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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDE KORO 
EĞİTİMİNİN TERAPÖTİK KULLANIMI

Gülnihal GÜL

1. GİRİŞ 
Çeşitli nedenlerden dolayı bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, sosyal ve sağ-

lıksal gelişimlerinde ölçülebilen düzeyde yetersizlik, yavaşlama, gerileme veya 
ileride olma özellikleri ile akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık 
gösteren bireyler olarak tanımlanan özel gereksinimli bireyler normal eğitim 
programlarından yararlanamamakta ya da kısmen/tamamen yararlandığı hal-
de destek programları ile eğitimlerine devam etmektedirler (Baykoç Dönmez, 
2015:20; MEB, 2012). Bu kapsamda gelişimsel olarak yeteneklerinin desteklen-
mesinde ve gelişimlerinin biçimlendirilmesinde en büyük desteğe ihtiyaç duyan 
grup olarak özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçleri büyük önem taşımakta-
dır (Varış ve Hekim, 2017: 30). 

MEB (2012)’in 28360 sayılı resmi gazetede yayımlanan özel eğitim hizmetleri 
yönetmeliğine göre özel eğitim “Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel hizmet-
leri doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; toplum  içindeki rollerini 
gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine 
uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, toplum için-
de bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yö-
nelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel 
yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazır-
lanmalarını” amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bir eğitim aracı ve alanı ola-
rak müzik eğitimi özel gereksinimli bireylerin eğitiminde en etkili alanlardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Pektaş, Düzkantar & Yurga, 2016: 6).

2. ÖZEL GEREKSİMİNLİ BİREYLERDE MÜZİK EĞİTİMİ 
Çocuğun sosyalleşmesinde, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlıklı bir biçim-

de devam ettirilmesinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülen müziğin; Antik 
Çağdan günümüze bireyin zihinsel ve fiziksel gelişimde önemli bir yeri olmuş, 
eğitim ve tedavi açısından büyük bir değer taşıdığı bilim insanları ve eğitimciler 
tarafından savunulmuştur (Yavuzer, 1999: 220). 

Oldukça kapsamlı işlevleri ve etki alanı olduğu bilinen müzik,  bir eğitim ala-
nı olarak kullanılmakta; bireyde özellikle izleme, bellekte tutma, taklit etme gibi 
eylemleri geliştirmektedir (Pektaş, Düzkantar & Yurga, 2016: 6).  Bu yönü ile 
müzik özel gereksinimli bireylerin farklı deneyimler yaşamasına olanak sağla-
makta; ayrıca sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine, güven ve başarı duygula-
rının artmasına da katkıda bulunmaktadır (Turan, 2006: 24). Bununla birlikte 
müzikal uygulamaları en çok bilinen Nordorff ve Robins (2004) özel gereksinimli 
çocukların müziğin ritmine eşlik etme, müzik dinlerken duygulanma ve üzülme, 
müziğe odaklanma, müzik dinleyerek sevinme, müziğin ritmine uygun dans ve 
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hareket etme ve müzikle beraber mırıldanma becerilerinin gelişmesinin, onların 
mutluluk, yaşam kalitesi ve sosyal iletişimlerinin artmasına katkı sağlayacağını 
ifade etmektedir (Pektaş, Düzkantar & Yurga, 2016:7).  Uluslararası ve ulusal 
alanda yapılan pek çok çalışma da müziğin özel gereksiminli bireylerin eğitimin-
deki yerinin önemini destekler niteliktedir. 

Kossyvaki ve Curran (2018) yapmış oldukları çalışmada zihinsel engelli ve 
otizmli çocuklarda teknoloji aracılı müzik yapımının sosyal iletişim ve katılımı 
güçlendirmedeki rolünü incelemiş ve araştırma sonucunda öğrencilerin özellikle 
sosyal iletişim becerileri ile ilgili olumlu sonuçlar elde etmişlerdir.

Telles (2018) engelli öğrencilerin davranışlarında dinlemede tercih edilen 
müziğin etkisini incelediği çalışmasında engelli öğrencilerin bağımsız çalışma 
için ayrılan sürelerinde kulaklık ile müzik dinletmiş, bu yolla engelli öğrencile-
rin bağımsız çalışma için ayrılan sürede koltuklarında kalma olasılıklarının daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Yılma Şakalar (2017) yapmış olduğu çalışmasında dijital öğretim materyallerinin 
eğitilebilir zihinsel engelli çocukların özel eğitim müzik derslerinde kullanılabilmesi 
amacına yönelik olarak bilgisayar destekli müzik ders modülü tasarlamıştır.  

Eren (2017) yapmış olduğu çalışmada piyano eğitiminin disleksili çocukların 
müzikal gelişimine,  sosyal ve duygusal başta olmak üzere tüm gelişim alanlarına, 
ayrıca çocukların motivasyonlarına ve öğrenme süreçlerine de katkısının olduğu  
sonucuna ulaşmıştır. 

Önal (2010) otistik rahatsızlığı olan çocukların müzik eğitimine olan yatkın-
lıkları ve müziğe olan duyarlılıklarını tespit edebilmek amacı ile yapmış olduğu 
çalışmada otizmli çocuklarda, bireysel müzik eğitiminin gerekli olduğu ve her 
otizmli çocuk için özel müzik eğitimi programının hazırlanması gerektiği sonu-
cuna ulaşmıştır. 

3. MÜZİK TERAPİ 
Müzik terapi, terapist tarafından sesin ve müziğin hastanın fiziksel, duygusal, 

sosyal ve zihinsel refahını desteklemek ve teşvik etmek amacı ile belli bir ilişki 
içerisinde ses ve müziğin kullanımıdır (Eren, 2015: 209). 

Müzikle tedaviyi kliniğe ilk defa sokmak isteyenlerden biri olarak nörolog 
Phillipe Pinel moral tedavisinde müziğin de kullanılmasını teklif etmiş; 19. yüz-
yılda çeşitli hekimler müzikle tedavinin tıpta kullanılması gerektiğini savun-
muşlardır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra Amerika ve Avrupa’da müzikle te-
davi yöntemi depresyon, şizofreni, zekâ geriliği, alkol ve madde bağımlılığı gibi 
hastalıklarda aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır (Örçen & Kalay, 2012:189). 
Günümüzde ise müzik terapi, hedef ve değerleri yeniden tanımlanmakla birlikte 
disiplinler arası alanlar ve uygulamalarda hızla genişleyen bir alan olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (Bonde, 2011: 120). 

Amerikan Müzik Terapi Derneği tarafından onaylanmış bir müzik terapi 
programını tamamlamış bir uzman tarafından terapötik bir ilişki içinde birey-
selleştirilmiş hedeflere ulaşmak için müzik müdahalelerinin klinik ve kanıta da-
yalı kullanımı olarak tanımlanan müzik terapide, müdahaleler hastada ulaşılmak 
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istenen hedefe ve onun güçlü ve zayıf yanlarına bağlı olarak değişebilmektedir 
(American Music Therapy Assocıation, 2018; Eren, 2015: 209). 

Ruh halini düzenleme, duyguları ifade etme ve başkaları ile iletişim kurmaya 
yardımcı olmada güçlü bir araç olabilecek müziğin, terapötik olarak kullanıldı-
ğında hastada rahatlama, sakinleşme ve keyif duygularını arttırma, korku ve en-
dişenin azalmasını sağlama, kişinin kendini ifade edebilmesine fırsat tanıma, ağrı 
algısını en aza indirme, yalnızlık duygusunu azaltma gibi etkileri bulunmaktadır 
(Memorial Sloan Kettering, 2018). Yapılan çalışmalar özel gereksinimli bireyler 
ile gerçekleştirilecek müzik çalışmalarının onların müzikal becerilerinin gelişi-
mine katkıda bulunacağını; bununla birlikte terapötik olarak sosyal, duygusal, 
fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de destekleyeceğini, ayrıca akademik başarıları-
nı da arttıracağını göstermektedir (Aktaş & Tekinarslan, 2016: 2166; Çelik, Sarı 
&Yıldırım Doğru, 2015:11). 

4. KORO EĞİTİMİ ve TERAPÖTİK KULLANIMI 
Amacına göre performans, eğitim ve terapi olmak üzere sınıflandırılan müzik-

te, müzik eğitimi ve müzik terapi farklı ancak aynı zamanda işbirlikçi disiplinler 
ve meslekler olarak kabul edilmektedir. Müzik eğitimi şarkı söylemeyi öğrenmek, 
müzik yapmak, bestelemek ve analiz etmek gibi hedeflere yönelik gerçekleştiri-
lirken; müzik terapide bilişsel, davranışsal, fiziksel, duygusal, sosyal ve iletişim 
gibi müziksel olmayan gelişim alanlarına ulaşmak hedeflenmektedir (Adamek & 
Darrow, 2007; Akt: Eren, 2017: 98).

İnsan yaşamında bireysel, toplumsal-çevresel, eğitimsel, psiko-sosyal, kül-
türel, ekonomik işlevleri bulunan koro toplumların eğitilmesinde en yaygın, en 
etkin ve en çabuk etkileyen eğitim alanı olarak ayrı bir öneme sahip olmakla 
birlikte; psikososyal ve sosyokültürel bir olgu olarak bireyin sosyal, kültürel ve 
psikolojik kazanımlarına da katkıda bulunmaktadır (Uçan, 2001:31; Apaydın, 
2007: 572; Egüz, 1981: 28).  Ayrıca koronun, üyelerine sosyal destek ve sosyal 
kimlik oluşturma konusunda önemli katkılarının olduğu da bilinmektedir (Ding-
le, Brander, Ballantyne & Baker: 2012; 407).  

Yapılan araştırmalar hemen hemen bütün insanların müziğe tepki verdiğini 
ve tepkilerin yaş, cinsiyet, kültürel geçmiş, gelişim düzeyi gibi pek çok özelliğin 
önüne geçtiğini ifade etmektedir (Artan, 2015: Akt: Varış & Hekim, 2017: 31) . Bu 
kapsamda topluluk temelli olma özelliği ile koro müziğinin rehabilite edici etkisi 
ile hem normal hem de özel gereksinimli bireyler için gerekli olduğu ve müzik   
eğitiminde önemli bir alan olarak kabul edilen koronun, müzik terapi hedefleri 
doğrultusunda da etkili bir alan olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Hasta ve terapist arasında fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal rahatlamayı 
desteklemek ve teşvik etmek amacı ile müzik ve seslerin kullanıldığı müzik tera-
pi bireysel ve grup terapi olarak gerçekleştirilebilmektedir (Bunt, 1996; LaGasse, 
2014: Akt: Eren, 2015: 209). Grup terapi kapsamında değerlendirilebilecek olan 
topluluk müziği terapisi insanların hastalık, sağlık, müzik ve birbirleri olan iliş-
kilerinin sosyal ve kültürel faktörlerini tanıyabilme bağlamında gerçekleştirilen 
müzikal çalışma yaklaşımıdır (Ansdell, 2002 ). Yapılan çalışmalar topluluk ile ya-
pılan müzik müdahalelerinin bireylere pozitif yönde psikolojik fayda sağladığını 
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göstermektedir (Hallam & MacDonald, 2008: 473). Topluluk müziğinin son yirmi 
yıldır müzik araştırmacıları tarafından giderek artan bir ilgi alanı olarak karşı-
mıza çıktığı görülmektedir (MacDonold, 2013:2).  Bu yönü ile topluluk temel-
li olarak koronun grup terapi tedavilerinde özel gereksinimli bireylere yönelik 
kullanılabileceği düşünülmektedir. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak yapılan 
çalışmalar koronun müzik terapide bireyler üzerinde olumlu sonuçları olduğunu 
destekler niteliktedir. 

Raichel ve Eilat (2016) otizmli çocuklar için oluşturdukları koronun yarar ve 
zorluklarını tespit etmek amacı ile yapmış oldukları programlı çalışmanın sonu-
cunda koronun otizmli çocukların gelişimlerini destekleme potansiyeline sahip 
olduğunu ve programın müziksel, sosyal, eğitimsel, kültürel, duygusal ve kapsa-
yıcı olmak üzere altı ana rolünün olduğunu tespit etmişlerdir.

Tamplin, Baker, Jones, Way, Anneliis ve Lee (2013) afazili hastalarla yapmış ol-
dukları çalışmada grup ile şarkı söylemenin etkilerini araştırmayı amaçlamışlardır. 
Araştırmada koro çalışmalarına katılan afazili hastalara yönelik olarak çalışmalar 
başlamadan önce, 12. haftada ve 20.haftada hazırlanmış olan ölçekler uygulanmış, 
ayrıca 3 koro üyesi ve 5 bakıcının koro deneyimlerine yönelik veriler yarı yapılan-
dırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda çalışmaya katılma-
dan önce olumsuz ruh halleri üst düzeyde olan katılımcıların, koroya katıldıktan 
sonra güven duygularında artış olduğu, akran desteğinin olumlu etkilerinin oldu-
ğu, artan motivasyon ve iletişim değişikliklerinin ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Kırşehirli ( 2011) zihin engelli bireylere öz bakım becerilerinin öğretilmesin-
de şarkı yoluyla yapılan öğretimin etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Cohen ve Masse (1993) şarkı öğretimi ve ritmik öğretimin nörolojik bozuk-
luğu olan kişilerin konuşma hızı ve sözlü anlaşılırlık oranlarındaki etkisini tespit 
etmek amacı ile yapmış oldukları çalışmada nörojenik bozukluğu olan 32 hasta 
ile çalışmışlardır. Ritim ve şarkı söyleme öğretiminin yapıldığı 9’ar kişilik deney 
grupları ile 9 hafta boyunca haftada 2 kez 30’ar dakikalık seanslarda bir araya 
gelmişlerdir. Deney ve kontrol gruplarından elde edilen veriler sonucunda şarkı 
söyleme çalışmalarına katılan grubun sözel zekasında anlamlı farklılıklar oldu-
ğunu; kontrol grubunun konuşma hızında anlamlı bir fark olmazken, her iki de-
ney grubunun konuşma hızında düzelme olduğunu tespit etmişlerdir.   

5. SONUÇ
Müziğin terapötik kullanımının bireyler üzerinde fizyolojik, psikolojik ve sos-

yal olarak olumlu ve düzeltici etkilerinin olduğu bilinmektedir (Bonde, 2011: 
134). Özel gereksinimli bireylerin üzerinde pozitif etkileri bulunan müzik, beynin 
her iki tarafını da uyarabildiği için terapistler tarafından hem bilişşel aktiviteleri 
hem de farkındalığı geliştirme amacına yönelik olarak kullanabilmektedir (Vita-
lity Medical, 2018). Müzik terapide ortak amaç özel gereksinimli bireyin motor, 
iletişim, akademik becerileri ve dikkat süresi, yönergeye uyum ve göz teması gibi 
becerilerini geliştirmektir (Newark Public Schools, 2018). Toplumsal başarının 
güçlenmesi, arkadaşlık, sorumluluk gibi kazanımların edinilmesinde önemli 
katkıları olduğu bilinen koro (Yener, 2001: 84); bireyin sosyal, duygusal, kültü-
rel ve psikolojik açıdan kazanımlarını ve bedensel ve ruhsal açıdan iyileşmesini 
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olumlu yönde etkilemekte; bu yönü ile özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde 
ve iyileşmesinde de kullanılabilecek etkili bir araç olarak düşünülmektedir. Bu 
kapsamda özel gereksinimli bireylere yönelik olarak gerçekleştirilen terapötik 
amaçlı koro çalışmalarında düzenli bir koro çalışma saati ve süresi belirlenerek 
bireyin bağımsız yaşam becerilerinden zamana uygun hareket etme ve belirlenen 
sürede dikkatini sürdürme becerisinin gelişimine katkıda bulunulabilir. Bununla 
birlikte korodaki arkadaşları ile sağladığı iş birliğiyle ile bireyin sosyal ve ileti-
şimsel becerileri desteklenebilir. Ayrıca  seçilen repertuvarın içeriği ile bireyin 
kendi kültürü ve dünya kültürüne ilişkin farkındalık kazanması ve bu repertuvarı 
sergileme yoluyla bilişsel ve sosyal açıdan  gelişimine de katkıda bulunulabilir. 

Dezavantajlı gruplar ile yapılan çalışmalarda koronun terapötik yaklaşım ola-
rak kullanıldığı ve kanıtlanmış pek çok yararının olduğu bilinmektedir ( Adams, 
2000; Bailey & Davidson, 2002).  Müzik eğitimi ve koro eğitiminin bireyin fizik-
sel ve psikomotor gelişimi, bilişsel gelişim, dil ve iletişim becerilerinin gelişimi, 
sosyal gelişim alanı ve duygusal gelişim alanlarına önemli yararları olduğu bilin-
mektedir. Bu kapsamda özellikle sosyal dışlanmaya maruz kalmış dezavantajlı 
gruplar üzerinde koro çalışmalarının katkısına yönelik pek çok çalışmanın ya-
pıldığı (Gül & Eren, 2018; Clift, Hancox, Morisson, Hess, & Kreutz, 2010; Yener 
Alkaya, 2011; Lamont, Murray, Hale &Wright-Bevans, 2017), ancak özel gereksi-
nimli bireylerin sözü edilen bu gelişim alanlarına yönelik etkilerini belirlemeye 
yönelik çalışmalarının yetersiz olduğu düşünülmektedir. 

Koro terapötik etkisi ile katılımcılarının kendilerini ifade etmelerini mümkün 
kılan ve iç varoluşlarını serbest bırakan özel bir ifadedir (Zanini & Leao, 2006). 
Bu yönü ile koronun özel gereksinimli bireylerde tedavi amacı ile kullanılması-
nın, onların sosyal-duygusal gelişimlerini, dil gelişimlerini, günlük yaşam ve öz 
bakım becerilerini, bağımsız alan becerileri gibi beceri alanlarını destekleyici et-
kisinin olacağı düşünülmektedir.

  Bu nedenle özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin gerçekleştirildiği gerek 
devlet kurumlarında gerekse özel kurumlarda müzik terapi uzmanları tarafından 
terapötik olarak koro çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde müzik terapi alanın-
da herhangi bir eğitim gerçekleştirilmemektedir. Bununla birlikte 1976 yılında 
Türk Musikisi’nin doğuşunu, gelişmesini, tedavi değerini, repertuvar ve enstrü-
man zenginliğini araştırmak ve tanıtmak amacı ile Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Gü-
venç tarafından kurulan Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA) 
müzik terapi konusuna yönelik çalışmalarına devam etmekte (https://tumata.
com/tumata-tr/); Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Müzik Terapi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (MÜTEM) müzik terapi alanında çalışmalarını sürdürmekte 
(https://uskudar.edu.tr/tr/muzik-terapi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-mu-
tem-hakkinda); Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) müzik terapi eğitim, öğretim, 
araştırma, geliştirme, uygulama ve topluma hizmet faaliyetleri ile kalite bilincinin 
yerleştirilmesine, yükseköğretim kurumlarında kalitenin geliştirilmesine, ulusal 
ve uluslararası düzeyde kurumsal tanınma sağlanmasına katkıda bulunmaktadır 
(http://www.muzted.com/tuzuk.php).   Ayrıca Sağlık Bakanlığının yeni uygula-
maya koyduğu daha çok doktorlar, hemşireler, sağlık uzmanları ve müzik temel-
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li kişilerin katılabileceği uluslararası standartlarda geçerliği olmayan sertifika 
programları da bulunmaktadır. Ancak müzik terapi uzmanlarının yetişeceği mü-
zik terapi lisans programlarının açılması, bu programların uluslararası düzeyde 
geçerliği olabilecek nitelikte hazırlanması önemli görülmektedir. 
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FARKLI ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MÜZİK 

EĞİTİMİ1

Gülnihal GÜL, İsmail BOZKAYA

GİRİŞ
Toplumların geleceğe güvenle bakabilmelerinde önemli bir yeri olan çocukla-

rın, bedensel ve ruhsal olarak iyi yetiştirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Çün-
kü bu dönemde çocuğa kazandırılacak temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların; onun 
kişilik gelişimini ve sonraki yıllardaki öğrenim hayatını önemli ölçüde etkilediği 
bilinmektedir (Ulutaş, Demir & Yayan, 2014: 1524; Aksu Koç, Taylan & Bekman, 
2002: 2; Başal, 2005a:11). Yapılan araştırmalar çocukluk yıllarında kazanılan 
davranışların bireyin alışkanlık, değer ve inanç yargıları ve kişilik yapısı gibi pek 
çok özelliğini biçimlendirdiğini ve bu dönemin çocuğun sonraki yaşamında da 
önemli bir yere sahip olan etkili bir süreç olduğunu göstermektedir (Arı, 2005: 
31; Yavuzer, 2009: 9). Bu nedenle kayıpların telafisinin mümkün olmadığı yaşa-
mın ilk yıllarında, eğitimde ilk basamak olan okul öncesi eğitimin gerekliliğinin 
kaçınılmaz olduğu söylenebilir (Yıldırım & Koçak, 2016: 134; Kartal, 2007: 236; 
Oktay, 2005b:11). Çocuğun bu dönemdeki  ilgi, ihtiyaç, yetenek, gelişim duru-
mu ve içinde bulunduğu çevre hakkında bilgi sahibi olunması, kaliteli bir eğitim 
programı ve  etkili bir eğitim süreci ile kurum eğitiminden yararlanmasının sağ-
lanması büyük önem taşımaktadır (Kandır, 2005: 36).

Öğrenme hızının oldukça yüksek olduğu okul öncesi dönemde, günümüz 
bilim ve teknolojisinde aileler çocuklarının gereksinimlerini karşılamakta güç-
lük çekmekte; çocukların eğitimlerinde önemli birer destekçi olan okul öncesi 
kurumların önemi ve bu kurumlarda verilecek eğitimin kalitesi her geçen gün 
artmaktadır (Oktay, 2005a: 25). Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden 
çocuğun gelişiminde önemli katkıları olan bu kurumlardaki programların, onla-
rın ileriki yaşamlarına yön verdiği ve okuldaki başarını da olumlu yönde etkiledi-
ği bilinmektedir (Gerçel, 2008:7). Bu nedenle okul öncesi eğitim çocuğun ileriki 
yaşlarındaki öğrenme temelinin oluşmasında, olumlu bir kişilik geliştirmesinde, 
tutum, davranış, inanç ve değer yargılarının oluşmasında- yerleşmesinde ve eği-
timinde sürekliliğin sağlanmasında önemli ve etkili bir süreç olarak düşünül-
mektedir (Zembat, 2005:27). 

Özellikle 20.yy’ın başlarında sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalar 
okul öncesi eğitime yönelik önemli katkılar sağlamış (Başal, 2005b:41), bu yüz-
yılın son çeyreğinde pek çok ülkede okul öncesi eğitime yönelik olarak farklı mo-
deller  geliştirilmeye başlanmış ve farklı ülkelerde başarıya ulaşan pek çok ideal 
örneğin yer aldığı görülmüştür (Temiz, 2006: 193). 

1     Bu çalışma, “Okul Öncesi Altı Yaş Çocukları  İçin Oluşturulan Şarkı Dağarcığının Müziksel 
Gelişim Düzeylerine Etkisi” isimli doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

CHAPTER 
2
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Okul öncesi eğitimin ortak olarak kabul edilebilecek amaçları:

• Çocuğun bilişsel, duygusal, ahlaki, fiziksel, sosyal  ve dil gelişimini desteklemek,
• Çocuğun müzik, matematik vb. farklı disiplinlerde yaşına uygun bilgi ve be-

ceri kazanmasını sağlamak,
• Çocuğun öğrenmeyi öğrenmesini sağlamak,
• Çocuğun öz bakım becerilerini kazanmasına katkıda bulunmak,
• Çocuğun içinde yaşadığı kültüre uygun olarak hareket etmesini sağlamak ,
• Çocuğun bulunduğu ortama uygun tecrübe ve davranışlar kazanmasını sağlamak,
• Çocuğun yaratıcılığını desteklemek  olmak üzere sıralanabilir ( İnan, 2011:6).

Okul öncesi eğitim programları, çocukların erken çocukluk yaşantılarındaki 
farklılıklar dikkate alınarak hazırlanmalı ve onların fiziksel, duygusal, sosyal ve 
bilişsel gelişimlerini sağlayacak olanakları mümkün olan en erken zamanda ve-
rilebilecek şekilde düzenlenmelidir (Arı, 2005: 34). Bu kapsamda çocuğun eği-
timinde müzik eğitimi etkili yollardan biri olarak düşünülerek ele alınmalıdır. 
Yapılan araştırmalar müzik eğitiminin bireyin sadece işitsel algı becerilerine de-
ğil aynı zamanda bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerine de olumlu yönde katkı 
sağladığını göstermektedir (Avşalak, 2008; Kaptan Akkurt; 2007; Alpöge, 2006: 
10;  Mertoğlu, 2005: 283; Eskioğlu, 2003)

Okul öncesi eğitiminde verilen müzik eğitiminin kanıtlanmış pek çok yara-
rı vardır. Örneğin yapılan çalışmalar çocukların müzikal deneyimlerinin onların 
okur- yazarlık deneyimlerini geliştirdiğini ve sözcük dağarcıklarını arttırarak dil 
gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini; çocuğa yaşamı algılama, yorumlama, ya-
ratıcılık ve düşünme sistemini geliştirme fırsatı tanınmasına yardımcı olduğunu;  
çocuğun sosyal uyum sağlamasına, müzik dinleme becerisi kazanmasına katkı 
sağladığını göstermektedir  (Güven, 2011:77; Music Council of Australia, 2010: 3; 
Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2000, akt:  Gül, 2012: 18). Ayrıca müzik aktivitelerinde 
kullandığı çalgılar ve müzik ile birlikte vücudunu kullanmaya çalışması  kullanı-
lan çalgının özelliğine göre onun  küçük ve büyük  kas gelişimine önemli katkılar 
sağlamakta, gelişim alanlarını olumlu yönde  etkilemektedir ( Arslan, 2005: 294; 
Dikici Sığırtmaç, 2005: 33).  Okul öncesi dönemde iyi bir müzik eğitimi almış ço-
cukta problem çözme becerisi, akıl yürütme becerisi, mekansal ve zamansal akıl 
yürütme becerisi, dil becerisi, matematiksel beceri, kısa ve uzun vadede bellek 
artışı, sosyal beceri ve sosyal farkındalık, yaratıcı zeka ve mantıksal beyin fonksi-
yonlarının gelişimi, düşünme, anlama ve kavrama yeteneği özelliklerinin gelişi-
minin gerçekleşeceği  varsayılmaktadır (Irwin, 2008). Bu nedenle çocuğun biliş-
sel, duygusal ve sosyal kazanımlarına olumlu yönde pek çok katkısının olduğu bi-
linen müzik eğitiminin nitelikli bir şekilde ele alınması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada; müzik eğitiminin okul öncesi programların ayrılmaz bir par-
çası olarak görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, okul öncesi program-
larda müzik eğitiminin önemli bir yere sahip olduğu düşünülen İngiltere’deki ve 
toplum ve kültürünün temel  değerlerinin öğretilmesinin eğitim programlarının 
her aşamasında yer aldığı Japonya’daki okul öncesi müzik eğitim etkinliklerine 
yer verilmiş; Türkiye’deki okul öncesi müzik eğitim programları ile karşılaştırıla-
rak evrensel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma farklı ülkelerdeki 
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okul öncesi müzik eğitimi programlarının tespiti ve bu ülkelerdeki uygulamalar 
dikkate alınarak Türkiye’deki okul öncesi eğitim programlarının uluslararası eği-
limler çerçevesinde geliştirilmesi açısından önemli görülmektedir. 

YÖNTEM
Çalışma betimsel nitelikli tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Betimsel 

araştırmalar,  geçmişte veya bugün var olan bir olay ya da durumu var olduğu 
şekilde tanımlayan; araştırma konusu hakkında genel bir bakış açısı kazanmak, 
belirli bir durumu kendi doğal ortamı içinde saptamak ve sistematik olarak be-
timlemek amacı ile yapılan, çalışılan olgu ya da örneklem hakkında  elde edilen 
verilerin betimlenip temel özelliklerinin tasvir edildiği araştırmalardır (Karasar, 
2008:77; Gönç Şavran, 2012:111). Araştırmada, okul öncesi eğitimde gerçekleş-
tirilen müzik eğitimi uygulamaları karşılaştırılarak, Türkiye’deki okul öncesi mü-
zik eğitimi uygulamalarına yönelik olarak evrensel bir bakış açısı oluşturulması 
ve buna yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmıştır.

BULGULAR

1. Amerika Birleşik  Devletleri’nde Okul Öncesi Eğitimde Müzik Eğitimi
Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitiminde çocuklara çeşitlilik 

sağlanmakta, devlet okullarında okul öncesi ve erken müdahale programları fe-
deral, eyalet ve yerel sponsorlar tarafından desteklenmektedir (MENC, 2010a).

Amerika Birleşik Devletleri’nde müzik, okul öncesi programların ve erken mü-
dahale programlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte;  çocukların zihin-
sel, duygusal, sosyal ve yaratıcı ihtiyaçlarına hizmet vermektedir (MENC, 2010b). 
Okul öncesi dönemde müzik öğretim  programı sözel ve görsel müzikal fikirlerinin 
yanı sıra müzik, hareket, şarkı söyleme gibi pek çok fırsatı ve geleneksel çocuk şar-
kılarını, halk ezgilerini ve klasik müzik kültürünü de içermektedir (MENC, 2010a). 

Çocuğun müzikal deneyimlerinin onların bireysel gelişimlerine büyük katkı 
sağladığı düşünülen Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi dönemde müzik 
öğretim programları aşağıdaki düşünceler dikkate alınarak hazırlanmıştır:

• Bütün çocuklar müzikal bir potansiyele sahiptir. Her çocuk müzik ile anlamlı 
ve başarılı etkileşim içerisindedir. Var olan potansiyelin gelişimi için fırsatların 
bol olduğu bir müziksel ortam içerisinde olması, uygun müziksel faaliyetlere dü-
zenli olarak katılması  her çocuğun hakkıdır.

• Çocuklar eşsiz ilgi ve yeteneklerini müzik öğrenme ortamına taşımaktadır-
lar.  Öğrenmelerinin kontrolü mümkün olduğunca çocuklara bırakılmalı; farkın-
dalıkları ve müzik ile ilgili artan merakları, bunları keşfetmeleri için pek çok ola-
sılık, yol ve zengin çevre kendilerine sağlanmalıdır.

• Çocuklar müzikal düşünceleri yolu ile eleştirel düşünme becerilerini geliş-
tirme yeteneğine sahiptir. Onlar müzikal yargı ve tercihlerini yaparken düşünme 
becerilerini kullanırlar.

• Okul öncesi dönemde farklı müzikal tecrübelere sahip olan çocukların ana 
dili ve kültürü, öğrenme ortamının niteliklerini zenginleştirecek özellikler ola-
rak görülmektedir.
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• Çocukların müzikal ses, aktivite ve materyaller ile deneyim elde etmeleri ge-
rekir. Onların zamanları değerlidir ve basmakalıp ve kalitesiz faaliyetler ile boşa 
harcanmamalıdır.

• Her çocuğun önceden belirlenmiş performans düzeylerine ulaşması ne ge-
rekli ne de uygundur.

• Çocukların oyunları onların eseridir. Her çocuğa bireysel ve grup ile gerçek-
leştireceği müzikli oyun fırsatları sağlanmalıdır.

• Çocukların oyunları başkalarının rollerini deneme, yeni fikirleri keşfetme ve 
hayal kurmayı sağlar. Çocuk oyunları taklit ve doğaçlamayı içerir.

• Çocuklar hoş fiziksel ve sosyal ortamlarda en iyi şekilde öğrenirler (MENC, 
2010a).

Etkili bir müzik öğretiminin gerçekleşmesi için program; oyun, oyuncak, ko-
nuşma, resimsel hayal, hikaye, aile aktiviteleri ve günlük olayların yansımalarının 
paylaşımı ve sosyal görevlerde bireysel ve grup katılımı olmak üzere yedi madde-
yi içermektedir (MENC,2010a).

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi müzik eğitiminde, öğretmen mü-
zikal anlamda çocuğa teşvik edici bir ortam oluşturma ve onlara sorular sorarak 
düşünmelerini sağlama rolünü üstlenmektedir. Öğretmenin çocuğun daha fazla 
araştırma yapmasını sağlayacak öneriler sunması, müzik malzemeleri ve etkin-
likler ile çocuğun işini kolaylaştırması;  bununla birlikte etkili bir müzik öğre-
timi için çocukların duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini bir arada 
destekleyebilecek bir program ile çalışması, öğrencilerin farklı ihtiyaç ve normal 
gelişimlerini iyi tanıması salık verilmektedir.  Ayrıca öğretmenin, çocukların mü-
zik materyalleri kadar diğer çocuklar ile etkileşimlerini de sağlayarak öğrenme-
lerini kolaylaştırması, kullandığı öğrenme materyallerinin çocukların yaşamları 
ile ilişkili olması ve çocuğa müziği keşfetmesi için zaman tanınması  büyük önem 
taşımaktadır (MENC, 2010b).

The National Assosation for Music Education tarafından hazırlanan 2-5 yaş 
için belirlediği müzik eğitimi programında müzik bütün güne dağıtılmıştır.  Ço-
cuklar öğrenme ile ilgili deneyimlerini şarkı söyleyerek, enstrüman çalarak, mü-
zik dinleyerek, müzik yaratarak ve müziği hareketlerine katarak gerçekleştir-
mektedirler (MENC,2010c). Öğrenci farklı ses kaynakları ve çeşitli müzik aletleri 
ile çalışmakta, basit ezgilere enstrümanı ile eşlik edebilmektedir (MENC, 2010b). 
Okul öncesi eğitimde gerçekleştirilen müzik eğitimi çalışmaları bütün zamanın 
%12’sini almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde anaokullarında müzik eği-
timi, “erken çocuklukta müzik eğitimi” üzerine eğitim almış  öğretmenler tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir  (MENC, 2010c). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında, müzik eğitiminin verildiği bir odada aşağı-
daki ekipmanların olması büyük önem taşımaktadır: 

• Yüksek kalitede ses üretilebilecek bir sistem ve kayıt teknolojisi,
• Müzik eğitimcisinin  kolaylıkla ulaşabileceği, her tarz ve türde ses kayıtları,
• Müzik eğitimcisinin kullanacağı video kamera, televizyon, multimedya donanım,
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• Davul, ritim çubukları, parmak zili, üçgenler, gonglar, rezonatörler, çanlar, 
ksilefon gibi aletler; elektronik klavyeli enstrümanlar ve çeşitli kültürleri 
temsil eden araçlar,

• Engelli çocukların kullanabileceği aletler,
• Çocuk şarkıları içeren çocuk kitapları (MENC, 2010c).

2. İngiltere’de Okul Öncesi Eğitimde Müzik Eğitimi
İngiltere’de, çocuk gelişimi üzerinde büyük etkisi olan müzik eğitimine olabil-

diğince erken başlanması gerekli görülmektedir. Çocuğa müzik eğitimi sırasında 
müzik dinletmek önemlidir. Ancak çocuğun müzik etkinliklerinde katılımcı ol-
ması daha önemlidir.

İngiltere’de okul öncesi dönemde müzik eğitiminde gerçekleştirilen etkinlik-
ler genel olarak müzikal oyunlar, geleneksel ve özgün şarkılar, ritim çalışmaları, 
yaratıcı drama, ses dinleme ve ayırt etme faaliyetlerini içermektedir (Musical 
Steps, 2011)

İngilter’de Qualifications and Curriculum Development Agency (QCDA) tara-
fından  1999 yılında  okul öncesi eğitim öğrenme alanları

• Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim 
• İletişim, dil, okuma- yazma
• Matematiksel gelişim
• Bilgi ve dünya anlayışı
• Fiziksel gelişim
• Yaratıcı gelişim olmak üzere 6 maddede toplanmıştır.
Bu  öğrenme alanlarında çocuğun gelişiminin gerçekleşmesinde müzik eğiti-

minin ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. 

Qualifications and Curriculum Development Agency (QCDA)’de 5-7 yaş arası 
öğrencilerde  müzik eğitimi ile kazanılması gereken beceriler ve  ulaşılacak he-
defler aşağıdaki  şekilde ifade edilmiştir. 

Şarkı ve Oyun Aracılığı ile Seslerini Kontrol Etme Becerisi

a. Şarkı söyleyerek ve ritmik konuşarak sesini etkili bir şekilde kullanabilmek.
b. Akort yapılan enstrümanları ve diğer enstrümanları çalabilmek.
c. Arkadaşları ile başlayıp bitirebilmek.

Müzikal Düşünceler Geliştirip Yaratabilme Becerisi

a. Müzik kalıpları yaratabilmek.
b. Müzikal düşünceleri ve sesleri düzenleyip, seçip, keşfedebilmek.

Yanıt Verme ve Gözden Geçirme Becerisi

a. Müzikte duygu ve düşüncelerini hareket, dans, anlatım ve müzik dilini 
kullanarak etkili bir şekilde ifade etmek ve keşfetmek.

b. Kendi çalışmalarını geliştirmek.
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Dinleme, Bilgiyi Uygulama ve Anlama Becerisi

a. Konsantre  olarak dinlemek ve özümsemek; artan bir işitsel hafıza ile 
sesleri hatırlamak.

b. Tempo, dinamik, tını, süre ve susları kullanarak basit ve etkili müzikal 
düzenlemeler yaratmak.

c. Şarkı, el çırpma ve enstrümanlar gibi farklı yollar ile ses çıkarabilmek.
d. Müziği ninni ve dans gibi farklı amaçlar ile kullanabilmek.

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşıldığını saptamak için, yapılan çalışmaların 
bir dizi etkinlik ile değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Değerlendirme için 
müzikal ve müzikal olmayan etkinliklerin kullanılabileceği, farklı grup ve sınıfların 
birbiri ile çalışabileceği bildirilmektedir. Ayrıca çocuklara farklı kültür ve zamanla-
ra ait müzik örneklerinin de dinletilmesi gerektiği belirtilmektedir (QCDA, 1999).

İngiltere’de ulusal müzik öğretim programına göre çocuklar, dinleme ve perfor-
mans becerilerini geliştirmek için öncelikle anlamayı ve var olan bilgilerine baş-
vurmayı öğrenmektedirler. Amaç her çocuğun bir enstrüman çalmayı öğrenmesi 
ve hafızalarındaki şarkıları söyleyebilmesidir. Çocukların eşlik edebilecekleri kü-
çük kompozisyonlar yaratmaları için teşvik edilmesi; bununla güven, hayal gücü 
ve kontrollerinin artmasının  sağlanması büyük önem taşımaktadır (BBC, 2005).

3. Japonya’da Okul Öncesi Eğitimde Müzik Eğitimi
Japon kültür ve tarih sistemini  şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan 

eğitim sisteminin esas amacı; insan hakları, sevgi gerçeği ve barışa saygı duyan, 
barışçı ve demokratik bir milletin kendine güvenen insanlarını yetiştirmektir. Öğ-
rencilerin okul hayatlarının büyük bir kısmında ahlaki davranışların kazanılması 
ve karakter gelişimi ön plandadır. Japon toplum ve kültürünün temel değerleri-
nin öğretilmesine adanmış bir okul müfredat programı bulunmaktadır (Güvenç 
ve diğ, 1990:48). Temel amaç; çocuklara günlük yaşam ve çalışma alışkanlıkları 
rutinlerini öğretmektir.

Öğretim programının temelinde çocuğun grup ile öğrenmesi vardır.  Eğitim 
ilke olarak oyun, şarkı ve topluca yapılan etkinlikler üzerine kurulmuştur. Ak-
tiviteler önceden belirlenmiş zaman çizelgesine göre gerçekleşmektedir (Early 
Childhood Education Handbook, 2010:2).

Japonya’da okul öncesi dönemde çocuğun gelişiminde  müzik eğitimi büyük 
bir öneme sahiptir.  Müzik ve fiziksel egzersizler bu dönem eğitiminin ayrılmaz 
bir parçası olarak görülmektedir. Okulda öğrenilen her konunun özel bir şarkısı 
bulunmaktadır ve temel ilke birlikte şarkı söylemektir. Çocuklar müzik derslerin-
de şarkı söylemekte ve basit müzik aletlerini kullanmaktadırlar  (Güvenç ve diğ, 
1990:85). Örneğin Rightmind Kindergarten  okulunda 3,5 yaş ve üzeri çocuklar 
için programda yer alan müziksel faaliyetlerin yanında piyano, keman, çello ve teo-
ri dersleri verilmekte; müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin işbirliği ile kung-fu 
ve dans çalışmaları gerçekleştirilmektedir (Rightmind Kindergarten, 2011). 

Tokyo’da bulunan bir uluslararası okul öncesi eğitim merkezinde çocukların 
yılda 50 ile 75 arasında şarkıyı öğrendikleri belirtilmektedir. Bununla birlikte 
öğrenciler doğaçlama, ritim, dans, dinleme, müzikal yollarla dilini kullanma ve 
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tonal ve modal şarkıları söyleme konusunda eğitilmektedir (Tamagawa Intenati-
onal Preschool, 2011).  

Günlük sınıf aktiviteleri içerisinde yer alan ve öğretim programının önemli 
bir parçası olan müzik öğretim programı; öğrencinin duygusal, sosyal, fiziksel 
ve dil gelişimlerini destekleyici nitelikte hazırlanmaktadır. Müzik aktivitelerinde 
Montessori, High/Scope, Reggio Emilia ve Head Start gibi çeşitli  yaklaşımlar da 
kullanılmaktadır. Müzik derslerinde ritmik tekerlemeler, müzik aleti çalışmaları 
ve vücut hareketleri, vokal oyunlar ve  hayvan sesleri  kullanılmaktadır. Müzik 
öğretmeni  eşliğinde yapılan dersler haftalık 30 ile 45 dakika arasında değiş-
mektedir. Müzik  öğretmeni sınıf öğretmeni ile işbirliği içerisinde sınıfa hareket-
ler ile birlikte müziği öğretmektedir. Bu dersin ardından sınıf öğretmeni uygun 
materyal ve CD’ler ile hafta boyunca, öğrencilerin müzik öğretmeni ile birlikte 
yaptıkları bu çalışmaları tekrar etmektedir. Sınıf öğretmeni ve müzik öğretmeni 
derslerde şarkı, enstrüman ve hareket üçlüsünü dengeli bir biçimde kullanmak-
tadır. Bunların  yanı sıra aile şarkı kitapları ve CD’ler ile ailelerin de çocukların 
eğitimine katılımı sağlanmaktadır (Tamagawa Intenational Preschool, 2011). 

4. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Müzik Eğitimi
Günümüzde Türkiye’de okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eği-

timin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun  olarak; çocukların beden, zihin 
ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilköğretime 
hazırlamak, şartları elverişsiz çevreden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak 
bir yetiştirme ortamı yaratmak ve Türkçe’yi doğru ve güzel  konuşmalarını sağla-
mak şeklinde belirtilmektedir (Özçetin, 2006: 2-3).

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 36-72 ay-
lık çocuklar için hazırlamış olduğu program 2006 yılında denenip geliştirilmek 
üzere uygulamaya konulmuş, 2012/2013 yılında program geliştirme çalışmaları 
tamamlanmıştır. Bu kapsamda okul öncesi eğitim çalışmaları içerisinde  müzik 
eğitimi etkinlikleri de yer almakta; ses - müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, 
şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, nefes ve ses çalışmaları, 
çalgı çalma, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklere yer 
verilmesi gerektiği belirtilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],2013: 48). Bu 
etkinlikler ile amaç çocuğun doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma 
alışkanlıklarını kazanmasının yanı sıra, yerel, ulusal ve evrensel çocuk müziğini 
tanıması; bireysel olarak ve toplulukta müzik yapma, başkalarını dinleme, iş bir-
liği yapma gibi sorumlulukları da kazanması hedeflenmektedir. 

Müzik etkinliklerinin yapıldığı ortamda vurmalı çalgıların (Orff çalgıları); öğ-
retmenin kullanması için piyano, org, gitar, keman, blok flüt, melodika vb. çal-
gıların bulundurulması önerilmekte;  çocuklarla kullanmak üzere ise CD çalar, 
klasik müzik CD’leri, çocuk şarkıları CD’leri ve müzik kitapları bulundurulması 
gerektiği ifade edilmektedir (MEB, 2013:40). 

Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanu-
nu’nun 2. Kısım 2. Bölümünde, okul öncesi eğitimi kendi içinde geçişli ve dikey 
olarak basamaklandırılmış yapının en başında yer almasına karşın (1973, Madde 
19); okul öncesi eğitimi ve buna  bağlı olarak müzik eğitimi ülkemizde henüz 
nitelik ve nicelik olarak istenilen düzeyde değildir. 
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TARTIŞMA
Okul öncesi eğitimin hemen  her alanında etkili bir araç olarak kullanılabileceği 

düşüncesi ile müzik etkinliklerinin  Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi, Tür-
kiye’de de hazırlanan bir program çerçevesinde  gerçekleştirilmesi, ancak  bu prog-
ramın öğretmeni yaratıcılıktan uzaklaştırmayacak şekilde düzenlenmesi  önemlidir. 

İngitere’de okul öncesi müzik eğitiminde çocuğun yaratıcılığı ön plandadır. 
Ayrıca çocuğa çalgı çalma ve kendi yarattığı  küçük kompozisyonlara eşlik etme 
fırsatı verilmektedir. Türkiye’de de okul öncesi müzik eğitiminde çocuğun kendi-
ni ifade edebildiği, yaratıcığını ortaya koyduğu çalışmaların gerçekleştirilmesi; 
sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda kendine güvenen bireylerin yetişmesi açısın-
dan gerekli görülmektedir. 

Japonya’da  okul öncesi müzik eğitiminin müzik öğretmenleri ile gerçekleşti-
rildiği, eğitimin kalıcılığı için müzik öğretmeni ile sınıf öğretmenin iş birliği  içe-
risinde çalıştığı ve tekrarın bu eğitimde önemli bir yere sahip olduğu görülmek-
tedir. Türkiye’de de eğitimin ilk basamağı olan okul öncesinde müzik eğitiminin 
müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu, müzik et-
kinliklerini uygulayan okul öncesi öğretmenlerin lisans düzeyinde aldıkları eği-
tim ile müzik eğitimini uygulayabilecekleri yeterli bilgi birikimi edinemedikleri 
bilinmektedir (Gül ve Bozkaya, 2014: 1005). 

Okul öncesi müzik eğitiminde çocukların ilgi, ihtiyaç ve kapasitelerinin müm-
kün olan en üst düzeye çıkarılmasının iyi düzenlenmiş bir müzik eğitim programı 
ve bu programı gerçekleştirecek müzik eğitimi alanında iyi yetişmiş elemanlarla 
sağlanacağı bilinmektedir. Çünkü çocuğun gelecekteki yaşamında yer edecek es-
tetik düşünce ile ilgili beğeni düzeyi ve yargıların bu yaşlardan itibaren birikerek 
onun kişiliğinin bir parçası haline geleceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu da, bu 
yaş grubunun özelliklerine uygun eğitim almış, çocuk müzik eğitiminin yanında 
çocuk psikolojisini de iyi bilen müzik eğitimcileri tarafından gerçekleştirilebilir. 
Türkiye’de uzmanlık alanı olarak lisans programlarında yer almıyor olmakla bir-
likte, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı programları Okul Öncesi Eğitimi Müzik Öğ-
retmenliğini de içine alacak biçimde değiştirilmelidir. Çünkü müzik öğretmeni 
ile gerçekleştirilen müzik eğitimi etkinliklerinin çocukların müziksel gelişimine 
olan etkilerinin yanı sıra dil alanı, sosyal ve duygusal alan ve psikomotor alan ge-
lişimlerine önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bireyin yaşantısını 
tümüyle bir eğitim düzeni içinde ele alan ve yorumlayan (yaşam boyu eğitim) 
anlayışa göre okul öncesi eğitimi de, diğer ülkelerde olduğu gibi yüksek oranlara 
ulaşacak biçimde ele alınmalı; bu kapsamda sanat eğitimi kapsamında müzik eği-
timi okul öncesi dönemden başlayarak bireyin kişilik gelişimine katkı sağlayacak 
biçimde alanında uzman öğretmenler  tarafından gerçekleştirilmelidir.

Türkiye’deki okul öncesi dönem çocukların müzik eğitiminde uygulanan 
programların bir çerçeve program olmaktan öte fazlaca bir işlevinin olmadığı, 
çocuğun yaş ve düzeyine uygun olarak yapılması gereken müzik eğitimine yön-
tem ve kapsam olarak cevap vermediği görülmektedir.  Bu nedenle okul öncesi 
müzik eğitimi programının müzik eğitiminin gerektirdiği yöntem ve kapsam göz 
önüne alınarak yeniden düzenlenmesi ve bu alanda görev yapan müzik öğret-
menlerinin anılan özelliklerle donatılmış olması büyük önem taşımaktadır.
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Müzik etkinlikleri, müzik eğitiminin iyi düşünülmesi, planlanması ve uygu-
lanması gereken önemli bir aşamasıdır. Öğretmenlerin yaratıcılığına ve uygula-
madaki becerilerine yer vermekle birlikte onu yönlendiren, ışık tutan, müzik eği-
timi amaçlarına göre belirlenmiş etkinlikler demetinin yer aldığı bir öğretmen el 
kitabının hazırlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kitap düzenlenir-
ken, her bir etkinlik için belirlenecek konu, öğretilecek yöntem ya da yöntemler, 
kullanılacak çalgılar, şarkı öğretiminde yer verilecek çocuk şarkılarının ezgisel 
ve ritmik boyutu ile sözlerinin anlamı vb. özellikler göz önünde bulundurularak 
kalıcı izler bırakan etkin bir müzik eğitiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmalıdır.

Okul öncesi öğretmenlerinin  müzik etkinlikleri ve diğer etkinliklerde kulla-
nabilecekleri uygun eğitim müziği dağarı örneklerinin arttırılması ve bu örnek-
lerin CD ile  öğretmenlere ulaştırılması önemlidir. Ayrıca Japonya’da olduğu  gibi 
şarkı kitapları ve kitapların CD’lerinin hazırlanarak müzik eğitimi etkinliklerine 
aile katımının da sağlanması gerekli görülmektedir.  

Çağdaş müzik öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin okul öncesi müzik eğitimin-
de nasıl kullanılacağına ilişkin müzik eğitim etkinliklerini gerçekleştiren öğretmenle-
re yönelik olarak hizmet içi eğitim programı, seminer vb. çalışmalar düzenlenmelidir.
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Giriş
Günümüzde artan yaşam temposu, daha hızlı ve doğru bilgi aktarımını önemli 

kılmıştır. Pazarlamacılar her geçen gün, tüketicisi ile ilişkisini daha da sağlam-
laştıran ve onlarla kolay iletişim kurmaya yarayan yollara başvurmaktadırlar. 
Dolayısıyla, hedef kitlenin dikkatini çeken ve onları kısa sürede ikna eden görsel 
iletişim unsurlarından “renk” pazarlamanın vazgeçilmez silahı haline gelmiştir. 
Ambalajdan billboardlara, dergilerden tabelalara kadar izleyici ile sözsüz ileti-
şim kuran renk unsuru, kuşkusuz rolünün hakkını sayısız gözün temas ettiği afiş-
ler üzerinde de verebilmektedir. 

İzleyici ile muhteşem bir mesaj ağı kuran afiş, Mazlum 2006’ya göre; “bir 
marka veya ürünü tanıtmak, sosyal veya kültürel olaylar hakkında bilgi vermek 
amacıyla hedef kitlenin görebileceği yerlere asılan büyük ebatlı ilan” dır (Mazlum, 
2006, s: 170).

Geçmişten beri en temel ihtiyaçlarımızdan olan iletişim ve bir gruba hitap 
etme ve toplu olarak dikkat çekme isteği ile gelişen “kitle iletişimi”nin günümüzde 
de önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Afiş ise kitle iletişiminin bir öğesidir. 
Tasarlanma amacı ne olursa olsun, içerisinde çok kısa sürede anlaşılabilen 
mesajlar içermektedir. Dolayısıyla afişin başarısı, tüketiciyi inandırma oranı ile 
ölçülmektedir. Bu sebeple, hedef kitleyi ikna etme aşamasında bütün tasarım 
öğelerinin içerisinde en etkilisinin renk olduğu bilinmekte ve bu önemli detay 
için oldukça seçici davranılmaktadır.

“Renklerin fiziksel ve psikolojik etkileri, onları kendi başlarına mesaj veren, ile-
tişim kuran bir yapıya dönüştürürler” (Uçar, 2004, s: 47). Renk kullanımı ve ter-
cihleri, insan yaşamının her alanında etkin bir rol oynamakta, renklerle ilişkilen-
dirilen anlamlarından dolayı insan yaşamını kolaylaştırmakta ve kolay iletişim 
sağlamalarına yardımcı olma özelliği taşımaktadır (Özer, 2012:280). 

Ayrıca, tasarım elemanı olarak değerlendirilen renk, afiş tasarımında kulla-
nılmaya başladığı günden beri,  görsel hiyerarşiyi oluşturmada önemli bir faktör 
olarak görülmektedir. Renk; doğru kullanıldığında, dikkat çekmek istediğimiz 
görsellerin ön plana çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Afiş tasarımı gerçekleş-
tirilirken, rengin bu etkisinden faydalanılmalıdır (Gümüştekin, 2013, s: 47).

Bu aşamada, renkler; afişin konusuna göre tercih edilmelidir. Afişin en önemli 
amacı hedef kitlenin ilgisini çekmek olsa da, bu amaçla konuya aykırı renkler 
kullanılmamalıdır. Bu durum hedef kitle üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır 
(Meriç, 2007, s: 31). Bu nedenle grafik tasarımcıların renk seçimleri esnasında 
dikkat etmeleri gereken unsurları Becer 2008’ de şöyle sıralamıştır: a) rengin 
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kültürel çağrışımı, b) hedef kitlenin renk tercihi, c) firma ya da ürünün karakteri ve 
kişiliği, d) tasarımdaki yaklaşım biçimi (Becer, 2008: 60). 

Bu unsurların dışında renklerin ayrıca psikolojik etkileri de bulunmaktadır. 
Analitik psikolojinin önde gelen isimlerinden Jung, renklerin psikolojik açıdan 
sembolik anlamlar taşıdıklarını ortaya çıkarmak adına, tedavi aşamasındaki has-
talardan tercih ettikleri renkler ile tablo yapmalarını istemiştir. Böylece Jung, 
kişilerin bilinçaltlarında yatan duyguları, kullanmak isteyecekleri renkler ile iliş-
kilendirmekte ve bilinçaltındaki duyguların bu renklerle ortaya çıkacağına inan-
maktadır (Jung’dan aktaran Özdemir, 2005, s: 394). Dolayısıyla, renklerin psiko-
lojik ve fizyolojik etkileri olduğu araştırmalarla ortaya konmakta, insanların ruh 
hallerinde değişikliğe yol açmasından, herhangi bir olaya ilişkin vereceği karara 
kadar etkili olabilmektedir. 

Tasarımcılar, renk tercihi yaparken, ürünü ya da görseli hedef kitle ile doğru şe-
kilde buluşturacak detayları göz önünde bulundurmalıdırlar. Çünkü, zamanla afişler-
de konu bazlı renk eğilimleri oluşmuştur. Bu eğilimlerde film türlerine göre izleyici 
(hedef) kitlenin renk tercihleri ile filmi karakterini ortaya koyan uygun renk kom-
binasyonlarından oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında, film afişlerinde kullanılan 
renklerin izleyici üzerindeki duygusal etkilerinin varlığı saptanarak, film türlerine 
yönelik renk tercihleri hakkında tasarım öğrencilerine öneriler sunulacaktır.

Önemi
Bu araştırmanın önemi, tasarım ve iletişim öğrencilerinin, afiş tasarımı ve he-

def kitle ile iletişim becerilerinin kazandırıldığı yayın grafiği derslerinde, kullanıl-
masının faydalı olacağı düşünülen renk, renk psikolojisi ve film afişlerinde renk 
değişimlerinin, film türlerine müdahalesi konularını incelemek ve çıkan araştırma 
sonuçları doğrultusunda ilgili kişi ve kurumları konu hakkında bilgilendirmektir.

Amacı
Bu çalışmanın amacı, film afiş tasarımlarında kullanılan renklerin, izleyiciler 

üzerinde bıraktığı duygusal etkileri belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için 
aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.

1. “Sarı” renk tonlamalı afişler ve “Bordo-Siyah” renk tonlamalı afişler izleyi-
ciler üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

2. “Kahverengi” renk tonlamalı afişler ve “Mavi” renk tonlamalı afişler izleyi-
ciler üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

3. “Bordo” renk tonlamalı afişler ve “Mor-Turkuaz” renk tonlamalı afişler iz-
leyiciler üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

4. “Açık Kahverengi - Gri” renk tonlamalı afişler ve “Siyah - Gri” renk tonla-
malı afişler izleyiciler üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

5. “Lacivert-Gri” renk tonlamalı afişler ve “Pembe” renk tonlamalı afişler iz-
leyiciler üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

Yöntem
Bu araştırmanın literatür kısmı “tarama modeli” ile gerçekleştirilirken, renk 

değişimlerinin, film türlerinin farklı algılanmasına yönelik etkisinin belirlenmesi 
kısmı ise “deneme modeli” ile oluşturulmuştur. 



Hatice BAHATTİN CEYLAN, Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ,  
İbrahim Gökhan CEYLAN 29

Deneme modelleri, neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacı 
ile, doğrudan araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen veri-
lerin üretildiği araştırma modelleridir Gözlemlenmek istenenler araş-
tırmacı tarafından üretilir. Deneme modeli ile yapılan her araştırmada 
karşılaştırma vardır (Karasar, 2012, s:87-88). Deneme, kontrollü ko-
şullarda sistemli değişiklikler yapılması ve sonuçların izlenmesi ile olur 
(Nisbet ve Enstwistle 1974’den aktaran Karasar, 2012, s:88).

Çalışma Gurubu
Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kulla-

nılmıştır. Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların 
derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir (Patton, 1997). “Ölçüt örneklem, 
örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nes-
neler ya da durumlardan oluşturulmasıdır” (Büyüköztürk vd., 2009: 3).  Çalışma 
grubu ise, Sinop ili içerisinde yer alan yükseköğrenim düzeyinde tasarım eğitimi 
gören, renk bilgisi eğitimi almamış, 100 kişiden oluşan 1. ve 2. sınıf öğrencile-
ridir.  Çalışma grupları, 50 kişilik 1. sınıf 1. öğretim ve 2. sınıf 1. öğretim öğren-
cilerinden oluşan “x grubu”, 50 kişilik 1. sınıf 2. öğretim ve 2. sınıf 2. öğretim 
öğrencilerinden oluşan “y grubu”ndan oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları
Bu araştırma, sinema afişlerinde kullanılan grafik tasarım öğelerinden yalnız-

ca rengin, film türlerinin farklı algılanmasına etkisinin belirlenmesine yöneliktir. 
Survey metodu anket yolu ile katılımcılara film görselleri sunulmuş, filmin türü 
hakkında tercihler yöneltilmiş ve afişte kullanılan renkler doğrultusunda bir film 
türünün işaretlenmesi istenmiştir. Derleme görseller yardımı ile hazırlanan 10 
adet afiş, film türlerinin renklere göre tahminlerin ve değişen tercihlerin belir-
lenmesi için yeterli görülmüştür. 

Araştırma Süreci
Çalışmanın bu aşamasında, 50 kişiden oluşan ilk gruba (x grubu), 6 farklı film 

afişi görseli ile, 9 farklı film türü (dram, romantik, romantik komedi, komedi, aksi-
yon-macera, korku, bilim kurgu, fantastik ve animasyon) önerisi sunulmuştur. Film 
afişleri projeksiyon yardımıyla ekrana yansıtılmış, ekranın yan tarafında yer alan film 
türlerinden tercih ettiklerini, kendilerine daha evvel dağıtılmış olan soru kağıtlarına 
yazmaları istenmiştir. Bu yöntem 50 kişiden oluşan (y grubu) için de uygulanmış, bu 
kez aynı afişin farklı renkleri sunulmuş ve cevap kâğıtlarına tercihlerin yazılması is-
tenmiştir. Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlanması için, sunulan afişler-
den 1 tanesi anahtar afiş olarak belirlenmiş, her iki grupta da aynı duygusal çağrışımı 
yapması beklenen iki farklı renk türü kullanılmıştır. Bu afiş renklerin grupları eşit 
düzeyde etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Verilerin Analizi
Toplanan veriler karşılaştırılarak incelenmiş elde edilen bulguların frekans ve 

yüzde tabloları çıkarılmıştır. X ve Y grubuna sunulan afişlerde kullanılan renklerin, 
katılımcıların film türlerini tahminine müdahale oranının belirlenmesi için SPSS 24.0 
paket programı kullanılmıştır. Bu inceleme örneklem grubunun cevap ve görüşleri 
doğrultusunda yapılmıştır. Çıkan sonuçlar ise “infografik” olarak görselleştirilmiştir.
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Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, yükseköğrenim düzeyinde eğitim alan 50 kişilik 

1. sınıf 1. öğretim ve 2. sınıf 1. öğretim öğrencilerinden oluşan “x grubu”, 50 ki-
şilik 1. sınıf 2. öğretim ve 2. sınıf 2. öğretim öğrencilerinden oluşan “y grubu”na 
uygulanan iki farklı anket çalışmasına dayanan bulgulara yer verilecektir.

Anahtar Afiş : Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlanması için, her 
iki grupta da aynı duygusal çağrışımı yapması beklenen iki farklı renk türü kul-
lanılmıştır. (   ) Bu afiş renklerin grupları eşit düzeyde etkileyip etkileme-
diğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu renklerin kullanılmasının ama-
cı, katılımcıların filim türünü aksiyon/macera (polisiye) olarak işaretlemelerini 
sağlayabilmektir. İllüstrasyona uygun olarak kullanılan bu iki renk, ambulans 
ve polis araçlarının tepe lambalarında kullanıldığından; katılımcılar, seçenekler 
arasında polisiye önermesi ile karşılaştığında, yaptığı çağrışım nedeniyle doğru-
dan bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

             X Grubu        Y Grubu 

                   

Anahtar Afiş (X) Frekans Yüzde
Dram 10 20,0
Romantik 1 2,0
Romantik 
Komedi 1 2,0

Komedi - -
Aksiyon - 
Macera 29 58,0

Korku 1 2,0
Bilim Kurgu 8 16,0
Fantastik- 
Animasy. 0 0,0

Toplam 50 100,0

Anahtar Afiş (Y) Frekans Yüzde
Dram - -
Romantik - -
Romantik 
Komedi - -

Komedi 2 4,0
Aksiyon - 
Macera 39 78,0

Korku 2 4,0
Bilim Kurgu 3 6,0
Fantastik-
Animasy. 4 8,0

Toplam 50 100,0
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X grubu; kırmızı renkli afiş için, %58 oranında, y grubu ise mavi renk için 
%78 oranında “ortak karar” olarak, aksiyon/macera (polisiye) film türünü tercih 
etmişlerdir. 

Bulgular 1. “Sarı” ve “Bordo-Siyah” renk tonlamalı afişler izleyiciler üze-
rinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

X grubu; neşe, samimiyet ve iyimserliği çağrıştıran sarı renkli afiş için, %84 
oranında “Komedi”film türünü işaretlerken, Y grubu ise; şiddet, kan, ve ateşi çağ-
rıştıran Bordo-Siyah renk tonlamalı afiş için %82 oranında “Korku” film türünü 
tercih etmiştir.

Anahtar Afiş (Y) Frekans Yüzde
Dram - -
Romantik - -
Romantik Komedi - -
Komedi 7 14,0
Aksiyon - Macera 1 2,0
Korku 41 82,0
Bilim Kurgu - -
Fantastik 1 2,0
Animasyon - -
Toplam 50 100,0

Anahtar Afiş (X) Frekans Yüzde
Dram - -
Romantik - -
Romantik Komedi - -
Komedi 42 84,0
Aksiyon - Macera - -
Korku 6 12,0
Bilim Kurgu - -
Fantastik 2 4,0
Animasyon - -
Toplam 50 100,0

              
 X Grubu                   Y Grubu

  Bulgular 2. “Kahverengi” ve “Mavi” renk tonlamalı afişler izleyiciler 
üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?
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X grubu; hüznü, geçmiş tarihi ve eskiyi çağrıştıran kahverengi afiş için, %42 
oranında “Fantastik” film türünü işaretlerken, Y grubu ise; yaratıcılık, evrensel 
enerji ve sadakati çağrıştıran mavi renk tonlamalı afiş için %56 oranında “Ani-
masyon” film türünü tercih etmiştir. 

        X Grubu  Y Grubu

Anahtar Afiş (Y) Frekans Yüzde
Dram 2 4,0
Romantik 1 2,0
Romantik Komedi - -
Komedi - -
Aksiyon - Macera 8 16,0
Korku 2 4,0
Bilim Kurgu 9 18,0
Fantastik - -
Animasyon 28 56,0
Toplam 50 100,0

Anahtar Afiş (X) Frekans Yüzde
Dram 2 4,0
Romantik - -
Romantik Komedi - -
Komedi - -
Aksiyon - Macera 8 16,0
Korku 3 6,0
Bilim Kurgu 7 14,0
Fantastik 21 42,0
Animasyon 9 18,0
Toplam 50 100,0

  

Bulgular 3. “Bordo” ve “Mor-Turkuaz” renk tonlamalı afişler izleyiciler 
üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

X grubu; kan ve ateşi çağrıştıran bordo renkli afiş için, %56 oranında “Kor-
ku” film türünü işaretlemiştir. Bulgular 1’e tekrar bakıldığında aynı renk için y 
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grubunun da korku seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. Bu soruda Y grubu 
ise; soyluluk, dramatik ve itibarı çağrıştıran mor-turkuaz tonlamalı afiş için %38 
oranında “Dram” film türünü tercih etmiştir. 

     X Grubu      Y Grubu 

    

Anahtar Afiş (Y) Frekans Yüzde
Dram 19 38,0
Romantik 1 2,0
Romantik Komedi - -
Komedi - -
Aksiyon - Macera 1 2,0
Korku 15 30,0
Bilim Kurgu 11 22,0
Fantastik 3 6,0
Animasyon - -
Toplam 50 100,0

Anahtar Afiş (X) Frekans Yüzde
Dram 4 16,0
Romantik 1 2,0
Romantik Komedi 1 2,0
Komedi - -
Aksiyon - Macera 4 8,0
Korku 28 56,0
Bilim Kurgu 10 20,0
Fantastik 2 4,0
Animasyon - -
Toplam 50 100,0

Bulgular 4. “Açık Kahverengi/Gri” ve “Siyah/Gri” renk tonlamalı afişler 
izleyiciler üzerinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

X grubu; yavaş bir bitişi, yaklaşan ölümü ve melankoliyi çağrıştıran Açık kah-
verengi / Gri tonlamalı afiş için, %56 oranında “Dram”, %32 oranında ise “Ro-
mantik” film türlerini işaretlemiştir. Y grubu ise; depresif, hırs, gizem ve umut-
suzluğu çağrıştıran siyah-gri renk tonlamalı afiş için %68 oranında “Dram”, %20 
oranında ise “Bilimkurgu” film türünü tercih etmiştir. 
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    X Grubu              Y Grubu

       
Anahtar Afiş (Y) Frekans Yüzde
Dram 34 68,0
Romantik 5 10,0
Romantik Komedi 1 2,0
Komedi - -
Aksiyon - Macera - -
Korku - -
Bilim Kurgu 10 20,0
Fantastik - -
Animasyon - -
Toplam 50 100,0

Anahtar Afiş (X) Frekans Yüzde
Dram 28 56,6
Romantik 16 32,0
Romantik 
Komedi

2 4,0

Komedi - -
Aksiyon - Macera 1 2,0
Korku 2,0 -
Bilim Kurgu 2 4,0
Fantastik - -
Animasyon - -
Toplam 50 100,0

Bulgular 5. “Lacivert” ve “Pembe” renk tonlamalı afişler izleyiciler üze-
rinde hangi film türünü çağrıştırmaktadır?

X grubu; kaosu ve sonsuzluğu çağrıştıran lacivert tonlamalı afiş için, %52 ora-
nında “Bilimkurgu” %20 oranında ise “Korku” film türlerini işaretlemiştir. Katı-
lımcıların bilimkurgu film türüne yönelmelerinin sebebi, lacivertin, enerjiyi sim-
geleyen mavinin koyu tonu olmasıdır. Enerji ve bilimkurgu birbirini destekleyen 
kavramlardır. Afişin alt tarafında yer alan siyah tonlamalar ise katılımcıları korku 
seçeneğine yöneltmiştir. Y grubu ise; sevimliliği ve romantizmi çağrıştıran pem-
be renk tonlamalı afiş için %46 oranında “Romantik”, %46 oranında ise “Dram” 
film türünü tercih etmiştir. 
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  X Grubu                  Y Grubu

Anahtar Afiş (Y) Frekans Yüzde
Dram 23 46,0
Romantik 23 46,0
Romantik Komedi - -
Komedi - -
Aksiyon - Macera 1 2,0
Korku 1 2,0
Bilim Kurgu 1 2,0
Fantastik 1 2,0
Animasyon - -
Toplam 50 100,0

Anahtar Afiş (X) Frekans Yüzde
Dram 10 20,0
Romantik 3 6,0
Romantik Komedi - -
Komedi - -
Aksiyon - Macera 1 2,0
Korku 10 20,0
Bilim Kurgu 26 52,0
Fantastik - -
Animasyon - -
Toplam 50 100,0
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İnfografik 1: Renklere Göre Film Türü Tahmin Oranları ve Renklerin Özellikleri 
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Sonuç ve Öneriler
Kitle iletişiminin bir öğesi olan afişin başarısı, izleyiciyi inandırma oranı 

ile ölçülmektedir. Bu sebeple, hedef kitleyi ikna etme aşamasında renk unsuru 
devreye girmektedir. Dolayısıyla, izleyiciyi afiş ile kısa yoldan ikna etmek ve o 
hizmeti satın almak için gönüllü hale getirebilmek için “renklerin psikolojik etki-
leri” konusuna hakim olmak oldukça önemli bir husustur. 

Bu araştırmada; tasarım ve iletişim öğrencilerinin, afiş tasarımı ve hedef kitle 
ile iletişim becerilerinin kazandırıldığı yayın grafiği derslerinde, kullanılmasının 
faydalı olacağı düşünülen renk, renk psikolojisi konularından bahsedilmiş ve film 
afişlerinde renk değişimlerinin, film türlerine müdahalesi incelenmiştir.

Survey metodu anket yolu ile, derleme görseller yardımı ile hazırlanan 10 
adet afiş, görseli sunulmuş, filmin türü hakkında tercihler yöneltilmiş ve afişte 
kullanılan renkler doğrultusunda bir film türünün işaretlenmesi istenmiştir. 
Daha önce renk psikolojisi eğitimi almamış olan öğrenciler; renklerin kendilerin-
de oluşturduğu duygu durumuna göre yanıt vermişlerdir. 50’şer kişiden oluşan 
ve X ve Y grubu olarak kodlanan iki ayrı grup; aynı illüstrasyon ve tipografiden 
oluşturuşmuş fakat farklı renk tonlamaları ile hazırlanmış afişler için farklı film 
türlerine yönelmişlerdir.

Araştırma sonunda görülmektedir ki, renkler, daha evvel renk bilgisi eğitimi 
almamış katılımcıların cevaplarına müdahalede bulunmuş, 

• Sarı’nın; %84 oranında “Komedi” film türünü, 

• Bordo ve siyahın; %82 oranında “Korku” film türünü, 

• Mavi rengin; %56 oranında “Animasyon” film türünü, 

• Koyu kahverenginin; %52 oranında “Fantastik” film türünü, 

• Mor/turkuaz rengin; %38 oranında “Dram” film türünü, 

• Açık kahverengi/grinin; %56 oranında “Dram”, %32 oranında “Roman-
tik” film türünü, 

• Siyah/grinin; %68 oranında “Dram”, %20 oranında “Bilimkurgu” film türünü, 

• Pembe rengin; %46 oranında “Romantik”, %46 oranında “Dram” film türünü,

• Lacivert ve Gri rengin; %52 oranında “Bilimkurgu”, %20 oranında “Korku” 
film türünü çağrıştırdığı gözlemlenmiştir.   

 Tüm bu karşılaştırmalı incelemeler ve bulgular ışığında izleyici üzerinde 
renklerin öneminden yola çıkarak;

Tasarımcılara yönelik öneriler şu şekildedir;

- Hedef kitlenin özellikleri ve tercihleri göz önünde bulundurulmalıdır.

- Korku ve gerilim filmleri için; koyu renkler tercih edilmelidir. Gecenin ka-
ranlığını çağrıştıran siyah ve kan rengi ile bütünleşen bordo bu afişler için kulla-
nılması uygun renklerdir. (Bkz: Fotoğraf No:1) Ayrıca; kırmızının tonları, yapısı 
itibariyle izleyiciyi heyecanlandırma özelliğine sahiptir.
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- Bilimkurgu filmleri için; gri ve siyah tonları tercih edilmelidir. Uzay meki-
ğinin rengi, kılıçlar ve kıyafetler gri ve tonlamaları üzerinden oluşmaktadır (Bkz: 
Fotoğraf No:2)

Fotoğraf No:1                                    Fotoğraf No:2 

- Komedi filmleri için; sarı ve turuncu gibi sıcak ve eğlence çağrışımlı renkler 
tercih edilmelidir. Bu renkler izleyicide doğrudan, samimiyet duygusu yaratmakta 
ve afiş ile daha çabuk bağ kurabilmelerini sağlamaktadır (Bkz: Fotoğraf No:3).

- Animasyon filmleri için; enerjiyi ve teknolojiyi çağrıştıran mavi renk ton-
larından yararlanılmalıdır. Bu afişlerde beyaz ışıldamalar dikkat çekmektedir. 
(Bkz: Fotoğraf No:4).
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Fotoğraf No:3                               Fotoğraf No:4 

- Fantastik filmleri için; eskiyi ve geçmiş tarihi çağrıştıran kahverengi renk 
tonlarından yararlanılmalıdır. Kahverengi, sinemalarda gösterime giren fantastik 
film afişlerinde sıkça kullanılmaktadır. (Bkz: Fotoğraf No:5).

- Romantik filmleri için; pembe ve tonlarından yararlanılmalıdır. Bu renk-
ler duygusallığı ve romantizmi çağrıştırmaktadır (Bkz: Fotoğraf No:6).

- Dram filmleri için; ise mor renkler kullanılmalıdır (Bkz: Fotoğraf No:6).
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Fotoğraf No:5                                                         Fotoğraf No:6

Ayrıca bu anahtar tespitler, gerek tasarım öğrencilerine gerek ise afiş tasarım 
eğitimi dersi veren öğretim elemanlarına yol haritası çizecek olması nedeniyle 
oldukça önemlidir.
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EZGİLERİNDE USÛL

(Keskin Halayı)

Hamit ÖNAL

GİRİŞ
“Ekmek, yetiştirmek gibi sözlük anlamları olan kültür, çeşitli disiplinlere göre 

çok farklı tanımlansa da, UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Kültür Politika-
ları Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde yer alan tanımına göre “en geniş anlamıyla 
kültür, bir toplumu ya da toplumsal bir grubu tanımlayan belirgin maddi, manevi, 
zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir bütün ve sadece bilim 
ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, de-
ğer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgu”dur (UNESCO, 
1982). İngiliz antropolog Edward B. Tylor1  kültürü, “bilgi, inanç, sanat, hukuk, 
ahlak, gelenek ve toplumun bir üyesi olarak insan tarafından edinilen diğer özel-
likleri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bütün” olarak tanımlar. Tylor’ın da belirt-
tiği gibi sanat ve müzik, kültürün insan tarafından yaratılan soyut unsurlarıdır. 
Kültürü etkileyen ve çevre adı verilen koşullar müzik kültürünü de doğrudan ya 
da dolaylı olarak etkiler.

Dünya coğrafyasında, çevresini etkilemesi ve kendine has bir yapıya sahip ol-
masıyla özel bir konuma sahip olan Batı, Hint ve Çin müziğinin yanı sıra makam-
sal Türk müziği, kendilerine has özellikleri ile birbirlerinden ayrışma ve kendi iç-
lerinde ise birleştirici bir unsur olma işlevine sahiptirler. Batının genelinde tonal 
dizi ve ses sistemi, Çin’de ve Asya’nın doğusunda Pentatonik dizi ve ses sistemi, 
Hindistan’da Raga’lar ve Türk müziğinde de makam olgusu, bu müzikleri hem 
tür, hem duyuşsal, hem de bulunduğu coğrafyayla özdeşleşmesi gibi yönlerden 
birbirlerinden ayrıştırır. Müziğin geçmişten beri yaşadığı coğrafyada ise bu ay-
rıştırma aynı zamanda birleştirici unsur olma görevini üstlenir ki, bu müzikler 
kendi coğrafyasında toplumsal ve kültürel aidiyetin yanında kültürel benlik ve 
devamlılığı sağlar.2 

Bu bağlamda makam kavramının yanı sıra ritimli eserlerde kullanılan usûl, 
kültürel devamlılığı sağlayan önemli bir müzik unsurudur. Usûl; kendine özgü 
uygulama biçimiyle Türk müziğini diğer dünya müziklerinden ayıran, aynı za-
manda Türk Sanat Müziği (TSM) ile Türk Halk Müziği’nin (THM) önemli ölçüde 
kesiştiği konulardan birisidir.

Türkiye’nin müzik kültürü, tarih içerisinde büyük derinliğe sahip ve dünya 
üzerinde çok geniş bir coğrafî alana yayılmış bir takım kökler üzerinde yüksel-
mektedir. Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyada yaşamışlar ve çeşitli kül-
türlerin müzikleriyle etkileşim içerisine girmişlerdir. Orta Asya’da göçebe hayat 

1     Edward B. Tylor, 1871, Primitive Kulture, Akt.: Ay, 1990: 15
2     Merriam, A. P. (1964: 209). The Antropology of Music, Evanston, IL: North Western 

University Pres, Akt. Kınık, M. (2011: 456).
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sürerken, komşu Çin, Moğol ve Hint müzikleriyle, Batı Asya’da Fars müziğiyle 
karşılaşan Türkler, İslamiyet’in kabulünden sonra, Arap ve Farslarla birlikte bir-
takım yeni müzik oluşumları meydana getirmişler, göçlerle Ortadoğu müzik kül-
türlerine güçlü Asyalı dinamikler kazandırmışlardır.3 

Dünya üzerinde yaşayan bütün toplumların kendilerine özgü müzikleri var-
dır. Ancak bu müziklerin nitelikleri ve gelişmişlik düzeyleri birbirinden çok fark-
lıdır. Ta Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu kendine vatan edinen Türk ulusunun da 
kendine özgü müziği bulunmakta, medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’da asırlar 
boyu biri halk, diğeri sanat olmak üzere iki müzik türü birlikte yaşamaktadırlar. 
Bu iki müzik türü esasen aynı köke dayanmakta ve birçok bakımdan ortak özel-
likler taşımaktadır.4

Temelde sanat müziği ile aynı köke dayanmakta olan, “Halkın ya da halk sa-
natçılarının çeşitli olaylar karşısındaki etkileniş ve duygulanmalarının ezgiyle 
anlatımı olarak kısaca tanımlayabileceğimiz Geleneksel Türk Halk Müziği: Ken-
dine özgü çalgıları, çalış ve söyleyiş tavırları, türleri, biçimleri ve geniş dağarıyla 
ulusal nitelikleri bünyesinde taşıyan, halk bilimin diğer dallarıyla içi içe oluşan, 
yöresel müziklerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir müzik çeşididir.5

Cumhuriyetle birlikte birçok alanda oldu gibi sanat ve müzik alanında da 
çalışmalar hız kazanmıştır. 1975 yılında Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın 
kurulmasıyla bu alanda kuram ve uygulama konusunda önemli çalışmalar başla-
tılmıştır. Müzik eğitimi veren kuruluşların ilgili bölümlerinde lisans ve lisansüstü 
seviyelerde yöresel dil, müzik, çalgı, form, usûl vb. konularda çalışmalara yer ve-
rilmiştir. Özellikle halk türkülerinin ait oldukları yöre bağlamında incelenmesi, 
araştırmalarda tercih edilen konuların başında gelmektedir. Yöresellik kavramıy-
la da açıklanabilecek bu tür çalışmalarla, halk müziğimizin köklerini ve yöresel 
bağlantılarını ortaya çıkarması bakımından önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda Kırıkkale yöresinin; yanı başında yer alan 
Ankara’da seğmen, Kırşehir’de kaşık oyunların oynanmasına rağmen bu iki oyun 
türünden fazla etkilenmeyip, yöresel halk oyunları sınıflamasında bozkır halayı 
grubunda yer aldığı bilgisine yer verilmiştir.

Kırıkkale’yi iyi anlayabilmenin yolu, kültürünün merkezde değil çevrede oluş-
muş olması ve kendisini kuşatan kültürel çevreyi iyi tanımaktan geçer. Bu düşün-
ceden hareketle çalışmanın örneklemini, yörede yaygın olarak oynanan “Keskin 
Halayı” oluşturmaktadır. Keskin Halayı; oyun karakteri, yapısında barındırdığı 
ezgi yürüyüşleri, bölümleri, farklı hızları ve tartımları nedeniyle Kırıkkale yö-
resine ait türkülerin adeta özeti durumundadır. Öncelikle eserin Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu (TRT) Türk Halk Müziği (THM) Repertuvarındaki notası6 

3     Can, M. C. & Levendoğlu, N. O. (2002). “Geleneksel Türk Sanat Müziği Terminolojisinde 
Çok Kültürlü Unsurlar”  G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 3, s: 240.

4     Yener, S. (2001). “Türk Halk Müziğinde Diziler ve İsimlendirilmesi”. Müzikte 2000 
Sempozyumu Bildirileri (Ed. Göktan Ay) Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 67–76. 
(Akt.: Kınık, age.: 456)

5     Emnalar, A. (1998: 27). “Türk Halk Müziği ve Nazariyatı”. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.
6     TRT Türk Halk Müziği Repertuvarı’nda 144 Repertuvar Sıra No’lu “Keskin Halayı” adlı 

eserin notası.
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incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda, günümüzdeki uygulamasına ait 
bazı bölümlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, 3 uzman görüşü (araştır-
ma sahibinin de yöreli olması) ve video görüntüsü7 kaynak alınarak son bölümü 
hariç, diğer bölümler tekrar notaya alınmıştır (Nota 2). Yörede, alanında usta da-
vulcu ve zurnacı tarafından icra edildiği, ses ve görüntü kaydının kaliteli olması 
sebebiyle ilgili video kaydı tercih edilmiştir. Video görüntüsü 4. bölüm başladıktan 
yedi saniye sonra bittiği için devamı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu nedenle 
halayın 4. ve 5. bölümleriyle ilgili başka video kayıtlarından faydalanılmıştır.

Çalışmada, önce halayın her bölümünün usûlü tespit edilmiş, varsa TRT nota-
sı ile farklılıkları belirlenmiş, sonra bu usûllerin yöre asma davul icrasında genel 
darp kullanımları yazılmış ve elde edilen veriler TSM kuramında yer alan usûl 
bilgileri ile karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Hoş Bilezik bölümüne benzer 
az sayıda olmak kaydıyla, halayın 5 bölümünde uygulanan asma davul genel darp 
uygulamasının, yöreye ait benzer usûldeki birçok türküde kullanıldığı gözlen-
miştir. Her bölümün sonunda ilgili bölümün asma davul darplarıyla icra edilebi-
lecek türkülerin listesi verilmiştir. 

TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NDE USÛL
Keskin Halayı adlı eserin bölümlerinde uygulanan asma davul icrasında kulla-

nılan darpları daha iyi kavrayabilmek için, temelde aynı köke dayanan iki müzikten 
biri olan Sanat Müziği kuramının usûl kavramına bakışıyla ilgili bilgi sahibi olmak 
faydalı olacaktır.

Usûl: 

 9 Asıllar, kökler. 
 9 Bir ilmin veya tekniğin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi gereken esas, 

başlangıç bilgi. 
 9 Başlangıç. 
 9 Yol, yöntem, tertip, metot, nizam, kaide, düzen. 
 9 Birinin soyundan gelme kimseler, ana veya baba tarafından atalar.8

Usûl (Ar. Asl’ın çoğulu):

 9 Metod, metodoloji, bir ilmin nasıl tetkik edileceği hususundaki kaidelerin 
toplamı. 

 9 Ritim. Fr. Rythme,e = usûllü, rytm-hmer = usûle sokmak, rythique = 
mevzûn, ölçülü, usûle dair.9

Usûl (Arap.): Geleneksel Sanat Müziğimizde nağmelerin ölçülebilmesini sağ-
layan vuruş kalıplarının hepsine birden verilen ad. Usûlün değerleri birbirine eşit 
olabilir ya da olmayabilir; ancak usûl, belirli kalıplar içinde tekrarlanır. Usûlün vu-
rulan parçasına darb ya da vuruş denir. Usûl kavramı ritim kavramı ile karıştı-
rılmamalıdır. Geleneksel müziğimizde ritim vuruşlarının çeşitlenmesi ve çeşit-
lemelerin ritmik kalıplar biçimini alması, usûl kavramının temelini oluşturur. 

7     https://www.youtube.com/watch?v=mIStKlWPS-4
8     Develioğlu, F. (2002: 1123). “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat”, Aydın Kitabevi, 

Ankara.
9     Öztuna, Yılmaz (1990: 461). Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi. Ankara.
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Makamlar için nasıl makamı makam yapan seyirdir tanımını öne sürebiliyorsak, 
usûlü usûl yapan kalıptır tanımı da aynı şekilde geçerlidir. Bu noktada, Avrupa 
müziğinin 9/8’lik ritmi ile geleneksel sanat müziğinin 9 vuruşlu (9/8’lik) usûlleri 
karşılaştırılabilir.10

Usûl, mûsıkînin temel direklerinden biridir.  Özellikle Türk Musikisinin met-
rik sistemi tarih boyunca çok büyük gelişme göstermiş ve sayıları bir hayli olan 
özel ritimlerimiz kullanılarak günümüze kadar gelmiştir. Türk Müziği nazariyatı 
ile ilgili yakın tarihimizde en önemli çalışmalar özellikle Rauf Yekta (1871-1935) 
ile başlamıştır diyebiliriz. Türk müzikolojisini çağdaş anlayışla günümüze geti-
ren, hatta kuran üç büyük müzikoloğumuz, Rauf Yektâ, Subhi Ezgi ve Sadettin 
Arel’dir. Türk Musikisi konusundaki diğer bütün bilgileri olduğu gibi, usûller ko-
nusundaki bilgileri de günümüze bu üç müzikolog, düzenleyerek taşımışlardır.11

Rauf Yekta “… Fârâbi’den bu yana yazılmış Türk müzikolojisi kitaplarını ho-
caları ile birlikte incelemiş, batı musikisiyle ilgili pek çok müzikoloji kitaplarını 
okumuş, bu konuda da pek çok bilgiye sahip olmuştur”.12 Türk Mûsıkîsi Nazariya-
tı adlı kitabında usûller hakkında önemli bilgiler vermiştir.

Usûlün ne olduğunu kavrayabilmek için düzüm (ikâ) kavramını bilmek ge-
rekir. Düzüm zaman içinde uygunluk demektir. 1, 2, 3, - 1, 2, 3 veya 1, 2, - 1, 2, 3 
şeklinde zaman içinde düzenli takip eden bir uyumdan söz edebiliriz. Düzüm-
le birlikte bu vuruşların kuvvetli ve zayıf zamanların belirtilmesi de usûlü be-
lirleyen önemli bir unsurdur. Her iki özellik kısaca zaman içinde uygunluk diye 
tarif edebileceğimiz usûlü meydana getirir. Daha geniş bir ifadeyle vuruşlarının 
kıymetleri birbirine eşit veya eşit olmayan, fakat mutlaka muhtelif kuvvetli, yarı 
kuvvetli ve zayıf zamanların belli bir şekilde sıralanmasıyla meydana gelen belli 
kalıplar halindeki sayı veya vuruş gruplarına usûl denir.13

Türk Musikisinde usûller genellikle basit – birleşik ve büyük – küçük olmak 
üzere iki ayarı sınıflamada incelenir.

 9 Basit Usûller: 2 ve 3 vuruşlu usûller.
 9 Birleşik Usûller: 4 vuruşlu ve diğer bütün usûller.
 9 Küçük Usûller: 2 vuruşludan 15 vuruşluya kadar usûller.
 9 Büyük Usûller: 16 zamanlı ve diğer bütün büyük usûller.

TÜRK HALK MÜZİĞİ’NDE USÛL
Türk müziğinin önemli bir diğer türü olan Halk Müziği kuramının usûl kavra-

mına bakışıyla ise şu şekildedir:

Türk Halk Musikisi usûllerini kendi bünyesinin icaplarına göre tasnif edince, 
bu usûllerin başlıca üç esasa dayandığını görüyoruz:

 9 Ana Usûller ve üçerli şekilleri: 2, 3, 4, vuruşlu ve 6, 9, 12 vuruşlu olanlar.

10    Say, A. (2002: 555). “Müzik Sözlüğü”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
11  Özkan, İ. H.. (1984). “Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri - Kudüm Velveleleri”, 

İstanbul: Ötüken Neşriyat.
12    Özkan, age.: 557
13    Özkan, age.: 559
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 9 Birleşik Usûller: 5, 6, 7, 8, 9 vuruşlu olanlar.
 9 Karma Usûller:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 21, 27, 28 

vuruşlu olanlar.14

Atınç Emnalar benzer bir açıklamayla; “Geleneksel Türk halk müziği dağarın-
da, ritmik yapıya sahip eserler, ölçü birimlerine (usûllerine) göre ana usûller (2, 
3, 4 vuruşlular ve bunların üçerli şekilleri), birleşik usûller (5, 6, 7, 8, 9 vuruş-
lular) ve karma usûller (10 ve daha yukarı vuruşlular) olmak üzere üç grupta 
toplanır” demektedir.15

Muzaffer Sarısözen 60’lı yıllarda kaleme aldığı “Türk Halk Musikisi Usûlleri” adlı 
kitabında Türk Halk Müziği’nin usûl yapısı ile ilgili genel olarak şöyle söylemektedir: 

İlk bakışta monoton gibi gözüken Türk Halk Musikisi’nin, araştırdıkça çeşitli 
yönlerden incelikleri ihtiva eden, nefis bir sanat hüviyeti taşıdığı anlaşılır… Tür-
küleri notaya alırken kullanmaya mecbur kaldığımız çeşit çeşit ölçüler ve yeni 
yeni ritim şekilleri gösteriyor ki, Türk Halk Musikisi, usûl (mezür-ritim) bakımın-
dan da olağanüstü bir renklilik ve güzellik taşımaktadır.16 Sarısözen bu tespitleri 
yaptıktan sonra açıklamalarına şöyle devam etmektedir:

Kırık havaları notaya alırken görüyoruz ki, bunlardan bir kısmı Klasik Türk 
Musikisinin (Şark Musikisinin) bir kısmı da Garp Musikisinin usûllerine benze-
mektedir. Bunlardan ayrı olarak, her iki musikideki klasik usûllerle yazılmayan 
orijinaller de vardır17 diyerek bir bakıma halk müziğimize ait bazı usûlleri kla-
sik müziğimizden daha farklı bir yere oturtmaya çalıştığı söylenebilir. Sarısözen 
tarafından bu temel yaklaşımla yapılan usûl sınıflaması, daha sonra gelen araş-
tırmacılar ve eğitimciler tarafından da benimsenmiştir. Sarısözen “Türk Halk 
Musikisi” kitabının tamamında usûlleri sınıflarken “usûl”, özel olarak bir usûl, 
tipinden bahsederken ise “vuruş” terimini kullanmıştır. Türk müziğinde usûlü 
belirleyen en önemli unsurlardan biri “ika-düzüm” diğeri ise “darp-vuruş” kav-
ramlarıdır. Burada Sarısözen “vuruş” kavramını “darp” anlamında değil “vuruş 
zaman karşılığıdır” diyerek “zaman” kavramıyla eşdeğer kullanmıştır. Sarısözen 
kitabında usûl tiplerinin ne şekilde icra edildiği ile ilgili bir açıklama yapmamış-
tır. Bütün usûller kendilerini oluşturan ölçü içindeki “ika” yani “düzüm” değerle-
rini ifade eden rakamlarla anlatılmıştır.  Bu anlatım biçimi zaman içinde yaygın-
laşarak THM’ne ait ritimli veya karma ritimli eserlerin usûl yapıları aynı şekilde 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak rakamsal ifadelerle anlatılan usûllerin hangi 
yörede nasıl icra edildiğine dair net bir bilgiye rastlanmamıştır. Bugün ise halk 
türkülerinin usûl yapılarını açıklamada sadece bu yol yeterli olmayıp; eserlerin 
yöresinde icra edildiği biçimiyle, mahalli sanatçıların/âşıkların vurgulamaları ve 
ritim saz çalanların darplarındaki kuvvetli, yarı kuvvetli ve zayıf darplar dikka-
te alınarak bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Bu durum THM usûllerini 
anlatırken, doğal olarak beraberinde TSM usûl kuramından yararlanmayı da bir 
ihtiyaç haline getirmiştir. 

14   Özalp,  N. (2000: 425). “Türk Mûsikîsi Tarihi II”, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
İstanbul.

15     Emnalar, age.: 115
16     Sarısözen, M.  (1962). “Türk Halk Musikisi Usûlleri”, Resimli Posta Matbaası, Ankara.
17     Sarısözen, age.: 5
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Aslında Türk müziğinin önemli bir kolunu oluşturan halk müziğimiz, birçok 
yönüyle klasik müziğimizle büyük benzerlikler gösteren, adeta birbirini tamam-
layan bir bütünün parçalarıdır. Bu benzerliği kısaca şöyle açıklayabiliriz.

 9 Halk müziğimiz de, klasik müziğimiz de, askerî ve dinî müziklerimiz gibi, 
bu milletin öz malı ve eseridir.

 9 Her ikisi de aynı koma aralıklı ses sistemine, makam-usûl-çalgı-form şiir 
özelliklerine dayanır.

 9 Her iki türün gösterdiği farklılıklar, kesin olarak kök ayrılığından değil, 
icra edildikleri çevrelerin şart ve özelliklerinden kaynaklanır.18

KIRIKKALE YÖRESİ HALK MÜZİĞİ 
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Orta ve Yukarı Kızılırmak Havzası 

(Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) değişik uygarlık kalıntılarının 
birbiriyle kucaklaştığı, Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biridir. İlk çağ-
lardan beri yerleşim alanı olan bu topraklar çağlar boyunca Hitit, Frig, Kimmer, 
Pers, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hâkimiyetinde kalmıştır. Dün-
ya tarihinde en önemli ve güçlü atlı kavimlerden olan Türkler, Anadolu’ya XI. yüz-
yıldan itibaren yerleşmeye başlamış, beraberlerinde getirdikleri kültür bilgilerini 
de bu bölgeye taşıyarak, bugünkü halk bilgilerinin temelini oluşturmuştur.19

Kırıkkale tarihinin 1925 yılında top ve mühimmat fabrikasının temellerinin atıl-
ması ile başladığını söylemek mümkündür. Bu nedenle Kırıkkale il merkezi,  kentli 
kültür özellikleri taşımada henüz yolun başında sayılabilir. Ancak Türklerin Ana-
dolu’ya gelmeleriyle birlikte kurulan ilçe, köy ve kasabalar bu anlamda derin bir 
tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. “1121 yılında Balışeyh’te ilk camii yapılmış, 1127 
yılından itibaren bir Türkmen yerleşim bölgesi haline gelmiştir. İşgal görmemiş, 
etnik dağınıklığı az, dini homojenliği belirgin, Türkiye’nin en az kültür değişimi ge-
çirmiş yörelerindendir”.20 Bu durum Kırıkkale yöresi müzik zevkinin ve anlayışının 
fazla bir değişim geçirmeden kendi içinde korunarak yaşamasını sağlamıştır.  

Kırıkkale il merkezi profili büyük ölçüde Ankara, Yozgat, Kırşehir ve Çorum olmak 
üzere eski tarihi ve kültürel mirasa sahip Keskin, Balışeyh, Sulakyurt ve Çelebi gibi 
ilçe, kasaba ve köylerden iş bulmak amacıyla göç ederek gelen yöreliler tarafından 
oluşmuştur. Kırıkkale 1989 yılında il olmuş, 1992 yılında ise üniversite kurularak çok 
kısa zaman diliminde kentleşme ve göç sürecini yaşamıştır. Bu nedenle Kırıkkale il 
merkezi, kültürünün yakın geçmişi hakkında birtakım bilgiler verse de, daha derin bir 
bilgiye sahip olabilmenin yolu kendisini kuşatan kültürel çevreyi iyi anlamaktan geçer. 
Ancak bu yolla Kırıkkale yöresi müzik kültürü ile ilgili derin bir bilgiye sahip olabiliriz.

Kırıkkale halk kültürü özellikleri yönünden, Kırşehir, Çorum ve Ankara’nın 
özellikle de Kırşehir’in özelliklerini taşır. Türkmen yerleşimine uygun olarak halk 
müziği alanında uzun havaların (bozlaklar, ağıtlar), halk oyunlarında ise halayların 
ağırlığı hissedilir. Alevî köylerinde ve özellikle Hasandede’de halk müziğinde deyiş-
ler, nefesler, dinî oyunlardan da sahamlar ön plâna çıkar.21

18     Tanrıkorur, C. (2003: 27). “Müzik, Kültür, Dil”,  Dergâh Yayınları, İstanbul.
19     Artun, E. (2005). “Türk Halkbilimi”. Bayrak Matbaası, s.13-181, İstanbul.
20     Tan, N., & Turhan, S. (2000: 9-10). “Ankara Halk Müziği”. Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara.
21     Tan & Turhan,  age.
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Yörenin en önemli halk çalgıları davul–zurna ve bağlamadır. Bunlardan son-
ra en çok çobanların çaldığı dilli ve dilsiz kaval gelir. Def, zilli maşa, kaşık vurmalı 
çalgılardandır. Hasandede’de düzenlenen âyin-i cemlerde keman çalındığı da gö-
rülmüştür.22 Halaylar başta olmak üzere ritimli, karma ritimli ezgilerde ve hatta 
serbest ritimli bozlaklarda, ağıtlarda bile zurna ve ayrılmaz parçası asma davul en 
çok kullanılan iki çalgıdır. 

Davul
Davul’a ait elimizdeki en eski çalgı resimleri Sümer ve Hitit rölyeflerinde gö-

rülmektedir. M.Ö. 1900-1200 yıllarında Anadolu’da yaşamış olan Hititler’e ait 
Ankara “Anadolu Medeniyetleri Müzesi”nde bulunan bir rölyef ve Paris “Louvre 
Müzesi”’nde bulunan bir kabartma taş M.Ö. III. yy.ın son yarısında Gudea devrine 
ait bir kadını göstermektedir.23

Davul, kullanılışındaki kolaylık kadar, coşturmaya, debdebeye, tantanaya ve 
hatta savaşta düşmanı ürkütüp yıldırmaya elverişliliğiyle ününü çağlar boyu üs-
tün tutturdu. Debdebe tantana gibi onun sesini taklit edici yansıtmalar (onoma-
topoler) mecaz anlamlarıyla da türlü doğu dillerinde tutunabildiyse bu hal böyle-
ce sebepsiz değildi. Vurma çalgıların mesela kopuz, ıklığlardan çok daha önceleri 
kavmiyet sınırlarını aşabildiği meşhurdur.24

M.Ö. VII-M.Ö. III. yy.’larda yaşamış Sakalar çağından 1620-1501 Özbekler 
çağına kadar davul hakkında bir fikir verebilecek tarihi bir kalıntıya ve resme 
rastlanmamaktadır. Selçukluların, süslü tokmaklı ve altın işlemeli davullar kullan-
dıklarını tarihler kaydetmektedir. Buna göre Selçuklularda davula ne kadar önem 
verildiği kolayca anlaşılıyor. Daha başka çeşitli tarihi kaynaklardan da davulun 
Türklerde; dini ve din dışı törenlerde, askerlikte, eğlencede, oyunda çok önemli 
bir yeri olduğunu görüyoruz.25 

Davul, Türk vurmalı çalgılarının sembolü olarak kabul edilir. Türk milletinin ha-
yatında önemli ve hatta kutsal diyebileceğimiz yeri vardır. İlk dinsel merasimlerden 
savaş alanlarına, mehterhanelerden köy meydanlarına kadar hayatımızın bir parçası 
olmuştur. Davul tarihimizde çok değişik amaçlarla kullanılmıştır. Daima egemenliği-
mizin simgesi olmuştur. Davul Türk halk müziğimizin vurmalı, bagetli (sopalı) sazları-
nın başında gelmektedir. Önemli özelliği de zurnanın daimi eşlikçisidir.26

Yüzyıllar boyunca babadan oğula geçen davul çalma geleneği üniversitelerde, 
konservatuarlarda, halk eğitimi merkezlerinde akademik olarak öğretilmektedir, 
hatta okul öncesi ve engelliler eğitiminde de faydalı bir şekilde kullanılmaktadır.27

22    Yönetken, H. B. (1966: 21-22). “Derleme Notları I”, Orkestra Yayınları, İstanbul. Akt.: 
Tan & Turhan,  age.: 27.

23    Emnalar, age.: 98.
24   Gazimihal, M. R. (1975: 7) “Türk Vurmalı Çalgıları” Kültür Bakanlığı, Milli Folklor 

Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara.
25     Emnalar, age.: 98
26     Emnalar, age.: 100
27     Şahin, M. (2011: 2).“Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun Yapısal Olarak 

ve Çalım Teknikleri Açısından İncelenmesi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 27, Celalabat/
Kırgızistan.
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Davul–zurna ikilisi Kırıkkale yöresi halayları başta olmak üzere ritimli ve kar-
ma ritimli sözel/çalgısal eserlerin tamamında kullanılan çalgılardır. Keskin Halayı 
ise davul–zurna ikilisinin icra anlamında zirveye ulaştığı THM’nin önemli eserle-
rinden biridir. Küçük farklarla yörenin her köyünde oynanan/çekilen halay, ba-
rındırdığı bölümler bakımından özellikle asma davul darplarının, yöreye ait diğer 
birçok türküde kullanılan davul eşliğiyle benzerlik göstermesi bakımından, icra an-
lamında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Keskin Halayı’na davulu ve zurnasıyla 
eşlik edebilen bir kişi artık ustalaşmış denilebilir. Belki bu nedenle, hem icracılar 
birbirlerine hem de yöre halkı icracılara “usta” unvanıyla hitap ederler. Yörenin 
önde gelen usta asma davul ve zurna icracıları aşağıda verilmiştir.

Kırıkkale Yöresi Usta Asma Davul İcracıları

Arap Şahin, Altan Çöke, Halil Çöke, Haydar Çöke, Kenan Çöke, Sebahattin 
Çöke, Tuncer Çöke, Ethem Şahin, Hüseyin Şahin, Serkan Şahin, Aydın Çelebi, İs-
met Öge, Ertuğrul Çöke, Veysel Demirok, Haydar Durmaz, Ahmet Çelebi, Muhar-
rem Köksal, Ekrem Taşan, Suat Taşan, Savaş Barin, Şahin Karakuş, Tuncay Barın, 
Eren İçten, Öner Çöke, Kadir Çulha.

Kırıkkale Yöresi Usta Orta Kaba Zurna İcracıları

Hakverdi Dolu, Mehmet Dolu, Haydar Barin, Şirnaz Barin, Allahverdi Barin, 
Yetiş Barin, Bulduk İçen, Hasan Köksal, Hüseyin Köksal, Mehmet Demirok, Me-
tin Öge, Hakverdi Öge, İsmail Şahin, Süleyman Şahin, Tacettin Köksal, Erol Çorlu, 
Murat Çelebi, Cihangir İçten, Yaşar İçten, Erdoğan Demirok, Nusret Taşan, Şenol 
Taşan, Yakup Taşan, Ekrem Karakuş, Kerem Karakuş, Yaşar Çulha, Aslan Çulha.

KESKİN HALAYI
Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Keskin28 ilçesinin tarihi belge ve seya-

hatnamelerden edinilen bilgilere göre eski bir tarihe sahip olduğu anlaşılmakta-
dır. Keskin, Denek Dağı yakınlarında kurulmuş olmasından dolayı önceleri Denek 
Madeni adını almış, daha sonra Keskin Madeni denilmiştir. Bilahare kısaltılarak 
Keskin adını almıştır. Keskin ismi pek çok tarihi belgede belli bir yerleşim merke-
zinden çok şimdiki Elmadağ ile Kırşehir, Yozgat arasındaki coğrafi bölgeyi kastet-
mek üzere kullanılmıştır. Keskin adının nereden geldiği de kesin olarak bilinme-
mektedir. Evliya Çelebi, Seyahatnamelerinde Sivas Eyaleti’ ne bağlı Sancaklardan 
söz ederken Çorum Sancağından sonra Keskin Sancağından da söz etmektedir. 
Buna göre Keskin’in yakınında bir şehir olduğu, Keskin adının muhtemelen bura-
dan geldiği sanılmaktadır. Ancak İlçeye 8 km. uzaklıktaki Ceritkale Köyü’nde Eti-
ler’den kalma kayalara oyulmuş mağaralar içinde bulunmuş olan kabartma boğa 
ve aslan resimlerinden, ilçenin tarihinin daha eskiye dayandığı anlaşılmaktadır. 

Bugün Kırıkkale vilayeti sınırları içerisinde kalan bölge 16. yüzyılda Ankara, 
Çankırı, Kırşehri ve Bozok sancaklarına bağlı idari birimlerden teşekkül etmiştir… 
İçinde Keskin’inde bulunduğu Kırşehri Sancağının kapsadığı bölgenin, Kırıkka-
le’nin tamamı düşünüldüğünde çok büyük alana karşılık geldiği söylenebilir. Balı-
şeyh ilçesinin ve Sulakyurt ilçesinin doğu kısımları ile Delice ilçesinin tamamı, Bü-
yükafşar, Büyükyağlı, Çerikli, Aşağı Mahmutlar, Keskin merkezinin kuzey ve doğu-
sunda kalan kısımları “Keskin Nahiyesi” adıyla Kırşehri Sancağına, Ahili, Köprüköy, 

28      http://www.keskin.gov.tr/ilce-tarihce
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Çelebi ve muhtemelen Keskin merkez olmak üzere Ankara-Kayseri karayolunun 
güneyinde kalan kısımlar Kızılırmak’a kadar “Dinek Nahiyesi” adıyla Kırşehri San-
cağına bağlıdır. Daha sonraki yıllarda bir takım idari değişiklikler vuku bulmuştur, 
ancak umumiyetle 16. yüzyıldaki bu teşkilatlanma yürürlükte kalmıştır.29 

Kırıkkale tarihinin ve kültürünün büyük bir bölümünü oluşturan Keskin’in de 
dahil olduğu bölgede, halay oyunları halk kültürü içinde önemli bir yere sahiptir. 
Anadolu’nun hemen her yerinde görülen “halay” aslında davul-zurna ile birlikte bü-
tünleşmiş, birbirinden ayrı olarak düşünülemez bir oyun türüdür. Doğuda Ağrıdan 
başlayarak Van, Bitlis, Tunceli, Erzincan’ın bir kısmı, Elazığ, Malatya, Siirt, Batman, 
Hakkâri, Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Gaziantep, Urfa ve Maraş, Orta Anadolu’da 
Ankara’nın bazı köyleri, Çankırı ırmak boyları özellikle, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, 
Amasya, Kırşehir’in bazı bölümleri, Kayseri, Nevşehir, Niğde güneyde Adana, Hatay, 
Seyhan, Tarsus il ve ilçelerini içine alan büyük bir coğrafyada kendini gösterir.30

Halayın karakterinden kaynaklanan ritmik hareketler, müziğin gidişini de be-
lirler. Halayın bütününü oluşturan her bir bölümün metronomu ve usûl darpları 
farklıdır. Halayların dışında davul – zurna ile icra edilen ritimli ezgilerin birçoğu, 
halayların bölümlerindeki icraya benzer tempo ve darplarla icra ediliriler. Söz-
lü eserlerin bazıları, Keskin Halayının özellikle 1. ve 2. bölümünde bir diğerinin 
yerine söylenebilmektedir. Bu nedenle yöre eserleri bağlamayla icra edilirken, 
sanki davul zurna ile çalınıyormuş gibi bir algı uyandırır. Bunun en açık örneğini 
yöre mahalli sanatçısı Hacı Taşan icrasında görmek mümkündür.

Müzikal yapı ve oyun değişikliği itibariyle halaylar çeşitli bölümlerden olu-
şur. Bunlar tek, iki, üç ve dört bölümlüdür. İki bölümlü halaylar genellikle, ağır-
lama-yeldirme, ağırlama-yanlama, yanlama- hoplatma, iki ayak-hoplatma şeklin-
dedir. Son bölüm muhakkak hızlı olmalıdır.

Üç bölümlü halaylar ağırlama-yanlama-hoplatma, ağırlama-iki ayak-hoplat-
ma, ağırlama üçayak-hoplatma, ağırlama-yürütme-hoplatma şeklindedir.

Dört bölümlü halaylar; ağırlama-yanlama-ikiayak-hoplatma, ağırlama-yan-
lama-üçayak hoplatma, ağırlama-yanlama-ikiayak-üçayak veya hoplatma, sık-
tırma-ikiayak-üçayak hoplatma şeklinde oynanır. Bölümler değiştikçe müzik de 
değişir. Bölümler yörelere göre değişik isimler de alır.31

Halil Bedi Yönetken 1945 yılı Ankara derlemeleri sırasında Keskin’e gitmiştir. 
Keskin gözlemlerini şu cümlelerle anlatmaktadır. Bir Keskin Halayı süitine (dizi-
sine) misâl: 1. Ağır Halay (orada Haley diyorlar), 2. Cembekli, 3. Üçayak, 4.Yanla-
ma, 5.Yelleme (Farfara), 6. Yeğinleme (Hoplatma).32

İkinci derece halk oyunları antrenörü ve yöre usta öğretici belgeli Kırıkkaleli Salih 
Uygurtaş’la yapılan görüşmede, Keskin Halayının 4 bölüm olduğunu ifade etmektedir:

 9 Ağırlama (Bu bölümde, sözsüz çalınan ezgiden başka, genellikle aynı 
metronomda icra edilen Su Gelir Millendirir/Kerpiç Kerpiç Üstüne, 
Başımda Altın Tacım ve Helkemi Suya Daldırdım adlı eserlerden biri de 
tercihen söylenir)

29      Kankal, A. (1998:225-235-236).Kırıkkale Tarihine Dair Araştırmalar I. İskân, OTAM, 
sayı; 9, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/114257

30     Şahin, age.:3
31     Şahin, age.: 3-4
32     Tan, N. &Turhan, S. (2000). “Kırıkkale Halk Müziği”, s: 22, Ankara.
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 9 İkileme (Bu bölümde ise sözsüz çalınan ezgiden başka, Bugün Ayın Işığı, 
Köprüden Geçti Gelin, Allı Turnam, Sunayı da Deli Gönül ve Değirmenin 
Bendine adlı eserlerden biri tercihen söylenir)

 9 Yanlama 
 9 Hoplatma/Oba Sıçratması

Devam etmek istenirse Hopbarelim ve Hoş Bilezik oyunlarını da oynarız.

Yöre mahalli saz sanatçılarından Ekrem Çelebi, Fahri Çelebi ve usta zurna ic-
racılarından Allahverdi Barin de Salih Uygurtaş’la aynı görüşü paylaşmaktadırlar.

Kırıkkale yöre usta öğretici belgeli Mehmet Süreyya Aras ise konuyla ilgili 
olarak; “Keskin Halayı bazı yerlerde farklılık gösterse de genel olarak ağırlama, 
ikileme, yanlama, hoş bilezik ve hoplatma olarak beş bölüm dizisiyle oynanan bir 
halaydır. Köylerde düğünlerde bu şekilde oynanır. Türkiye Halk Oyunları Fede-
rasyonunun yarışma talimatı 9.5. maddesinde “Oyun Süreleri Geleneksel (Dü-
zenlemesiz) ve Geleneksel (Düzenlemeli) Dal” da; en az 8, en fazla 10 dakikadır 
bilgisi yer almaktadır. Yarışmalara kabul sürecinde; halayın başına 1,5–2 dakika-
lık uzun hava ilave edilmesi, zaten hoş bilezik bölümü olmadan ortalama 9.5 - 10 
dakika süren oyunda, 4. bölüm olan hoş bilezik bölümünün dışarıda bırakılma-
sına neden olmuştur. Ayrıca hoş bilezik bölümünün diğer bölümlere göre öğre-
tilmesi ve oynanmasının zor olması da bu durumun oluşmasına etki eden diğer 
önemli bir unsur olmuştur” demektedir. 

Böylece Keskin Halayı adlı eserin yörede çoğu zaman ağırlama, ikileme, yanla-
ma, hoş bilezik ve hoplatma olarak 5 bölüm, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 
yarışmalarında ise süre sınırlaması nedeniyle değişiklik yapılarak ağırlama, iki-
leme, yanlama ve hoplatma olarak 4 bölüm dizisiyle oynandığını söyleyebiliriz.

İlgili video kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yörede icra edi-
len “Keskin Halayı” ile TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında yer alan “Keskin 
Halayı” (Nota 1) adlı eserin notası incelendiğinde, ikisi arasında bazı farklılıklar 
olduğu dikkati çekmektedir. Bunlar:

 9 Nota 1’e göre halayda ağırlama ve hoplatma adıyla iki bölüm yer almaktadır. 
Yörede ise ağırlama, ikileme,  yanlama, hoş bilezik ve hoplatma olmak 
üzere genellikle beş, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yarışmalarında 
ise dört bölüm dizisiyle oynanmaktadır. 

 9 Yöre icrasında ağırlama bölümünün usûlü farklı duyulmaktadır. Nota 1’e 
göre ağırlama bölümünde usûl 4 vuruşlu sofyan usûlündedir. İlgili video 
kaydında ise duyum olarak 4+4 düyek usûlünde olduğu tespit edilmiştir. 

 9 Nota 1’de ağırlama ve ikileme bölümlerinde yer alan birçok tartımın, 
ilgili video kaydında farklı duyulduğu gözlenmiştir. Bu nedenle farklı 
tartımların yer aldığı şekliyle eserin notası yeniden yazılmıştır (Nota 2). 

Birinci Bölüm (Ağırlama) ve Asma Davul Darpları
TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında 144 Repertuvar sıra numarası ile ka-

yıtlı “Keskin Halayı” adlı eserin ağırlama bölümünün ilk on satırına ait notaları 
aşağıda olduğu gibi verilmiştir (Nota 1). Devamında ise yeniden yazılan notası 
yer almaktadır (Nota).



Hamit ÖNAL 51

Nota 1: Keskin Halayı (Ağırlama) TRT
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Nota 2: Keskin Halayı (Ağırlama)
Notaya Alan                 Yazım Tarihi
Kaan Baştepe                  16/07/2018

Keskin Halayı
(Ağırlama)
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Ağırlama Bölümü’ne ait nota, ilgili video kaydında 2. saniyeden 1.50 saniyeye 
kadar olan kesittir. Nota 2 incelendiğinde; her ölçünün ilk dört vuruşluk zaman 
diliminde yer alan motifleri beşleme tartımıyla, 5. dörtlükte ise  tartımıyla 
devam ettiği tespit edilmiştir. Asma davulun ise; aşağıda Şekil 3’te görüldüğü 
gibi, genellikle ilk dört vuruşluk sürede sadece 4 adet bir vuruş, beşinci dörtlükte 
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beşleme ,  altıncı dörtlükte sadece bir vuruş, yedinci ve sekizinci dörtlükte ise  
 tartımıyla eseri icra edildiği görülmektedir. Oyun karakterinden kaynakla-

nan 2+3 bağlı    tartımlarının sıkça kullanıldığı göze çarpmaktadır.  

Nota 1’de, ağırlama bölümü, Muzaffer Sarısözen’in yaptığı sınıflamaya göre 
ana usûllerden 4 vuruşlu sofyan usûlündedir. Yeniden yazılmış olan Nota 2’de  
ise, Suat Taşan’ın asma davul ve Nusret Taşan’ın orta kaba zurna çaldığı görün-
tüde ağırlama bölümü, asma davulun ezgiye eşlik ederken kullandığı darplar ve 
ezgi/söz dağılımı dikkate alındığında 4+4 vuruşlu düyek usûlü ile notaya aktarıl-
masının daha doğru olacağı değerlendirilmiştir. Konuya açıklık getirmesi ve gör-
sel bir karşılaştırma yapılabilmesi bakımından Şekil 1’de sofyan, Şekil 2’de düyek 
ve Şekil 3’de ise düyek usûlü asma davul darpları sırasıyla verilmiştir.

Şekil 1: Sofyan Usûlü Darpları

K33                     YK34        Z35

Şekil 2: Düyek Usûlü Darpları

 
YK    K           YK    K        Z      

 

Şekil 3: Ağırlama Bölümü Asma Davul Genel Darpları

   YK  K   YK  YK  Z     K     K  K YK  Z        Z   

33     K: Kuvvetli
34     YK: Yarı kuvvetli
35     Z: Zayıf
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Şekil 2’ye göre Şekil 3’te 2. 3. 7. ve 8. vuruşların farklı ritmik gözelere bölü-
nerek yorumlandığı ve böylece yöreye özgü bir çeşit düyek velvelesi uygulandığı 
gözlenmiştir. 

Şekil 4: Sıklıkla Kullanılan Asma Davul Darpları

İlgili video kaydına göre ağırlama bölümünün usûl darplarının, icra sırasında 
çeşitli varyasyonları yapılsa da genel olarak Şekil 3’de görüldüğü gibi; yarı kuv-
vetli, kuvvetli, yarı kuvvetli, yarı kuvvetli, zayıf, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, zayıf 
şeklinde uygulandığı görülmektedir. Bu bölümde icra edilen asma davul darpla-
rıyla ilgili olarak Cihangir İçten:  “Biz buna yedi tokmak bir çubuk deriz ” demek-
tedir.

Kaan Baştepe’nin “Notaya Aktarılmış Türk Halk Müziği Eserlerinin Kaynak 
Kişi İcrasına Göre İncelenmesi” 36  adlı yüksek lisans tezinde Keskin Halayı adlı 
eserin ağırlama bölümü ile ilgili aşağıdaki davul darpları tespit edilmiştir. 

Şekil 5: Ağırlama Bölümü Asma Davul Darpları

Nota 2’de halayın 1. bölümü olan ağırlama bölümünde metronom değerinin 
dörtlük notaya 96 olduğu gözlenmiştir. Halayın TRT notasında ağırlama bölümü-
nün metronom değeri ise dörtlük notaya 66 olarak gösterilmiştir.

İlgili videoda, asma davulun yukarıda Şekil 3, 4 ve 5’te yer alan usûllerin darp-
larını icra ederken, üst çizgide yer alan “düm” leri sağ el tokmak, “tek” leri ise sol 
el çubukla vurduğu gözlenmiştir. 

Davulcunun sağ elle “düm” leri tokmakla vururken; aynı zamanda diğer ta-
rafta sol elde çubuğu deriye çok yakın mesafede tuttuğu, tokmağın “düm” leri 
vurulurken deriye uyguladığı şiddetle doğru orantılı, diğer tarafta yer alan deride 
bir genleşme olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun, çubuğun deri üzerine dokun-
masına ve titremesine yol açtığı, böylece “düm” le beraber gelen “tek”, sürekli 
bir 32’lik değerde bir tril ve “tek” duyumundan ziyade “zzz”  şeklinde duyulduğu 
gözlenmiştir.

36     Baştepe, K. (2018: 59). “Notaya Aktarılmış Türk Halk Müziği Eserlerinin Kaynak 
Kişi İcrasına Göre İncelenmesi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.
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Ağırlama Bölümü Usûl Darpları İle İcra Edilen Kırıkkale Yöresine 
Ait Diğer Eserler

 9 “Helkemi Suya Daldırdım” adlı halayın; TRT THM Repertuvarında 1361 
Repertuvar sıra numaralı, Hacı Taşan’dan alınma Keskin yöresine ait, 4 
vuruşlu sofyan usûlünde, dörtlük notaya 66 metronom değerinde bir eser 
olduğu tespit edilmiştir.

 9 “Başımda Altın Tacım” adlı halayın; TRT THM Repertuvarında 954 
Repertuvar sıra numaralı, Muharrem Ertaş’tan alınma Kırşehir yöresine ait, 
4 vuruşlu sofyan usûlünde, dörtlük notaya 60 metronom değerinde bir eser 
olduğu tespit edilmiştir. Türkü her ne kadar Kırşehir yöresine ait olsa da 
aynı kültür coğrafyasında olmasından dolayı Kırıkkale yöresi Keskin Halayı 
ağırlama bölümünde söylendiği gözlenmiştir. Bu durumu destekler nitelikte, 
eserin Nida Tüfekçi tarafından notaya alınan TRT THM Repertuvarında,  
eserin başlangıç bölümünde ağırlama ifadesi yer almaktadır.

 9 “Su Gelir Millendirir” adlı halayın; TRT THM Repertuvarında kaydına 
ulaşılamamıştır. İlgili video kaydından37 Neşet Ertaş icrasıyla metronom 
değeri dörtlük notaya 95 olarak tespit edilmiştir. Türkü “Başımda Altın 
Tacım” adlı eserin seyrine benzer bir yapıdadır. En önemli farkı “Gitme Uzak 
Yollarına Kurban Oluyum, Tatlı Söyle Dillerine Hayran Oluyum” şeklinde 
sözleri olan bir nakarat bölümünün olmasıdır. Türkünün yörede “Kerpiç 
Kerpiç Üstüne”  sözleriyle devam ettiği tespit edilmiştir.

37     https://www.youtube.com/watch?v=rAKnTVk_kvA
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İkinci Bölüm (İkileme) ve Asma Davul Darpları
  Nota 3: Keskin Halayı (İkileme)
 Notaya Alan                                   Yazım Tarihi

     Kaan Baştepe                  16/07/2018
Keskin Halayı

(İkileme)

Eserin ikileme bölümü 2.53 saniyeden itibaren yörede sıkça icra edilen eserler-
den biri olan “Bugün Ayın Aşığı” adlı türküyle devam ettiği için yeniden notaya alın-
mamıştır. İkileme bölümü ile ilgili nota, 1.50’den 2.53 saniyeye kadar olan kesite 
aittir. Bu bölümün metronom değerinin dörtlük notaya 76 olduğu tespit edilmiştir.

Nota 3 incelendiğinde; her ölçüde bir ya da birkaç tane beşleme    tartımı-
nın yer aldığı, dördüncü vuruşta ise ölçünün genellikle sus ile bittiği tespit edilmiş-
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tir. Asma davulun ise Şekil 9’da görüldüğü gibi, eserin genellikle 1. ve 3. vuruşların-
da sadece 2 adet bir vuruşluk, ikinci ve dördüncü vuruşlarında ise beşleme  ya 
da   tartımlarından oluşan bir darp anlayışıyla icra edildiği gözlenmiştir. 

Halayın ağırlama bölümünde ‘düm’ lerde yapılan uygulamanın bu bölümde 
de aynı şekilde yapıldığı; tokmağın ‘düm’ leri vururken deriye uyguladığı şiddetle 
doğru orantılı diğer tarafta yer alan deride bir genleşme oluştuğu, bu durumun 
çubuğun deri üzerine dokunmasına ve titremesine yol açtığı, böylece sol eldeki 
çubukla sürekli bir otuz ikilik değerde trilin, ‘düm’ le beraber gelen bir ‘zzz’ vo-
kali şeklinde duyulduğu tespit edilmiştir. Konuya açıklık getirmesi ve görsel bir 
karşılaştırma yapılabilmesi için; Şekil 6’da sofyan, Şekil 7’de velveleli sofyan, Şekil 
8’de sofyan usûlü asma davul darplarından bir kesit ve Şekil 9’da ise sofyan usûlü 
asma davul genel darpları sırasıyla verilmiştir. 

Şekil 6:  Sofyan Usûlü Darpları 

K                    YK        Z       

Şekil 7: Velveleli  Sofyan Usûlü 

K               YK    Z          YK              Z

Şekil 8: Ağırlama Bölümü Asma Davul Darpları38

     Şekil 9: İkileme Bölümü Asma Davul Genel Darpları

 K      Z       K            K               YK            Z    Z       

İlgili video kaydına göre ikileme bölümünün usûl darplarının icra sırasında çe-
şitli varyasyonları yapılsa da genel olarak Şekil 9’da görüldüğü gibi; kuvvetli, zayıf, 
38     Baştepe, age.
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kuvvetli, kuvvetli, yarı kuvvetli, zayıf, zayıf şeklinde uygulandığı gözlenmiştir.

Şekil 7 ile Şekil 9 karşılaştırıldığında, birinci ve üçnüncü vuruşların aynı değer-
de, ikinci ve dördüncü vuruşların ise farklı olduğu görülmektedir. Şekil 9’da yer 
alan ikinci ve dördüncü vuruşların beşleme tartımı olduğu gözlenmektedir. Böyle-
ce Şekil 9’da yöreye özgü bir çeşit sofyan velvelesi uygulandığı görülmektedir. 

İlgili videoda, asma davulun yukarıda Şekil 8 ve Şekil 9’da yer alan usûllerin 
darplarını icra ederken, üst çizgide yer alan ‘düm’ leri sağ el tokmak, ‘tek’ leri 
ise sol el çubukla vurduğu gözlenmiştir. Davulcunun sağ elle ‘düm’ leri tokmakla 
vururken; aynı zamanda diğer tarafta sol elde çubuğu deriye çok yakın mesafede 
tuttuğu, tokmağın ‘düm’ leri vurulurken deriye uyguladığı şiddetle doğru orantılı, 
diğer tarafta yer alan deride bir genleşme olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun, 
çubuğun deri üzerine dokunmasına ve titremesine yol açtığı, böylece ‘düm’ le 
beraber gelen ‘tek’, sürekli bir otuz ikilik değerde bir tril ve ‘tek’ duyumundan 
ziyade ‘zzz’  şeklinde duyulduğu tespit edilmiştir.

Eserde Şekil 9’da kullanılan genel darplarla birlikte sıklıkla Şekil 10’daki 
darplar, seyrek olarak da Şekil 11 ve Şekil 12’deki darplar kullanılmaktadır. 

Şekil 10: Sıkça Kullanılan Diğer Darplar

Şekil 11: Seyrek Kullanılan Diğer Darplar

Şekil 12: Seyrek Kullanılan Diğer Darplar

İkileme Bölümü Usûl Darpları İle İcra Edilen Kırıkkale Yöresine Ait 
Diğer Eserler

Nim Sofyan Usûlünde Olan Eserler
İki vuruşlu nim sofyan usûlde yazılmış olmasına rağmen Keskin Halayı ikile-

me bölümü asma davul darpları ile çalınabilen eserler aşağıda sıralanmıştır. İlgili 
video kaydına göre alınmış Nota 3’te yer alan notada ikileme bölümünün sofyan 
usûlünde olup, metronom değeri dörtlük notaya 76 olarak belirlenmiştir. Benzer 
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darplarla icra edilen nim sofyan eserlerde ise bu değerin, yaklaşık yarısı olduğu 
tespit edilmiştir.

 9 “Allı Durnam” adlı türkü39, TRT THM Repertuvarında 144 sıra numarası 
ile kayıtlı olup,  notasında metronom değeri bilgisine rastlanmamıştır. 
Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılan Kırıkkale Halk Müziği kita-
bında ise aynı eser notasında metronom değeri dörtlük notaya 48 olarak 
gösterilmiştir. Aynı eser ilgili video kaydında Hacı Taşan tarafından 43 
olarak icra edildiği tespit edilmiştir.

 9 “Köprüden Geçti Gelin” adlı türkü40, TRT THM Repertuvarında 3251 sıra 
numarası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri bilgisine ulaşıla-
mamıştır. Neşet Ertaş’a ait ses kaydında metronom değeri dörtlük nota-
ya 43 olarak icra edildiği tespit edilmiştir.

 9 “Erciyes’ten Duman Kalktı” adlı türkü41  TRT THM Repertuvarında 3879 
sıra numarası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri bulunmamak-
tadır. Hacı Taşan’a ait ses kaydında metronom değeri dörtlük notaya 47 
olarak belirtilmiştir. Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılan Kırıkka-
le Halk Müziği kitabında ise aynı eser notasında metronom değeri dört-
lük notaya 60 olarak gösterilmiştir.

Sofyan Usûlünde Olan Eserler
 9 “Bugün Ayın Işığı” adlı türkü42 TRT THM Repertuvarında 561 sıra nu-

marası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri bilgisine rastlan-
mamıştır. İlgili videoda Hacı Taşan tarafından yapılan icrada metronom 
değeri dörtlük notaya 87 olarak belirlenmiştir. 

 9 “Değirmenin Bendine” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 561 sıra 
numarası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri bilgisine rastlan-
mamıştır. İlgili videoda Hacı Taşan tarafından yapılan icrada metronom 
değeri dörtlük notaya 87 olarak belirlenmiştir. 

 9 “Yüce Dağ Başında Yağan Kar İdim” adlı halay43 TRT THM Repertuva-
rında 2658 Sıra No ile kayıtlı olup,  notasında metronom değeri dörtlük 
notaya 76 olarak belirlenmiştir.

 9 “Köprüden Geçti Gelin” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 3251 sıra 
numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri dörtlük notaya 75 olarak 
belirlenmiştir. 

 9 “Yaylalar İçinde Erzurum Yayla” adlı halay TRT THM Repertuvarında 
1946 sıra numarası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri dörtlük 
notaya 96 olarak belirlenmiştir.

39     https://www.youtube.com/watch?v=XQ16Fxcsbhc
40     https://www.youtube.com/watch?v=0_JPgmcWRZQ 
41     https://www.youtube.com/watch?v=ZT5pm-aS8Gc
42     https://www.youtube.com/watch?v=maGvw0MRPmE
43     https://www.youtube.com/watch?v=VcVSGU2BPSU
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 9 “Sunayı Deli Gönül Sunayı”44 adlı türkü TRT THM Repertuvarında 1473 
sıra numarası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri bilgisine rast-
lanmamıştır. Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılan Kırıkkale Halk 
Müziği kitabında ise aynı eser notasında metronom değeri dörtlük nota-
ya 76 olarak gösterilmiştir. 

Sengin Semai Usûlünde Olan Eserler
 9 “Bir Yiğit Gurbete Gitse” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 647 

sıra numarası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri sekizlik 
notaya 104 olarak belirlenmiştir.  İlgili video45 kaydında Bahri İlhan 
metronom değeri dörtlük notaya 92 olarak icra etmektedir. Eserin 
usûlü TRT notasında 23/8’lik, Cengiz Kurt’un yazdığı notada ise 6/4’ 
lük olarak belirlenmiştir. Bu yazım TSM usûl kuramında 2+2+2 şeklinde 
gösterilen sengin semai usûlüne uymaktadır.  Bu türkü asma davulla icra 
edilirken, her iki dörtlüğe bir olmak üzere Şekil 9’da gösterilen darplar 
uygulanmaktadır.

44    “Sunayı Deli Gönül Sunayı” adlı türkü yörede Keskin Halayı’nın ikileme bölümünde 
söylenen eserlerden biridir. Eserin Nida Tüfekçi tarafından yazılan notasında, 
sırasıyla 13, 19, 15, 14, 12, 14, 12 dörtlük usûllerle, değişken usûllü olarak notaya 
alınmıştır. Keskin Halayı’nın ikileme bölümü 4 vuruşlu sofyan usûlündedir. Türkünün 
bu notaya göre yapılan icra ile halayın ikileme bölümünde oynanması mümkün 
görünmemektedir. Bu nedenle, türkünün notasının ikileme bölümü usûlüne uygun 
olarak 4 vuruşlu sofyan usûlünde yeniden notaya alınmasının daha doğru olacağı 
değerlendirilmektedir (Önal, 2018).

45     https://www.youtube.com/watch?v=iMoyYvoxTs0
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Üçüncü Bölüm  (Yanlama) ve Asma Davul Darpları
           Nota 4: Keskin Halayı (Yanlama)
         

Notaya Alan       Yazım Tarihi
Kaan Baştepe                        16/07/2018

Keskin Halayı
(Yanlama)

Yanlama bölümü notaları 4.33’den 5.03 saniyeye kadar olan kesite aittir. Hala-
yın bu bölümünde, metronom değeri dörtlük notaya 108 olarak tespit edilmiştir.

Halayın ağırlama ve ikileme bölümlerinde ‘düm’ lerde yapılan uygulamanın 
bu bölümde özellikle son sekizlik değerdeki ‘düm’ darbında uygulandığı gözlen-
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miştir. Tokmağın ‘düm’ leri vururken deriye uyguladığı şiddetle doğru orantılı, 
diğer tarafta yer alan deride bir genleşme olduğu, bu durumun, çubuğun deri 
üzerine dokunmasına ve titremesine yol açtığı, böylece sol eldeki çubukla, sü-
rekli bir otuz ikilik değerde tril, ‘düm’ le beraber gelen bir  ‘zzz’ vokali şeklinde 
duyulduğu gözlenmiştir. Şekil 13’te nim sofyan, Şekil 14’te nim sofyan asma davul 
genel darpları, Şekil 15’te sözün bittiği ve Şekil 16’da sözün başladığı yerlerde 
uygulanan asma davul darpları aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 13: Nim Sofyan Usûlü Darpları

K         Z

Şekil 14: Yanlama Bölümü Asma Davul Genel Darpları

K         Z      Z  Z   YK     Z   K

Özellikle sözün bittiği cümle sonlarında, 2 veya 4 defa aşağıdaki darplar kulla-
nılır. Bu durum müziğin coşkuyla devam etmesini sağlamaktadır.

Şekil 15: Sözün Bittiği Bölümlerde Asma Davul Darpları

 

Özellikle sözün başladığı bölümlerde, 2 veya 4 defa aşağıdaki darplar kullanı-
lır. Bu uygulama sözlerin daha anlaşılır olmasına yardımcı olmaktadır. 

Şekil 16: Sözün Başladığı Bölümlerde Asma Davul Darpları
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Yanlama Bölümü Usûl Darpları İle İcra Edilen Kırıkkale Yöresine Ait 
Diğer Eserler

Nim Sofyan Usûlünde Olan Eserler
Aşağıdaki eserler, 2 vuruşlu nim sofyan usûlünde yazılmış, dörtlük notaya 80-

105 arası metronom değerinde olup, Keskin Halayı yanlama bölümünde uygula-
nan darplarla icra edildikleri gözlenmiştir.

 9 “Karşıdadır Evleri” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 2539 sıra numarası 
ile kayıtlı olup, notasında metronom değerine dair bir bilgiye rastlanmamıştır. 
Hamdi Özbay’ın yazdığı notada ise metronom değeri dörtlük notaya 86 olarak 
belirtilmiştir.

 9 “Mavilim Mavişelim” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 4043 sıra numarası 
ile kayıtlı olup, notasında metronom değerine ait bir bilgiye rastlanmamıştır. 
Soner Özbilen’in yazdığı notada ise metronom değeri dörtlük notaya 80 olarak 
belirtilmiştir.

 9 “Musa’m Tur Dağı’nda Koyun Güderken” adlı türküyle ilgili olarak TRT THM Re-
pertuvarında sıra numarası kaydına rastlanmamış, sadece ‘Derleyen’ bölümün-
de HAGEM46 ifadesi bulunmaktadır. Notada metronom değeri dörtlük notaya 
144 olarak gösterilmiştir. Mehmet Öcal tarafından yazılan notada ise metronom 
değeri dörtlük notaya 115 olarak belirtilmiştir.

 9 “Sen Gülerken Gül Açılır Yaz Olur” adlı türküyle ilgili olarak TRT THM Reper-
tuvarında sıra numarası kaydına rastlanmamıştır. ‘Kaynak Kişi’ ve ‘Derleyen’ 
bölümlerinde Ekrem Çelebi bilgisi bulunmaktadır. Notada metronom değeri 
dörtlük notaya 86 olarak gösterilmiştir. Mehmet Ali Gürsoy tarafından yazılan 
notada ise metronom değeri dörtlük notaya 85 olarak belirtilmiştir.

 9 “Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Taze” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 1041 
sıra numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlanma-
mıştır. Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı 
kitapta ise metronom değeri dörtlük notaya 85 olarak belirtilmiştir.

 9 “Giden Ay Tutulur mu?” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 2103 sıra numara-
sı ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri dörtlük notaya 93 olarak belirtil-
miştir. Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı 
kitapta ise metronom değeri dörtlük notaya 92 olarak belirtilmiştir.

 9 “Avşar Ağırlaması” adlı halayla ilgili olarak TRT THM Repertuvar sıra numarası 
kaydına rastlanmamıştır. Hem TRT THM Repertuvarında hem de Nail Tan ve 
Salih Turhan tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı kitapta metronom 
değeri dörtlük notaya 98 olarak belirtilmiştir.

 9 “Yanlama Halayı (2. bölüm hoplatma)” adlı halayla ilgili olarak TRT THM Reper-
tuvar sıra numarası kaydına rastlanmamıştır. Hem TRT THM Repertuvarında 
hem de Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı 
kitapta metronom değeri dörtlük notaya 115 olarak belirtilmiştir.

 9 “Memal Halay Havası” adlı halay, TRT THM Repertuvarında 12 sıra numarası 
ile kayıtlı olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Notasında 
yöresi Ankara /Bala olarak belirtilmekle birlikte Nail Tan ve Salih Turhan tara-
fından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı kitapta Ankara/Bala ve Kırıkkale/
Keskin olarak, metronom değeri ise dörtlük notaya 75 olarak belirtilmiştir.

46     HAGEM: Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
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Sofyan Usûlünde Olan Eserler
 9 “Altın Yüzük Ulanmaz” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 2119 sıra nu-

marası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri dörtlük notaya 96 olarak 
belirtilmiştir.

 9 “Ayrıldım Güler miyim?” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 3855 sıra nu-
marası ile kayıtlı olup, notasında metronom değeri dörtlük notaya 92 olarak 
belirtilmiştir. 

 9 “Caminin Ardı Ayaz” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 873 sıra numarası 
ile kayıtlı olup,  metronom değeri dörtlük notaya 100 olarak belirtilmiştir. 

 9 “Çay Aşağı Mum Direk” adlı türkü ilgili olarak TRT THM Repertuvar sıra nu-
marası kaydına rastlanmamıştır. Mehmet Öcal tarafından yazılan notada ise 
metronom değeri dörtlük notaya 76 olarak belirtilmiştir. 

 9 “Çekirgeyi Sürüverdim Yazıya” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 3816 
sıra numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlan-
mamıştır. Altan Demirel tarafından yazılan notada ise metronom değeri 
dörtlük notaya 84 olarak belirtilmiştir. 

 9 “Elif Çıkmış O Damın Başına” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 2714 sıra 
numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlanma-
mıştır. İsmet Akyol tarafından yazılan notada ise metronom değeri dörtlük 
notaya 96 olarak belirtilmiştir. 

 9 “Elif ’in Kınasın Çamur Ettiler” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 2715 
sıra numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri dörtlük notaya 88 olarak 
belirtilmiştir.

 9 “Enterisi Morumuş” adlı türkü ilgili olarak TRT THM Repertuvarında sıra 
numarası kaydına ve metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. 
Cengiz Kurt tarafından yazılan notada ise metronom değeri dörtlük notaya 
80-86 olarak belirtilmiştir.

 9 “Karaman’dan Gelir İken” adlı türkü ilgili olarak TRT THM Repertuvarında 
sıra numarası kaydına rastlanmamıştır. Ateş Köyoğlu tarafından yazılan no-
tada ise metronom değeri dörtlük notaya 95 olarak belirtilmiştir.

 9 “Menevşe Koymuşlar Gülün Adını” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 
1740 sıra numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri dörtlük notaya 84 ola-
rak belirtilmiştir.

 9 “Mor Koyun Meler Gelir” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 1782 sıra nu-
marası ile kayıtlı olup, metronom değeri dörtlük notaya 80 olarak belirtil-
miştir. TRT THM Repertuvarında yöre bilgisi olarak Ankara, Ahmet Yamacı 
tarafından yazılan notada ise Kırıkkale – Ankara olarak belirtilmiştir.

 9 “Ne Güzel Yakışmış Allar Ayşe’ye” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 3330 
sıra numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlan-
mamıştır. Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müzi-
ği’ adlı kitapta ise metronom değeri dörtlük notaya 90 olarak belirtilmiştir.

 9 “Cirit Havası” adlı eser TRT THM Repertuvarında 27 sıra numarası ile kayıtlı 
olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Nail Tan ve Sa-
lih Turhan tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı kitapta ise met-
ronom değeri dörtlük notaya 96 olarak belirtilmiştir. Asma davulla her bir 
vuruş süre için “düm / te-ke” darpları ve    tartımıyla icra edilir. Böylece 
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ölçüde dört defa ‘düm / te-ke’ vurulmuş olur.
 9 “Sinsin” adlı eser TRT THM Repertuvarında 110 sıra numarası ile kayıtlı 

olup; Muzaffer Sarısözen tarafından Bünyan yöresinden notaya alınmış ve 
metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Nail Tan ve Salih Tur-
han tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı kitapta ise Cemil Demir-
sipahi tarafından notaya alınmış ve metronom değeri dörtlük notaya 116 
olarak belirtilmiştir. Cirit Havasında olduğu gibi asma davulla her bir vuruş 
süre için    tartımıyla ve ‘düm / te-ke’ darpları ile icra edilir. Böylece 
ölçüde dört defa ‘düm / te-ke’ vurulmuş olur.

Sengin Semai Usûlünde Olan Eserler
 9 “Can Özümden Besmeleyi Çekince” adlı türkü TRT THM Repertuvarında 

3130 sıra numarası ile kayıtlı olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye 
rastlanmamıştır. Nail Tan ve Salih Turhan tarafından yazılmış ‘Kırıkkale 
Halk Müziği’ adlı kitapta ise Can Etili tarafından notaya alınmış ve metronom 
değeri dörtlük notaya 88 olarak belirtilmiştir. Bu yazım TSM usûl kuramında 
2+2+2 şeklinde gösterilen sengin semai usûlüne uymaktadır Bu türkü asma 
davulla icra edilirken, her iki dörtlüğe bir olmak üzere Şekil 14’de gösterilen 
darplar uygulanmaktadır.

Dördüncü Bölüm (Hoş Bilezik) ve Asma Davul Darpları

Nota 5: Keskin Halayı (Hoş Bilezik)

Hoş Bilezik bölümü notası 7.28’den 7.32 saniyeye kadar olan kesite aittir. Ha-
layın bu bölümü, metronom değeri noktalı dörtlük notaya 104, sekizlik notaya 
ise 312 olarak belirlenmiştir.

Şekil 17 ile Şekil 18 karşılaştırıldığında; üçüncü sekizlik ile dördüncü, beşin-
ci ve altıncı sekizlik vuruşların aynı olduğu, birinci ve ikinci sekizlik vuruşların 
farklı olduğu göze çarpmaktadır. Her iki usûl uygulamasının vuruş sayıları bakı-
mından birbirine çok benzediğini söyleyebiliriz.

Halayın ağırlama, ikileme ve yanlama bölümlerinde ‘düm’ lerde yapılan uygu-
lama bu bölümde sadece ilk sekizlik değerdeki ‘düm’ darbında yapılır. Tokmak 
‘düm’ ü vururken deriye uyguladığı şiddetle doğru orantılı, diğer tarafta yer alan 
deride bir genleşme olur. Bu durum çubuğun deri üzerine dokunmasına ve titre-
mesine yol açar. Böylece sol eldeki çubukla otuzikilik değerde tril ‘düm’ le bera-
ber gelen bir  ‘zzz’ vokali şeklinde duyulur. 

Hoş Bilezik halayı ayrı bir oyun olmasına rağmen, ilgili videoda Keskin Halayı 
4. bölüm olarak, bazen bu kayıtta olduğu gibi oynanmaktadır. İlgili videoda 4. 
bölüm kısa süre devam edip sonlanmaktadır. Fakat “Keskin Halayı” ile ilgili diğer 
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bir video kaydında47 ise halay; ağırlama, ikileme, yanlama, hoş bilezik (7.42 – 8.30 
saniyeler arasında) ve son bölüm olarak da hoplatma sırasıyla beş bölüm olarak 
oynanmaktadır. Hoş bilezik bölümünün metronom değeri sekizlik notaya 325’dir. 
Bir başka video kaydında48 benzer şekilde ağırlama, ikileme, yanlama, hoş bilezik 
(5.49 – 6.57 saniyeler arasında) ve son bölüm olarak hoplatma sırasıyla beş bölüm 
dizisi olarak oynanmakta olduğu tespit edilmiştir. Hoş bilezik bölümünün metro-
nom değeri sekizlik notaya 325’dir. Şekil 17’de yürük semai, Şekil 18’de ise hoş bi-
lezik bölümü asma davul darpları asma davul genel darpları aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 17: Yürük Semai Usûlü Darpları

 
K      Z        Z          K      Z

Şekil 18: Hoş Bilezik Bölümü Asma Davul Darpları

 
K        Z           YK             K

Hoş Bilezik Bölümü Usûl Darpları İle İcra Edilen Kırıkkale Yöresine Ait 
Diğer Eserler

 9 “Altunu Bozdurayım” adlı türkü, TRT THM Repertuvarında 943 sıra numarası 
ile kayıtlı olup, metronom değeri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Eser 
Muzaffer Sarısözen tarafından Kayseri’den derlenmiş ve 12/8’ lik (3+3+3+3)  
olarak notaya alınmıştır. Hoş bilezik bölümü asma davulla icra edilirken, iki 
yürük semai varmış gibi icra edildiği gözlenmiştir. Nail Tan ve Salih Turhan 
tarafından yazılmış ‘Kırıkkale Halk Müziği’ adlı kitapta yöresi Kayseri ve 
Kırıkkale, metronom değeri ise sekizlik notaya 320 olarak belirtilmiştir.

47     https://www.youtube.com/watch?v=htdF7yHqIr8
48     https://www.youtube.com/watch?v=pHrmCUrPFBU
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Beşinci Bölüm (Hoplatma/Oba Sıçratması) ve Asma Davul Darpları

Nota 6: Keskin Halayı (Hoplatma) TRT

        
TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında 144 Repertuvar sıra numaralı Keskin 

Halayı notası hoplatma bölümünün benzer melodilerle 19 satır devam ettiği için, 
Nota 6’da fikir vermesi bakımından sadece ilk üç satırına yer verilmiştir. TRT no-
tasında halay, ağırlama ve hoplatma olarak iki bölüm dizisi halinde notaya alın-
mıştır. Notada metronom değeri dörtlük notaya 108 olarak belirtilmiştir.  Notaya 
göre ikinci bölüm olan hoplatma bölümü, yörede dördüncü veya beşinci bölümde 
oynanmaktadır. Fakat metronom değerine göre ise üçüncü bölüm olan yanlama-
ya benzemektedir.

Yukarıda 48 (8.31 – 9.46 saniyeler arası) hoplatma ve 49 (8.31 – 9.46 saniye-
ler arasında) numaralı dipnotlarda linkleri verilen diğer iki videoda ise hoplatma 
bölümünün dörtlük notaya 120 metronom değerinde olduğu, asma davul darp-
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larının ise yanlama bölümü ile benzerlik gösterdiği gözlenmektedir. Ayrıca çalış-
maya temel olarak incelenen ilgili videoda da yarım kalan 4. bölüm hoş bilezikten 
sonra 5. bölüm olarak hoplatma bölümünün olma ihtimali kuvvetlidir.

Halayın ağırlama, ikileme, yanlama ve hoş bilezik bölümlerinde ‘düm’ lerde 
yapılan uygulamanın bu bölümde yapılmadığı, tokmağın üst çizgide yer alan, çu-
buğun ise alt çizgide yer alan değerleri seslendirdiği tespit edilmiştir. Bu duru-
mun, hoplatma bölümünün halayın en hızlı bölümüm olduğu göz önüne alındı-
ğında,  hızından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şekil 19 ile Şekil 20 karşılaştırıldığında; Şekil 20’de her iki vuruşta farklı 
darpların uyguladığı göze çarpmaktadır. Böylece yöreye özgü velveleli nim sofyan 
usulü darp anlayışı oluşmaktadır.  Şekil 19’da nim sofyan, Şekil 20’de nim sofyan 
asma davul genel darpları, Şekil 21’de sözün bittiği ve Şekil 21’de sözün başladığı 
yerlerde uygulanan asma davul darpları aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 19: Nim Sofyan Usûlü Darpları

 
 K           Z

Şekil 20: Hoplatma Bölümü Asma Davul Genel Darpları

 
K        Z     Z     YK    Z      K

Özellikle sözün bittiği cümle sonlarında, 2 veya 4 defa aşağıdaki darplar kulla-
nılmaktadır. Bu durum müziğin coşkuyla devam etmesini sağlamaktadır.

Şekil 21: Sözün Bittiği Bölümlerde Asma Davul Darpları

Özellikle sözün başladığı bölümlerde, 2 veya 4 defa aşağıdaki darplar kulla-
nılmaktadır. Bu uygulama sözlerin daha anlaşılır olmasına yardımcı olmaktadır.
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Şekil 22: Sözün Başladığı Bölümlerde Asma Davul Darpları

ÖZET
Keskin Halayı adlı eserin yörede çoğu zaman ağırlama, ikileme, yanlama, hoş 

bilezik ve hoplatma olarak 5 bölüm, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yarışmala-
rında ise süre sınırlaması nedeniyle değişiklik yapılarak ağırlama, ikileme, yanlama 
ve hoplatma olarak 4 bölüm dizisiyle oynandığı gözlenmiştir.

Ağırlama bölümünde çalgısal ezginin yanı sıra tercihen; Su Gelir Millendirir, Ba-
şımda Altın Tacım ve Helkemi Suya Daldırdım adlı eserlerden biri söylenmektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda ezgi/söz dağılımı ve uygulanan darplar göz 
önüne alındığında; ağırlama bölümünde icra edilen çalgısal ezginin ve yukarıda 
adı geçen eserlerin 4 vuruşlu sofyan yerine 8 vuruşlu düyek usûlünde notaya alın-
masının daha doğru olacağı değerlendirilmiştir.

İkileme bölümünde çalgısal ezginin yanı sıra tercihen; Bugün Ayın Işığı, Köprü-
den Geçti Gelin, Allı Turnam, Değirmenin Bendine ve Sunayı Deli Gönül adlı eser-
lerden biri söylenmektedir. 

Ağırlama ve ikileme bölümlerinde yer alan ezgi yürüyüşlerinde, halayın oyun 
karakterinden kaynaklanan, sıklıkla beşleme tartımının uygulandığı ve bu duru-
mun asma davul darplarına da yansıdığı gözlenmiştir.

Yanlama bölümünde uygulanan asma davul darplarının, hoplatma bölümünde 
uygulanan darplarla büyük benzerlik gösterdiği, sadece yanlama bölümünde met-
ronom değerinin dörtlük notaya 108, hoplatma bölümünde ise dörtlük notaya 120 
olduğu tespit edilmiştir.

Hoş bilezik bölümü ise yürük semai usûlünde olup, asma davul darp uygulaması 
TSM kuramında yer alan yürük semai usûlü darplarıyla büyük benzerlik göster-
mektedir. Bu bölümün metronom değeri, noktalı dörtlük notaya 104 olarak tespit 
edilmiştir.

Keskin Halayı başta olmak üzere, Kırıkkale yöresine ait çok sayıda türkünün 
yöre ritim sazı olan asma davulla kuvvetli, yarı kuvvetli ve zayıf vuruşlardan oluşan 
usûl anlayışıyla icra edildiği tespit edilmiştir. Sadece, TSM usûl kuramında yer alan 
darp anlayışının yerine, oyun karakteri veya yöre eserlerindeki vurgu farklılıkları-
nın asma davula yansımasından kaynaklanan, yöreye özgü darp yorumlarıyla icra 
edilmektedir.

Halk müziğimizde farklı yöre eserleri üzerinde yapılacak bu türden incelemeler 
ve karşılaştırmalar, THM ile sanat TSM arasındaki usûl anlayışındaki yaklaşımları 
ortaya koyarak,  her iki müzik kültürümüzü ortak bir terminolojide buluşturmaya 
katkı sağlayacaktır.
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Görüşme Yapılan Kaynak Kişiler
Allahverdi Barin: Kırıkkale yöresi mahalli zurna sanatçısı. Yöreye ait eserleri ustaca 

seslendirmektedir. 

Görüşme tarihi ve saati: 23.07.2018 & 13.45

Cihangir İçten: Kırıkkale yöresi mahalli usta zurna sanatçısı. Yöreye ait eserleri usta-
ca seslendirmektedir. 

Görüşme tarihi ve saati: 23.07.2018 & 11.40

Ekrem Çelebi: Kırıkkale yöresi mahalli sanatçı. Kendi eserlerinin yanı sıra yöreye ait 
başka mahalli sanatçı ve ozanların eserlerini de seslendirmektedir. Ayrıca sazı ve sesiyle 
birçok radyo - televizyon programında konuk sanatçı olarak yer almıştır. 

Görüşme tarihi ve saati: 23.07.2018 & 13.10

Fahri Çelebi: Kırıkkale yöresi mahalli sanatçı. Kendi eserlerinin yanı sıra yöreye ait 
başka mahalli sanatçı ve ozanların eserlerini de seslendirmektedir. Ayrıca sazıyla ve sesiy-
le birçok radyo - televizyon programında konuk sanatçı olarak yer almıştır. 

Görüşme tarihi ve saati: 23.07.2018 & 13.30

Mehmet Süreyya Aras: Kırıkkale yöresi usta öğretici. Uzun yıllar yörede gençlerle 
birlikte yöre halaylarını çalışmıştır. 

Görüşme tarihi ve saati: 17.08.2018 & 17.32 

Salih Uygurtaş: İkinci derece halk oyunları antrenörü ve yöre usta öğretici. Uzun yıl-
lardır yörede gençlerle birlikte yöre halaylarını çalışmaktadır.

Görüşme tarihi ve saati: 23.07.2018 & 14.15
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BASİT TARTILARDA KULLANILABİLECEK
EŞLİK FİGÜRLERİNİN TESPİTİ

Alper ER1

GİRİŞ

Eşlik
Müzik sanatında eşlik, “çoksesli bir eserde esas sesi destekleyen parti ya da 

partiler; ses müziği ve çalgı müziğinde bir eserin armonik niteliğini ortaya çıka-
ran, ona derinlik kazandıran müzikal birliktelik” (Say, 2005: 555) olarak tanım-
lanmaktadır. Bir ezgiye eşlik etme işinin; eşlik eden sesin kaynağına (vokal veya 
çalgısal), fiziksel özelliklerine (ritim sazlarla üretilen düzensiz titreşimler veya 
ezgisel sazlarla üretilen düzenli titreşimler), parti sayısına (iki sesli, üç sesli vb) 
ve kurgulanış biçimine (yatay olarak ezgisel veya dikey olarak armonik) göre bir-
birinden farklı araç ve yöntemlerle gerçekleştirilmesi sonucunda farklı duyumla-
ra sahip üretimler ortaya konabilir.  

“…bir ses sanatçısının yine kendi çaldığı bir çalgıyla şarkı söylemesinden, bir 
konçertonun yorumunda, solist sanatçıya orkestranın eşlik etmesine kadar bir-
likte yapılan tüm icralar, eşlik kapsamına girer” (Sözer’den aktaran Demirtaş, 
2011: 10). Bağcı’ ya (2009: 32-33) göre çoksesli müziğe adım atmak anlamını 
taşıyan eşlik, hangi araç ve yöntemle yapılırsa yapılsın “…eserin anlatım gücünü 
arttırır. Yalnız başına duyulan bir ses yerine, bir başka çalgı ya da ses ile birlikte 
duyulan ses grubu kulakta daha olumlu bir etki bırakmaktadır…Birlikte müzik 
icra eden partilerin uyum gereksinimi, eşliği çoksesli müzik yapmak ve öğren-
mek için de iyi bir eğitim aracı kılar”.

 Müzik Eğitiminde Eşlik
Eğitim görülen kurumun niteliği, programın yapısı ve düzeyi ne ölçüde farklı 

olursa olsun, mesleki müzik eğitimi alan herkes çalışma hayatı boyunca eşlik ol-
gusuyla karşılaşır. Bu yüzden, araç ve süreçleriyle diğer sanat dallarından ayrı bir 
yere sahip olan müzikte eşlik, seslendirimi bireysel bir etkinlik olmaktan çıkarıp 
kolektif bir hale getiren yapısıyla, mesleki müzik eğitimi veren ülkemizdeki kurum-
ların programlarında bir ders olarak geçmişten bu yana kendine yer edinmiştir.

Müzik kuramları, piyano, bireysel çalgı, armoni, kontrpuan, müzikte biçim, 
okul müziği dağarı ve eğitim müziği besteleme gibi alan derslerinde edinilen bilgi 
ve becerilerin harmanlanarak yepyeni bir biçimde kullanılmasını gerektiren eş-
lik dersi/eğitimi, özellikle hizmet öncesi öğretmen eğitiminde üzerinde önemle 
durulması gereken özel bir çalışma alanıdır. 

Müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde eşlik eğitimi, öğretmen adayına “…
okul şarkılarına eşlik yazabilme, doğaçlama eş lik yapabilme, yazılı eşlik partileri-
ni çalabilme gibi eşlik yapabilme becerilerini ka zandırmak…” (Çevik, 2011:347) 
amacıyla gerçekleştirilir. Yazılmış olan eserlerin seslendirilmesiyle ilgili olanla-

CHAPTER 
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rın yanında, eşlik eğitiminde özellikle yaratıma yönelik etkinliklerin önem ve ge-
rekliliğini Piji (2006: 15),  

 “Bir okul şarkısının eşlikle söylenmesinin önemi karşısında, okul 
müziği repertuarında eşlikli yazılan şarkı yok denecek kadar 
azdır. Özellikle müzik ders kitaplarındaki şarkıların çoğu tek 
sesli ve eşliksiz yazılmıstır. Müzik dersinde öğretilecek ezgilerin 
eşliklendirilmesi, tamamen müzik öğretmeninin bu alandaki bilgi 
ve becerisini kullanmasına bırakılmıştır”;

Bağcı (2009: 35) ise  “Müzik eğitimcisi için öğrencilerine çalıştırdığı eserlere 
eşlik yazmak önemlidir. Çünkü mevcut eğitim müziği dağarı içinde yer alan şarkı-
ların genellikle eşlikleri bulunmamaktadır. Bu şarkılara eşlik yapmak veya eşlik 
yazmak müzik eğitimcisine düşmektedir” ifadeleriyle dile getirmişlerdir.  

Demirtaş’ a (2011: 12) göre “Okul müziğinde eşlik, öğretilmesi amaçlanan 
şarkıların armonik yapısının incelenmesi sonrasında bu yapıya uygun, çeşitli 
eşlik modellerinin kullanılarak, şarkının yapısı bozulmadan yazılan altyapıdır”. 
Eşlik yapma veya yazma sürecinde her müzik eğitimcisi “…kendi tecrübeleri da-
hilinde, yani kendi seviyesine uygun çeşitli eşlikler yapabilir…çalgı dağarcığına 
alınmış eserlerin eşlik yöntemleri örnek alınarak ve incelenerek eşlikler yazılabi-
lir...şimdiye kadar yazılmış eserler incelenir ve eşliklemede ne tür figürlerin, nasıl 
kullanıldığı kavranır” (Bağcı, 2009: 35-36).

Genel müzik eğitimde, programda yer alan eserlerin öğrenciler ile birlikte eş-
likli olarak icra edilmesi “…öğrencinin; temiz ve doğru okumasına, müzikal ifade 
gücünü etkileyen gürlük, seslendirme teknikleri vb. terimleri öğrenmesine, çok-
sesli duymasına, söyleme alışkanlığı edinmesine, müzik beğenisinin gelişmesine, 
çeşitli müzik anlayışlar ile (tonal, modal vb.) yapılmış çoksesliliği tanımasına yar-
dımcı olur” (Özgür’den aktaran Akgül, 2013: 38). Bunun yanında değerler eğiti-
mi ile ilgili olarak, eşlikli çalma-söyleme etkinlikleriyle öğrencilerin “sorumluluk 
alma”, “görev bilinci”, “yardımlaşma” ve “uyum sağlama” gibi olumlu tutumlar 
edinmeleri de sağlanabilir.  

Bir Eşlik Çalgısı Olarak Piyano
Hem öğretmen yetiştiren kurumların programlarında geçmişten bu yana zo-

runlu alan derslerinden biri olarak yer alması; hem de “Avrupa müzik kültürüne 
ait genel dizinin hemen tüm seslerini içeren geniş bir ses skalasına sahip olması, 
sabit perdeli olması dolayısıyla düzgün akort edilmiş olması durumunda ento-
nasyon sorunu yaşatmaması…” (Er, 2018: 10), geniş repertuvarı ve sağladığı ifa-
desel imkânlar nedeniyle birçok alan dersinde (müziksel işitme okuma ve yazma, 
armoni-kontrpuan-eşlik, bireysel ses eğitimi, koro, vb) aktif olarak kullanılması, 
piyanoyu temel bir meslek çalgısı durumuna getirmiştir. 

Çevik ve Güven’ e (2011: 89) göre,

“Müzik eğitiminde kullanılmaya en uygun çalgı olan piyano…öğren-
cilerin seslerini eğitmek amacı ile ses alıştırmalarının çalışılmasın-
da, şarkılara eşlik yapılmasında, öğrencilerin sesine pes veya tiz ge-
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len şarkıların başka tona/makama transpoze edilerek seslendiril-
mesinde, koro çalışmaları için koro partileri ve koro partitürlerinin 
indirgenerek çalınmasında, okul şarkılarının öğretilmesinde etkili 
bir çalgıdır. Şarkı öğretilirken yapılan piyano eşliğinin; tempoyu, 
nüansı, şarkıda verilmesi istenilen duyguyu ve düşünceyi pekiştir-
diği yadsınamaz bir gerçektir”.

Genel müzik eğitiminde öğretmenin “…materyal olarak kullandığı okul şarkı-
ları, öğrencilerin ses ve müzikal duyumlarının geliştirilmesi sürecinde en önemli 
araç olmaktadır. Bu şarkıların öğretimi sırasında, öğrencilerin seslerini destekle-
yecek piyano eşliğine ihtiyaç bulunmaktadır” (Piji, 2006: 15). “Piyanosuyla okul 
müziklerine eşlik edebilen, bizzat kendisi çalarak müzik dinletme gibi etkinlik-
lerde bulunan öğretmen, dersini zevkle izlenir hale getirdiği gibi, öğrenciye de 
beğeni kazandırmış olacaktır” (Ercan’dan aktaran Sönmezöz, 2006: 14-15).

Problem Durumu
Piyano ve eşlik eğitiminin mesleki müzik eğitimindeki yeri ve öneminin ya-

nında, eşlikli seslendirim yoluyla öğretimin genel müzik eğitimindeki yararları 
göz önünde bulundurulduğunda; mesleki müzik eğitimi almakta olan öğrencile-
rin veya hâlihazırda görev yapmakta olan müzik eğitimcilerinin eşlik yapma ve 
yazma süreçlerinde kullanabilecekleri eşlik figürlerinin tespit edilmesi, irdelen-
meye değer bir problem olarak belirlenmiş ve araştırmaya konu edilmiştir. 

Amaç
Bu araştırma, basit tartılardaki ezgilere piyano ile eşlik yapma veya piyano 

eşliği yazma süreçlerinde kullanılabilecek eşlik figürlerini, ilgili alanda çalışması 
bulunan bestecilerin eserlerini inceleyerek tespit edip bir bütün halinde ortaya 
koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Sınırlılıklar
Araştırma 

1. İki, üç ve dört zamanlı basit tartılar,

2. Eserlerinin, ilgili alan eğitiminde yaygın olarak kullanıldığı belirlenen bes-
tecilerin Tablo 1’ de belirtilen çalışmaları ile sınırlandırılmıştır.

Tablo 1. Besteciler ve İncelenen Eserler

Besteci İncelenen Eser
M. C. Marchesi (1821-1913) Op. 3 (24 Vocalises)

H. Panofka (1807-1887) Op. 85 (24 Progressive Vocalises)
G. Concone (1801-1861) Op. 10 (25 Lessons)

N. Vaccai (1790-1848) Metodo Pratico Di Canto Italiano
G. B. Lamperti (1839 - 1910) 30 Preparatory Vocalises
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İlgili Araştırmalar
Amaçlarından biri de “müzik eğitimi anabilim dalı son sınıf ögrencilerinin pi-

yano eğitimi, müzik teorisi ve işitme eğitimi ve eşlik (korepetisyon) dersleri ile 
okul şarkılarına doğaçlama eşlik beceri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığının belirlenmesi” olarak tanımlanan ve Görsev (2006) tarafından yapı-
lan araştırmada öğrencilerin, piyano eğitimi ve eşlik (korepetisyon) derslerinde-
ki piyano eseri tarzı eşlikleme ile ilgili davranışları gerçeklestirme durumlarının 
düşük, orta ve yeterli düzeylerde gerçekleştirdikleri, sağ elde ezgiyi duyururken 
sol elde eşliklemeyi aynı oranda sürdüremedikleri ve müzikal ifadelendirmeler-
de yetersiz oldukları; öğrecilerin büyük bir çoğunluğunun eşlik becerilerini dü-
şük düzeyde gerçekleştirebildikleri; piyano eğitimi dersinde kazandıkları davra-
nışları eşlikleme becerisine uygulamada, bilgiyi transfer etmede oldukça yetersiz 
oldukları; öğrencilerin %40’ının işitme dersinde edindikleri armoni ve form çö-
zümlemesi ile ilgili bilgileri okul şarkılarının analizi yönünde kullanamadıkları, 
buna karşın %45’inin ise işitme dersindeki düşük akademik başarılarına rağmen 
okul şarkılarının analizini gerçekleştirebildikleri belirlenmiştir. 

“Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Eşlik 
Çalma Dersine İlişkin Görüşleri” başlıklı çalışmada Küçükosmanoğlu (2011) ta-
rafından, çalışmaya katılan öğrencilerin okul şarkılarına piyano ile eşlik çalmayı 
zevk ve beğeniyi arttırma ve nitelikli müziği ayırt etme bakımından büyük ölçüde 
önemli gördükleri,  eşlik çalma dersinin süresinin 1 yarıyıl ve haftada 2 saat ol-
masını çok az yeterli buldukları, okul şarkılarına piyanoyla eşlik çalmada genel 
olarak kendilerini kısmen yeterli gördükleri belirlenmiştir. Çalışmada öğretim 
elemanları ise pratik ve transpoze ederek eşlik yapabilmenin önemini, eşlik der-
sinin ya bireysel ya da en fazla beşer kişilik gruplarla işlenmesi gerektiğini, diğer 
derslerin eşlik çalmaya büyük ölçüde destek sağladığını, öğrencilerin ders dışın-
da eşlik çalışması yapmasının önemli olduğunu vurgulamışlardır.

 Çevik ve Güven (2011) tarafından ilköğretim müzik öğretmenlerinin okul 
şarkılarına eşlik yapabilmeye yönelik bakış açılarının araştırılması, bu yönde zor-
landıkları konuların ve zorlanmalarının sebeplerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
gerçekleştirilen araştırmada Balıkesir ili merkez ilçesinde 2009-2010 eğitim-öğ-
retim yılı itibariyle görev yapan 23 ilköğretim müzik öğretmeninin görüşlerine 
başvurulmuştur. Çalışmada öğretmenlerin yarısından çoğunun armoni bilgisi alt 
yapısındaki eksikler, lisans eğitimi süresince okul şarkılarına eşlik yapabilmeye 
yönelik çalışmaların yeteri kadar yapılmaması gibi nedenlerle okul şarkılarına 
eşlik yapabilme konusunda zorluk yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler, 
okul şarkılarının eşlikli öğretiminin öğrencilerin derse olan ilgilerini ve derse 
katılımlarını arttırdığını; ritim ve çokseslilik duygularının gelişimine katkıda bu-
lunduğunu;  birbirleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırdığını ve sesleri doğru 
bir şekilde duymalarına olanak sağlandığını belirtmişlerdir.   

YÖNTEM
Ortaya konan problem durumu ve amaç doğrultusunda bu araştırmada, do-

küman incelemesi metodu kullanılmıştır. Yazılı belge incelemesi anlamına gelen 
bu yaklaşımda, üzerinde durulan konu kitap, dergi, makale, roman vb. belgeler 
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üzerinden anlaşılıp açıklanmaya çalışılır (Arıkan, 2011; Sönmez ve Alacapınar, 
2013).

Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veriler, belgesel tarama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

Cansız Aktaş’a (2015: 363) göre bu yöntem, “…araştırmanın konusu ile ilgili bilgi 
içeren materyallerin analizidir”. Karasar’a (2009: 183) göre ise “…belgesel tara-
ma, belli bir amaca dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve değer-
lendirme işlemlerini kapsar”.

Çalışmanın bu aşamasında öncelikle, alanda Türkçe ve İngilizce olarak yayın-
lanmış çalışmalar incelenerek vokal seslendirme eğitiminde eserleri sıkça kul-
lanılan besteciler belirlenmiştir. Ardından bu besteciler tarafından öğrencilerin 
tekniksel ve müzikal gelişimini sağlamak üzere ortaya konan, piyano eşlikli ve 
küçük ölçekli alıştırmaları içeren albümler incelenmek üzere edinilmiştir.

Söz konusu eserlerin incelenmesi neticesinde, esas partiyi desteklemek ama-
cıyla besteciler tarafından kullanıldığı belirlenen birbirinden farklı eşlik figürleri, 
do majör tonalitesinde iki ölçülük basit fonksiyonel bağlantılara dönüştürülmüş 
ve kolaylık-zorluk dereceleri gözetilmeksizin sıralanmıştır.

BULGULAR
Bu başlık altında, elde edilen verilerin belirlenen çerçevede araştırmacı tara-

fından işlenmesi neticesinde ortaya çıkan bulgular, araştırmanın sınırları dahi-
lindeki tartılara göre farklı başlıklar altında sunulmuştur. 



Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar78

İki Zamanlı Basit Tartılarda Kullanılabilecek Eşlik Figürleri
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Üç Zamanlı Basit Tartılarda Kullanılabilecek Eşlik Figürleri
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Dört Zamanlı Basit Tartılarda Kullanılabilecek Eşlik Figürleri
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın sınırlarına dahil olan eserlerin incelenmesi neticesinde, iki za-

manlı basit tartılarda kullanılabilecek 48, üç zamanlı basit tartılarda kullanıla-
bilecek 73, dört zamanlı basit tartılarda kullanılabilecek 124 farklı eşlik figürü 
tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, çalışmanın sınırları dahilinde değerlendiril-
melidir. Basit tartılar, ikişerli bölünebilme özellikleri bakımından benzerdir. Do-
layısıyla, listelenen kimi eşlik figürleri kolaylıkla başka bir tartıya uyarlanabilir. 
Eşlik yapma-yazma sürecinin en son aşaması olan figür seçimi ve kullanımı, ez-
ginin özelliklerine olduğu kadar kişinin deneyimine, beğenisine ve teknik bece-
risine de bağlıdır.   

 Eşlik yapma-yazma sürecinde izlenebilecek adımlar şöyle sıralanabi-
lir: a) Ezgi birçok kez çalınıp söylenmeli ve böylece özümsenmelidir; b) Ezginin 
cümlesel yapısı incelenerek durak yerleri ve özellikleri belirlenmelidir; c) Armo-
nizasyonda benimsenecek yaklaşım belirlenmelidir; ç) Ezginin cümlesel yapı-
sı da dikkate alınarak armonik ritim belirlenmelidir; d) Armoni bilgilerinin de 
yardımıyla, armonizasyonda kullanılabilecek tüm fonksiyonlar listelenmelidir; 
e) Hazırlanan “fonksiyonel imkânlar” çizelgesinden, kullanılması uygun bulunan 
fonksiyonlar belirlenmelidir; f) Kullanılması kararlaştırılan fonksiyonlarda bulu-
nan sesler, “armoni eğitiminde ses yönetimi” ilkeleri göz önünde bulundurularak 
seçilen eşlik figürüne göre düzenlenmelidir.  
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Gümüşhane’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1997 yılında Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında U.Ü. Eğitim 
Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında Ses Eğitimi okutmanı olarak göreve başladı. 
2000 yılında U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programını tamamladı. 
2001-2005 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hülya Kazan ile 
şan çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılında U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora 
Programı tamamladı.
Halen U.Ü. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında “Ses Eğitimi” öğretim üyesi  
olarak görev yapmaktadır.
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1947 yılında doğdu. 1965 yılında Nazilli Erkek İlköğretmen Okulundan, 1968 yılında 
Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünden mezun oldu. 1968-1975 yılları arasında 
Nazilli Erkek İlköğretmen Okulunda çalıştı. 1985 yılında U.Ü Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Bölümünde lisans tamamladı. 1986 yılında aynı kurumda göreve başladı. 
1988 yılında yüksek lisans, 1990 yılında sanatta yeterlik derecesi aldı. 1994 yılında 
yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2002 yılında da profesör oldu.
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Hatice BAHATTİN CEYLAN

Öğr. Gör. 
1984 Kırşehir doğumlu olan sanatçı, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Grafik 
Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Grafik Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 14 senelik sektör deneyiminden 
sonra üniversitede eğitim vermeye başladı. 2011 yılında Düzce Üniversitesinde Tasarım 
Bölümde Öğretim Görevlisi olarak başlamış ve bölüm koordinatörlüğü görevinin 
ardından, 2013 yılında Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı programına 
geçmiş ve 2013-2015 yılları arasındaki Tasarım Bölüm Başkanlığı görevinin ardından 
akademisyenlik görevine aynı üniversitede devam etmektedir. Çeşitli yarışmalarda 
öğrencilerine sanat danışmanlığı yaparak dereceler kazandırmıştır. Doktora eğitimine 
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi ABD. Resim İş 
Eğitimi Bilim Dalı’nda devam etmektedir.  Daha önce birçok sergiye eserleriyle katılan 
sanatçının uzmanlık alanı Renk Psikolojisi, Ambalaj Tasarımı, Subliminal Mesajlar ve 
Dijital İllüstrasyondur.
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Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde eğitim programları ve 
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Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Program Geliştirme bilim dalında tamamladı. Doktora 
derecesini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü eğitim programları ve öğretimi 
ana bilim dalında aldı. Yazarın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 
makaleleri, ulusal ve uluslararası kong¬relerde sunulmuş bildirileri, kitap bölümü ve 
kitap editörlükleri bulunmakta¬dır. Çalışma alanı öğrenme öğretme süreçleri, eğitim 
programlarının boyutları, eğitimde güncel sorunlar, sınıf yönetimi ve uygulamalarıdır. 



Halen Gazi Üni¬versitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü eğitim 
programları ve öğretimi ABD’de Dr. öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Grafik Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 10 senelik sektör 
deneyiminden sonra üniversitede eğitim vermeye başlamıştır. Gazi üniversitesi Mesleki 
Eğitim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde eğitim verdikten sonra aynı üniversitenin 
Resim İş Eğitiminde aldığı doktora eğitimini tamamlayarak görevine 2013 yılında 
başladığı Sinop Üniversitesi Grafik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi ve Tasarım Bölüm Başkanı 
olarak devam etmektedir. Grafik Tasarım alanında çok sayıda çalışması olan sanatçı 
daha önce birçok sempozyum ve sergiye eserleriyle katılmıştır.  Uzmanlık alanları ise 
Subliminal Mesajlar, Ambalaj Tasarımı, Nöro Pazarlama, Renk Psikolojisi, Grafik Üretim 
Teknikleridir.
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1962 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale’de tamamladı. 1985 
yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 
Üniversite yıllarında Muzaffer Şenduran tarafından çalıştırılan Gazi Üniversitesi Türk 
Müziği Korosu’na devam etti. 1986 yılında Aksaray Dağılgan İlköğretim Okulu’na müzik 
öğretmeni olarak atandı. 1987 yılında Selçuk Üniversitesi’nde müzik okutmanı olarak 
göreve başladı. Kurucu kadro içinde yer aldığı Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik 
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bölüm kurucularından olan merhum ûdî bestekâr Cinuçen Tanrıkorur’la birlikte Türk 
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