin mihnet çektim bir dahi gerek
Çok ömür ister ki bir dahi görek
Hon ettin içimi ey zalim felek
Aktı çeşmim yaşı sel aldı gitti

Nazlı yârim kem haberi gelüptür
Cigerlerim delik delik deliktir
Dediler ki Sefil Emrah ölüktür
Kimi kazma kürek bel aldı gitti

18 TRT THM Repertuvarı’nda 2783 numarada kayıtlı 
Ötüyor bülbüller gelmedi bağban isimli eserin 
notası bu derlemedeki ses kaydından yararlanılarak 
yazılmıştır.

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Trab-
zon derlemeleri sırasında Hasan Ferit Alnar, 
Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen 
ve Arif Etikan’dan oluşan Derleme Heyeti, 
23.09.1937 tarihinde yine aynı kaynak kişi-
den Ela gözlerine kurban olduğum mısraıy-
la başlayan bir eser derlemiş ve 74 numaralı 
plağın B yüzüne 1. sırada kaydetmişlerdir. 
Kaynak kişi derleme fişine “Emrahtan Bir 
Parça” notu düşülen eseri Âşık Arif Kaya’dan 
öğrendiğini belirtmiştir. Fişe yazılan güftede 
Emrah mahlası bulunmaktadır.

Ela gözlerine kurban olduğum
Yine şekerlenmiş bal memen memen
Gerdanında benlerine öldüğüm
Bahçeye dökülmüş gül memen memen

Karadır kaşların zülüfler perde
Zalim sen uğrattın beni bu derde
Düşerse elime bir tenha yerde
Ne çeker elimden gül memen memen

Emrah eder bu dünyada gülmedim
Arayıp da emsalimi bulmadım
Dünyada kavuşmak nasip olmadım
Ahrette saraydım bal memen memen

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Er-
zurum gezisi sırasında Necil Kâzım Akses, 
Ulvi Cemal Erkin ve Arif Etikan tarafından 
07.09.1937 tarihinde Mustafa oğlu Mithat’tan 
derlenerek 133 numaralı plağın B yüzüne 
kaydedilen ve Ne gacarsın benden ey me-
lektima mısraıyla başlayan eserin güftesinde 
Emrah mahlası yer almaktadır. Derleme fi-
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şine “Erzurum Havası (Emrahın)” notu ilave 
edilmiştir.

Ah! Ne gacar(ı)sın benden ey melektima 
(yar yai…r)

  Ateş sağınır mı pervanesinden (ey ey)
Ah! Bezmi mahabbetde gurban canım efen-

dim
  Mey esirgenilmez mestanesinden (yar 

yai…r)

Ah! Göynüm teşnesidir abı zülalin (yar 
yair…)

  Göynüm teşnesidir ruyi visalin
  Gözden nihan olsa gózel cemalin
  Çıhmaz muhabbetin can lanesinden
Ah  Beni mecnun etdi bir saçı leyla
  Herareti eşki serimde hala (yi…)
  Sen recam budur (u) hazreti Mevla
  Ayırma Emrah’ı bir tanesinden

•	 Erzurum gezisi sırasında Necil Kazım Ak-
ses, Ulvi Cemal Erkin ve Arif Etikan’ın aynı 
gün, aynı kaynak kişiden derlediği bir diğer 
eser, 134 numaralı plağın A yüzüne kaydedil-
miş ve derleme fişine “Müstezat (Emrahın)” 
notu yazılmıştır. Fişte ilk üç beytin ardından 
gelen Emrah mahlaslı bir mısra bulunmakta-
dır, yani son beyit eksiktir.19

19 Eserin 1944 yılında Elazığ’da ve 1948 yılında 
Kastamonu’da derlenen örnekleri de vardır. 
Bunlardan Kastamonu varyantı usullü bir ezgidir. 
Ancak Erzurum ve Elazığ derlemelerinde elde 
edilen örneklerin ritmik yapısı hakkında bilgimiz 
yoktur.

Dost Eşkin ezeli âşıga ilhamı Hudadır/Bir 
nurı ziyadır

  Tahgigi gönül şehrine bir neşenümadır/
Bilsen ne safâdır

Dost Hoca beni tan eyleme ki mescide gel-
mez/Rahi hakkı bilmez

  Ben mutekifem küşe i meyhane banadır/
Mescit de sanadır

Dost Hoca beni metheyleme cennet ile huri/
Bilmem o huzuri

  Âşık olanın eşk ile metlubü rızadır/Ba-
kisi hevadır, aman

  Emrah hüner ızhar edip illa hüner ister/
Yani dürer ister

•	 Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin ve 
Arif Etikan’dan oluşan Ankara Devlet Kon-
servatuvarı Derleme Heyeti’nin Erzurum’daki 
çalışmaları sırasında aynı kaynak kişiden, aynı 
tarihte derlediği ve derleme fişine “(Divan) 
Emrahın” notunu düştüğü eser 134 numaralı 
bandın B yüzüne kaydedilmiştir. Eserin der-
leme fişindeki güftesinde Emrah mahlası yer 
almaktadır.

Hakimülakam insan hikmet senindür ya hakim
Bir müazzem padışahsın kimse a olmaz nedim
Ya ehad! Dünyaü mafiha bilür bir olduğun
Çüni zatın leyki bilmezler gine sensin alîm
Hikmetin bir anda yüz bin mehlika peyda eder
Hikmetin bir anda yüz bin mehlika eyler adim
Vadii hayrette galmıştır bu Emrah’ın garip
“Rabbena vahfaz lena”nın şerri Şeytanırracim

(Göçtü mecnün dünyadan şimdi benem rüsvayı aşk)
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•	 07.09.1937 tarihinde Necil Kazım Akses, 
Ulvi Cemal Erkin ve Arif Etikan tarafından 
Mustafa oğlu Mithat’tan Erzurum’da derlene-
rek 135 numaralı plağın A yüzüne kaydedilen 
bir başka eserin derleme fişinde, “Kalenderî 
(Emrahın)” notu yer almaktadır. Aynı kaynak 
kişiden derlenen diğer eserlerde olduğu gibi, 
bu eserin güftesinde de Emrah mahlası görül-
mektedir.20

Dost! gene yandım!
Cana bizim esrarımız imlalere sığmaz
Binde biri yazılsa da inşalere sığmaz
Aşıkta olan hüznü elem derdile mihnet
Neşr olsa eğer kuh ile sehralara sığmaz
Ta geceler hasretle akan danei eşkim
Bir gatredir amma yedi deryalara sığmaz
Bilmem mi bu esrari sen ey sofii sahur
Bir gabe sığan var olan eşyalara sığmaz
Mevlayı seversen beni dur etme gönülden
Emrah seni sevdi diye dünyalara sığmaz

•	 Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, 
Muzaffer Sarısözen ve Arif Etikan’dan olu-
şan Ankara Devlet Konservatuvarı Derleme 
Heyeti’nin 03.07.1938 tarihinde Hasan Hüse-
yin Orhan’dan Malatya’da derlediği bir eser 
311 numaralı plağın B yüzüne kaydedilmiş 
ve derleme fişine üç kıtadan meydana ge-
len güftesi yazılmıştır. Derlemenin yapıldığı 

20 TRT THM Repertuvarı’nda 2476 numarada kayıtlı 
Cana bizim esrarımız imlalere sığmaz isimli eserin 
güftesi, bu derlemede elde edilen güfte ile büyük 
benzerlik içindedir. Ancak buradaki güftede Abdi 
mahlası bulunmaktadır.

tarihte 38 yaşında olan kaynak kişi, Dedim 
dilber didelerin ıslanmış mısraıyla başlayan 
eseri, “Ağviran köyünde Çırak oğlu Mustafa 
adında bir ihtiyardan 20 yıl evvel” öğrendi-
ğini aktarmıştır. Şiirin son kıtasında Emrah 
mahlası görülmekle birlikte, derleme fişine 
“Emrah’tan” notu yazılmıştır.21

Dedim dilber didelerin ıslanmış
Dedi çok ağladım sel yarasıdır
Dedim dilber yanakların dişlenmiş
Dedi zülüf döğdü tel yarasıdır

Dedim dilber yanakların al olmuş
Dedi bu gün buna başka hal almış
Dedim dilber yanaklar[ın] gül olmuş
Dedi çiçek soktum gül yarasıdır

Dedim Emrah aklım başdan aldın
Dedim şu cihanda beni mi buldun
Dedim dilber niçin sarardın soldun
Dedi çekticeğim dil yarasıdır

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından 
11.07.1938 tarihinde Urfa’da gerçekleştiri-
len çalışmalar sırasında, o dönem 40 yaşında 
olan Fehmi Parhan’dan derlenerek 352 nu-
maralı plağın B yüzüne 3. sırada kaydedilen 
eserin derleme fişine “Emrahtan bir parça” 
notu düşülmüştür. Derleme fişine yazılan 
güfteden eserin Ercişli Emrah ile Selvihan 
Hikâyesi’nden bir parça olduğu anlaşılmak-
tadır.

21 Bu derlemede elde edilen güftenin benzeri, Âşık 
Veysel’in Dedim dilber isimli plağında ve TRT 
Repertuvarı’nda 568 numarada kayıtlı Dedim dilber 
didelerin ıslanmış isimli notada yer almaktadır.
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Emrah der ki Servi gelsin yanıma
Öldür beni elin batır kanıma
Gören desin yareleri kırmızı

Yüce dağ başında kılaydım namaz
Kadir Mevla o gözeli bana yaz
Almadan kırmızı pamuktan beyaz
Biraz esmer olsun goğnüm eğlensin

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından 
16.07.1938 tarihinde Gaziantep’in Beşgöz 
köyünde Ali Eroğlu’ndan derlenen bir başka 
eser, 364 numaralı plağın B yüzüne 2. sırada 
kaydedilmiştir. Bizim sahraların başı mısra-
ıyla başlayan eserin iki kıtadan meydana ge-
len güftesinde Emrah mahlası yer almaktadır. 
Ayrıca, derleme fişine “Emrah” notu da ilave 
edilmiştir.22

22 Derlemede elde edilen güfte, TRT THM 
Repertuvarı’nda 425 numarada Bizim sahraların 
başı ismiyle kayıtlı eserin güftesiyle benzerlik 
içindedir. Güftenin bir başka varyantı Tahsin 
Banguoğlu, Hasan Ferid Alnar, Cevat Memduh 
Altar, Halil Bedi Yönetken ve Rıza Yetişen’den 
oluşan Ankara Devlet Konservatuvarı Derleme 
Heyeti tarafından 27.06.1938 tarihinde Kütahya’da 
da tespit edilmiştir. Ahmet İnegöllüoğlu’ndan 
derlenerek 185 numaralı plağın B yüzüne 1. sırada 
kaydedilen eserin güftesi derleme fişine aşağıdaki 
gibi yazılmıştır:

Bizim sahraların başı
Pare pare duman şimdi
Yar sevmesi hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi
Ahu gözler duman duman şimdi

Çamlıca’da gördüm seni
Gözlerinden bildim seni
İnkâr etme güzelim
Aman sevdim seni

Bizim sahraların başı
Pare pare duman şimdi
Sevişmesi ne hoş olur
Ayrılık var yaman şimdi

Şimdi benim yarım çıkar
Çıkar da yoluma bakar
Ateşin Emrah’ı yakar
Gör neyledi zaman şimdi

•	 28.07.1938 tarihinde, Ankara Devlet 
Konservatuvarı’nın Maraş derlemeleri sı-
rasında, o dönem 35 yaşında olan Ökkeş 
Eşkın’ın sesinden 389 numaralı plağın A yü-
züne 2. sırada kaydedilen eserin derleme fi-
şine yazılan güftesinde Sefil Emrah mahlası 
bulunmaktadır.23

Ah ayrılık yaman şimdi
Ahu gözler duman duman şimdi

Bununla birlikte, güftenin 1883 yılında 
yayımlanan bir varyantı vardır. A. Turgut Kut, bu 
varyanttan 1993 yılında “Müteferrika” dergisinde 
yayımlanan “Ermeni Harfleriyle Türkçe Basılmış 
Şarkı ve Kanto Mecmuaları” başlıklı yazısında 
söz etmektedir. Kut’un verdiği bilgiye göre, “Yeni 
Şarkılar Mecmuası”nın 14. sayfasında Ermeni 
harfleriyle Türkçe yayımlanan güfte, “Dübeyt-
Amrahın”  başlığını taşımaktadır (1993:26):

Bizim sahralerin başı, pare pare düman şimdi
Sevişmesi bir hoş ama, ayrılması yaman şimdi

Gülün çevresi harm’ola, çekdiğim ahizar m’ola
Aceb bizi arar m’ola, o kaşleri keman şimdi

Benim yarim şimdi çıkar, çıkar de yollara bakar
Emrahı odlara yakar, boyu servi revan şimdi

23 Aynı güftenin benzeri daha önce Trabzon’da da 
tespit edilmiştir. Ayrıca TRT THM Repertuvarı’nda 
1522 numarada kayıtlı Çığrışır bülbüller gelmiyor 
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Bu gün nazlı yarden […] geliktir
Hoyrat dost bağından gülün deriktir
Dediler ki Sefil Emrah ölüktür
Kimi gazma kürek bel aldı gitti

•	 Çorum derlemeleri sırasında Nurullah 
Şevket Taşkıran, Mahmut Ragıp Kösemi-
hal, Muzaffer Sarısözen ve Rıza Yetişen’den 
meydana gelen derleme heyetinin İskilip’te 
kaydettiği ve güftesinde “Emrah” mahlası 
bulunan bir eser vardır. “İskilip Eziği” adıyla 
derlenen eser, 10.07.1939 tarihinde 1316 [M. 
1900/1901] doğumlu Mehmet Uğurlu’nun 
icrası ve 1322 [1906/1907] doğumlu Celal 
Yağlıcı’nın çalgısıyla refakati neticesinde 
495 numaralı plağın A yüzüne 2. sırada kay-
dedilmiştir. Derleme fişine, şan icrasına refa-
kat eden çalgının mahiyeti hakkında not dü-
şülmemiştir.

Zahmi ilacımdan el çek ey tabip
Derdim sıhhat bulur yare değildir
(Ah) Derunü derdimden bihabersin sen
Benim derdim aşikâre değildir

(Ah) aşkın ateşile yandım karardım
Bahtı hazan gibi soldum sarardım
(Ah)24  Ben bu derdim için çare arardım
Velakin bulunur çare değildir

Emrah bu yerlerin gayet merdidir
Bülbül gülistanın gonca verdidir
Derunimde yanan civan derdidir
Zahirde görünür yare değildir

bağban ve 2783 numarada kayıtlı Ötüyor bülbüller 
gelmedi bağban isimli eserlerin güftelerinde, 
buradaki dizelerle benzerlik gösterenler vardır.

24 2.’de aman

•	 Aynı derlemede, Mehmet Uğurlu’dan tes-
pit edilen bir “Koşma”nın güftesi de Emrahi 
mahlasını taşımaktadır. 495 numaralı plağın 
B yüzüne 1. sırada kaydedilen eserin derleme 
fişine, icracının “İskilip’in en iyi söyleyenle-
rinden” olduğu notu düşülmüştür.25

Yüzün güler emma içerin hayın
Çekmeyen ne bilir ol âşkın yayın
Yıkdın viran ettin kalbim sarayın
Sen ânın bir daşın koyabilmezsin ey ey…

Döğüşür ebrulerin kaldır üstünden
Sen benim derdime deva olmazsın
Sen nasıl tabipsin merhemin yok senin
Yâre yürektedir sarabilmezsin

Emrahi der ki izin yüzlerim
Tarıha yazılsın benim sözlerim
Ağlasana ne duruyon iki gözlerim
Bir dahi yarini görebilmezsin

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından 
03.07.1941 tarihinde Pınarbaşı’nda [Kayse-
ri] gerçekleştirilen çalışmalarda, 1311 [M. 
1895/1896] doğumlu Kemal Kalkan’dan tes-
pit edilen ve Bugün yolum bir bağçaya uğra-
dı mısraıyla başlayan eser 685 numaralı pla-
ğın A yüzüne 3. sırada kaydedilmiştir. Derle-
me fişinde, Erzurum “Aşağı Pasin”de doğan 
kaynak kişinin eseri Erzurum’da öğrendiği 
yazılıdır. “Emrah’tan” notuyla kayıtlara geçi-

25 Eserin güftesinin ilk kıtası, TRT THM Repertu-
varı’nda 4008 numarada El çek tabip sinem 
üstünden ismiyle kayıtlı eserin güftesinde ikinci 
kıtasıyla benzerlik göstermektedir.
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rilen eserin derleme fişine yazılan güftesinde 
mahlas bulunmamaktadır.26

Bugün yolum bir bağçaya uğradı
Vardım o bağçanın gülleri serhoş
Yağıyor yağmurlar eser ruzigar
Sallanan servinin dalları serhoş

Yeşilleri geyinmiş alın üstüne
Kasdeder canına kıymaz dostuna
Doldurur kadehi elin üstüne
Dolduran servinin elleri serhoş
Yar bade doldurmuş dilleri serhoş

•	 28.06.1943 tarihinde Niksar’da gerçek-
leştirilen derlemelerde 1297 [M. 1881/1882] 
doğumlu Mahmut Dal’ın sesinden 1076 nu-
maralı plağın B yüzüne 2. sırada kaydedilen 
eserin ismi, derleme fişine “Kara gözlüm” 
olarak yazılmıştır. Endamı menevşem ayna-
sı nergiz mısraıyla başlayan eserin derleme 
fişine yazılan güftesinde Emrah mahlası yer 
almaktadır.

26 Derlemede tespit edilen güftenin benzerleri, TRT 
THM Repertuvarı’nda 2683 numarada kayıtlı 
Bir ceylan bahçeye götürdü beni, 2701 numarada 
kayıtlı Bahçıya getirdi ve 2708 numarada kayıtlı 
Dedem beni bir bahçıya gönderdi isimli eserlerde 
bulunmaktadır. 2701 ve 2708 numarada kayıtlı 
eserlerin notalarında, bunların Ankara Devlet 
Konservatuvarı derlemelerinde tespit edilerek 
yazıldığı belirtilmektedir.

Aman aman amman
Endamı menevşem aynası nergiz (yar nergiz)
Ötsem hayallım hanı görünmez
(Ah) Nazik ellisin belki nazenin (gör)
O keklik misalim hanı görünmez (gara gözlü ey)

Umman guşu gibi ganat galkışlım
Yuksufün eğdirmiş mine bakışlım
Gergahin üzeri elvan nakışlım
Kenarı yaldızlım hanı görünmez

Siyah zülfün çoktur dermesi benden
Goynun içi cennet bağı girmesi benden
Selvimi şah ayırdı sevdası benden
Emrah can alıcı hanı görünmez

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Amas-
ya derlemeleri sırasında “Kalenderî” adıyla 
tespit edilen ve [Gel ey] sofi meclise hele 
dinle bu sazı mısraıyla başlayan âşık tarzı 
bir eser 1113 numaralı plağın B yüzüne 1. 
sırada kaydedilmiştir. 06.07.1943 tarihinde 
gerçekleştirilen derleme, saz çalmayı Erzu-
rumlu Emrah’ın çıraklarından olan Tokat 
Erbaalı Âşık Bedrî’den öğrenen 1292 [M. 
1876/1877] doğumlu Osman Çevikçe isimli 
kaynak kişiden yapılmıştır.27 Eserin güftesin-
de Emrah mahlası bulunmaktadır.

27 Derleme fişine “Amasyalı Mustafa Saçlı”dan 
edinilen şu bilgi notu ilave edilmiştir:
“Erzurumlu Emrah Amasya’dan icazet almış. 
Erbaa’dan evlenmiş. Köylerde vaaz ederken sazı 
zayıf bir halk sanatkârı gelmiş. Bakmış ki ona 
pek büyük itibar var. Hemen kendisi de bir saz 
tedarik etmiş. Bu sofi ona hakaretamiz muamelede 
bulununca hemen bunu söylemiş ve kendisi de bir 
daha saz çalmamış.”
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[Gel ey] sofi meclise hele dinle bu sazı
[Feh]meyle bu sazın nedir Allah’a niyazı

[Ha]k! Hu! çağırır telleri burdukça gulağın
[Ari]f olan anlar bu rumuzatı bu razı

[M]üfti ânı fetva ile nehyeylemiş emma
[K]adîya danıştım bugün ol verdi cevazı

[T]ak boynuma cürmüm anı tapşır bir imâme
[Bi]lmezse eğer kaideyi şartı namazı

Emrah bu sülûk ile eren erdi kemâle
[T]ahkika erer gün be gün elbette mecazî

•	 24.07.1943 tarihinde Ankara Devlet Kon-
servatuvarı tarafından Ordu/Gölköy’de, 1328 
[M. 1912/1913] doğumlu Ali Bekdaş’tan der-
lenerek 1179 numaralı plağın B yüzüne 1. 
sırada kaydedilen eserin derleme fişine “Em-
rahdan Parça” notu düşülmüştür. Derleme fi-
şinde kaynak kişinin eseri bir çalgı eşliğinde 
icra ettiği görülse de bu çalgının mahiyeti 
hakkında bilgi verilmemiştir. Ancak kaynak 
kişinin çalgı çalmayı “Niksarlı Alaaddin”den 
öğrendiği belirtilmiştir. Eserin derleme fişine 
yazılan güftesinde mahlas bulunmamaktadır.

Aman
Ey felek beni mi gördün yâd elleri göremedin
Benim ile (aman aman) mal gazanup pay 
edüp bölemedin
Üç verdinse beş vereyim ne verdin alamadın
El sitemi bende çohdur sana borcum ne

Aman
Kâh binerim aşk atına kâh gezerim piyade
Benim derdim (aman aman) bana yeter senin-
ki de ziyade
Gorkarım gahbe felek hasret goyar darı dün-
yada
El sitemi [bende çokdur sana borcum ne]

•	 Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen 
ve Rıza Yetişen’den oluşan Ankara Devlet 
Konservatuvarı Derleme Heyeti, 22.08.1945 
tarihinde Yozgat Akdağmadeni’nde 1286 [M. 
1870/1871] doğumlu Ali Türkben’den der-
leyerek 1384 numaralı plağın B yüzüne 1. 
sırada kaydettiği eserin derleme fişine “Em-
rahdan Bir Koşma” notunu ilave etmiştir. 
Derleme fişinde, kaynak kişinin Kerem gıl ey 
sakî yüz verme bana mısraıyla başlayan ese-
ri “Ceyhunî ve İzanî”den öğrendiği belirtil-
miştir. Derleme fişine yazılan güftede Emrah 
mahlası bulunmaktadır.
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Aman
Kerem gıl ey sakî yüz verme bana
Gönül o yerlerden farıdı getti
İlletti sevdadan söz sorman bana
O illet bizde bir var idi getti

Eveli gül gibi olurdum handan
Şimdi bülbül gibi oluram giryan
Ya niçün etmeyin ahile figan
Yarim sedagatli yar idi getdi

Gözeldir yârimin muvafık ismi
İsmine muvafık mutabık cismi
Har haçan ansalar bir aşık ismi
Derler ki bir Emrah var idi getdi

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı’nın An-
takya derlemeleri sırasında Halil Bedi Yönet-
ken, Muzaffer Sarısözen ve Rıza Yetişen tara-
fından 07.08.1946 tarihinde, Hassa’da, 1324 
[M. 1908/1909] doğumlu İsmail Kalıt’ın 
sesinden 1413 numaraları plağın B yüzüne 
4. sırada kaydedilen eserin derleme fişinde 
“Emrah’tan” notu yer almaktadır. Fişe yazı-
lan güftenin son kıtasında Kul Emrah mahlası 
görülmektedir.28

28 Bu eserin güftesi, TRT THM Repertuvarı’nda 
449 numarada kayıtlı Şu karşıki karlı dağlar adlı 
eserle, TRT THM Uzun Havalar Repertuvarı’nda 
87 numarada kayıtlı Ağalar kış mı olacak adlı 
eserlerin güftelerine benzemektedir. Ancak bu 
eserlerde mahlas bulunmamaktadır.

Ağalar gar mı yağıcı
Dağlar dumanlı dumanlı (ay yi ah)
Nazlı yarden haber gelmez
Galbim gümanlı gumanlı

Gül topladım deste deste
Gülü gönderirler dosta
Gülü bahçacıdan iste
Bahça [… … …]

Gaşın kara kirpik okdan
Ben seni severim çokdan
Bin bezirgan gelir şahdan
Aslı yemenli yemenli yemenli

Kul Emrah’ım der erenler
Hızmatin görsün yarenler
Nazlı dilber yar sevenler
Ölür imanlı imanlı

•	 Ankara Devlet Konservatuvarı adı-
na Kastamonu’daki çalışmalarını sürdü-
ren Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısö-
zen ve Rıza Yetişen 16.07.1948 tarihinde, 
1323 [M. 1907/1908] doğumlu Âşık İhsan 
Ozanoğlu’ndan güftesi Erzurumlu Emrah’a 
ait üç farklı eser derlemiştir. 1540 numaralı 
plağın A yüzüne 3. sırada kaydedilen ve Sev-
di gönül bir püseri mısraıyla başlayan eserin 
ismi derleme fişinde “Satranç” olarak görün-
mektedir. Eserin derleme fişine yazılan güfte-
sinde Emrah mahlası yer almaktadır.
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Sevdi gönül bir püseri
San’atı terzi güzeli
Hüsnünü bir muhtasarı
Şerh edüben söylemeli

Yoktur işinin kötüsü
Yüzünün ağı ütüsü
Kendi küçük misk kutusu
Âlub anı nişlemeli

Çağırır Emrah’ı habîb
Koyma beni böyle garip
İster isen derde tabip
Zikrede gör “Lem Yezelî”

•	 Kastamonu derlemesinde Âşık İhsan 
Ozanoğlu’nun sesinden 1540 numaralı plağın 
B yüzüne 2. sırada kaydedilen bir diğer âşık 
tarzı eser, derleme fişine “Kalenderî” adıyla 
geçirilmiştir. Bu eserin güftesinde de Emrah 
mahlası bulunmaktadır.

Ah!
Sofi hele gel meclise bir dinle bu sazı
Fehm eyle bu sazın nedir Allah’a niyazı 
(aman aman)

Hak hak çağırır telleri burdukça kulağı
Arif olan anlar bu rümûzatı bu razı

Emrah bu tarîk ile eren erdi kemâle
Tahkîka erer gün olur elbette mecazî

•	 İhsan Ozanoğlu’nun sesinden 1540 nu-
maralı plağın B yüzüne 3. sırada kaydedilen 
ve derleme fişinde “Müstezat” adıyla yer alan 
eserin güftesinde mahlas bulunmamaktadır.

Aşkı ezelî aşıka ilhami hudadır/Bir neş’e 
nümâdır

Tahkik gönül şehrine minhacı hudâdır/Bir 
nûru ziyadır aman aman aman aman

Zahid ben ta’n eyleme kim mescide gelmez/
Hak rahini bilmez

Ben mûtekifem kûşe î meyhane banadır/Mes-
cid de sanadır

•	 Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen 
ve Rıza Yetişen tarafından 25.07.1950 tari-
hinde Ardahan’da gerçekleştirilen çalışma-
larda, 1341 [M. 1925] doğumlu Abdurrahman 
Ünal isimli bir “memur”dan derlenerek 1654 
numaralı plağın B yüzüne 1. sırada kaydedi-
len eserin, derleme fişinde “Hicaran” adıyla 
ve “Bir uzun hava şekli” notuyla yer aldığı 
görülmektedir. Eserin derleme fişinde verilen 
güftesinde Emrah mahlası yer almaktadır. 

Boş esip gitme hey badi sabah
Esdikçe yarime bir haber eyle
Usulca dokanıp zülfün teline
Selam ver dört yana bir nazar eyle

Hazır ol ki kulluğunda durasın
Yüzün akıt ayağına süresin
Her ne sorar ise cevap veresin
Alır ise özün ver pazar eyle

Emrah emeklerin olur mu heba
Guluna yardımcı Hazreti Mevla
Ricam budur sana ey badi saba
Emrah [geldi diye bir haber eyle]
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•	 Ardahan derlemeleri sırasında Halil Bedi 
Yönetken, Muzaffer Sarısözen ve Rıza Yeti-
şen tarafından 25.07.1950 tarihinde Eflatun 
Koç’un sesinden 1656 numaralı plağın B 
yüzüne 2. sırada kaydedilen eser, derleme fi-
şine “Dübeyit” adıyla geçirilmiştir. Bir yiğit 
gurbete varsa mısraıyla başlayan eserin der-
leme fişindeki son kıtasında Emrahi mahlası 
bulunmaktadır.29

Bir yiğit gurbete varsa
Gör başına neler gelir
Sılası düşer yadına
Sılam deyi döner gelir

Bağrıma batıyor daşlar
Gözlerimden akan yaşlar
Yuvasından uçan guşlar
Sılam deyi döner gelir

Emrahi der selvi boylum
Hüri melek midir soylum
Sürüden ayrılan goyun
Kuzum deyi meler gelir

Plaklarda Âşık Emrah 

20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra halk 
sanatkârlarının sesinden doldurulan dört adet 
plakta Âşık Emrah’ın izleri görülmektedir.30 

29 Derlemede elde edilen güftenin benzerleri 
TRT THM Repertuvarı’nda 647, 2067 ve 3040 
numarada kayıtlı eserlerde de görülmektedir.

30 Plakların yayımlandıkları tarihleri tespit etmek, 
bu sektörün sunduğu olanaklarla doğru orantılıdır. 
Plakların üzerinde tarih bulunmamaktadır. Ayrıca, 
plak firmaları tarafından yayımlanan katalogların 
bir kısmına kütüphanelerden ulaşmak mümkün 

Onun şiirleri ile seslendirilen eserlerin yanı 
sıra başka halk sanatkârlarının şiirleriyle icra 
edildiği halde Emrah adıyla piyasaya sunul-
muş plaklar da mevcuttur. Bunlar, gerek ça-
lış ve söyleyiş üslubu ve gerekse halk ağzı 
adlandırmaların popüler kültüre yansıma bi-
çimleri bakımından önemli birtakım veriler 
ihtiva etmektedir. Bu dört farklı taş plağın, 
Emrah ismiyle birbirlerine bağlanarak kulla-
nılan kimi birleşik kelimelerle adlandırıldığı 
görülmektedir. Bunlardan ilki, Columbia fir-
ması tarafından Şarkışlalı Âşık Mahmut’un 
sesinden kaydedilen Yeni Emrah adlı plaktır.31 
Eserin girişinde “Şarkışlalı Âşık Mahmut ta-
rafından Emrah şarkısı” şeklinde bir anons 
bulunmaktadır. Sunma sâki bana bâdeyi âbı 
mısraıyla başlayan güftenin son kıtasında da 
Emrah mahlası vardır. Plağın ismindeki Em-
rah adının da güfteden kaynaklanmış olması 
mümkündür; zira mahlasa bakıldığında şiir 
Âşık Emrah’a ait görünmektedir.

değildir. Bu yüzden, burada sözünü edeceğimiz 
plakların yayımlandığı tarih aralığını, firmaların 
ulaşabildiğimiz kataloglarından temin ettiğimiz 
bilgileri temel alarak ve yaklaşık olarak verdiğimizi 
belirtelim.

31 Âşık Mahmut’un sesinden kaydedilen plak, 
Columbia firmasının 1941 yılında yayımladığı 
katalogda bulunmamaktadır (Columbia, 1941). 
Burada âşığın başka bir plağı vardır. Yeni Emrah 
isimli plak ilk olarak firmanın 1950 yılında 
yayımladığı katalogda yer almaktadır (Bkz. 
Columbia, 1950:54). Buna göre plağın 1941-
1950 yılları arasında yayımlandığını söylemek 
mümkündür.
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Emrah adının başında bulunan Yeni sıfatı, 
güftenin bilinen ezgiden, üsluptan, çalgıla-
madan farklı olarak yeni/farklı bir ezgiyle, 
üslupla ya da çalış tekniğiyle seslendirildiği-
ne işaret ediyor olmalıdır. Nitekim Cumhu-
riyet dönemi içerisindeki kimi yazılı-bası-
lı-işitsel kaynaklarda da görülebilen bu tarz 
bir ifade çoğu zaman, mevcudiyeti hakkında 
bilgi sahibi olunan, tanınan bir şeyin yeniden 
düzenlenmesi, güncellenmesi anlamlarına 
gelebilmektedir. Buna ilave olarak, 19. yüzyıl 
âşıklarından Erzurumlu Emrah’ın, 17. yüz-
yıl âşıklarından Ercişli Emrah’a göre daha 
güncel olması, Erzurumlunun “Yeni” olarak 
nitelenmesinde etkili olabilir. Aynı mahla-
sı kullanan iki âşıktan birinin diğerine göre 
daha “yeni” olarak nitelenmesi de söz konusu 
olabilir. 

Vokal+enstrümantal tarzda icra edilen eser, 
ayaklı serbest ritimli ezgi biçimindedir.32 Güf-
tenin her kıtası, kemanla çalınan usullü bir 
ayak ezgisinin ardından uzun hava tarzında 
serbest ritimli olarak icra edilmektedir. Eserin 
güftesi 11’li hece ölçüsüyle söylenmiş koşma 
biçimindedir. Ayak ezgisi ise, girişte ve güfte 
aralarında icra edilen bir aranağme hüviyetin-
dedir. Eser bu haliyle Anadolu’nun muhtelif 
yörelerinde ve özellikle de Orta Anadolu’da 
ve Kuzeydoğu Anadolu âşıkları arasından 
derlenen ayaklı serbest ritimli koşmaların bir 
örneği durumundadır. Ezgiyi meydana geti-

32 Eserin ayak ezgisi ile güftenin birinci kıtasının 
inşâd edildiği ezgi için bkz. EK-2.

ren soru-cevap şeklindeki iç bölümlemeler, 
icracının inisiyatifine göre farklı sayıda ve 
farklı sıralamada çalınmaktadır. Eserin tama-
mı beş kıta güfte ile seslendirilmekte ise de, 
âşığın dördüncü sırada söylediği kıta, ikinci 
sıradakinin tekrarıdır.

(Ey)
Sunma sâki bana bâdeyi âbı
Câm-ı aşkın mest-i meşhuniyem ben
Zerrece kalmadı gözümün tâbı
Gülleyi ihsanın mahsuniyem ben (hey hey 
amman hey)

Cüda düştüm yârden (de) kararım yoktur
Gamzeleri cellat meskânı oktur
Huride kılmanda emsali yoktur
Böyle bir güzelin meftuniyem ben (ey)

(Ey)
Titreşir damarlar ilikte kanım
Dembedem yaş döker çeşmi nihanım
Kimseler bilmiyor da halimi benim
Kimse bilmez kimin vurgunuyam ben (ey)

(Ey)
Cüda düştüm yârden kararım yoktur
Gamzeleri cellat meskânı oktur
Huride kılmanda emsali yoktur
Böyle bir güzelin meftuniyem ben
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Emrah bir yâr için de sarf eder emek
Gözüme görükmez de bu çark-ı felek
Ne bilim afattır da ne şirin melek
Bir saçı leylanın mecnuniyem ben (yâr ey)

Sahibinin Sesi firması tarafından Sivaslı Âşık 
Osman’ın sesinden kaydedilen Kandilli Em-
rah isimli plak da, Emrah adıyla piyasaya su-
nulan bir başka yayındır.33 Kırık hava tarzın-
da vokal+enstrümantal olarak icra edilen eser 
beş kıta güfte ile seslendirilmiştir.34 Eğildim 
bir dolu içtim mısraıyla başlayan güfte 8’li 
hece ölçüsüyle söylenmiştir. Güftede mahlas 
bulunmamaktadır. Güftenin bir başka varyan-
tı TRT Türk Halk Müziği Repertuvarı’nda 
3073 numarada kayıtlıdır ve Kul İbrahim 
mahlasını taşımaktadır. Eğildim bir dolu iç-
tim adıyla repertuvara giren eser Mehmet Öz-
bek tarafından 1987 yılında Kısaslı Âşık Ha-
lit Kaçan’dan derlenmiştir ve buradaki ezgi, 
Sivaslı Âşık Osman’ın plakta seslendirdiği 
ezgiden farklıdır. 

33 Âşık Osman’ın Sahibinin Sesi firması tarafından 
yayımlanan plağı, firmanın 1936 yılında 
yayımladığı katalogda bulunmamakta, ilk olarak 
firmanın 1940 yılında piyasaya sunduğu katalogda 
yer almaktadır (Bkz. Sahibinin Sesi Türkçe Plakları 
7, [1936]; Sahibinin Sesi 7 Numaralı Listemize 
İlave, 1940:18). Buradan, plağın 1936-1940 yılları 
arasında piyasaya sunulduğu anlaşılmaktadır.

34 Eserin giriş sazı ile güftenin birinci kıtasının inşâd 
edildiği ezgi için bkz. EK-3.

Eğildim bir dolu içtim
Yârin elinden elinden
Yandı ciğerim tutuştu
Nârın elinden elinden

Yârin bahçesinde güller
Ne bilsin halimden eller
Şakır edir öten bülbül
Gülün elinden elinden

Yârin bahçesinde gezdim
Hem okudum hemi yazdım
Ben yârimden ayrı gezdim
Elin dilinden dilinden

Çayır çimen don bürümüş
Lale sümbüller yürümüş
Dağların karı erimiş
Yelin elinden elinden

Tutmuşum hanın elinden
Korkmam Sırat’ın yolundan
Nazlı yâr bilmez halimden
Elin dilinden dilinden

Öte yandan, Sivaslı Âşık Osman’ın icra ettiği 
eser, Âşık Veysel’in sesinden derlenerek TRT 
THM Repertuvarı’na 269 sıra numarasıyla 
kaydedilen Mecnunum Leyla’mı gördüm adlı 
eserin kalıp ezgisiyle aynıdır. Eserin buradaki 
güftesinde İzzetî mahlası bulunmakla birlikte, 
yazılı kaynaklar üzerine yapılan çalışmalarda 
şiirin 19. yüzyıl âşıklarından Âşık Veli’ye ait 
olduğu tespit edilmiştir. Âşık Veysel Şatıroğ-
lu ve Âşık Ali İzzet Özkan gibi 20. yüzyılda 
şöhret kazanmış Sivaslı âşıkların sesinden 
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dinlemeye alışık olduğumuz eserin güftesi de 
8’li hece ölçüsüyle söylenmiştir ve âşık musi-
kisi içerisinde hece sayısı bakımından benzer 
şiirlerin aynı kalıp ezgi üzerine giydirildiği 
örneklerden biridir.35 

Burada, güfte ve ezginin yanı sıra plağın ismi 
üzerinde de durmak gerekiyor. Çünkü plak-
taki eserin Âşık Emrah’la bağlantısını kura-
bilmenin ipuçlarını belki de yalnızca plağın 
adından edinmek durumundayız. Anadolu’da 
saha çalışması yoluyla tespit edilen âşık 
musikisi örnekleri içerisinde doğrudan ya 
da bir sıfat olarak Kandilli tanımlamasıyla 
tespit edilebilen eser sayısı oldukça azdır. 
Mevcut örneklerin büyük bir kısmı da Ke-
rem ezgileridir. “Kandilli Kerem”, “Kandilli 

35 Bu konuda bir başka örnek de TRT THM 
Repertuvarı’nda Ben razı değilem hicrana gama 
(Sümmâni’den bir deyiş) adıyla kayıtlı eserdir. 
Eser, kurumun nota yayınları arasında 350 
numarada kayıtlı olan ve Ruhsati’nin Duldalanma 
yâr mevlâyı seversen mısraıyla başlayan deyişinin 
ardından verilmiştir. Ezgileri birbirine çok yakın 
olan Sümmâni Ağzı iki eser de aynı repertuvar 
numarasıyla, fakat farklı başlıklarla kaydedilmiştir. 
Ben razı değilem hicrana gama mısraıyla başlayan 
eserin notasına bakıldığında, porte üzerine 
yazılan iki kıta güftenin Sümmâni mahlası taşıdığı 
görülmektedir. “Sümmâni ağzı ile söylenen 
Emrah’ın deyişleri” notuyla ayrıca verilen üç kıta 
güfte ise Emrah mahlası taşımaktadır. Yani iki 
farklı âşığın şiirleri aynı ezgi üzerine inşâd edilmiş 
olarak kayıtlara girmiş ve tek bir eser kimliğine 
bürünmüştür. Bununla birlikte, daha sonraki süreçte 
yayımlanan notalarda, kurum içi bir düzenleme ile 
aynı ezgiye farklı bir repertuvar numarası verildiği 
ve Sümmâni’nin deyişinin ardından verilen eserin 
TRT THM Repertuvarı’na 3981 sıra numarasıyla 
yeniden kaydedildiği anlaşılmaktadır.

Kerem’den”, “Kerem (Kandilli)” ve “Kandil-
li” gibi tanımlayıcı ifadelerle ya da “Kandil-
li Kerem Divânı” gibi isimlerle tespit edilen 
eserlerin derlendiği yöreler de büyük çoğun-
lukla Amasya, Giresun, Kastamonu, Kayseri, 
Maraş, Sivas, Tokat gibi 19. ve 20. yüzyılda 
gezgin âşıkların uğrak yeri olduğu bilinen şe-
hirlerdir. 

Bununla birlikte, Anadolu ve çevresi halk 
müziği derlemeleri sırasında Kandilli ve Em-
rah tanımlamalarının bir arada kullanıldığı 
bir örnek kayıtlara geçmemiştir. Ancak bura-
da Kerem havaları gibi, bir âşık adıyla anılan 
ezgilerin genellikle halk hikâyeleri içerisin-
den kopmuş epizodik musiki örnekleri olduk-
larını ya da yaygın bir okuyuş üslubunu yan-
sıttıklarını hatırlamak gerekir. Nitekim halk 
hikâyelerinden gelen kimi âşık tarzı ezgilerde 
güftenin kime ait olduğunu belli etmek için 
âşık isimlerinden yararlanıldığı görülür. Ese-
rin güftesi zamanla unutulduğu ya da belli 
belirsiz izler taşıyacak derecede değiştiği hal-
lerde, âşık adının bir hatıra gibi mevcut kalıp 
ezginin ya da okuyuş üslubunun ismi olarak 
muhafaza edildiği durumlar olur ki, bu tarz 
örneklerde kalıp ezgiye giydirilen güftenin o 
âşığa ait olması da gerekmez.

20. yüzyılda kayıtlara geçirilmiş farklı eser-
ler üzerinden güfte ve ezgisinin izi sürülebi-
len Kandilli Emrah için de benzer bir durum 
söz konusu olabilir. Burada sözü edilen Kan-
dilli ifadesi bir ezgi çeşidinin adı olabileceği 
gibi, âşıklık geleneği içerisinde yaygın olarak 
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görülen bir çalış ya da okuyuş üslubunun adı 
da olabilir. Bununla birlikte, bu ifade Kan-
dilli isminde bir yer adına ve/veya bu yerde 
yaygın olarak kullanılan, buradan diğer âşık 
meclislerine sirayet etmiş bir kalıp ezginin, 
çalış ve/veya okuyuş üslubunu ifade eden 
sembolik ismi olarak da kullanılabilir. Ni-
tekim biz Kandilli Emrah ifadesinden daha 
çok, Âşık Emrah’ın şiiriyle icra edilen bir 
ezginin zamanla yaygınlaşarak, üzerine farklı 
sözler giydirilebilen bir kalıp ezgiye dönüş-
tüğünü ve/veya ortak çağrışımlar yapan ezgi 
çeşidi olduğunu anlıyoruz.

20. yüzyılın ilk yarısı içerisinde Âşık 
Emrah’la ilgili olarak piyasaya sunulan plak-
lardan biri de Columbia firması tarafından 
Bayburtlu Âşık Rıdvan Efendi’nin sesin-
den kaydedilmiştir.36 Tetian [Tatyan] Emrah 
(Erzurum türküsü) adlı plakta seslendirilen 
eserin güftesinde mahlas bulunmamaktadır. 
Ancak iki kuple güfte ile seslendirilen eserin 
ikinci kuplesi, Ercişli Emrah’ın Yine bahar 
oldu coştu yüreğim mısraıyla başlayan şiiri-
nin ikinci kıtasının ilk üç mısraı üzerine ku-
ruludur.37 

36 Âşık Rıdvan’ın Columbia firmasından yayımladığı 
plak, firmanın 1941 ve 1950 yıllarında piyasaya 
sunduğu kataloglarda yer almamaktadır. 1950’li 
yıllardan itibaren plak sektörünün zayıflama dönemine 
girdiği düşünülürse, bu plağın söz konusu tarihlerden 
daha önce piyasaya sunulduğundan söz etmek 
mümkündür. Ancak, 1941 yılından önceki tarihlerde 
yayımlanmış kataloglara ulaşılamadığından, daha net 
bir tarih verme imkânı yoktur.

37 Şiirin tamamı için şuraya bakılabilir: Saraçoğlu, 
1999:248.

(Ey) Dönerim bakarım yârim görünür
 Kara bağrım delik delik delinir (adı yâr 

yâr yâr yâr)
(Ah)  Namussuz yâr gayretsiz yâr pirsiz yâr 

(adı leylim bir tanem of oh)

(Ey) İtibar yok imiş yüze gülene
 Canım kurban olsun kadir bilene (adı 

yâr yâr yâr yâr)
(Ah) Kefen nasip olmaz (gayri) böyle ölene 

(adı leylim bir tanem of oh)

Eser, ayak ve güfte ezgileri bakımından iki 
ayrı parça görünümündedir.38 Ayak ezgisi, 
motiv tekrarları ya da motivlere eklenen kısa 
süreli melodik parçalarla birlikte aranağme 
olarak da icra edilmektedir. Ayağın ardından, 
ilk bakışta serbest ritimli gibi görünen bir 
“Ey” nidası ile güfte okunmaya başlanmakta-
dır. Ancak nida güftenin ilk mısraına bağlan-
dığında, güftenin giydirildiği bütün ezginin 
belirli bir usul temeline bağlı gibi görünen 
ancak esnek bir ritmik vurguyla seslendirildi-
ği anlaşılmaktadır. Eser, dizi, seyir üslubu ve 
motivlere dayalı iç kuruluşlar bakımından ör-
nekleri çoğunlukla Erzurum, Kars dolayların-
daki âşıklardan tespit edilen tatyan havalarını 
andırmaktadır. Kimi tatyan havalarında güfte 
dizelerinin sonuna eklenen “adı leylim”, “bir 
tanem of” gibi karakteristik bazı terennümler 
bu eserde de vardır.

38 Eserin ayak ezgisi ile güftenin birinci kıtasının 
inşâd edildiği ezgi için bkz. EK-4.
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Bunlardan başka, Columbia firması tara-
fından Âşık Veysel [Şatıroğlu] ve arkadaşı 
İbrahim’in sesinden kaydedilen Dedim dilber 
Emrah adlı bir plak bulunmaktadır.39 Dedim 
dilber didelerin ıslanmış mısraıyla başlayan 
eser, Muzaffer Sarısözen tarafından plakta-
kine yakın bir şekilde notaya alınarak TRT 
THM Repertuvarı’na 568 sıra numarasıyla 
kaydedilmiştir. Üç kıtadan meydana gelen 
güfte ile seslendirilen eserin son kıtasında 
Emrah mahlası bulunmaktadır. 

Eserin güfteye bağlı müzikal kuruluşu özel-
likle Doğu Anadolu âşıklık geleneğinde ör-
nekleri fazlaca görülen koşma tarzını hatır-
latmaktadır. Eser güfte aralarında aranağme 
olarak da çalınan bir ayak ezgisiyle başla-
maktadır. “Aman” nidasıyla başlayan güfte-
nin ilk iki dizesi resitatif (konuşur gibi) bir 
söyleyişle uzun hava tarzında icra edilmekte-
dir ve bu kısmın ardından aranağmeye geçil-
mektedir. Aranağmeden sonra kıtanın son di-
zesinin ilk dört hecesine kadar yine konuşur 
gibi bir söyleyiş görülmekte ve sonrasında 
ezgi usullü olarak devam etmektedir. Kıtanın 
son iki dizesi usullü bir şekilde tekrar icra 
edildikten sonra yine aranağme çalınmakta 

39 Plak, Columbia firmasının 1941 yılında yayımladığı 
katalogda yer almaktadır. Bununla birlikte, Yusuf 
Ziya Demirci’nin yayımladığı Köy Halk Türküleri 
adlı eserde bu plakla ilgili önemli bir bilgi vardır. 
Demirci, plağın 1936 yılında kaydedildiğini, plak 
numarasının 17289 olduğunu ve Konservatuvar 
arşivinde yer aldığını aktarmaktadır (Demirci, 
1938:90).

ve eserin sonuna kadar bu sıralamayla devam 
edilmektedir. 

Emrah tanımlamasıyla yayımlanan plaklar-
dan biri de Zaralı Halil Söyler’in sesinden 
kaydedilmiştir. Eridi kalmadı dağların karı 
mısraıyla başlayan uzun havanın güftesi Er-
cişli Emrah’a aittir. Odeon firmasından LA 
270115 plak numarasıyla yayımlanan eser, 
TRT THM Uzun Havalar Repertuvarı’na 164 
sıra numarasıyla kaydedilmiştir. Eser keman-
la icra edilen bir açış ezgisiyle başlamaktadır 
ve açış ezgisi ile güfte ezgisi birbirlerinden 
bağımsız bir melodik yapı göstermektedir. 
Güftenin inşâd edildiği ezgi üslup ve seyir 
özellikleri bakımından Kayseri, Niğde, Ak-
saray, Yozgat civarında bozlak olarak da ad-
landırılan ezgileri andırmaktadır. Eser iki kıta 
güfte ile seslendirilmiştir ve kıta sonlarında 
ilki iki dizeden, ikincisinde ise tek dizeden 
oluşan bağlantı yer almaktadır. Güftede Em-
rah mahlası bulunmaktadır. Ayrıca, güftede 
Selvihan isminin görülmesi, onun Ercişli Em-
rah ile Selvihan Hikâyesi’ne dayalı olduğunu 
göstermektedir.

(Eyle)
Eridi kalmadı dağların karı
Çok zaman dolaştım sahrayı bağı (gönül ey 
yavrum ey amman ey ey ey ey)
Derunu gönülden severdim yâri
Bilmem yâr da beni sever mi durnam

Seni beni yaredenin eşkina (ben kurban)
Söyle kara bağrım delindi durnam
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(Eyle)
Her nere gidersen çağır Allah’ı
Heç darda kalmazsın vallah billahı (gönül ey 
yavrum ey amman ey ey ey ey)
Selvihan’a haber verin Emrah’ı
Ele bir yitik kulun var bulundu durnam

Söyle kara bağrım delindi durnam

Odeon firması tarafından yayımlanan bir 
başka plak, Hacı Taşan’ın sesinden kaydedil-
miştir. Şad ol deli gönül adlı plakta piyasa-
ya sunulan eser, Ercişli Emrah’ın Şad ol deli 
gönül müjdeler olsun mısraıyla başlayan şii-
riyle seslendirilmektedir. Uzun hava tarzında 
serbest ritimli olarak ve gazel üslubuyla icra 
edilen eser, tavır ve seyir özellikleri bakı-
mından Hacı Taşan’ın bilinen üslubunun dı-
şındadır. Buradaki icra, melodik kuruluş ve 
üslup bakımından 50’li yıllardan sonra daha 
çok şehirli müzisyenler arasında gazel adıyla 
yaygınlaşan bir tarzı anımsatmaktadır. TRT 
THM Repertuvarı’nda 4135 numarada kayıtlı 
olan kırık hava tarzındaki bir eserde de aynı 
güfte görülmektedir.

Şad ol deli gönlüm müjdeler olsun
Gelecektir benim yârim bu gece (of)
Kesilsin kurbanlar yansın şem’alar
Külli malım talan olsun bu gece

Bugün bu gönlümün kara günüdür
Yüreğimde yanan dost tütünüdür (of of)
Arefe akşamı bayram günüdür
Dedim dosta kurban olam bu gece

Viraneden gelen baykuş ünüdür
Emrah sevgilinin mihrap sırrıdır (of of)
Elimdeki kadeh aşk şarabıdır
Dedim doldur içem bu gece (of of of of of)

SONUÇ 

Müzik kaynakları, Amasya, Ardahan, Bit-
lis, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, 
Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kay-
seri, Malatya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, 
Trabzon, Van, Yozgat çevrelerinde Emrah, 
Emrahî, Sefil Emrah, Kul Emrah gibi mah-
laslarla derlenen ve “Emrah’tan”, “Emrah’tan 
bir parça”, “Emrah’tan bir koşma” gibi ta-
nımlamalarla kaydedilen onlarca eserin var-
lığını bildiriyor. Ayrıca, özellikle TRT THM 
Repertuvarı’nda, mahlas bulunmadığı halde 
Erzurumlu Emrah’a veya Ercişli Emrah’a 
ait olduğu bilinen/tespit edilebilen eserlerin 
ve bütün bu eserlerle belirli ölçüde benzer-
lik gösteren ya da güfte varyantı durumunda 
olan repertuvar elemanlarının da oldukça faz-
la sayıda olduğu gözlemleniyor. 
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Metin içerisinde tanımlandığı üzere, bu eser-
lerin bir kısmı Erzurumlu Emrah’ın şiirleri 
ile seslendirilirken, bir kısmının da Ercişli 
Emrah’ın şiirlerinin inşâd edildiği eserlerden 
meydana geldiği anlaşılıyor. Edebiyat araştır-
macılarının yazılı kaynaklar yoluyla elde et-
tiği bilgiler de göz önüne alındığında, her iki 
halk sanatkârına ait şiirlerin Anadolu âşıklık 
geleneği içerisinde uzun yıllar belleklerde ve 
yazılı kaynaklar aracılığıyla muhafaza edildi-
ği ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı görülüyor.

Bununla birlikte, Kuzey Anadolu âşıklık ge-
leneği içerisinde ve özellikle Erzurum, Kasta-
monu, Tokat, Amasya, Çorum, Sivas gibi, Er-
zurumlu Emrah Kolu’na mensup âşıkların faa-
liyet gösterdiği alanlarda Erzurumlu Emrah’ın 
şiirlerinin veya şiirleriyle seslendirilen eser-
lerin yaygın olduğu anlaşılıyor. Öte yandan, 
Van çevresi başta olmak üzere, Doğu Anado-
lu ve Güneydoğu Anadolu illerinde de Ercişli 
Emrah’ın şiirleri ile seslendirilen eserlere sık 
rastlanıyor. Ancak, her iki âşığın şiirleriyle 
seslendirilen eserlerin tespit edildiği kimi alan-
lar da gerek yazılı kaynaklar ve gerekse işitsel 
veriler üzerinden doğrulanabiliyor.

“Yeni Emrah”, “Kandilli Emrah” ve “Tetian 
[Tatyan] Emrah” gibi tanımlamalarla piyasa-
ya sunulan plaklar, Anadolu sahasında yay-
gın “Âşık Emrah” tanımlı eserler konusunda 
literatüre önemli bir katkı sağlıyor. Ancak, 
çalışmada sözü edilen eserler göz önüne alın-
dığında, her iki âşığın şiirleriyle seslendirilen 
örneklerin Emrah tarzı olarak adlandırılabi-

lecek bir müzikal üslubun varlığına işaret et-
mediği anlaşılıyor. 

Bununla birlikte, şiir ve melodi açısından ele 
alındığında, Erzurumlu Emrah’ın şiirleriyle 
seslendirilen kimi eserlerin şehir muhiti âşık 
sanatından izler taşıdığını söylemek mümkün 
görünüyor. Ayrıca, her iki âşığın kimi şiirle-
rinin, âşık sanatında yaygın olarak görülen 
kalıp ezgilerle seslendirildiği, kimilerinin de 
tespit edildiği alanın yöresel-bölgesel ezgi 
karakterleri ile dil ve söyleyiş özelliklerini 
muhafaza ettiği anlaşılıyor.

Anadolu sahası âşık musikisi içerisindeki 
“Emrah” mahlaslı eserlerin müzikal olarak 
daha kapsamlı biçimde tanımlanması ve ana-
litik bir bakışla müzikal ve türel ayrıştırma-
larının yapılabilmesi için, erişilebilir durum-
daki müzik kaynaklarının yanı sıra çeşitli 
kurumsal veya şahsi koleksiyonlarda yer alan 
işitsel verilerden yararlanmak da büyük fay-
da sağlayacaktır. Ancak günümüzde özellikle 
kurumsal koleksiyonlardaki sesli verilerden 
istifade etme olanağı büyük ölçüde yoktur.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In Turkey, the recordings of the âşık music has been made by field studies after 
the proclamation of the republic. For this reason, the studies on âşıks who lived before the 20th 
century must be conducted using written sources and these studies are performed in the field 
of literature rather than music. This is a result of oral transmission method, which is based on 
the âşık tradition and the “Âşık Emrah” perception of musicians and litterateurs is the same in 
general. Contrary to poetry, it is not possible to mention about a common “Emrah” style in the 
Anatolian âşık music. Because it is not possible to mention about the “Emrah” identity defined 
in terms of melody patterns and styles such as “Sümmânî” or “Köroğlu” songs, it has become 
inevitable for researchers to mention about the poetry in defining a particular musical work. On 
the other hand, the music knowledge of âşık tradition has been mostly determined in the Repub-
lican period in Turkey. After the proclamation of the Republic, studies carried out in and around 
Anatolia to identify folk music has been provided an opportunity to record âşık music samples 
to sound recorders. Today, we find an opportunity to recognize poems and musical works of the 
certain âşıks who lived before the 20th century as a result of these studies. In other words, the 
majority of the existing âşık style music reflects the recordings of a repertoire found in the mu-
sic experience of the 20th century. To compare musical works determined in compilation studies 
or published on recordings and to support them with written sources is so necessary, because it 
makes possible to follow not only an accuracy or reliability of information, but also the traces 
of change and transformation in the repertoire of the âşık music. Aim: The aim of this study is 
to identify musical works by the name of Emrah in written and auditory sources and to define 
the works which are performed with poems of Erzurumlu Emrah and Ercişli Emrah and to de-
fine a geographical area according to the identity of “Âşık Emrah” in music sources. Method: 
The study is based on the scanning of audio and visual sources. In this context, the study was 
benefited from the Turkish folk music notations published by the TRT, compilations that came 
from the fieldworks of the Istanbul Conservatory and the Ankara State Conservatory and some 
recordings published in 20th century. Results: It is seen in the study that musical works being 
performed with the lyrics of “Emrah” (or the lyrics has a nickname like “Emrah”) are most 
common in Anatolian âşık music in Turkey. We could find these musical works are placed not 
only in folk music and maqam music notations published by TRT and in the studies made by Is-
tanbul Conservatory or Ankara State Conservatory, but also in certain recordings that has been 
published since early 20th century. Determined in the study, there are several musical works, 



117

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos Sayı: 10 Yaz Dönemi Yıl: 2017

International Refereed Journal of Music Researches
May - June  - July  - August Summer Period Issue: 10 Year: 2017

ID:106 K:177
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

2015/04090

performed with poems belonging to Erzurumlu Emrah and Ercişli Emrah, was compiled in the 
cities such as Amaya, Ardahan, Bitlis, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahra-
manmaraş, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat 
and the poems had the nicknames such as Emrah, Emrahî, Sefil Emrah, Kul Emrah etc. It’s also 
seen that Erzurumlu Emrah and Ercişli Emrah’s poems are composed by musicians such as Sa-
dettin Kaynak, Ali Ulvi Baradan, Ali Şenozan, Fehmi Tokay, Kemal Gürses and Selahattin İnal 
in Turkish maqam music style. Conclusion: As a result of the study, it is seen that the musical 
works given with the definitions of “Emrah” don’t point out to existence of any musical style 
belong to Emrah, and the definitions were made only with poems in mind. On the other hand, 
it is understood that the musical works performed with the lyrics of Erzurumlu Emrah or per-
formed by âşıks who are the member of Erzurumlu Emrah Branch (Emrah Kolu) are common 
in the North Anatolian âşık tradition such as Erzurum, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çorum and 
Sivas. At the same time, it is seen that musical works performed with Ercişli Emrah’s lyrics are 
mostly common in Eastern and Southeastern Anatolia, especially in the Van periphery. Howe-
ver, some areas where the musical works performed with the lyrics of both âşıks can be identi-
fied by written sources and auditory data as well. The recordings presented to the market with 
definitions such as “New [Yeni] Emrah”, “Kandilli Emrah” and “Tetian [Tatyan] Emrah” make 
a significant contribution to the literature on âşık repertoire defined as “Âşık Emrah”.
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EKLER

EK-1: Cenan Akın & Muammer Sun, (1967). TRT Birinci Folklor Derlemesi 01-15 Eylül 1967 
Çalışma Raporu. Fo[l]klor Derlemesi I,  Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Merkez 
Program Dairesi Başkanlığı

TRT’NİN 1967 YILINDA VAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA TESPİT EDİLEN
ERCİŞLİ EMRAH’A AİT SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİ

Bant 
no.

Sıra 
no.

Derleme 
tarihi

Derleme 
yeri Kaynak kişi Ezgi adı Not

64

2 10.09.1967
Amik 
(Yeşilsu) 
köyü

Hamza Dibektaş
Bu yaylalar nazlı yârin 
yeridir gün vurdukça 
garlı dağlar eridir

Emrah’tan.

3 10.09.1967
Amik 
(Yeşilsu) 
köyü

-
Ezel bahar yaz ayları 
gelende açılsın laleler 
dağlar öğünsün

Emrah’tan.

4 10.09.1967
Amik 
(Yeşilsu) 
köyü

Hamza Dibektaş
Yârimin yurduna vardım 
gonduğu yer çimen 
olmuş

Emrah’tan.

71/1

1 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Erdişli Emrah Hikâyesi -

2 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Emrah, babası Âşık 
Mehmet’e söylüyor

Bilmece 
soruyor.

3 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi
Sallana sallana 
köşkünden çıkan söyle 
dudu dilli kimin yârisin

Emrah 
Selvihan’a 
söylüyor.

71/2

1 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Emrah Hikâyesi -

2 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Emrah babasına söylüyor -

3 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Hikâye devam ediyor -

4 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Emrah, Selvihan sandığı 
bir kıza söylüyor -

5 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Babası, Selvihan sandığı 
bir kıza söylüyor -

6 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Babası, Emrah’a 
söylüyor -
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72

1 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Emrah’tan bir uzun hava Yırlıyor.

2 13.09.1967 Erciş Mehmet Tanrıverdi Emrah’tan bir uzun hava

Yırlıyor. 2. 
dize: Bölük 
bölük oldu 
durnalar.

3 13.09.1967 Erciş -
Bad-ı sabah yâr Allah’ı 
seversen / Eğlen sana 
diyim dur seher yeli

Emrah’tan.

4 13.09.1967 Erciş -
Gız senin elinden 
hasdayım hasda hasdayı 
görmeye yâr safa geldin

Emrah’tan.

73
2 14.09.1967 Erciş Hafız Ahmet Kendir Ey melek-sima bugün 

devran senindir sen 
benim

Âşık 
İmrahî’den.

74/2

1 14.09.1967 Erciş Hafız Ahmet Kendir Ezel bahar yaz ayları 
gelende

Emrah’tan. 
Kırık ve uzun 
hava.

2 14.09.1967 Erciş Hafız Ahmet Kendir
Bugün ben bir güzel 
gördüm bakar cennet 
sarayından

Emrah’tan.

3 14.09.1967 Erciş Mehmet Turan
… sabah yâr Allahın 
seversen eğlen sana 
diyim dur seher yeli

Uzun hava. 
Emrah’tan.

4 14.09.1967 Erciş Mehmet Turan Namazım gılmağa yar 
safa geldin Emrah’tan.

6 14.09.1967 Erciş Hafız Ahmet Kendir
Sevdiğim Allah’tan budur 
niyazım pervanalar gibi 
nara düşesin

Emrah’tan.

75/2 9 14.09.1967 Erciş
Mehmet Emin Telli 
= Âşık Cihanî (ses-
bağlama)

Yâr senin elinden 
hastayım hasta Emrah’tan.

76/2

4 14.09.1967 Erciş
Mehmet Emin Telli 
= Âşık Cihanî (ses-
bağlama)

Âşık Emrah’tan -

6 14.09.1967 Erciş
Mehmet Emin Telli 
= Âşık Cihanî (ses-
bağlama)

Emrah babasına muamma 
söylüyor -

77/2 8 14.09.1967 Erciş - Emrah’tan bir şiir -
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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 yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen 
bir dergidir. Dergimizde Müzik ve Sahne Sanatları içerisinde değerlendirilebilecek her türlü 
yayına yer verilebilmektedir. 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 yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu 
onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem 
ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili 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 araştırmacılarının 
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. Yönetim 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 hakem, bilim 
ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim 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 
bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış 
olmalıdır. 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 yayının 
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 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak 
gerçekleştirilmeyen 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 çalışmaların 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 mizanpajı 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. 

Dergimiz doçentlik başvurusu 401 alan kodu içerisinde yer almakta ve alan indeksli dergi 
kategorisinde değerlendirilmektedir. Dergimizde yayınlanan her makale için 10 puan 
koşulu geçerlidir. Dergimiz alan indeksli bir dergi olup akademik teşvik içerisinde yer 
almaktadır. Güzel Sanatlar Temel Alanı “Koşul” 42 kirterlerini dergimiz karşılamaktadır.



ABOUT

(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 
online. 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. 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 publication. 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 copyright agreement is 
not demanded for the submissions uploaded to the system for the publication. The submissions 
uploaded to the system are regarded as assigned to the journal. Author or authors should accept 
this condition and they have been included in this system by confirming that they will act in 
line with the publication principles of the journal. The academicians and researchers who want 
to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must carry out 
scientific studies in their fields. No one without the title Dr. and publication in her/his field can 
be involved in science, advising and referee boards. Executive board is the highest decision-
making and execution mechanism of the journal. All decisions made by the executive board 
are absolute and unchangeable. Under no circumstances, an operation can be conducted on 
journal without the decision of the executive board. Editor-in-chief can decide on whether the 
submissions not sent to referee approval are accepted in the journal and whether they will be 
sent to referee approval. It isn’t required to inform the executive board during this decision 
process. The participation of scientists in referee, science and advisory boards are only up to the 
decision of the executive board. 

Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some 
national and international congresses and approved by referees. Such special issues are only 
valid for verbal papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval 
of congress science board and that of the referees. None of the submissions not evaluated by 
referees can be published. Papers submitted for publication are sent to the referees for approval. 



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 
unilaterally 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.

Our journal is included in the application for associate professorship with the field code 
401 and evaluated in the category of field indexed journals. 10-point condition is valid for 
each article published in our journal. Our journal is a field-indexed journal and also used 
for academic incentive. It meets the criteria of the Fine Arts Main Field condition 42.



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve 
değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. 
İlgili yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş 
veya değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili 
yazar(lar) hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. 
Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul 
edilir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime 
arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 
Türkçe ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın 
kısıtları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora 
tezinden türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak 
zorundadır. Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile 
dergimiz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı 
bir çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ayrıca 
dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi talepleri 
doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.



8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalıdır. 
Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. 
İngilizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir 
ise bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep 
ve öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan 
editörleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli 
olarak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. 
Bu inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) 
a gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde 
Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 



soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 
Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, 
…………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanılan 
internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve 
erişim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına 
uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre 
düzenlenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme 
yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek 
hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor ise 
bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle birlikte 
makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale ile ilgili 
yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yönetimi asla 
sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından girilmek 
zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini dergimiz 
ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece yazar(lar) 
tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde 
hazırlanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın 
kurulu insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) 
bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan 
çalışmalarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce 
özet olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, 
araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan 
çalışmalarda genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine 



karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma 
hakkında yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde 
sorumluluğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine 
dergimiz web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi 
güncel ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda 
oluşan gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme 
üye yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek 
zorunda değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışında 
bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulunması 
gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör ve 
alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik 
ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak 
zorunda değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi 
giderleri doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale 
başına ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde 
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme 
daha gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz 



ve yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar 
her ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin 
insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz 
sistemi üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi 
butonu ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı 
sözleşmesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından 
çekilemez. Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi 
gerekir. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. 
Sisteme yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) 
ın İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durumlarda 
ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale sisteme 
yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul veya 
kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş veya 
ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak ilgili 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi istenemez. 
Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 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 
TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN 
HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be 
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REJECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of 
“INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access 
date should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the names 
and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilaterally 
inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to insert 
this information to the system. Our journal and management only take into account the 
information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in different 
situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
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17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the 
information of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 



that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
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who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 
relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
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journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant 
printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is requested 
from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses and 
according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes the 
payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.
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23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right 
of every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The 
responsible author approves the transfer contract created at the same time with the button 
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uploaded to the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval while 
uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally belongs 
to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which ethics board 
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YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, 
derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” 
türünde yayınlara yer verilmektedir.

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 e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler 
tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu 
ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi üzerinden 
ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler sisteme 
sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi 
bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması 
gerekir. Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de 
paralel olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında 
dergimiz tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması 
durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki 
işlem başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden 
olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları 
değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir 



talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 
ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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 bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım 
kurallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. 
Hakem tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik 
bilgilerini kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail 
yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına 
sahiptir. Her üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma 
otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum 
sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa 
dahi baş editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre 
aittir. Baş editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte 
bulunamaz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve 
dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

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(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiştir. 
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her 
hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar 
muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi 
verme zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda 
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 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.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve 
iletişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş 
makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları 
ve hazırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde 
bulunmaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak 
zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm 
içerik 1 satır aralığında yazılmalıdır.

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

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer 
materyaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun 
halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık 
bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 
12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce 
başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve 
Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. 
Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. 
Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük 
ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Türkiye 
Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri 
olarak sunulmuştur.



•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme 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. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze 
iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına 
dair imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür 
edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer 
alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. 
Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 
punto ve iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 
12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç 
bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 
kelime ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında 
hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English 
Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 
punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; 



Definition and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 
ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin 
İngilizce olması durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce 
genişletilmiş özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, 
Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, 
Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 
and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 
Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için 
gerekli izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak 
belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek 
makale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması 
ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce 
yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli 
ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç 
çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama 
yapılmalıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the articles 
published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our legal 
rights against the relevant author(s).

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. 
Information concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It 
is kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. If 
the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJECTED”. 
The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

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 
journal cannot be held responsible for this situation.

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 by author(s). For this 
reason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.



15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addressee; 
other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.

16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the 
referees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times 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.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article for 
the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. All 
authors are required to take into account the writing format in the last volume of the journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

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

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish 
heading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has been 
presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in İzmir as 
an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific 
ethical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in 
the study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) 
and Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Below 
the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 
nk spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must 
be 750 words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. 
It must be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) 
must be written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without 
indentation, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided 
within the Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case 
Report, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts 



must be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must 
be 12 pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading 
and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. 
Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the 
paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital 
letters, bold and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one 
column.  Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 
and Conclusion, data concerning the article must be provided. Reports can be supported 
with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow 
charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references are 
indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parentheses 
beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with the 
explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 
2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated 
with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources 
must be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study 
belonging to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of 
publication (from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.
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