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BAĞLAMA’ DA TRANSPOZE İCRA SIRASINDA 24 TON EŞİT 
TAMPERAMAN (24-TET) SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Alper BÖREKCİ1, Zeki NACAKCI2

Özet
24- Ton Eşit Tamperaman (TET) özellikle 18. yüzyıldan sonra Arap ve İran müzik dünyası başta olmak 

üzere çeşitli toplumların müziklerinde kullanılan ve bir oktavın 50 sent değerinde 24 eşit aralığa bölündü-
ğü(24) bir sistemdir. Bu sistem, aynı zamanda tonal müzikte kullanılan 12-TET ve Türk Halk Müziğinde 
kullanılan 17’li perde sistemini de içerisinde barındırmaktadır. Günümüz bağlamalarında kullanılan 17’li 
perde sistemi, geleneksel halk müziğinin duyumsal olarak aktarımının iyi bir aracı olsa da, sistemin birbiri-
ne eşit olmayan aralıklardan oluşması transpoze icra zorluklarının yanısıra evrensel çalgılarla yapılan toplu 
icralarda aynı seslerin farklı frekanslarda duyumu gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu 
bakış açısından hareketle araştırmanın amacı, bağlamanın transpoze icrasında 24-TET sisteminin kullanı-
labilirliğinin sınamasıdır. Bu çerçevede, bağlama perde düzeni için önerilen 24-TET sisteminin, geleneksel 
ve evrensel düzeyde transpoze icrasına yönelik öneri ve saptamalarda bulunması araştırmayı önemli kıl-
maktadır. Araştırma kapsamında, öncelikle önerilen ve kullanılmakta olan sistemler karşılaştırılmış birbiri 
arasında mevcut olan farklara ve eksikliklere dikkat çekilmiştir. Etkililik sınaması, yarım tondan küçük 
mikrotonal aralıklar içeren Uşşak cinsi üzerinde yapılmıştır. Kullanılan bu cinsin çeşitli tonlarda transpoze 
icra açısından kullanımının uygunluğu sınanmıştır. Bunun yanında bilgisayar destekli ölçümler yardımıyla 
önceden hazırlanmış ses kayıtları üzerinden ölçümler yapılarak her iki sistemde de makamsal dizilerin icra 
edilebilme dereceleri ölçülmüş sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. Sonuç olarak, bağlamada transpoze 
icra için 17 perdeli sistemin yetersiz olduğu, bunun yerine birbirine eşit aralıklardan oluşan 24-TET siste-
min kullanılmasının icrada olumlu etkiler sağladığı görülmüştür. Ayrıca, önerilen 24-TET sisteminin, tek 
bir akort düzeni içerisinde tüm yarım tonlarda transpoze icra imkânı sunması ve evrensel çalgılarla yapılan 
toplu icralarda perde duyumlarındaki ses birlikteliğini sağlaması bakımından, bağlama icrasına yeni bir 
boyut getireceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Saz Düzenleri, Perde Sistemi, 24-Ton Eşit Tamperaman, Transpoze İcra

APPLICABILITY OF 24 TON EQUAL TAMPERAMAN (24-TET) SYSTEM 
DURING TRANSPOSED PERFORMANCE IN BAĞLAMA

Abstract
24- Tone Equal Temperament (TET) is a system in which an octave is divided into 24 equal intervals 

(24√2 = 50) with a value of 50 cents and used in the music of various societies, mainly Arab and Iranian 
music world after the especially 18th century. This system also includes the 12-TET used in tonal music 
and the system with 17 pitch used in Turkish Folk Music. Even though the system with 17 pitch used in 
today’s Bağlamas is a good means of sensory transmission of traditional folk music, the fact that the system 
is composed of unequal intervals brings with it the difficulties of transposed performance as well as the 
sensation at different frequencies of the same sounds in universal performances. The aim of study from this 
point of view is to test the usefulness of the 24-TET system in transposed performance of the Bağlama. In 
this context, gives at recommendations and determinations for the transposed performance at the traditional 
and universal level of the 24-TET system proposed for the Bağlama tone system makes research important. 
Within the scope of the research, firstly the proposing and using systems were compared and the differences 
and deficiencies between each other were pointed out. Efficacy testing was performed on the Uşşak cins, 
which contains microtonal intervals of less than a half tone.  The suitability of using this cins for transposed 
performance in various tones has been tested. In addition, the degree to which the makam scales can be 
performed in both systems was measured by means of computer supported measurements using pre-pre-
pared audio recordings and the results are presented in graphs. As a result, it has been seen that instead 
of the system with 17 pitch was insufficient for transposed performance in the bağlama, the using of with 
1 Arş. Gör., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği ASD, 
 aborekci@mehmetakif.edu.tr 
2 **Prof. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD, znacakci@mehmetakif.edu.tr
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equal interval 24-TET system provided positive effects in performance. Furthermore, it is thought that the 
proposed 24-TET system will bring a new dimension to the bağlama performance in terms of providing 
the transposed performance in all half tones within only a tone system and providing the sound unity in the 
pitch sensations in collective performances done with universal instruments.

Keywords: Instrument Tunnings, Tone System, 24-Tone Equal Temperament, Transposed Performance
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1. Giriş

Bağlama, Türk Halk Müziğinin(THM) zengin yapısının icrasında kullanılan ve Anadolu müzik geleneği 
içerisinde her türlü kültürel olgunun izdüşümü olarak görülen en önemli halk sazlarımızdan birisidir. Böy-
lesi bir görüş ve düşünce, Bağlama’yı geleneksel müzik yapısının taşıyıcı-aktarıcı unsuru haline getirmiştir. 
Gelinen süreçteki bu durum da THM Nazariyatı alanında bugüne değin yapılan araştırmaların ve çalış-
maların genellikle, Bağlama temelli bir çerçevede yürütülmesine sebep olmuştur.  Bu konudaki en büyük 
dayanak noktası bağlamanın perdeli bir çalgı olması ve yoğun bir şekilde icra edilmesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Hafıza temelli bir aktarım (meşk) yöntemi çerçevesinde icra edilen THM, geçirdiği süre zarfında genel-
likle “icra” temelinde bir ilerleme göstermiş ve bundan dolayı nazari boyut daima eksik bir katman olarak 
kalmıştır. THM araştırmaları, günümüzde akademik ve metodolojik açıdan önemli gelişmeler gösterse de 
bu yeterli görülmemektedir. THM, özellikle ses sistemi, perde ve aralık üçgeninde yeterli araştırmaların gö-
rülmediği bir alandır. Bu durum icra ve teori boyutunda oldukça önemli araştırmaların yapılmasını gerekli 
kılmaktadır. Bunlardan biri de, üzerinde bir sekizlide birbirine eşit olmayan 17 perde bulunan Bağlama’nın 
icra bağlamındaki görünümüdür. Günümüzde gelişen teknolojik imkânların da sayesinde bağlamaların öl-
çümleri ve perde düzenleri aslında tonal karakterli akort sistemleri aracılığıyla yapılmaktadır.  Buda perde 
yerleşimi olarak tonal karakterli bir yapının günümüzde bağlama icrasında daha çok kullanıldığı gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Bunun bir sebebi de özellikle stüdyo ortamlarında ve çok sesli orkestralarda bağlama 
tarafından tonal karakterli bir alt yapı üzerine icra edilen bir ezgide yer alan seslerin diğer alt yapıda yer 
alan sesler ve armonik yapı ile çakışmamasıdır. Bu durum, icracıları ve bağlama yapımcılarını perde düzen-
lerini tonal karakterli yapı çerçevesinde “tuner” gibi yardımcı cihazlarla ayarlamaya yöneltmiştir.

Bağlama perdeleri üzerinde uzun süre yapılan çeşitli analizler sonucunda, özellikle mücennep bölgesi 
perdelerinin (SiE, DoF perdeleri gibi) coğrafyadan coğrafyaya, bölgeden bölgeye hatta kişiden kişiye fark-
lılık gösterdiği bilinen bir gerçektir (Tura, 2017;  Akdoğu, 1999; Öztürk, 2009). Bunun bir değişik türü de 
özellikle Teke Yöresinde kullanılan üç/dört telli curalarda yer alan perdelerin sıralanışıdır. Bir sekizlide 10-
12 perde dizilimine sahip bu çalgıların yörede ki kullanımında çok çeşitli bir yapı görülmekte olup, kişiden 
kişiye değişen perde sayısı ve mücennep bölgesi dediğimiz ara seslerdeki farklı aralık karakterleri Anadolu 
çok kültürlü müzik geleneğinin çalgı üzerindeki izdüşümüdür. Bu çerçevede bakıldığından Antik Yunan dö-
neminden beri, bakiye ve tanini aralıkları sent temelinde yaklaşık aynı “ses aralığı miktarını” korurken, yu-
karıda da bahsi geçen mücennep aralığı değişken yapısıyla Ön Asya müzik kültürünün zaman içinde farklılık 
gösteren karakterini ortaya çıkaran en ciddi etkenlerden biri olarak görünmektedir (Can, 2001). Bu konu ile 
ilgili Farabi’de(870-950) Horasan Tanburu’nun perdelerini incelediği ve çalgılar hakkında önemli bilgilerin 
yer aldığı en ünlü eseri olan Kitâbü’l-Mûsikâ’l-Kebîr’de önemli bilgiler vermiştir. Buna göre, “Horasan 
Tanburu çok sayıda perdeye sahiptir. Bu perdeler sapta eşikten başlayıp neredeyse enstrümanın boyunun 
yarısına kadar yayılır. Bazılarının yeri, kim nerde çalarsa alsın hep aynı kalırken, bazılarınınki ise çalan ki-
şiye ve çalındığı yere göre değişir”(Can, 2001: 74). Farabi’nin Horasan Tanburunda göstermiş olduğu perde 
dizilimi de (Bakiyye, Bakiyye, Koma) günümüz bağlamalarında yaygın olarak kullanılan perde sisteminin 
de temelini oluşturan XIII. yüzyıl Safiyuddin sistemi ile oldukça benzerlik göstermektedir(Tura,2017).

Bilindiği gibi tranpozisyon/aktarım, bir dizi veya sesler arasında yer alan aralık oranlarının korunmak 
suretiyle, ses yüksekliklerinin değiştirildiği özel bir yer değiştirme işlemidir. Eskiden beri çeşitli Türk Mü-
ziği nazariyat çalışmalarının yer aldığı yazmalarda bu kavramın bahsi geçmekte olup, ‘Rast’ı Dügâh et-
mek’, ‘Dügâh’ı Rast etmek’ gibi ifadelerle anlatılageldiği görülmektedir (Öztürk,2012). Günümüzde THM 
sazlarında özellikle transpozisyon ihtiyacı duyulan durumlarda çoğunlukla akort değişimlerinin yapıldığı 
ya da ikinci bir enstrümana ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Özellikle çok sesli orkestralar ile beraber 
yapılan bir icra sırasında farklı seslerden yapılması gereken icralarda, enstrüman değişimi hoş karşılanma-
makta bu durum da bağlamayı evrensel çerçevede yetersiz göstermektedir. Bundaki en büyük nedenlerden 
birisi de kullanılan enstrümanlarda THM’de yer alan makamsal dizileri içeren yapıların transpoze gerek-
tiren durumlarda yetersiz kalmasıdır. Bu eksiklik de enstrümanda yer alan perde sisteminden kaynaklan-
maktadır. Oysaki form yapısında ki dinamiklik ve kapasite, bağlamayı yetersiz kılmak yerine çok sayıda 
farklı tonda icrayı tek bir düzen içerisinde karşılayacak düzeyde yetkin kılması gerekmektedir. Bu tarz bir 
icranın gerekliliği eksilerden beri çeşitli teorisyenler tarafından savunulmuştur. Nitekim Hızır da eserinde;
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“ittifak düşerkim ya avazı zaif ya tiz düşer ya yoldaşınun ya sazda ya avazda kusurluğı olursa abes yire zahmet-
dür bilmemek sebebiyle gereksiz görüp bilmemek sebebiyle ses zayıf veya tiz kalır, ya da eşlik eden sazendenin 
sazında ya da icrasında kusur olur, birliktelik bozulur” (Özçimi, 1989: 176) 

biçiminde ifade ederek, aktarıma duyulan ihtiyacın sebeplerini açıklamış (Öztürk, 2012) ve devamında 
transpozisyonun nasıl uygulanması gerektiğiyle ayrıntılı ilgili bilgiler vermiştir. Aşağıda araştırma kapsa-
mında karşılaştırmaları yapılacak ve incelenecek olan perde sistemlerine ait bilgiler yer almaktadır. 

1.1. 17 Perdeli Sistem

Müzikte, ard arda 3/2 oranındaki tam beşliler zinciriyle oluşturulan ses sistemine Pythagoras ses siste-
mi adı verilmektedir (Partch, 1979: 73). Eski teorisyenlerin yazmalarında bahsettiği şekliyle, Helmholtz 
(1895) ’un Arap ve İran Müzik sistemi olarak bahsettiği 17 perdeli sistem, doğaları gereği beşliler haricinde 
herhangi bir akort metodu içermemektedir. Ancak, sistemin Arap fetihlerinden önceki Sasani Hanedanlığı 
(M.S. 226-651) döneminde yapısal gelişim göstermiş gibi görünse de, esas olarak Pisagor’un beşli siste-
minde gerekli gelişimi gösterdiği ifade edilmektedir.

Sistemin en önemli temsilcilerinin başında XIII. yüzyılda yaşamış Şark’ın Zarlinosu ismiyle de anılan 
fizik âlimi Safiyuddin Abdülmümin Urmevî(1217-1294)  gelmektedir. Urmevî, kaleme aldığı iki eserin-
de de (Kitabü’l-Edvar, Şerefiye) ses sistemleri konusunu etraflıca ele almıştır. “Bunlardan ilki olan Ki-
tabü’l-Edvar’da anlatılan sistem Pisagor dizisinin genişletilmiş bir şeklidir ve asal ya da armonik limiti 
3’tür”(Karaosmanoğlu, 2017: 201). H. Parry’e göre sistem, şimdiye kadar bilinen dizilerin en mükemme-
lidir (Farmer, 1987: 682). Safiyuddin ’in verdiği bazı diziler ile (Bakiye-Bakiye-Koma) Farabi tarafından 
aktarılan Horasan Tanburu’nun perde düzeni arasındaki benzerlik bazı araştırmacıları Safiyuddin dizisini 
Farabi’ye dayandırmaya yöneltmiştir (Farmer, 1987: 681). Safiyuddin tarafından sistemleştirilip musiki 
dünyasına kazandırılan bu sistem geniş coğrafyalarda kullanılmış ve ondan sonraki yüzyıllarda yaşamış 
musiki teorisyenlerine örnek teşkil etmiştir. 17 perdeli sistemin oluşum tarihini araştıran Vizgoy’a göre bu 
perde sistemine Farabi ve İbni Sina’nın ilmi eserlerinde rastlanmaktadır, lakin sistem, XIII. asırda şekil-
lenmiş olup, bu dönem ve sonraki dönemler içerisinde yaşamış musiki nazariyatçıları Safiyuddin Urmevî, 
Kutbüddin Eş-Şirazî, Abdulkadir Meragî ve Abdurrahman Camî’nin eserlerinde devrini tamamlamıştır 
(Abdulgasımov, 1996: 35). Sistem, XIV. Yüzyıla doğru bütün İslam dünyasında yaygınlık kazanmıştır. Sa-
fiyuddin dizisinde sesler ard arda onaltı beşli alınmasıyla elde edilmektedir. Zinciri “dik hicaz” perdesinden 
başlatarak diziyi geleneksel “yegâh” perdesi üzerinde kurmak mümkündür (Can, 2001: 151).

Şekil 1. Safiyuddin Sistemini Oluşturan 16 Tam Beşli

1.2. Türk Müziğinde 24’lü Sistem (AEU)

Ses sistemlerinde Urmevî ’den itibaren 20.yy kadar genelde hâkim olan on yedili eşit olmayan bölünme-
nin, 20. Yüzyılda hız kazanan modern müzikoloji ve müzik teorisi çalışmalarıyla birlikte değişmeler gös-
terdiği görülmektedir. XIX. Yüzyıldan itibaren dizekli nota yazısının Osmanlı imparatorluğunda yaygınlık 
kazanmasıyla Türk müzik otoriteleri de gerek bestelerinde gerekse teorik çalışmalarında bu nota yazısını 
kullanmaya başlamışlardır. Bu yenilikten itibaren Batı müziğinin diyez ve bemolü dışında Türk müziği 
perde ve aralıklarında kullanılmak üzere değişik diyez ve bemoller önerilmiştir (Karaelma, 2013: 17).

Bu çalışmaları gerçekleştiren ilk isim olan Rauf Yekta Bey’in ses sistemi, günümüzde halen uygulanan 
sistemin temelini oluşturan yirmi dört eşit olmayan aralıklı dizi sistemine dayanmaktadır (Yekta, 1986). 
Rauf Yekta Bey’in sistemini geliştirerek günümüzde kullanılan son halini veren isimler ise Suphi Ezgi ve 
Hüseyin Sadettin Arel olmuştur. Salih Murat Uzdilek’in matematiksel/fiziksel katkılarıyla birlikte, koma 
adı verilen dokuz eşit aralıktan oluşan bir tam ikili aralığın birinci, dördüncü, beşinci ve sekizinci koma-
lardan bölünmesi ile elde edilen bu sistem, Batı nota yazısında kullanılan tek diyez ve bemole ilave edilen 
yeni diyez ve bemol simgeleriyle bir oktav içinde yirmi dört eşit olmayan perdeden oluşmaktadır. Bu sistem 
günümüzde Geleneksel Türk Müziği yazımında kullanılan Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU) sistemi olarak adlan-
dırılmaktadır. Sistem bir sekizli içerisinde birbirine eşit olmayan 24 aralık 25 perdeden meydana gelmekte 
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olup, sistem içerisinde yer alan perdeler ise, Kaba çargâh perdesi üzerinde tize doğru onbir tam beşli ve 
oniki tam dörtlü almak suretiyle elde edilmektedir(Can, 2001: 155). Kaba çargâh perdesi ekseninde dizinin 
sıralanışı şu şekildedir.

Şekil 2. AEU Sisteminde Yer Alan Dörtlü ve Beşliler
Şuna dikkat çekmek gerekir ki; günümüzde Türk müziği nazariyatı alanında en sık bilinen ve kullanılan 

sistem olan AEU Sistemi ile Türk makam müziği (makamlara dayalı sanat müziği ve halk müziği) icrası 
arasında uzun süreden beri var olduğu algılanan uyuşmazlık, ses kayıtlarının bilgisayar çözümlemeleri 
yoluyla, kesinleştirilmiş bulunmaktadır” (Yarman, 2008). Bu durum kimi teorisyenleri yeni ses sistemleri 
arayışına yöneltmiş, bunun sonucu olarak da zaman içerisinde çeşitli sistem önerileri kendini göstermiştir. 

1.3 24 Ton Eşit Tamperaman(24-TET) 

24-TET, Oktavı 24sent değerinde 24 eşit aralığa bölen bir ses sistemidir. Bu sistem 12-TET ve Bağlama 
da kullanılan 17 perdeli sistemin yanı sıra, yaklaşık olarak üççeyrek tondan oluşan 12/11 ve 11/10 gibi 
değerleri içine alan bir sistemdir (Can,1994). Bahsi geçen 12/11 ve 11/10 gibi değerlerin kullanımı müzik 
teorisinde eskilere kadar gitmekte olup, bu kullanım Pytolemy’nin eşit diyatonik mod’unda görülmektedir. 
Bu diyatonik mod da yer alan bölünme şekli mümkün olduğunca eşit bir şekilde bölünmüş mükemmel 
minör üçlü içermektedir (Helmholtz, 1956: 264). Bunun yanında sistemin, XVIII. yüzyılda Attâr, Meşâka 
ve Vaziri’nin de gayretleriyle günümüzde İran ve Arap dünyasında kullanılacak şekilde nazari temelleri 
atılarak gelişimi sağlanmıştır (Maalouf, 2003; Zonis, 1973). Türk Halk Müziği’nde ise kullanılan bağlama-
larda yer alan 17’li perde sisteminin, 24 aralığa tamamlanabilir bir yapıyı yansıttığı çeşitli araştırmacılar 
tarafından savunulmuştur (Can, 1994). 

1.4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Günümüz bağlamalarında kullanılan 17’li perde sistemi, geleneksel halk müziğinin duyumsal olarak ak-
tarımının iyi bir aracı olsa da, sistemin birbirine eşit olmayan aralıklardan oluşması transpoze icra zorlukla-
rının yanısıra evrensel çalgılarla yapılan toplu icralarda aynı seslerin aktarım esnasında farklı frekanslarda 
duyumu gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Çalgı icrasında transpoze çalabilmenin önemi 
düşünüldüğünde bağlama icrasında bu zorlukların yaşanması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. 
Buradan hareketle çalışmanın amacı, bağlamada transpoze icrada 24-TET sisteminin kullanılabilirliğinin 
sınanmasıdır. Bu çerçevede, bağlama perde düzeni için önerilen 24-TET sisteminin, geleneksel ve evrensel 
düzeyde transpoze icrasına yönelik öneri ve saptamalarda bulunması araştırmayı önemli kılmaktadır.

1. Yöntem 

1.1. Araştırmanın Modeli 

Bağlama’ da kullanılan perde sistemi ve önerilen ses sitemi çerçevesinde transpoze icranın değerlendirilmesi-
ni amaçlayan bu araştırma betimleyici bir araştırma olup, aynı zamanda bilgisayar destekli hesaplamalı analizler 
yardımıyla sistemlerin karşılaştırılması ve incelenmesi açısından da karşılaştırmalı deneysel bir araştırmadır. 

1.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, THM’de yer alan makam dizileri, örneklemini ise Anadolu coğrafyası ve Türk Halk 
Müziği repertuvarı içerisinde oldukça sık kullanımından ve yapısında yarım sesten küçük mikrotonal aralıkları 
barındırmasından dolayı Hüseyni-Uşşak ailesi makam dizisinin temelinde yer alan Uşşak Cinsi oluşturmaktadır. 

Şekil 3.Uşşak Cinsi
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Şekil 3’te Uşşak cinsinin Geleneksel Türk Müziğindeki(GTM) gösterimi ve THM’deki kullanım karşı-
lığı yer almaktadır.  GTM’de teoride fazla aralığına sahip (23.5 sent) Siq perdesinin yapılan çeşitli ölçümler 
sonucunda uygulamada 1-2 koma pest basıldığı tespit edilmiştir (Akkoç, 2002; Bozkurt ve diğerleri, 2009). 
Nitekim bu durum çeşitli nazariyat kitaplarında da “Uşşak makamında si sesi koma bemollü, yani segâh 
perdesi olarak görülür. Fakat özellikle inici nağmelerde iniş cazibesiyle bu perde segâhtan 1-2 koma daha 
pest basılır”(Özkan, 2011: 143) şeklinde ifade edilmektedir. Uşşak cinsi bu sebeple araştırmanın denel 
kısmında kullanılmıştır. 

1.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın uygulama sürecinde öncelikle, önerilen ve kullanılmakta olan sistemlerin perde dizilimleri 
ile sent ve oran cinsinden aralık değerleri karşılaştırılmış birbiri arasında mevcut olan farklara ve eksik-
liklere dikkat çekilmiştir. İncelenen ses sistemlerinin transpoze icradaki etkililik sınaması, yarım tondan 
küçük mikrotonal aralıklar içeren Uşşak cinsi (dörtlü) üzerinde yapılmıştır. Araştırmada transpoze icrada 
kullanılmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu(TRT) Rep. No. 1299 olan “Eledim eledim höllük 
eledim” isimli türkü seçilmiştir. Bu eserin özellikle Uşşak cinsi seslerinden oluşması ile yaygın duyum ve 
bilinirlik düzeyinin olması başlıca tercih sebebidir. Araştırmanın denel kısmı için hazırlanan 24 perdeli(bir 
oktav içerisinde) bağlama ile seçilen eser 12 farklı tonda icra edilmiştir. İcra esnasında bağlamadaki “kara-
düzen” akort sistemi kullanılmış olup, alt tel tonal müzikteki Do(C) sesine akortlanmıştır. Sonrasında bilgi-
sayar destekli ölçümler yardımıyla hazırlanmış ses kayıtları üzerinden ölçümler yapılarak her iki sistemde 
de makamsal dizilerin icra edilebilme dereceleri ölçülmüştür. Ölçümler Bozkurt(2010) tarafından gelişti-
rilen Makam Toolbox isimli araç ile yapılmıştır. İlk olarak, kuramsal açıdan 17’li sistemde Uşşak cinsinin 
transpoze icra uygulanması sonucunda 12 tonda meydana gelen aralık değerleri hesaplanarak elde edilen 
bulgular tablo halinde sunulmuştur. Bulgular aynı zamanda Makam Toolbox ile yapılan ölçüm ile de görsel 
olarak desteklenmiştir. Sonrasında farklı tonlardaki icra ile kuramsal aralık değerleri arasında meydana 
gelen benzerlikler, sapmalar ve farklılıklar hesaplanmış elde edilen bulgular histogramlarla gösterilmiştir. 

3. Bulgular ve Yorum

3.1. 17’li Perde Sisteminin AEU ve 24-TET ile Karşılaştırılması 

Araştırmanın bu bölümünde,  Tura(2017) tarafından bağlama perdeleri üzerinde uzun yıllar yapılan 
ölçümler sonucunda elde edilen sonuçlar ile 24-TET ve AEU ses sisteminin yapısal özellikleri arasındaki 
ilişki incelenmiştir.  Tablo 1’de Bağlama perdeleri THM’deki itibarî perde gösterimi anlayışına göre düzen-
lenmiş olup, geleneksel açıdan Alt tel “La” kabul edilerek sunulmuştur. 

Tablo 1.Bağlama Perdeleri ile AEU ve 24-TET Sisteminin Karşılaştırılması
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Tablo 1’de orta kısımda (4-5 sütunlar) Bağlamadaki perde sisteminin ölçümleri, bunun sol kısmında 
24-TET sisteminin perde ve aralık değerleri, sağ kısmında ise AEU sis sistemine ait perde Aralarda yer fark 
sütunları iki sistem arasında mevcut perdelerde yer alan sent cinsinden farklılıkları göstermektedir. Burada 
üçüncü sütunda yer alan değerler içerisinde en büyük orana sahip olan Do# perdesidir. Bu perdenin 24-TET 
sistemindeki 9. perde ile arasında -7.82 sentlik bir fark bulunmaktadır. Bir Holder komasının yarısından 
daha küçük olan bu fark, duyum açısından herhangi bir fark yaratmayacak olup, önemsiz görülmektedir. 
Bunun dışında kalan çoğu perdenin oluşturduğu farklar (<=+4.96 sent) oldukça küçük ve standartlaşmaya 
daha uygun olup duyum açsından herhangi bir uyumsuzluk yaratmayacak niteliktedir. Bu durumda, 24-
TET sisteminin halk müziğinde yer alan aralıkları seslendirme oldukça yeterli olduğu söylenebilir. Ni-
tekim bu durum, “17’li yapılarda henüz bölünmemiş küçük ikili yapılar da transpozisyon ihtiyacı ile iki 
çeyrek aralığa bölündüğünde aralık sayısı 17’den 24’e çıkmaktadır. Burada 50, 250, 450, 550, 750, 950 ve 
1050 sent değerindeki perdeler de eklediği zaman 24-TET tamamlanmış olacak ve tüm perdeler üzerinden 
tranpozisyon ihtiyacı karşılanmış olacaktır” (Can, 1994) şeklinde de ifade edilmiştir.Tablo 1’de 6 ve7. 
sütunlar AEU ses sisteminin perde ve aralık değerleri ile Bağlama perde sistemi arasında oluşan farklılıkla-
rını göstermektedir. Burada dikkat çeken en önemli husus, bağlama perdeleri ile AEU ses sistemi arasında 
birinci perde ve oktavı dâhil olmak üzere toplamda altı adet perdenin oldukça yakın aralık değerlerine sahip 
olduğu fakat geriye kalan perdelerin bariz farklarla birbirinden ayrıldığıdır. Bu fark +30.32 sent’e kadar 
çıkmaktadır. Burada yeşil halka içerisinde olan değerler iki sistem arasında aralık değerleri birbirine en 
yakın olan perdeleri göstermektedir. Bu durum örneklem eserinin AEU ses sistemi ile yapılan perde aralık 
değerleri karşılaştırması sonucunda da karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 4. Örneklem Eserinin İcrası ile Çeşitli Ses Sistemlerindeki Uşşak Makamı Aralık Değerlerinin Karşılaştırması
Şekil 4’te örneklem eserinin 17 perdeli bağlama üzerindeki icrası ile çeşitli ses sistemlerindeki Uşşak Maka-

mının aralık değerleri karşılaştırılmıştır. Kuramsal açıdan Uşşak makamındaki segâh perdesinin, karşılaştırılan 
dört ses sisteminde de farklı değerlere sahip olduğu görülmektedir. Günümüzde yoğun olarak kullanılan AEU ses 
sistemi ve örneklem eserinin icra histogramı karşılaştırıldığında perdeler arasındaki sapmalar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2. AEU Ses Sistemine Göre Perde Kullanımında İcra Sırasında Meydana Gelen Sapmalar

AEU Ses Sistemi A Bq C D
0 180.0 300.0 500.0

İcra A BE C D
0 148.04 302.87 498.05

Fark 0 -31.96 +2.87 -1.95
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Buna göre, diğer perdelerdeki farklar önemsenmeyecek kadar küçük olsa da özellikle Segâh perdesin-
deki sapma oldukça yüksektir (-31.96 sent). Tüm bu bulgulardan hareketle, AEU ses sisteminin halk müzi-
ğinde yer alan özelikle mikrotonal aralıkları seslendirmede yetersiz olduğu söylenebilir.

3.2. 24-TET Sisteminin Bağlama’daki Transpoze İcrada Uygulanması 

Araştırmanın bu bölümünde, çeşitli ölçümlerin elde edilebilmesi için 17 perdeli bağlamamızda yer alan 
perdeler bir sekizli içerisinde toplamda 24 oktavıyla beraber 25 perde olacak şekilde düzenlenmiştir. Tel 
boyu 89 cm olan bir bağlamadan elde edilen ölçümler Tablo 3’te verilmiştir. Ölçümler3, Üst Eşiğe Uzaklık, 
Oran, Sent ve Koma başlıkları altında incelenmiştir.  

Tablo 3. 24-TET Bağlama Ölçüleri ve Oran Değerleri

Perde Perde İsimleri Üst Eşiğe Uzaklık En Yakın Oran Sent Koma
0 La/Sibb 0 cm 1/1 0.00 0.0
1 La#1/Sib3 2,492 cm 246/239 50.00 2.2
2 La#2/Sib2 4,984 cm 89/84 100.00 4.4
3 La#3/Sib1 7,387 cm 241/221 150.00 6.6
4 Si/Dob2 9,701 cm 9/8 200.00 8.8
5 Si#1/Dob1 11,926 cm 231/200 250.00 11.0
6 Do/Rebb 14,151 cm 25/21 300.00 13.3
7 Do#1/Reb3 16,287 cm 60/49 350.00 15.5
8 Do#2/Reb2 18,334 cm 63/50 400.00 17.7
9 Do#3/Reb1 20,381 cm 35/27 450.00 19.9

10 Re/Mibb 22,339 cm 10935/8192 500.00 22.1
11 Re#1/Mib3 24,208 cm 687/500 550.00 24.3
12 Re#2/Mib2 26,077 cm 99/70 600.00 26.5
13 Re#3/Mib1 27,857 cm 131/90 650.00 28.7
14 Mi/Fab2 29,637 cm 16384/10935 700.00 30.9
15 Mi#1/Fab1 31,328 cm 91/59 750.00 33.1
16 Fa/Solbb 32,93 cm 100/63 800.00 35.3
17 Fa#1/Solb3 34,532 cm 250/153 850.00 37.5
18 Fa#2/Solb2 36,045 cm 32/19 900.00 39.8
19 Fa#3/Solb1 37,558 cm 161/93 950.00 42.0
20 Sol/Labb 39,071 cm 25/14 1000.00 44.2
21 Sol#1/Lab3 40,495 cm 11/6 1050.00 46.4
22 Sol#2/Lab2 41,83 cm 17/9 1100.00 48.6
23 Sol#3/Lab1 43,165 cm 243/125 1150.00 50.8
24 La/Sibb 44,5 cm 2/1 1200.00 53.0

Tablo 3’te, hazırlanan deneysel bağlamanın ölçüleri verilmektedir. Burada ikinci sütun, geleneksel gös-
terimden yola çıkılarak tarafımızdan yazılan perde isimlerini, üçüncü sütun her bir perdenin üst eşiğe olan 
uzaklığını, dördüncü sütun her bir perdenin hesaplanmasında kullanılan en yakın oran değerlerini, beşinci 
sütun her bir perdenin üst eşiğe göre hesaplanmış aralık(sent) değerlerini ve son sütun da her bir perdenin 
başlangıç perdesi ile arasında olan aralığın koma değerini göstermektedir. 24-TET sisteminde Uşşak cin-
sinin transpoze kullanımına geçmeden evvel 17’li sistemde Uşşak cinsinin oluşturduğu aralık değerlerinin 
yapısı incelendiğinde tablo 4’deki gibi bir sayısal dağılım görülmektedir. 

Tablo 4.  17 Perdeli Sistemde Uşşak Cinsi Üzerinde Yapılan Transpoze İcrada Meydana Gelen Aralık(Sent) Değerleri

3 Burada elde edilen veriler Karaosmanoluğu(2017)’ndan alınmış olup deney bağlaması üzerinde düzenlenerek sunulmuştur. 
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Tablo 4’te 17 perdeli sistemde Tura(2017) tarafından hesaplanan değerler üzerinden Uşşak cinsinin on 
iki kararda oluşturduğu aralık değerleri sunulmuştur. Burada soldaki dikey eksen Uşşak cinsinin perdele-
rini, üst yatay eksen ise itibari perde anlayışına göre karar perdelerini göstermektedir. Bu sonuçlara göre, 
17 perdeli sistemde Uşşak cinsi yalnızca beş karar perdesi ekseni üzerinde yaklaşık doğru sonuçları ver-
mektedir. Bunlar La, Si, Re, Mi ve Sol’ dür. Bu eksenler kırmızı ile gösterilmiştir. Yeşil renk ile gösterilen 
ikinci satırda, GTM nazariyatında bir koma segâh bemolü(Siq), THM’de ise uygulamada SiE olarak göste-
rilen perdenin 12 karar perdesi ekseni üzerindeki aralık değerleri belirtilmiştir. Burada dikkat çeken husus, 
belirtilen bu perdenin kırmızı daire ile gösterilen beş karar ekseninde yakın bir aralık değeri gösterirken, 
diğer yedi karar ekseninde oldukça değişik aralık değerlerine sahip olmasıdır. Bunun yanında dördüncü sa-
tırda turuncu daire içerisinde gösterilen iki perde değerinde dikkat çeken durum ise Uşşak cinsi üzerindeki 
dördüncü derecenin neredeyse tüm perdeler aynı değerler gösterirken belirtilen bu son iki durumda artan 
bir aralık değeri göstermesidir. Bu durumda 17’li perde sisteminin Uşşak cinsini transpoze çalımda temsil 
etmekte yetersiz olduğu görülmüştür. Bu durumda önerilen 24-TET sisteminin Uşşak cinsini temsil etmede 
ne kadar yeterli olduğunun incelenmesi gerekmektedir. 24-TET sisteminde Uşşak cinsinin 12 farklı karar 
perdesi ekseninde oluşturduğu yapı aşağıdaki gibidir:    

Şekil 5. Uşşak Cinsinin 24-TET Üzerinde 12 Tonda Gösterimi
Şekil 5’te Uşşak cinsinin 24-TET sistemi üzerinde 12 farklı tondan icrası sırasında meydana gelecek 

perde dizilimleri verilmiştir. Bu dizilimler oluşturulurken, sistemin bağlama üzerindeki gösterimi için tara-
fımızdan oluşturulan perde isimleri kullanılmıştır. Bu durumda teorik olarak 24-TET sisteminde meydana 
gelen perde dizilimleri, transpoze icrayı temsil etmekte yeterli görünmektedir. Çünkü tüm aralık değerlerini 
doğru ve eşit bir biçimde karşılayacak perde yapısını içerisinde barındırmaktadır. Bu durumu aynı zamanda 
frekans ölçümleri yardımıyla da değerlendirmekte yarar vardır. Bu bağlamda, örneklem olarak belirlenen 
eserin on iki farklı tondaki perde frekans ölçümlerine ait analiz sonuçlarının şekilsel olarak birbiri ile ben-
zerlik göstermesi ve tüm eserlerin grafik ve tablo ile sunulmasının çalışmadaki sayfa yoğunluğunu artırması 
nedeniyle eserin iki farklı karar sesi Do ve FaD perdeleri ekseninde ortaya çıkan bilgisayar destekli görsel 
analiz sonuçları aşağıdaki gibidir: 

 
Şekil 6.  Örneklem Eserinin Do ve Fa#2 Karar Perdeleri Eksenindeki İcra Sonuçları

Tablo 5. Do ve Fa#2 Karar Perdeleri Eksenindeki İcra Analizi Sonucunda Perdelerde Meydana Gelen Sapmalar

Karar Sesleri Uşşak Cinsi Aralıkları(Holder Koması)
İcra 1(Do Karar) C DW EE D

0.0 6.6 13.3 22.1
İcra 2(FaD Karar) FD GS A B

0.0 6.7 13.4 22.0
Fark 0.0 -0.1 -0.1 +0.1
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Tablo 5’te iki farklı karar sesi ekseninde yapılan icranın analizi sonucunda ortaya çıkan aralık değerleri 
verilmiştir. İki farklı karar sesinde yapılan icradan elde edilen ölçümler sonucunda perdelerin aralık değer-
leri arasında meydana gelen sapmaların oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 24-TET sistemi-
nin transpoze icrada hem teorik hem pratik ölçüde doğru ve etkili sonuçlar verdiği söylenebilir. 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Uşşak cinsi üzerinden Bağlamada transpoze icrada 24-TET sisteminin kullanılabilirliğinin sınanmasını 

amaçlayan bu araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir; 

Günümüz bağlamalarında kullanılan 17 perdeli sistemin birbirine eşit olmayan aralıklardan oluştuğu, bu 
sebeple transpoze icrada oldukça yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu durum üzerinde, bağlama perdelerinin 
yöreden yöreye hatta kişiden kişiye değişen farklı bir perde yapısı olmasının(Akdoğu, 1992; Aydın, ? ; Ka-
raosmanoğlu, 2017; Öztürk, 2009; Tura,2017) etkili olduğu düşünülmektedir. Bu durum AEU ses sistemi 
içinde geçerlidir. AEU ses sistemi günümüzde Konservatuvarlarda ve TRT’de resmen kabul edilmiş olsa 
da, eskiden beri icrayı tam yansıtmada yetersiz kaldığı yönünde birçok eleştiri almaktadır (Karaosmanoğlu, 
2017; Can, 1994 ). Bu durum THM’de de görülmektedir. İki sistem perdeleri karşılaştırıldığında aralarında 
oldukça büyük farklar meydana geldiği görülmüştür. Bu durumun aksine, 24-TET sistemi ile 17’li perde sis-
temi karşılaştırıldığında aralarında önemsiz görülecek derece küçük farklar olduğu tespit edilmiştir. Burada 
en büyük fark Do# perdesine aittir.  Bunun dışında kalan çoğu perdenin oluşturduğu fark oldukça küçük 
olup duyum açsından herhangi bir olumsuzluk yaratmayacak niteliktedir. Yine de bu aralıklarda meydana 
gelen farklılıkların teori açısından yarattığı uyumsuzluk göz önüne alındığında, perdelerde meydana gele-
cek standartlaşma adımlarının daha doğru ve nitelikli bir perde yapısının oluşmasını sağlayacağı düşünül-
mektedir. Bu çerçevede, günümüzde ses kayıtları, akort vb. işlemlerin tonal karakterli cihaz ve programlar 
aracılığıyla yapılıyor oluşu ile çalgısal ve orkestral toplu icrada gereken uyum da göz önüne alındığında, 
ortaya çıkan bu farkların giderilmesi en nihayetinde tonal ve armonik karakteri birbiriyle uyumlu ses ka-
yıtlarının ve icraların yapılmasına da olanak sağlayacaktır.  Bu bağlamda, geniş coğrafyalarda kullanılan 
24-TET sisteminin, birbirine eşit aralıklardan oluşan ve 17 perdeli sistemi içerisinde barındıran daha geniş 
bir yapıya sahip olduğu göz önüne alındığında, bağlamada standartlaşma, evrenselleşme ve transpoze icra 
gibi açılardan kullanışlı ve etkili olacağı düşünülmekte ve önerilmektedir. 
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2000 – 2019 YILLARI ARASINDA YAPILAN TÜRK HALK MÜZİĞİ 
ALBÜM KAYITLARINDAKİ TON BALANS DEĞİŞİKLİKLERİ: MUSA 

EROĞLU ÖRNEĞİ

Kadri Yılmaz ERDAL1, Seyhan CANYAKAN2

Özet
Profesyonel müzik kayıtları gün geçtikçe farklılaşmakta, kullanılan teknolojinin evrimleşmesiyle birlik-

te Sound anlayışının da değiştiği görüşü, gittikçe yaygınlaşmaktadır. Örneğin 1980’lerde, mix ve mastering 
uygulamalarında kullanılan loudness değerleri günümüzde kullanılmamakta ve her geçen gün albüm kayıt-
larındaki gürlük seviyeleri gittikçe artmaktadır. Bu durumun paralelinde, yapılan aranjeler ile orkestrasyon 
teknik ekipman kullanımları da sürekli değişmekte ve albüm kayıtlarında mastering aşamasından sonra 
ortaya çıkan ton balans haritalarının da yıllar içinde değişime uğradığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, CD formatında yayınlanan Türk Halk Müziği Albümlerinin ton balans haritalarını incelemek ve 
çalışmamızda ele alınan albümleri kronolojik bir sıra ile ton dengelerdeki değişimleri tespit etmeye çalış-
maktadır. Çalışma, sanatçı Musa EROĞLU albümleriyle sınırlandırılmıştır. Yapılan literatür taramasında, 
sanatçının son 20 yılı kapsayan bir süreçte, neredeyse her iki yıla bir albüm kaydı yapmış ve yayınlamış 
olması nedeni ile sanatçının albümleri çalışmada incelenmiştir. Çalışma içeriğinde öncelikle literatür ta-
raması yapılmış ve ardından Musa Eroğlu’nun CD kayıtlarına ulaşılmıştır. Mümkün olduğunca kayıpsız 
yapılmaya çalışılan dönüştürme işleminden sonra, albüm ton balans haritaları Izotope Tonal Balance ile 
çıkarılmıştır. Ardından HOFA Analyzer ile analiz edilen kayıtların EQ haritaları karşılaştırılmış ve bulgular 
eşliğinde yıllar arasında ton bir değişimin var olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Ton Balans, Müzik Kaydı, Frekans, Analiz, Türk Halk Müziği 

Abstract
Professional music records are differentiating day by day, that with evolution of technology used, The 

view that sound understanding has changed is becoming more and more widespread. For example, in 1980, 
loudness values used in mixed and master applications are not currently used and loudness levels in album 
recordings are increasing day by day. Parallel to this situation, the use of orchestration technical equipment 
is constantly changing and it is thought that the tonal balance maps that emerged after mastering stage in 
album recordings have changed over the years. The aim of this study is to examine the tonal balance maps 
of Turkish Folk Music Albums published in CD format and to determine the changes in tonal balances in 
the chronological order of the albums discussed in our study. The study is limited to artist Musa EROĞLU 
albums. In the literature review, the artist has recorded and published an album for almost two years during 
the last 20 years. In the content of the study, firstly literature review was made and then Musa Eroğlu’s CD 
records were reached. After the conversion process which was tried to be made as lossless as possible, album 
tonal balance maps were extracted with Izotope Tonal Balance. Then, the EQ maps of the records analyzed 
with HOFA Analyzer were compared and it was concluded that there was a tonal change between the years. 

Key Words: Tonal Balance, Music Recording, Frequency, Analysis, Turkish Folk Music
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Giriş
Müzik teknolojileri, günümüzde yazılım ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi pek çok alanla disip-

linler arası yaklaşımın sonucunda ortaya çıkan donanım ve yazılım türündeki ürünleri kapsayan, müzik pro-
düksiyonu aşamalarında bu ürünleri kullanarak müzik eserlerinin üretimine yön veren bir alandır. Müzik 
teknolojisi, yaratıcı müzik teknolojisi, ses teknolojileri, müzik prodüksiyonu, müzik ve ses sanatları gibi 
birçok boyutu kapsamaktadır (d’Escrivan, 2012). Profesyonel müzik ve ses kayıt çalışmaları, genel olarak 
recording, edit, mixing ve mastering aşamalarından oluşan bir süreçtir. Gelişen teknolojinin paralelinde 
müzik prodüksiyonu aşamalarında kullanılan donanım (bilgisayar, mikrofon, preamplifikatör, dinamik/efek 
işlemciler, A/D dönüştürücüler) ve yazılım bazlı (eklentiler ve müzik prodüksiyonu yazılımı) ürünlerde de 
değişimler görülmektedir. Bu değişimler doğrultusuna günümüzde tamamlanan müzik prodüksiyonu ürün-
leri de yakın geçmişteki müzik ürünlerinden teknik değerler bakımından bazı farklılara sahiptir.

Çalışmamız kapsamında, teknik değerler doğrultusunda, Türk Halk müziği alanında üretilmiş albüm-
lerin mix-mastering aşaması sonrasında elde edilen ton balans değişiklikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Mastering, müzik prodüksiyonun recording ve mixing aşamalarından sonra çeşitli formatlarda basma, ço-
ğaltma ve dağıtım (Gallagher, 2009, 118) olarak tanımlanmasının yanı sıra teknik olarak belirli frekans 
bantlarının seçici olarak arttırılması veya azaltılması (Mimilakis vd., 2013) ton balans ayarları ve bir kaydın 
dinamiğini düzenleme, eşitleme, işleme, şarkılar arasındaki ses seviyesini en üst düzeye çıkarmak ve dinle-
yiciler için en iyi ses kalitesi ve dinleme deneyimini hedefleyen bir süreçtir (Owinski, 2008, 33). Ton balans 
bu süreç sonrası elde edilen teknik verilerdendir. 

Prodüksiyon aşamalarının tamamlanmasından sonra müzikal ürünlerin dinleyici kitleye ulaşmasında 
geçmişten günümüze farklı tür ve yapılara sahip ortamlar kullanılmıştır. Kayıt teknolojilerinin gelişmesi ile 
plak, bant, kaset ve CD gibi ortamlarda sırayla müzik teknolojileri alanında yer almıştır (Canyakan, 2017, 
187). Kayıtlarda bilgisayar ve hard disk (HDD) tabanlı donanım bileşenlerinin kullanılmaya başlanması ile 
birlikte yapılan albüm, single gibi müzik ürünlerinin bir dönem dinleyiciye CD ortamında sunulması kaçı-
nılmaz olmuştur. Günümüzde internetin veri alış-veriş hızı ve saklama kapasitelerinin gelişmesi sonucunda 
yaygın kullanımı, müzikal ürünlerin bu ortam aracılığı ile dinleyiciye ulaşmasını ve tüketilmesini sağla-
mıştır. Internet, pek çok verinin saklandığı, kullanıcıların bu verileri elde etmek için kullandığı bir sayısal 
kütüphane şeklinde kullanılmakta olduğunu ifade eden Işıkhan (2007),  internetin değişik kullanıcıların 
paylaşıma açtıkları büyük bir sayısal müzik dosyası (MP3, MIDI, WAV formatında) içeren arşiv olarak 
görülebileceğini öne sürmüştür.

Çalışmamızda Musa Eroğlu’na ait olan 2000-2019 yılları arasında üretilmiş olan sekiz adet albüm ele 
alınmıştır. Seçilen örnek albümlerin hepsinin CD ya da master kayıtlarına ulaşabilme güçlüğünden dolayı, 
geçmişten günümüze üretilmiş çok sayıdaki albüm ve müzik eserlerini dinleyicilere ulaştıran Spotify uy-
gulaması üzerinden verilen zaman aralığında üretilmiş ve ulaşılan örnekler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı 2000-2019 yılları arasında CD formatında yayınlanan Türk Halk Müziği Albüm-

lerinin ton balans haritalarını incelemek ve araştırmamız kapsamında ele alınan albümlerin kronolojik bir 
sıra ile incelenerek ton dengelerdeki değişimleri tespit etmeye çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Ko-
nolojik olarak ele alınan albümlerin ton balans dengelerinin zaman içerisindeki değişiminin frekans analizi 
yöntemleri dâhilinde tespit edilen bir çalışma olması, ülkemiz müzik teknolojisi alanına katkı sağlaması 
bakımından önemli görülmektedir.

Yöntem
Araştırmamızda nitel araştırma içerisinde yer alan betimsel araştırma modeli kullanılmış olup nicel ve 

nitel veri analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. “Nitel araştırma; gözlem, görüş ve doküman analizi gibi nitel veri 
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Betimsel 
araştırma yöntemi ise, “yaşayanların hali hazırda var olanların, yaşananların ne olduğunu betimleyip açıklanarak 
ortaya konulması olarak ifade edilebilmektedir”                                                     (Sönmez ve Alacapınar, 2011). 
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Evren ve Örneklem
Türk Halk Müziği türünde üretilmiş olan Musa Eroğlu albümleri çalışmamızın evrenini oluşturmaktadır. 

Buna göre 2000-2019 yılları arasında yaklaşık yirmi yıllık bir süreçte sanatçının neredeyse her iki yılda 
bir albüm çıkarmıştır. Bu albümlerin ve sıklıkla aynı türden albümlerin sanat yönetmenliğini yapan Ahmet 
Özgül tarafından mix ve mastering aşamalarından geçmiş olması bakımından, sanatçıya ait CD formatında 
üretilmiş olan müzik albümleri örneklemimizi oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde yaklaşık yirmi yıllık bir 
süreci kapsaması ve çıkış yılına göre albümlerden seçilen 2 eser üzerinde yapılan frekans analizlerinde, ton 
balans değerlerinin yıllara göre değişkenlik gösterebileceği olasılığı ile sekiz albüm örnek olarak seçilmiştir. 

Yıl Seçilen Albüm İsimleri Seçilen Müzik Eserleri

2018 Turnaların Göçü Turnaların Göçü (RÖ)

2016 Taşeli Türküleri Goramşah (Ö7)

2012 Zamansız Yağmur Gül Döktüm Gül Tasına (Ö6)

2007 Dedem Korkut Aman Ayşem (Ö5)

2006 Halil İbrahim/Kerbela Destanı Aşk Hikayesi (Ö4)

2004 Sazımızla Sözümüzle Vol.2 Ömrün Kadrini Bilmedim (Ö3)

2003 Sele Verdim Dost Yüzün Gördükçe (Ö2)

2000 Bir Nefes Anadolu Felek Çakmağını Üstüme Çaktı (Ö1)

Tablo: 1 Seçilen albüm ve örnek parçalar.

Veri Toplanma 
Araştırmanın örneklemini oluşturan müzik albümleri Spotify üzerinden seçilmiştir. Seçilen örnekler, 

Presonus Studio 26c ses arabirimi kullanılarak, Audient ASP4816 analog miksere aktarılmış ve Lynx Stu-
dio Technology Aurora 16 ses arabirimi kullanılarak Pro Tools yazılımında Waves Paz Meter ve WLM Plus 
Meter aracılığı ile -14 LUFS değerlerinde kayıt edilmiştir. EBU (European Broadcasting Union) Avrupa 
Yayın Birliği tarafından, yayın programlarının üretimi, dağıtımı ve iletilmesinde ses sinyali seviyelerinin 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmış, ses seviyesi ölçümüne dayanarak, ses seviyelendirmesine yönelik 
bir takım değerler dizisi ortaya koymuştur (EBU, 2016) Bu doğrultuda LUFS değeri ses seviyelerine yö-
nelik kullanılmaya başlanmıştır. LUFS; EBU, ITU-R BS.1770-3’te açıklandığı şekli ile K-ağırlıklandırma 
olarak bilinen psiko-akustik filtre şeklini içeren, mutlak ses seviyesi için tercih edilen dijital tam ölçek 
referansına göre gürültü/yükseklik birimleridir (Byers ve diğerleri, 2015). Her albüm içinden iki örnek 
parça seçilerek Pro Tools yazılımında parça başlangıcından sonuna kadar Hofa IQ Analyser 2.0.19 sürümü 
ve İzotop 8 Tonal Balance plug-in’leri kullanılarak ton balans değerleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. 
Hofa IQ Analyser, kayıt edilmiş ses spektrumlarını görsel bir takım değerlere çeviren bir araçtır. Bu işle-
mi yaparken, Fourier Dönüşümü (Fourier Transform) tekniğinden yararlanmaktadır. Bu teknik ile zaman 
ortamında tanımlı sinyalleri analiz ederek frekans ortamında sahip oldukları özellikleri ortaya koymaktır 
(Painlioğlu ve Pasinlioğlu, 2016, 62). Yapılan karşılaştırmalar sonucunda aynı albümde yer alan eserler 
benzer analiz sonuçları vermesinden dolayı, yıl bazlı her albümden bir örnek parça seçilmiştir. Seçilen 
örneklerde, Türk halk müziğine ait bağlama, cura, kaval, bendir vb. temel enstrümanların kullanılmasına, 
ayrıca bateri, basgitar, gitar ve klavye gibi ritim ve eşlik enstrümanlarının yer almasının daha geniş bir 
frekans ve seviye ile ton bir dağılım sağlayacağı düşünülmüş ve bu kriterler aranmıştır. Musa Eroğlu’na ait 
albümler içinde yer alan Turnaların Göçü albümü Sanatçının 2018 yılında çıkardığı güncel albüm olması 
itibariyle bu albümden seçilen örnek parça albümle aynı ismi taşıyan Turnaların Göçü parçası olmuştur. Bu 
parça diğer albümlerdeki örnek parçaların karşılaştırılmasında referans olarak değerlendirilmiştir. Referans 
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analizden sonraki her bir karşılaştırma bir analiz olarak adlandırılmıştır ve örnek parçaların isimlerinin 
karmaşa yaratmaması için Ö1, Ö2 vb. şekilde ifade edilmiştir. Seçilen örnekler incelenirken referans alınan 
frekans aralıkları, İzotop Tonal Balance Control programına ait değerlere yakın olan frekans aralıklarıdır. 

 Referans  Aralıkları
Low Band Low Mid Band High Mid Band                     High Band

0-250 Hz 250 Hz -2 kHz 2 kHz -9kHz 9kHz -20 kHz

Tablo: 2 Referans Frekans Aralıkları.

Bulgular ve Analiz

Referans Analiz

Şekil 1: Turnaların Göçü isimli referans parçanın frekans analizi

 Şekil 2: Turnaların Göçü isimli referans parçanın ton balans dengesi.
2018 yılında yapılan Turnaların Göçü albümünden Turnaların Göçü parçası referans parça olması iti-

bariyle ton balans dengesi incelenmiştir ve şekil 1’deki değerler tespit edilmiştir. Turnaların Göçü referans 
örneği analiz edildiğinde, başlangıç noktasının 20 Hz’de/ -50 dB ve bitiş noktasının 20 kHz’de /- 45 dB 
verileri arasındaki bir frekans dağılımı ile şekillendiği tespit edilmiştir. Low band aralığı incelendiğinde, 
referans parçasının 30-250 Hz arasında 34 dB bir artış, 250 Hz’ten itibaren 650 Hz’e kadar ton balans den-
gesi -12db -16 dB arasında seyretmiştir. High mid band aralığında ise 2kHz’den 9kHz arasında yaklaşık 5 
dB’lik bir düşüş olması ile beraber -31 dB ile -24 dB arasında bant seyretmiştir. High band incelendiğinde, 
9 kHz’den itibaren 20 kHz’e kadar yaklaşık 15 dB’lik bir düşüş yaşanmıştır. Yapılmış olan diğer analizlerde 
Turnaların Göçü isimli parça kısaca “RÖ” olarak isimlendirilmiştir. 

Analiz 1

Şekil 3: Analiz 1’in spektrum analizi.
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Şekil 4: Ö1’in Ton balans dengesi.
Analiz 1’de 2018 albümündeki Turnaların Göçü (RÖ) ve 2000 yılında çıkmış olan Felek Çakmağını 

Üstüme Çaktı (Ö1) isimli parçalar analiz edilmiştir. Başlangıç seviyesinin, Ö1’de 20 Hz’de / -54 dB se-
viyesinde olduğu görülmüş, bitiş seviyelerinin ise her iki parçada da yaklaşık –45 dB civarında olduğu 
görülmüştür. Her iki parçanın low band aralığı incelendiğinde 30-80 Hz arasında, Ö1, RÖ ile karşılaştırıl-
dığında -20 dB’lik bir frekans yoğunluğu farkı tespit edilmiştir. 80-250 Hz arasında her iki parçada para-
lel bir biçimde frekans seviyelerinde kademeli bir artış gözlenmiştir. Low mid bandı incelendiğinde, 250 
Hz ile 2kHz arasında Ö1 frekans yoğunluğu RÖ’e göre daha yüksek seviyelerde olduğu gözlenmiştir. İki 
örnek arasındaki frekans yoğunlukları farkının -5dB’e kadar çıktığı görülmüştür. High mid bandında 2-9 
kHz arasında Ö1’in frekans yoğunluğunun RÖ’ye göre -8 dB seviye farkına sahip olan frekans yoğunluğu 
tespit edilmiştir. Aynı band içerisinde her iki örnekte de frekans yoğunluğunun 2-9 kHz arasında yaklaşık 
-5 dB’lik bir değerde düşüş yaşandığı görülmüştür. High band incelendiğinde karşılaştırılan örnekler 12 
kHz’den itibaren bir düşüş başlamıştır. 

Analiz 2

Şekil 5: Analiz 2’in frekans analizi.

Şekil 6: Ö2’in ton balans dengesi.
Analiz 2’de 2018 albümündeki Turnaların Göçü (RÖ) ve 2003 yılında çıkmış olan Dost Yüzün Gördükçe 

(Ö2) isimli parçalar analiz edilmiştir. Ö2 analiz edildiğinde, 20 Hz /-40 dB parçanın başlangıç noktasını oluş-
turmakta, 20 kHz’de /-34 dB seviyelerinde ise parça son bulmaktadır. İki örnek karşılaştırıldığında RÖ baş-
langıç seviyesi -50 dB seviyesinde iken Ö2 -37 dB olarak daha yüksek bir seviyede olduğu görülmüştür. Low 
band incelendiğinde 40 Hz’den itibaren RÖ’nün frekans yoğunluğunun daha çok olduğu, 120 Hz’den itibaren 
Ö2’nin frekans yoğunluğunun daha yüksek seviyede olduğu gözlenmiştir. Low mid bandında 250 Hz - 2 kHz 
aralığında her iki örneğinde frekans aralığı nerdeyse eşittir. 720 Hz – 1.10 kHz aralığında ise Ö2’nin yaklaşık 
5 dB’lik daha düşük bir frekans yoğunluğuna sahip olduğu görülmüştür. High mid bandında 2,30 kHz’den iti-
baren, Ö2’nin frekans yoğunluğu RÖ’e göre daha yüksek seviyeye ulaşmış, iki örnek arasındaki dB farklılığı 
yaklaşık 5 dB’e kadar farklılık göstermiştir. High band incelendiğinde 9-20 kHz aralığında Ö2’nin frekans 
yoğunluğunun daha fazla, RÖ ile aralarındaki seviye farklılığının ise -8 dB olduğu gözlenmiştir. 
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Analiz 3

Şekil 7: Analiz 3’in spektrum analizi.

Şekil 8: Ö3’ün ton balans dengesi.
Analiz 3’de 2018 albümündeki Turnaların Göçü (RÖ) ve 2004 yılında çıkmış olan Ömrün Kadrini Bil-

medim (Ö3) isimli parçalar analiz edilmiştir. Ö3 analiz edildiğinde, başlangıç noktasının 20 Hz /-54.3 dB ve 
bitiş noktasının 20.09 kHz /-37.3 dB verileri arasındaki bir frekans dağılımı ile şekillendiği tespit edilmiştir. 
Ö3’ün, RÖ’nün başlangıç noktasına göre yaklaşık -3 dB’lik bir seviye farkı ile başladığı gözlenmiştir. Low 
Band aralığı incelendiğinde, RÖ’nün 33-75 Hz arasında -3.5 dB bir seviye farkı ile daha düşük bir seviye-
de olduğu görülmüştür. Ö3’ün 100-250 Hz arasında yaklaşık 5 dB’lik bir seviye farkı ile daha yoğun bir 
frekans aralığına sahip olduğu tespit edilmiştir. İki örnek arasında Low mid band aralığı incelendiğinde, 
250-500 Hz aralığında, yaklaşık 5 dB’lik bir fark gözlenmiştir. Ö3’ün daha yoğun frekans dağılımı olduğu 
görülmüştür. High mid band aralığında ise 2-9 kHz arasında Ö3’ün RÖ’ye göre yaklaşık 3.5 dB / 7 dB sevi-
yeleri arasında frekans yoğunluğunun daha fazla olduğu gözlenmiştir. High band aralığı analiz edildiğinde 
10.70 kHz’den başlayarak Ö3’ün, 20 kHz’e kadar yaklaşık 9 dB’lik farkla daha fazla frekans yoğunlukta 
olduğu tespit edilmiştir. 

Analiz 4 

Şekil 9: Analiz 4’ün frekans analizi.

Şekil 10: Ö4’ün Ton balans dengesi.
Analiz 4’de 2018 albümündeki Turnaların Göçü (RÖ) ve 2006 yılında çıkmış olan Aşk Hikâyesi (Ö4) 

isimli parçalar analiz edilmiştir. Ö4 analiz edildiğinde, başlangıç noktasının 20 Hz /-70 dB ve bitiş noktası-
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nın 20.09 kHz /-36 dB verileri arasındaki bir frekans dağılımı ile şekillendiği tespit edilmiştir. Ö4, RÖ’den 
yaklaşık -22 dB’lik bir farkla başladığı görülmüştür. Low band aralığı incelendiğinde, Ö4’ün 20-130 Hz 
arasında kalan aralıkta, yaklaşık olarak 18 dB’den başlayan 40 dB’e ulaşan ve 3.5 dB ‘lik bir düşen seviye 
farklılıklarının tespit edildiği bir frekans yoğunluğu görülmüştür. Low mid band aralığı incelendiğinde, 
250 Hz – 1kHz aralığında RÖ ve Ö4’ün frekans dağılımları arasında büyük farklar görülmemiştir. Low mid 
band aralığında 930 Hz civarı başlayan, High band aralığında da devam eden ve yaklaşık 10 kHz civarında 
biten, RÖ’nün 2 dB’den başlayan 10 dB’e ulaşan ve 4 dB ‘lik bir seviyeye düşen farklılıkların olduğu bir 
frekans dağılımı şekli tespit edilmiştir ve bu dağılımda Ö4’ün daha yüksek frekans yoğunluğuna sahip ol-
duğu görülmüştür.  High band aralığı incelendiğinde ise yaklaşık 13-18 kHz arasında 11 dB’lik bir farkla 
Ö4’ün daha tiz frekans yoğunluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Analiz 5 

Şekil 11: Analiz 5’in frekans analizi.

Şekil 12: Ö5’in ton balans dengesi.
Analiz 5’de 2018 albümündeki Turnaların Göçü (RÖ) ve 2007 yılında çıkmış olan Aman Ayşem (Ö5) isimli 

parçalar analiz edilmiştir. Ö5 analiz edildiğinde, başlangıç noktasının 20 Hz / -38.6 dB ve bitiş noktasının 20 kHz 
/ -53.4 dB verileri arasındaki bir frekans dağılımı ile şekillendiği tespit edilmiştir. Ö5’in, RÖ’ye göre 12 dB’lik 
daha yüksek bir seviye farkı ile başladığı görülmüştür. Low band aralığı incelendiğinde, 40-80 Hz arasında kalan 
aralıkta, yaklaşık olarak 10 dB ‘lik bir seviyeye farkı görülmekte, Ö5’in daha fazla frekans yoğunluğuna sahip 
olduğu görülmüştür. Aynı aralık incelendiğinde, 80-250 Hz aralığında RÖ ve Ö5’in frekans dağılımları arasında 
büyük farklar görülmemiştir. Low mid band aralığı incelendiğinde, 250-870 Hz aralığında, frekans yoğunluğu 
ve seviye bakımından büyük farklılıkların olmadığı gözlenmiştir. Aynı band aralığında Ö5’in 870 Hz – 1.65 
kHz arasındaki frekans yoğunluğunda yaklaşık olarak 5 dB’lik bir farkla daha yüksek değerlere sahip olduğu 
görülmüştür. High mid band aralığı incelendiğinde, 2-4 kHz aralığında iki örneğinde benzer frekans yoğunluğu 
ve seviyelerine sahip oldukları gözlenmiştir. Aynı aralıkta 4-8 kHz arasında yaklaşık olarak 10 dB’lik bir seviye 
farklılığı görülmüş ve Ö5’in daha fazla frekans yoğunluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir. High band aralığında 
ise RÖ’nün 5 dB’lik farkla daha yoğun bir frekans aralığına sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Analiz 6 

Şekil 13: Analiz 6’in frekans analizi.

Şekil 14: Ö6’in ton balans dengesi.
Analiz 6’da 2018 albümündeki Turnaların Göçü (RÖ) ve 2012 yılında çıkmış olan Gül Döktüm Gül 

Tasına (Ö6) isimli parçalar analiz edilmiştir. Ö6 analiz edildiğinde, başlangıç noktasının 20 Hz / -56 dB 
ve bitiş noktasının 20 kHz / -56 dB verileri arasındaki bir frekans dağılımı ile şekillendiği tespit edilmiştir. 
Ö6’nın, RÖ’ye göre 8 dB’lik bir seviye farkı ile başladığı görülmüştür. Low band aralığı incelendiğin-
de, 20-70 Hz arasında kalan aralıkta, yaklaşık olarak 8 dB ‘lik bir seviyeye farkı görülmekte ve Ö6’nın 
daha düşük frekans yoğunluğuna sahip olduğu ortaya çıkmıştır. İncelenen aynı aralıkta 90-125 Hz arasında 
RÖ’nün frekans yoğunluğunun daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Low mid band aralığı incelendiğinde, 
430-770 Hz arasında Ö6’nın yaklaşık 4 dB’lik daha yüksek bir frekans yoğunluğu görülmektedir. 1.10 – 2 
kHz arasında 5.6 dB’lik farklılıklar gözlemlenmiş Ö6’nın bu aralıklarda daha fazla frekans yoğunluğuna 
sahip olduğu tespit edilmiştir. High mid band aralığı incelendiğinde 3.5 – 5 kHz arasında 6 dB’lik fark 
görülmüş, Ö6’nın daha fazla frekans yoğunluğuna sahip olduğu ortaya çıkmıştır. High band aralığı ince-
lendiğinde, 7.20 - 20 kHz aralığında 5 dB’lik seviye fark ile RÖ daha yüksek frekans yoğunluğuna sahiptir. 

Analiz 7 

Şekil 15: Analiz 7’in frekans analizi.

Şekil 16: Ö7’in ton balans dengesi.
Analiz 7’de 2018 albümündeki Turnaların Göçü (RÖ) ve 2016 yılında çıkmış olan Goramşah (Ö7) isim-

li parçalar analiz edilmiştir. Ö7 analiz edildiğinde, başlangıç noktasının 20 Hz / -56.8 dB ve bitiş noktasının 
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20.12 kHz / -52.8 dB verileri arasındaki bir frekans dağılımı ile şekillendiği tespit edilmiştir. Ö7’nin, RÖ’ye 
göre 7.3 dB’lik bir seviye farkı ile başladığı görülmüştür. Low band aralığı incelendiğinde, 20-110 Hz ara-
sında kalan aralıkta, yaklaşık olarak 8 dB’den başlayan 10 dB’e ulaşan ve 4 dB ‘lik bir seviyeye düşen fark-
ların tespit edildiği bir frekans yoğunluğu görülmüştür. Aynı referans aralığında, 130-250 Hz’de 4 dB’lik 
bir fark görülmüş ve Ö7’nin daha düşük bir frekans yoğunluğuna sahip olduğu gözlenmiştir. Low mid band 
aralığı incelendiğinde, 300-445 Hz arasında yaklaşık 6 dB’lik bir farklılık görülmektedir. Ö7’nin bu aralık-
larda daha düşük frekans yoğunluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı referans aralıkta 2 kHz’e kadar 
iki örnek arasında benzer frekans yoğunluğu görülmüştür. High mid band aralığı incelendiğinde 3.40 – 5 
kHz arasında yaklaşık olarak 5 dB’lik fark görülmüş, Ö7 ‘nin daha fazla frekans yoğunluğuna sahip olduğu 
belirlenmiştir. High band aralığı incelendiğinde ise, 9-14.5 kHz aralığında yaklaşık olarak 5 dB’lik seviye 
fark ile RÖ’nün daha yüksek frekans yoğunluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir.

Analiz edilen tüm örneklerde, Hofa IQ Analayser’ın Automarker özelliği kullanılarak, otomatik olarak 
her örnekteki en yoğun ve yüksek seviyeye sahip 10 ayrı frekans değerinin işaretlenmesi ve tespit edilmesi 
sağlanmıştır. Bu işlemden sonra Hofa IQ Analayser’in tüm örneklerde 10 adet işaretleme yapmadığı görül-
müş, bulunan değerler referans aralıklarına ayrılarak Tablo 4’de detaylı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca Hofa IQ 
Analayser kullanılarak yapılan frekans analizlerinde, ele alınan her örneğin, referans olarak belirlenen frekans 
aralıklarındaki en yoğun şekilde kullanılan frekans değerleri ve dB seviyeleri frekans grafiğinden seçilerek 
daha doğru bir frekans dağılımı elde edilmesi amaçlanmış ve yazılımın automarker özelliği ile seçilen değerler 
karşılaştırılmıştır. Grafikten seçilen değerler Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde referans 
aralıklarda, ortak frekansların olduğu ortaya çıkmış ve ortak değerler kırmızı renkle işaretlenmiştir.

Yıl

Se
çi

le
n 

Ö
rn

ek
le

r

Low Band
0- 250 Hz

Low Mid Band 
250 Hz - 2 kHz                   

High Mid Band 
2 kHz - 9 kHz                    

High 
Band
 9-20 
kHz                    

2018 RÖ 69 100 160 204 710 150 2.33 3.52 6.44
2000 Ö1 189 218 564 843 1.25 1.98 2.54 3.23 5.97 7.81

2003 Ö2 68 111 224 299 1.16 1.15 3.52 7.58 11.2

2004 Ö3 89 214 317 439 1.25 1.41 2.64 3.55 4.78 12.0
2006 Ö4 299 512 1.03 1.33 2.64 3.39 5.85 16.8
2007 Ö5 77 121 676 965 1.33 1.58 2.11 3.55 4.52 5.53

2012 Ö6 80 356 792 898 1.74
2016 Ö7 51 70 117 448 835 2.51 3.48 10.2

Tablo: 3 HOFA IQ Analyser automarker’da bulunan 10 noktada en yüksek frekans ve seviye değerleri.

Yıl Başlangıç ve
Bitiş 
dB

Low Band Low Mid Band                    High Mid Band                     High Band

0
250 Hz

dB
250 Hz 
2 kHz

dB
2 kHz 
9 kHz

dB
9 kHz
20 kHz

dB

20
18

R
Ö

-50
-45

57
69
204

-20.4
-17.6
-13.2

415
710
1.2

-11.9
-14.8
-15.1

3.52
5
8

-22.7
-28.7
-26.8

9.2
10.6
15.7

-23.6
-25.5
-37.8

20
00

Ö
1

-54
-45

63
138
189

-32.8
-15.7
-12.9

299
427
1.25

-11
-7.8
-8.8

2.54
3.23
5.97

-17.3
-16.4
-19.5

9
11.3
12.3

-26.5
-28.7
-29.8

20
03

Ö
2

-40
-34

57
84
162

-22.9
-18.8
-14.8

299
664
1.16

-9.7
-12.8
-14.4

2.51
3.52
7.58

-22
-17.3
-16

9.46
11.2
12.6

-23.6
-16.3
-18.2
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20
04

Ö
3

-54.3
-37.3

45
89
187

-29.3
-16
-10

317
339
1.25

-10.3
-7.5
-12.8

2.64
4.78
6.38

-20.7
-19.2
-22

12.0
18.8

-20.7
-35.6

20
06

Ö
4

-70
-36

51
102
130

-51.9
-26.5
-20.7

299
512
1.33

-14
-8.9
-10.6

2.64
5.85
7.96

-18.3
-17.8
-21.6

9.37
11.1
16.8

-22.1
-27.2
-29.1

Tablo 4’ün devamı

20
07

Ö
5

-38.6
-53.4

68
101
143

-23.7
-23.4
-20.1

317
474
1.58

-13.2
-12.9
-12.3

2.11
5.58
6.69

-21.6
-21
-24.3

9.64
11.1

-29.1 
-29.7

20
12

Ö
6

-56
-56

80
177
224

-16.2
-16.8
-15.6

356
564
683

-11.4
-9.3
-9.6

2.50
3.73
6.82

-18.6
-21.6
-27.6

9.01
10.02

-30.3
-29.4

20
16

Ö
7

-56.8
-52.8

51
70
117

-27.5
-26.3
-17.0

283
569
1.02

-14.0
-12.8
-15.5

2.51
5.63
7.09

-23
-28.7
-30.2

10.2 -29.8

Tablo: 4 Referans frekans aralıklarında üç noktada en yüksek frekans ve seviye değerleri.

Şekil 17: Bütün analizlerin sonuç grafiği.

Sonuç 
2000-2019 yılları arasında yayınlanmış Türk halk müziği albümlerinin ton balans dengesi üzerine ha-

zırladığımız bu betimsel araştırmada, bu yıllar arasında sanatçı Musa Eroğlu’nun yayınlanmış ve Spotify 
üzerinden ulaşılmış sekiz albümünden, kayıtlarında Türk halk müziğine özgü enstrümanlar ve diğer müzik 
türlerinde de kullanılan ritim ve eşlik enstrümanlarının yer aldığı sekiz örnek eser seçilmiştir. Bu örnekler-
deki ton balans dengelerine, müzik prodüksiyonu kapsamında kullanılan bilgisayar, ses arabirimleri (AD 
dönüştürücü), mikser gibi donanım ve müzik kayıtlarında kullanılan, spektrumların değerlerini görsele 
çeviren Hofa IQ Analyser ve İzotope Tonal Blance programları kullanarak yazılımları kullanılarak ulaşıl-
mıştır. Bilgisayar destekli analizler çerçevesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır;

Referans örneğin analiz değerleri alındıktan sonra, diğer örneklerle referans örnek arasında yapılan toplam 7 analiz 
incelendiğinde, örneklerin başlangıç frekans ve seviye değerlerinin, birbirlerine yakın değerlerde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Low band referans aralığında, 30 - 100 Hz’de RÖ’nün diğer örneklerden daha yüksek seviyelerde frekans 
aralığına sahip olduğu, ve yine aynı referans aralığında, 100-250 Hz arasında Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7 ile yakın değer-
lerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine 100-250 Hz arasında RÖ’nün genel olarak Ö3’den daha düşük bir seviyede 
frekans yoğunluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık yirmi yıla yakın bir süreçte Low band aralığında RÖ’nün 
diğer örneklere göre daha yüksek seviyelerde frekans yoğunluğuna sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  

Analiz gruplarının Low mid band referans aralığı incelendiğinde, 250 Hz – 2 kHz arasında Ö1’in 
RÖ’den daha yüksek seviyede frekans yoğunluğuna sahip olması dikkat çeken bir husustur. Aynı aralıkta 
RÖ, Ö3 ve Ö6 ile aralarında değişen seviye farklılıklarının ortaya çıktığı, yine aynı aralıkta Ö2, Ö4, Ö5, 
Ö7 ve RÖ arasında genel olarak yakın seviyelerde frekans yoğunluğuna sahip olduğu görülmüştür. Çalış-
mamızın kapsamındaki yıllar arasında bu referans aralığında RÖ ve diğer örnekler arasında değişen seviye 
farklılıklarının olmasının yanı sıra genel olarak benzer frekans yoğunlukları olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Analiz gruplarının, high mid band referans aralığında, 2 kHz – 9 kHz arasında Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5 ve 
RÖ arasında değişen seviye farklıklarının olduğu görülmekte, 2-3 kHz’den başlayan ve yaklaşık 9kHz ara-
sındaki frekans değerlerinde Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5’in daha yüksek frekans yoğunluğuna sahip olduğu dikkat 
çekmiştir. Aynı aralıkta Ö6, Ö7 ve RÖ arasında genel olarak yakın seviyelerde frekans yoğunluğu tespit 
edilmiştir. Tüm analiz grupları incelendiğinde high mid band referans aralığında, seçilen örneklerin RÖ’ye 
göre daha yüksek frekans yoğunluğuna sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Analiz grupları high band referans aralığında incelendiğinde, 9 kHz – 20 kHz arasında, Ö1 ve RÖ 
arasında yakın değerler olduğu görülmüş, aynı referans aralığında RÖ ve Ö4 arasında değişen seviye fark-
lılıkları tespit edilmiştir. Aynı aralıkta Ö5, Ö6, Ö7’nin RÖ’den daha düşük frekans yoğunluklarına sahip 
oldukları, Ö2 ve Ö3’ün RÖ’den daha yüksek frekans yoğunluklarına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada, Türk halk müziği türündeki, Musa Eroğlu’nun 2000 – 2019 yılları arasında yayınlanmış 
albümlerinden seçilen örnek parçalar üzerinde çalışılmış ve bu yıllar arasında genel bir ton balans dengesi de-
ğerleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonraki yapılacak olan daha kapsamlı çalışmalarda, Türk halk müziği 
türündeki farklı sanatçılara ve farklı yıllarda çıkarılmış albümler üzerinde de bu şekilde bir analiz çalışması ya-
pılabilir. Bu doğrultuda, elde edilen bulgular çerçevesinde karşılaştırmalar yapılarak benzerlikler ve farklılıklar 
ortaya koyulabilir. Bu çalışmada yer alan analiz yöntemleri kullanılarak, farklı kültürlere ait müzik türleri arasın-
daki benzerlikler ve farklılıklar incelenebilir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar ile literatüre katkı sağlanabilir. 
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İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALGI EĞİTİMİ 
NASILUYGULANABİLİR? BİR MODEL ÖNERİSİ

Zafer KURTASLAN1, Hazan KURTASLAN2

ÖZET 
Çağdaş eğitim sistemi öğrencinin bireysel yeteneklerine göre ele alınıp, ona göre kariyer planlamasının 

yapıldığı bir eğitim sistemidir. Bu sistem içerisinde bireyin dengeli bir bütün olarak gelişmesinde sanat 
eğitiminin bir kolu olan müzik eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Güçlü bir müzik eğitiminin öneminin 
farkında olan eğitim sistemlerinin uygulandığı okullarda müzik eğitiminin en iyi şartlarda uygulanması 
için tüm koşullar sağlanmaktadır. Bugüne kadar Türkiye’de devlet okullarında uygulanan müzik eğitimi 
müfredatlarında zaman zaman değişiklikler yapılsa da bu müfredatların geleneksel öğretim yöntemleri ile 
hazırlanmış müfredatlar olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada, MEB tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu felsefesine uygun olarak devlet okulla-
rında çalgı eğitimi verilmesi ve bunun sonucunda da çalgı topluluklarının  oluşturulmasına yönelik bir model 
önerilmiştir. Araştırmada önerilen model, araştırmacının ABD’deki devlet ilk ve orta öğretim okullarında 
konu ile ilgili yaptığı gözlem ve incelemeler doğrultusunda Türkiye şartlarına uyarlanarak geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, birlikte çalma, müzik eğitimi.

ABSTRACT
Contemporary education is a system in which the students are trained according to their individual abi-

lities and their career planning is made according to it. Music education, which is a branch of art education, 
plays an important role in the individual’s balanced development within this system. All requirements are 
provided for the ideally implementation of music education in schools where education systems, that are 
aware of the importance of an effective music education, are applied. To date, although some changes have 
been implemented in the public school curriculum from time to time in Turkey, it can be said that these 
curricula are prepared with traditional teaching methods. 

In this study, in accordance with the philosophy of 2023 Education Vision prepared by the Ministry of 
National Education, a model was proposed to provide instrument training in public schools and as a result, 
to constitute instrument groups. The model proposed in the study has been developed in line with the ob-
servations and investigations made by the researcher in primary and secondary schools in the USA, and by 
adapting it to the conditions in Turkey.
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GİRİŞ
MEB’in yayınladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesi “mutlu çocuklar güçlü Türkiye” anlayışı ile ele alına-

rak hazırlanmıştır. Bu slogandan ve MEB’in yaptığı açıklamalardan sınav merkezli eğitim sisteminin ka-
demeli olarak değişerek öğrenci merkezli bir sisteme dönüştürülmek istendiği anlaşılmaktadır. Bu anlayış 
içerisinde öğrenci odak noktasıdır ve öğrencinin yetenekleri ön planda tutularak, bireysel olarak gelişme-
sinde okul yönlendirici bir rol oynamaktadır (MEB, 2018).

MEB’in 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bakıldığında özel yetenek ve beceri gerektiren alanların 
gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde olduğu gibi çok daha planlı bir biçimde ele alınıp yeni modeller, 
yeni müredatlar oluşturulması gerekmektedir. Araştırma kapsamında ele alınan çalgı eğitiminin Türkiye’de 
ilk ve orta öğretim sisteminde gelişmiş ülkelerin modern eğitim sistemlerindeki gibi bir modelle nasıl 
uygulanabileceği çalışmanın problemini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacı ise Milli Eğitim sistemi içerisinde geniş tabanlı bir çalgı eğitiminin yol haritasını 
çıkarmaktır.

Bilindiği gibi müzik sanatı gerek bireysel gerekse toplumsal olarak, ulusların günlük yaşantılarında ve 
eğitim sistemlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Çağdaş eğitim sisteminde müzik bireyin; duyuşsal, bilişsel 
ve devinişsel gelişimine önemli katkı sağlayan  bir eğitim aracı olarak kabul edilmektedir. Müziğin ortaya 
çıkışına yönelik günümüzde kesin veriler olmasa da öncelikle iletişim, sonrasında ise ilkel toplulukları 
beraberliğe iten sosyal bir araç olarak kullanıldığı görüşleri dikkat çekmektedir. 

Müziğin Doğu ve Batı felsefesinde öncelikli bir eğitim aracı olarak değerlendirilmesi gerektiği önemle 
vurgulanmıştır.

Eflatun, müziğin toplum ve birey eğitimi için önemini şu sözlerle ifade etmiştir “Yönetenleri ve yöne-
tilenleriyle bütün toplumun ruh sağlığı müzik eğitimine bağlıdır, ancak onunla sağlanabilir. Müziği seven 
çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır, “estetik eğitim 
ahlak eğitimini de etkiler.  Bu bakımdan müzik, birey ve toplum eğitiminin temeli olmalıdır”  (Eskioğlu, 
2003, s. 116). 

Türkiye’de müzik eğitimi,  genel müzik eğitimi, amatör müzik eğitimi ve profesyonel müzik eğitimi 
olmak üzere 3 ana başlıkta uygulanmaktadır. Genel müzik eğitimi her bireyin asgari bir müzik kültürü 
kazanması amacıyla örgün eğitim sürecinde okullarda zorunlu ders olarak uygulanmaktadır.

Bugüne kadar Türkiye’de devlet okullarında uygulanan müzik eğitimi müfredatlarında zaman za-
man değişiklikler yapılsa da bu müfredatların geleneksel  öğretim yöntemleri ile hazırlanmış tek kutuplu 
müfredatlar olduğu söylenebilir. Genel anlamda devlet okullarında yapılan müzik eğitimi temel müzik 
bilgilerinin yoğunlukla öğretilmeye çalışıldığı, müzik yapmak içinse ağırlıklı izlenen yolun şarkı söylemek 
olduğu bir çerçevede yürütülmektedir.  Dersin ilk ve ortaokulda haftada 1 saat olması sebebi ile çalgı öğreti-
mi dersin içerisinde çok az yer bulabilmektedir. Öğretilen çalgılar ise çoğunlukla blok flüt, ve melodikadır. 
Çalgı eğitimi, müzik öğretiminin tüm unsurlarını içine alması bakımından önemlidir. Fakat mevcut MEB 
sistemi ve anlayışı içerisinde çalgı eğitimi çok mümkün değildir. 

Milli Eğitim Sitemi İçerisinde Çalgı Eğitimi Nasıl Yapılabilir?

1.Model

Türkiye’de bu model nasıl uygulanır?

Bu modelde ilkokul 1. Sınıf ve 2. Sınıf müzik dersi müfredatında sadece şarkı ve temel müzik bilgileri 
öğretilecektir.  3. Sınıftan itibaren haftada 1 ders saati olan  müzik dersine ek olarak haftada 2 ders saati 
birlikte çalma eğitimi dersi eklenecektir. Bu derste öğrencilerin isteğine bağlı olarak Türk müziği çalgılarını 
seçenler Türk müziği birlikte çalma sınıfına, Batı müziği çalgılarını seçenler de Batı müziği birlikte çalma 
sınıfına devam edeceklerdir. Bu sistem içerisinde İlkokul 3. Sınıf öğrencilerine uygun çalgılar Türk müziği 
için kanun, bağlama, ud, ritim Batı müziği için ise keman, viyola, çello, kontrabastır. 
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Derslerin işleyişi grup şeklinde olmalıdır.  Dersler orkestra çalışmaya uygun bir müzik sınıfında ya da 
sahnesi olan salonda yapılmalıdır. 

Ortaokulda da genel müzik bilgilerinin verildiği müzik dersi 1 ders saati olarak, birlikte çalma dersi de 
yine 2 ders saati olarak uygulanacaktır. Çalgı dersleri ilkokuldaki gibi birlikte çalma dersi olarak uygulana-
caktır. Bu düzeyde Türk müziği çalgılarına ney ve tambur da eklenebilir.

İlkokul ve ortaokulda bu dersler her öğrenci için zorunlu olmalıdır.

Bu modelde ilkokul ve ortaokulda haftada 1 saat olan müzik dersi lisede kaldırılarak sadece koro ve or-
kestra dersi olmalıdır. Çünkü ilkokul ve ortaokul boyunca 8 yıl sürecek müzik derslerinde edinilecek teorik 
bilgi akademik açıdan yeterli gelecektir. Aynı zamanda genel müzik derslerinde edinilen teorik bilgilerin 
çalgı derslerinde de kullanılması temel müzik bilgilerinin yeterince öğrenilmesine olanak sağlayacaktır.  
Lisede koro ve çalgı eğitiminde daha da uzmanlaşılacaktır. Lise düzeyinde sanatsal düzeyi yüksek eserlerin 
icrası yapılacaktır. Lisede müzik seçen kapsamlı bir iki ders arasından birisi zorunlu seçilmeli. Bu sistem 
içerisinde lise dönemine kadar her öğrenci 5 yıl çalgı çalıyor olacaktır. Bu sebeple lise döneminde eser dü-
zeyleri daha da yüksek olacağı için dersler haftada 3 ders olarak  yapılmalıdır. Türkiye’de şu anki sistemde 
olduğu gibi önerilen modelde de lisede bu dersler seçmeli olmalıdır.

Şekil 1: Örgün eğitim sistemi içindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları için çalgı eğitimi modeli
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Konser Etkinlikleri
Her dönem sonunda en az 1 konser olacak şekilde planlamalar yapılmalıdır. Yılsonunda Türk müzi-

ği ve Batı müziği çalgı topluluklarının birlikte seslendireceği parçalardan oluşacak bir repertuarla konser 
verilmelidir. Bu konserde Türk ve Batı müziği çalgılarının bir arada olmasıyla müziğin evrensel bir değer 
olduğu; hiçbir müziğin birbirinden üstünlüğünün olmadığı; önemli olanın nitelik olduğu mesajı  hem öğ-
rencilere hem de velilerine verilecektir.  Ayrıca aynı ilçede buluna tüm okulların orkestraları birleşerek 
birleşik orkestra konseri verilmelidir.

Şekil 2: Konser etkinlikleri için model

Bu modelde öğretmenlik yapacak çalgı eğitimi öğretmen adaylarının eğitimi nasıl olmalıdır?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik yapmak için öncelikli olarak üni-
versitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmak ya da öğretmen adayı eğitim fakültesi mezunu değilse 
eğitim fakültelerinden pedagojik formasyon almak zorundadırlar. Günümüzde Türkiye’de eğitim fakülte-
lerinin öğretmen yetiştirme programları YÖK’ün ilgili birimleri tarafından hazırlanmakta ve tüm eğitim 
fakültelerinin lisans programlarında bu müfredat uygulanmak zorundadır. Doğal olarak müzik öğretmenliği 
programlarında da bu müfredat uygulanmaktadır. Önerilen modele uygun olarak müzik öğretmenliği lisans 
programı da yeniden revize edilmelidir. Bu kapsamda müzik öğretmenliği anabilimdalı, bölüm olmalıdır 
ve çalgı eğitimi öğretmenliği, koro öğretmenliği, genel müzik eğitimi öğretmenliği gibi anabilim dalları 
açılmalıdır. Çalgı eğitimi anabilim dalından mezun olanlar, önerilen modelde okullarda çalgı öğretmeni 
olarak atanmalıdırlar. Çalgı eğitimi anabilim dalının müfredatında mutlaka yaylı çalgılar pedagojisi, Türk 
müziği çalgıları pedagojisi vb. dersler olmalıdır. Türk müziği ve Batı müziği ana çalgısı olan müzik öğret-
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meni adayları, ilköğretim ve ortaöğretimde kullanılacak alanları ile ilgili diğer çalgıları da temel düzeyde 
çalgı eğitimi pedagojisi dersinde öğreneceklerdir. Örneğin müzik öğretmeni adayının ana çalgısı keman 
ise orkestradaki diğer yaylı çalgıları da temel düzeyde öğretecek kadar teknik bilgiye sahip olması; alanı 
Türk müziği çalgısı ise ilk ve orta öğretimde Türk müziği birlikte çalma dersinde yer alacak çalgıları temel 
düzeyde öğretecek kadar teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. 

İlçe milli eğitim müdürlüklerinde müzik dersleri koordinatörlüğü olmalı ve bu koordinatörün 
başkanlığında ilçedeki çalgı eğitimi öğretmenleri hem müfredatı hem de yapılacak konser etkinliklerini 
planlamalıdırlar. Ülke çapında kurulacak çalgı eğitimcileri birliği vb. kurumların yapacağı akredite 
çalışmaları ile okulların çalgı eğitimi programları denetlenerek akredite edilmelidir.

Bu dersler için pedagojik bir yaklaşımla bütün çalgıların aynı anda öğretildiği metotlar yazılmalı. Özel-
likle Amerika’da uygulanan bu sisteme yönelik metotlar incelenmelidir.

Bu modelde yapılan çalgı eğitimi amatör çalgı eğitimi kapsamındadır. Müziğe ilgili olan her öğrenci, 
yetenekli yeteneksiz ayırımı yapılmadan bu dersi alabileceklerdir. Bununla birlikte fark edilir bir yeteneğe 
sahip olan öğrenciler profesyonel müzisyenlere ya da yarı zamanlı müzik okullarına yönlendirileceklerdir.

2. Model

Bu model daha çok Avrupa’da ve Rusya’da uygulanmaktadır. Bu ülkelerde dikkate değer bir müzik 
yeteneği olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için devlete bağlı müzik okulları vardır. Seçilen çocuklar haf-
tanın belli günlerinde normal okullarındaki derslerin dışında bu okullara giderek çalgı, teori, solfej dersleri 
alırlar. Bu okulu başarı ile bitirenler sınavla müzik kolejlerine (liselerine) alınırlar. Bu okullarda eğitim 
ücretsizdir. 

Türkiye’de bu model nasıl uygulanır?

Öncelikle bu okullarda görev yapacak öğretmenler icra üzerine eğitim veren okullardan mezun olmalıdır. 
Bununla birlikte çalgı eğitimi pedagojisi sertifikası olmalıdır. 

Devletin olanakları dahilinde her ilçede en az bir müzik okulu olmalıdır ve bu okullara öğrenciler ücret-
siz olarak taşınmalıdır. Ayrıca maddi durumu olmayanlara gıda, harçlık vb. yardımlar yapılmalıdır.

Tüm il çapında yapılacak müzik kulağı tarama testleri sonuçlarına göre en yetenekliler bu okullara alınmalıdır. 

Bu okula sadece ilkokul ve ortaokul öğrencileri alınacaktır. Okulda çalgı derslerinin yanında kulak eğiti-
mi-solfej, müzik teorisi ve birlikte çalma dersleri olacaktır. Çalgı dersleri haftada 2 ders saati, diğer dersler 
ise haftada 1’er ders saati olarak planlanmaktadır. 6-8 yaş grubu çocuklar için çalgı dersleri 2x30 dakika 
olarak verilecektir. Öğrenciler okullarındaki derslerini tamamladıktan sonra müzik ilköğretim okullarına 
giderler. Bu okulda dersler akşam 8’e kadar devam edecektir. 

Müzik ilköğretim okullarının müfredatları ve konser etkinlikleri her dönem başında ilçe milli eğitim mü-
dürlüklerinin bünyesinde kurulacak güzel sanatlar koordinatörlüğünce planlanacak ve okullar denetlenecektir. 

Bu okulu bitirenler konservatuvarların lise bölümlerine ve GSL yönlendirilecektir. 

Türkiye’de mevcut sistemde müziğe yeteneği olan çocuklar ilkokuldan sonra normal okul sisteminden 
ayrılarak üniversitelere bağlı konservatuvarlarda eğitim görmektedir. Bu eski ve çağdaş eğitime uygun bir 
sistem değildir. Birincisi ortaokuldan itibaren çocuklar üniversite öğrencileri ile aynı ortamda eğitim almak 
zorunda bırakılmaktadır. Bu da pedagojik açıdan uygun değildir. İkincisi bu çocuklar konservatuvarda 
müzik alan dersleri dışında kalan milli eğitim derslerini yeterince alamamaktadır. Yani eğer konserva-
tuvara girmiş bir çocuk herhangi bir sebepten dolayı ileriki yıllarda müzik alanında eğitimine devam 
etmek istemediğinde Türkiye’deki mevcut sistemde başka alanlarda üniversite sınavını kazanması çok 
zordur. Bu sebeple bu modelde öğrenci liseye kadar asıl eğitim gördüğü okullardan kopartılmadan müzik 
ilköğretim okullarında profesyonel müzik eğitimi alabilmektedir. Eğer çocuk ortaokuldan sonra hayatına 
müzisyen olarak devam etmek isterse konservatuvarın lise kısmına ya da GSL’ye gider, oradan da üni-
versitelerin müzikle ilgili programlarına devam eder. Bu sistem profesyonel müzik sanatçısı yetiştirmek 
için uygulanan güçlü bir sistemdir. Bu sistemle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarılı müzis-
yenlerin sayısı daha da artacaktır.
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Şekil 3: Müzik ilköğretim okulu modeli
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SONUÇ
Müzik eğitiminin önemli boyutlarından olan çalgı eğitiminin, Türk milli eğitim sistemi içinde  köklü bir 

biçimde yer alabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni modellere ihtiyaç olduğu kesindir. Çalışmada önerilen 
Modeller, müzik eğitimi alanında başarılı bir eğitim sistemine sahip olan ülkelerde uygulanan programların 
incelenerek, Türkiye’nin ulusal yapısına uygun olarak geliştirilmiş şeklidir. 1. Modelde genel müzik eğitimi 
kapsamında ilkokulda ve ortaokulda her birey bir enstrüman çalmaya yönlendirilmektedir. Lise de ise ens-
trüman çalmaya devam etmek isteyenler daha ileri düzeyde bir eğitim alarak çalgısını ilerletebileceklerdir. 
Bu modelde nitelikten daha çok nicelik önem kazanmaktadır. Bu sistemde amatör çalıcıların ülke genelinde  
sayısal olarak çoğalması amaçlanmaktadır. Bu da ülkedeki amatör müzik topluluklarının artmasını sağla-
yacaktır. 

II. modelde ise müziğe özel yeteneği olan çocukların ilkokuldan itibaren keşfedilerek müzik ilköğre-
tim okullarında profesyonel müzik eğitimi almaları amaçlanmaktadır. Bu sistemde müziğe karşı yetenekli 
öğrenciler hem normal eğitim veren okullarına devam ederler hem de müzik ilköğretim okuluna devam 
ederler. Bu sistem ülke çapında akademik eğitimden geçmiş profesyonel müzisyenlerin sayısı daha da 
artacaktır. Ülkenin her yerine yayılacak müzik ilköğretim okulları ile lise ve üniversite düzeyindeki müzik 
okullarına daha kaliteli öğrencilerin gitmesi sağlanacaktır. 

Bu yapılanmaların daha iyi sonuç vermesi için ABD ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 
müziğin her alanında akreditasyon yapabilecek oluşumlar olmalıdır. Örneğin Türk müziği eğitimi birliği 
kurulmalı ve bu birlik Türk müziği eğitimi veren bütün kurumları denetleyerek Birliğe akredite olup ola-
mayacağına karar verebilmelidir. Bunun sonucunda ülke çapında gerek genel müzik eğitimi, gerek amatör 
müzik eğitimi, gerekse profesyonel müzik eğitimi veren kurumlar denetlenerek bir çatı altında toplanabile-
cek ve kalite kontrolü yapılmış olacaktır.

Sonuç olarak; Müzik, birlikte çalışmaya, birlikte paylaşmaya, birlikte üretmeye, birlikte aynı duygu-
ları hissetmeye, sosyal bir uyum ve beraberlik içinde yaşamaya olanak sağlayan bir disiplindir. Müzik 
eğitiminin çocuğun müziksel becerilerinin yanı sıra, müzik dışı becerileri de geliştirdiği; toplumu birleştirici 
ve geliştirici bir moral değer olduğu göz önünde tutulduğunda geniş katılımlı ve sürdürülebilir bir müzik 
eğitimi sisteminin toplumsal yaşama ne kadar büyük katkı sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir. 
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2000 SONRASI KLASİK KEMENÇE TAKSİM İCRALARINDA YENİ 
YÖNELİMLERİN İNCELENMESİ

Aslıhan ERUZUN ÖZEL1

Özet
Türk makam müziğinin incesaz topluluklarında onsekizinci yüzyıldan itibaren yerini almış olan klasik 

kemençe, tınısı ve icra şekilleri bakımından son bir asırda bilgi verebilecek nitelikte ses kayıtlarına sahip ol-
muştur. Ses kayıt teknolojisinin ilk örnekleri, yirminci yüzyıl başlarında İstanbul’da fonograf ve kovanlarla 
kendini göstermiş, kovanlara yapılan kemençe taksim kayıtları Kemençeci Vasilaki (1845-1907) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ardından gelen gramofon ve taş plak dönemi ile Tanbûrî Cemil Bey’in (1871-1916) 
tanbur, kemençe, lavta, viyolonsel ve yaylı tanburla yaptığı taksim ve eser icraları, saz müziğinin gelişmesi 
yolunda değer taşıyan önemli kayıtlar olarak tarihe geçmiştir. Makara bant, plak ve kaset dönemlerinde ise 
isimlerini çeşitli albümlerde, radyo ve televizyon programlarında duyurmuş daha fazla kemençe icracısı 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu kayıtlarda yer alan geleneksel taksim formu da tarihsel süreçte giderek de-
ğişmeye ve uzun süreli taksimlere dönüşmeye başlamıştır. Kemençe artık tanbur ve ney ikilisine katılmış 
üçüncü bir önemli üye olarak, beraber taksim yapma anlayışının temsilcilerinden olmuştur. Zamanımıza 
yaklaşıldıkça dijital ortamlarda “compact disc”lere yapılan kaliteli ses kayıtları ile, kemençe icracılarında 
ve üretilen albümlerde hızlı bir artış yaşanmıştır. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Türk çalgı icralarında 
görülen yeni arayışlar, varolanın dışına çıkma ve farklılık gösterme çabaları, zamanla müzik endüstrisi-
nin üretimlerinde kendisini göstermiştir. Bu arayışlar çerçevesinde çeşitli müzik türlerine katkıda bulunan 
klasik kemençe icraları da, taksimlerinde etkileşimler ve değişimler geçirmiştir. Bu çalışma ile son 20 
yılın albümlerinde yer alan klasik kemençe taksimleri incelenmiştir. Tespit edilen kişisel albüm sahibi yedi 
kemençe sanatçısının yayınlanan son albümlerinin analizi ile, taksimler genel ve ayrıntılı olmak üzere iki 
kategoride incelenmiştir. Genel incelemede; eşlik çalgılar, makam kullanılışı, vasyasyonlar, tablo içerisin-
de süreleriyle gösterilmiştir. Ayrıntılı incelemede ise; klasik kemençe üslubunun taksimlere yansıyan en 
belirgin süslemeleri, dizi niteliğindeki ezgi yapıları ve çift ses kullanımı ele alınmıştır. Böylelikle, klasik 
kemençe taksimlerinin nasıl değiştiği ve gözlemlenen veriler ışığında geleceğe dair icra yorumlarının nasıl 
değişebileceği yönünde fikir verici özelliklerin tespiti, bu çalışmanın konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Klasik kemençe, taksim, üslup, etkileşim, değişim.

CLASSICAL KEMENÇE TAKSIM PERFORMANCE AFTER 2000 
INVESTIGATION OF NEW TRENDS

Abstract
Classical kemençe, which has taken its place in the incesaz ensembles of Turkish maqam music since 

the eighteenth century, has had sound recordings that can provide information in the last century in terms 
of timbre and performances. The earliest examples of sound recording technology were shown by phonog-
raphs in Istanbul in the early twentieth century and kemençe taqsim recordings on the hives were made 
by Kemençeci Vasilaki (1845-1907). At the beginning of the gramophone period, Tanbûrî Cemil Bey’s 
(1871-1916) tanbur, kemençe, lute, violoncello and stringed tanbur taqsims (instrumental improvisations) 
and piece performances are important records for the development of instrumental music. In the record, 
vintage tape record and cassette record periods, it was observed that there were more kemençe performers 
who announced their names in various albums, radio and television programs. The traditional taqsim form 
in these records has also started to change gradually and turn into long-lasting ones. Kemençe is now a third 
important member of the tanbur and ney duo and is one of the representatives of improvisation. Over time, 
there has been a rapid increase in kemençe performers and produced albums with quality sound recordin-
gs made on compact discs. Towards the end of the twentieth century, the new searches in Turkish musi-
cal instrument, the efforts to move out of the existing and differentiate from the existing, have gradually 
manifested itself in the production of the music industry. Within the framework of these quests, classical 
kemençe performances that contributed to various musical genres have also undergone interactions and 
1  Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi, aozel@yildiz.edu.tr
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changes in their taqsims. With the analysis of the last released albums of seven kemençe artists who were 
the personal album owners, taqsims were examined in two categories as general and detailed. In the general 
examination; accompaniment instruments, maqam usage, variations, duration are shown in the table. In 
detailed examination; the most significant ornemantations of classical kemençe style reflected in taqsims, 
scale melody structures and the use of double sound are discussed. Thus, when the albums of the last 20 
years are examined, it is the subject of this study to find out how the interpretation of the classical kemençe 
can be changed in the light of the observed data. 

Keywords: Classical kemençe, taqsim, wording, interaction, changing.
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Giriş
Klasik kemençe, ondokuzuncu yüzyıldan itibaren Türk makam müziğinin incesaz topluluklarında yerini 

almıştır. İncesazlarda uzayan ses ihtiyacını rebap ve ney karşılarken, klasik kemençenin (kemençe rûmî: 
Anadolu kemençesi) de eklenmesiyle, kısa zamanda beğeni kazanmıştır. Lale Devri ile birlikte İstanbul’da 
şehir halk müziği rağbet görmeye başlamış, mesire yerlerinde, kahvehanelerde, meyhanelerde çengi oynatı-
lan müziklere eşlik eden gruplar, halkın eğlence ihtiyacını karşılayacak nitelikte müzik yapmışlardı. İşte bu 
amaç doğrultusunda bir araya gelen gruplara kabasaz takımları denilmekteydi. Klasik kemençe de kendine 
özgü gür sesiyle bu gruplarda yer alıyordu. (Çolakoğlu Sarı, 2014: 45)

Yirminci yüzyıl başlarında İstanbul’da fonograf ve gramofon ile tanışan klasik kemençe, zamanla gelişen 
ses kayıt teknolojisiyle beraber, bir asırlık süre içerisinde bilgi sahibi olunabilecek kadar geniş bir ses kayıt 
arşivi oluşturmuştu. Bu kayıtların ilk örnekleri Kemençeci Vasilaki (1845-1907) ve Tanbûrî Cemil Bey’e 
(1871-1916) aitti. Makara bant, plak ve kaset dönemlerinde ise Aleko Bacanos (1888-1950), Fahire Fersan 
(1900-1997), Ruşen Ferit Kam (1902-1981), Paraşko Leondaridis (1912-1974), Ekrem Erdoğru (1926-1985), 
Cüneyd Orhon (1926-2006), Nihat Doğu (1930-2018), İhsan Özgen (1942) isimlerini çeşitli albümlerde, rad-
yo ve televizyon programlarında duyurmuş kemençe icracılarıdır. Bu kayıtlarda yer alan geleneksel taksim 
formu da tarihsel süreçte giderek değişmeye ve uzun süreli taksimlere dönüşmeye başlamıştır. 

Çalışmanın Amacı
2000’den bu yana kemençe solo albümlerinde yer alan taksim icralarının incelenmesiyle, elde edilecek 

somut veriler ışığında, 21. Yüzyıl klasik kemençe üslubu ve taksim anlayışı hakkında genel bir öngörü 
sahibi olunması hedeflenmiştir. 

Çalışmanın Sınırlılıkları
Yapılan araştırma sonucunda yedi kemençe sanatçısı tespit edilmiş ve bu tespit edilen yedi albümün 

içerisinden en uzun ve nitelikli olabilecek birer taksim seçilmiştir. 

Yöntem
Seçilen yedi taksim, genel değerlendirme ve ayrıntılı değerlendirme olmak üzere iki aşamada incelen-

miştir. Taksim kayıtları devir hızı bir miktar düşürülerek dinlenmiş, veriler ayrıntılarıyla tablolara işlenmiş-
tir. En uzun süreli icra hareketleri ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

İcracıda Aranan Bir Kabiliyet Göstergesi: Taksim
Türk klasik musiki çevrelerince, her çalgıcı doğaçlama yapma yeteneği ile yargılanır demiştir Karl Sig-

nell. Bu çarpıcı cümlenin ardından, verilen bir makamın herkesçe  bilinen ana hatlarını doğru bir şekilde 
izleyerek ve buluşlarında kendi orijinalitesini ve kabiliyetini de göstererek doğaçlama bir beste yaratmalıdır 
diye devam etmiştir (Signell, 2007: 214). Signell’in icracının gözünden bakarak yapmış olduğu bu yoruma 
karşılık, Onur Akdoğu’nun yargılayan dinleyici bakış açısıyla verdiği cevap, Signell’i haklı çıkarmaktadır: 
Bir taksimin; dinlenebilir, özgün ve sanatsal olabilmesi için, taksim yapacak kişide iki temel özelliğin mut-
laka bulunması gerekir; bestecilik yeteneği ve çalgı hakimiyeti (Akdoğu, 1989: 43). Buradan da anlaşılaca-
ğı gibi, bestecilik yeteneği ve çalgı hakimiyeti olmayan bir kimse taksim yapamaz, yapmamalıdır. Ancak, 
artık günümüzde taksim, doğaçlama ya da yorumlama gibi kavramlar altında bireyler tamamen serbest 
kalmaya doğru geniş bir arayışa geçmişlerdir. 

Arapça bir kelime olan taksim, hecelerin bölünerek ezgiye dağıtılması ile müzikte anlam kazanmıştır. 
Taksim kavramı genellikle doğaçlama terimi ile birlikte açıklansa da, sadece doğaçlamadan ibaret olma-
dığı, özellikle Tanburi Cemil Bey’le bir form haline getirilmiş müzik parçası olarak değerlendirilebileceği 
söylenebilir (Colas, 1999: 58).

Taksimin bir tür doğaçlama olduğunu tanımlayan kesimler, Caz müziği ile Klasik Türk Müziği arasında 
benzerlikler gösterildiğini dile getirmişlerdir. Oysa taksim sadece emprovizasyonla açıklanamayacak olan 
bir kavramdır. Çünkü taksim sadece doğaçlamadan ibaret değildir. (Colas, 1999: 58). Bu konuya edebi bir 
yaklaşımla açıklama getiren kemençe sanatçısı İhsan Özgen şöyle demiştir “Avludaki Ses” adlı kitabında;
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Doğaçlamalar, irticalen yapılan müzik eserleridir. Taksim de öyle. Fakat genel bir terminoloji olan do-
ğaçlama taksimle özdeş değildir. Yani taksim bir doğaçlamadır. Fakat her doğaçlama, taksim değildir (Öz-
gen, 2012: 110).

Derek Bailey ise doğaçlamayı tarif ederken, tüm müziksel etkinlikler içinde sürekli bir yeri olmasına 
rağmen,  etkinliklerin en çok yapılanı olduğu halde en az anlaşılan olduğunu ifade etmiştir. Sürekli değişen, 
yeniden uyarlanan, hiçbir zaman sabit olmayan, çözümlemeye ve kesin tanımlamaya gelmeyen, özü gereği 
kuramsal olmayan doğaçlama için “ruhunda öyle bir şey vardır ki belgeleme düşüncesiyle çelişir ve belge-
leme amaçlarına ters düşer” demiştir (Bailey, 1998: 9). 

İçe doğmayı tanımlayan doğaçlama terimi ile taksim terimi çoğu zaman bir arada kullanılabilmektedir. 
Genel olarak taksim, icracının hayal gücünün müzik tasarımı haline dönüşmesidir. Sadece bir defa oluşan 
ve bir daha tekrarı mümkün olmayan bu melodi kurgulamaları için bilgi birikiminin yanı sıra, yeni tasarım 
yapabilme yeteneğinin de olması gerekmektedir. Müzikte emprovaizasyon (improvisation) teriminin kar-
şılığı olarak kullanılan doğaçlama, makamsal olmayan müzik türlerinde de kendini göstermektedir. Bunun 
yanı sıra, makamsal ve usûlsüz nitelikte yapılan ezgilendirmeler taksim olarak adlandırılır.

Ancak bu tanımlamanın aksine, bu çalışma için yapılan analizlerde, makamsal olmayan tonal ya da 
pentatonik ezgilendirmeleri ayrıca gruplayabilmek için, doğaçlama adı altında taksimden ayrı bir bölüm 
oluşturulmuştur. Hatta varyasyon adı altında gruplanan ezgilendirmelere de yer verilmiştir. Bunun sebebi 
ise, eserden kopmadan ve eseri hatırlatıcı niteliklerle üretilen ezgilerin kullanılmasıdır.

Geleneksel Taksim:
Bir makamı tanıtmak amacıyla yapılan, makamın ana özelliklerini gösteren, seyir çizgisine uygun olarak 

tasarlanan ve genellikle giriş - gelişme - sonuç bölümlerini açıkça ifade eden bir ezgileme / melodi tasarımı-
dır. En önemli özellikleri arasında, kullanılan melodi gruplarının birbirlerine bağlantılarında, gelenekleşmiş 
ezgilerle anlatım gerçekleştirilir. Genellikle bağımsız olarak seslendirilmeyen geleneksel taksimler, icracı 
tarafından arkasından çalınacak eserin ezgisel özelliklerini hatırlatıcı nitelikte kurgulanırlar.  

Serbest (Özgür) Taksim:
Geleneksel taksimlerden farklı olarak icracılar makamların seyir çizgilerinin dışına taşabilirler. Giriş - 

gelişme - sonuç bölümlerini dahi tekrarlarla arttırabilirler. Farklı aralıkların tasarımı, tını ve nüans ifadeleri 
serbest taksimlerde daha fazla ön plana çıkar. Bu taksimler sırasında olabildiğince geleneksel ezgi kalıpları-
nın dışına çıkan icracılar, dinleyiciye anlık özgün melodi üretiminde bulunabilmenin keyfini yaşatırlar. Bir 
icracının nasıl serbestçe dolaştığının tarifini İhsan Özgen şu şekilde açıklamıştır:

İcracılar taksimlerinde sazın veya sesin bütün kapasitesini kullanabilir. Bu icracının istek ve yeteneğine 
bağlıdır. Usuller içinde olmayışı başka bir avantaj, istenilen her türlü hareket, genişleyen, daralan, çabukla-
şıp ağırlaşabilen yapılar serbestçe kullanılabilir taksimlerde. Ani ataklar, duraklamalar, tiz veya pest perde-
lerden cevaplar, sorular. İcracının serüveni anlatılır taksimlerde, dinleyenler kendi serüvenini seçer içinden 
(Özgen, 2012: 110).

Taksimler tek başına olabildiği gibi, bir ya da daha fazla çalgının eşliğiyle de yapılabilmektedir. Arap 
kültürlerinden gelen beraber aynı anda yapılan taksimlere nazaran, Osmanlı kültüründe her çalgı solo ola-
rak taksim yapar. Bu sırada, genellikle ritm sazları, varsa mızraplı sazlar, varsa üflemeli ve yaylı sazlar 
tarafından tekrarlı ritmik ezgi yapılarının ya da dem seslerin (pedal seslerin) eşliği kabul görmektedir. Ge-
leneksel taksimlerdeki bu eşlik yönteminden farklı olarak, zamanla iki ya da daha fazla çalgının bir arada 
uyum içinde irticalen serbest taksim yapması tercih edilir olmuştur. 

21. Yüzyıla kadar olan sürecin klasik kemençe taksim kayıtlarından genel bir sonuç çıkarılacak olursa, 
geleneksel taksim etkisi 20. Yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür. Her ne kadar durum böyle ise de, istisnai 
müzik dehalarının (Tanbûrî Cemil Bey, Tanbûrî Mesud Cemil Bey, Kanuni Hasan Ferit Alnar, Udi Şerif 
Muhiddin Targan, Udi Yorgo Bacanos, Tanbûrî Ercüment Batanay, Neyzen Niyazi Sayın, Tanbûrî Necdet 
Yaşar, Kemençevi İhsan Özgen) geleceğin müziğine yönelik öngörülerini kullanarak yapmış oldukları tak-
simleriyle, bugün popülaritesi giderek artan serbest taksimin bile sınırlarını zorlayabildikleri, kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. 
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Son yirmi yılın klasik kemençe sanatçılarının taksimlerinde belirgin yönelimlere ve arayışlara gittikleri 
dikkat çekmeye başlamıştır. Bu arayışların sebepleri üzerinde durulursa, dünyada hızla değişen müzik hare-
ketlerinin etkilerinden anında haberdar olunması, yani internet ve müzik ilişkisi en önemli faktörlerdendir. 
Sanatta artık  ülkelerin sınırlarının kaldırıldığı, dolayısıyla müzikte de evrene saçılan ezgilerin birlikteliği 
düşüncesiyle, farklı kültürlerin bir araya gelerek ortak bir sentez oluşturma gayreti dikkat çekmektedir. 
Giderek ve hızla artan bu birleşme hareketi girdabına yakalanan müzisyenler, artık kimliklerinin dünyaya 
malolmasını kabul ederek müzik yapmaktadırlar. Dolayısıyla, 21. Yüzyılın ilk çeyreğini tanımlarken “in-
ternet müziği” terimini kullanmak yanlış olmasa gerekir. 

Bu çalışma için 2000 yılından bu yana digital müzik platformlarında yer alan bütün kemençe sanatçıla-
rının albümleri incelenmiştir. Ancak, bildiri metnine belli bir sınırlandırma getirilmesi düşünülmüş ve solo 
albüm niteliğinde çalışmış yedi kemençe icracısı ve yedi albüm belirlenmiştir: İhsan Özgen “Inspirations”, 
Hasan Esen “Taksim”, Derya Türkan “İstanbul Kemençesi”, Neva Özgen “Passages”, Furkan Bilgi “Seyir 
Defteri”, Sercan Halili “Hotel İstanbul Vol. 2” ve Nağme Yarkın “Anadolu’nun Renkleri”. 

İncelemede ele alınan taksimler, genel inceleme ve ayrıntılı inceleme olmak üzere iki kategoride değer-
lendirilmiştir. 

Genel İnceleme: 
Taksim yapan icracıya başka çalgılar tarafından eşlik edilip edilmediği, taksimin hangi makamda ya da 

tampere ise hangi tonda yapıldığı, bir eserin içinden geçişlerle varyasyonlarının yapılıp yapılmadığı, ritmli 
taksim / ritmik ezgi kullanımı olup olmadığı ve tüm bu tespitlerin sürelerinin ilk inceleme olarak ele alın-
ması gerektiğine karar verilmiştir. Albümlerin tüm kemençe taksimleri genel incelemeye dahil tutulmuş, 
gruplamalar solo süreleriyle belirtilerek, tablolar halinde parça bilgileriyle birlikte gösterilmiştir. İlk dört 
kategori birbirine benzerlik bakımından bütünlük oluşturmasına rağmen, istisnai durumlarda doğru anlaşı-
labilmesi için ayrı tablolar halinde incelemeye alınmıştır. Bu kategoriler; Makam Seyiri, Doğaçlama Seyiri, 
Varyasyonlar ve Ritmik Ezgiler olarak isimlendirilmiştir.

Makam Seyiri Kategorisi: Yapılan taksimin hangi makamda olduğu, taksim içerisindeki makam geç-
kileri, geçkilerin süreleri ve yapılış sıklıkları gösterilmiştir.

Doğaçlama Seyiri Kategorisi: Yapılan taksim makamsal yapı içermiyor ise hangi tonda olduğu ve 
süreleri ile sıklıkları belirtilmiştir.

Varyasyonlar Kategorisi: Bir eserin içinden geçişle taksim yapılıyorsa, esere ait ezgi yapısının çeşitle-
meleri halinde olan yeni ezgilerin süreleri ve sıklıkları incelenmiştir.

Ritmik Ezgi Kategorisi: Gelenekte “ritmli taksim” adı altında yapılan ritmik / usûllü ezgilendirmeler 
gibi benzer yapıda ritmik ezgi kullanımları olduğu saptanmıştır. Bu sebeple, ritmik ezgi kullanımı varsa 
süreleri ve sıklıkları gözlemlenmiştir.

İlk dört kategoriye ek olarak, taksim süresi boyunca bazen ikinci hatta üçüncü çalgılar tarafından icracı-
ya eşlik edildiği ve bu eşliklerin hangi çalgı / çalgılar tarafından yapıldığı, solisti tamamlayıcılıkları ya da 
özgünlüklerinin bilgilendirilmesine de yer verilmiştir.

Ayrıntılı İnceleme: 
İlk gözlemlerden sonra yapılan diğer çalışma ise, klasik kemençenin üslubunun taksimlere yansıyan 

taraflarının tespiti olmuştur. Bu amaç doğrultusunda; belirgin süslemeler, dar ya da geniş aralıklı dizi oluş-
turacak ezgi yapıları ve çift ses kullanımı dikkate alınmıştır. 

Belirgin süslemeler; klasik kemençenin çarpma, glissando, vibrato, staccato gibi sıklıkla gösterdiği süs-
leme özelliklerinin yanı sıra, kullanılan trill ve grupetto, sanatçının üslûbunu yansıtan en belirgin süsleme-
lerden sayılmaktadır. 

Dizi oluşturan ezgi yapıları; dar ya da geniş aralıklı olmak üzere iki ayrı yapıda oluşturulan diziler ya da 
ard arda karışık kullanılarak oluşturulan ezgi grupları da bu kategoriye dahil edilmiştir.
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Çift sesler; bazen ritmli, bazen ritmsiz olarak yan tellerin dem vermesiyle (pedal sesler) tınlatılmıştır. 
Bazen de iki telde aynı anda duate kullanıldığı mümkün olabilmektedir.

Ayrıntılı analizde süre tespiti genel incelemeye oranla çok daha önemli olduğu için, sembolik olarak her 
bir albümden, solosu en uzun süreli olan tek bir parça incelemeye dahil edilmiştir. 

Genel İncelemelerin Sonuçları:
Inspirations albümünde İhsan Özgen, daha çok eserleri çeşitleme yoluyla doğaçlama yapmayı tercih et-

miştir. Bunun yanı sıra, eserlerin makamlarına bağlı kalarak yapmış olduğu taksimler ve makam geçkileri, 
ortalama bir sıklıkta gerçekleşmiştir. Eserlerden bağımsız doğaçlamaları ise az oranda kullanmıştır. 

Sanatçının kullandığı aralıklar ve ezgi yapıları, grupta kendisiyle birlikte çalan piyano, saksafon ve per-
küsyon sanatçılarının etkisi ile daha önceki albümlerine kıyasla değişmiş ve taksim - doğaçlama üslubunda 
orijinal bir sentezleme yakalanmıştır.

Taksim albümünde Hasan Esen, albümün amacı doğrultusunda dokuz makamda yapmış olduğu taksim-
lerle, makamların temel yapılarını ve yakın ya da uzak makamlara olan geçkileri sergilemiştir. Tabloda yer 
alan taksim seyirleri, makamların oluşmasını sağlayan çeşnileri sırasıyla göstermektedir. Uygulamalı ma-
kam tarifi niteliğinde hazırlanmış olmasından, kemençe ile hangi makamlarda nasıl taksim yapılabileceğini 
göstermesi bakımından albüm önem taşımaktadır. 

Albümde sanatçı, genellikle yazı dilinin giriş - gelişme - sonuç terimlerinin karşılığı olarak Türk makam 
müziğinde Zemin - Meyan - Karar bölümlerine denk gelen klasik taksim geleneğine sadık kalmıştır. Kul-
landığı ezgilerde zaman zaman duyurduğu atlamalı geniş aralıkların yanı sıra, yanaşık hareket eden ezgileri 
kullanmayı daha fazla tercih etmiştir.

İstanbul Kemençesi albümünde Derya Türkan, taksim anlayışının gelenekleşmiş kalıplarının dışına çı-
karak ezgi kompozisyonlarında özgün arayışlarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, enstruman eşlikli doğaç-
lamalar ve efektif sesler ile eşlikler yapmayı tercih etmiştir. Mersiye formuna verdiği cevap cümleleri ile, 
albümün en klasik eseri olmuştur.

Passages albümünde Neva Özgen, Constantinople grubunun bir elemanı olarak, albümün en fazla tak-
sim ve doğaçlamalarını yapmasıyla dikkat çekmektedir. Özgün eserlerden oluşan albümün hemen hemen 
her parçasına uygun düşebilecek ezgilerle taksimler yapmıştır. Taksimler sırasında diğer enstrumanlar da 
ritmik ezgilerle eşliklerini sürdürmüşlerdir. En fazla makamsal olarak taksim yapan sanatçının, doğaçlama 
ve ritmik taksim çalışmaları da albümde yer almaktadır.

Seyir Defteri albümünde Furkan Bilgi, geleneksel taksim kalıplarının sınırlarını zorlamamıştır. Ancak 8. 
Parça’da yapmış olduğu Hicaz Taksim ile eserin halk ezgilerine uyabilecek nitelikte melodiler üretmiştir.

Hotel Istanbul Vol.2 albümünde Sercan Halili, taksimden çok eserleri farklı düzenlemelerle yorum-
lamıştır. Albümün 2. ve 3. parçalarındaki taksimleri eser arasında ve diğer enstrumanların akor ve ritm 
eşlikleri üzerine yapmıştır. Geleneksel taksim anlayışından farklı olarak, güncel ve popüler ezgilendirmede 
bulunmuştur.

Anadolu’nun Renkleri albümünde Nağme Yarkın, bir caz ensemble üyesi olarak Hüseyni ve Uşşak 
makamlarında taksim ezgileri seslendirmiştir. Albümün 10. Parçası içinde kullanmış olduğu ezgilerdeki 
dizisel motif ve aralıklarla caz ve halk moziği sentezlemesi gerçekleştirdiği için, doğaçlama niteliğinde 
değerlendirmeye alınmıştır.

Ayrıntılı İncelemenin Sonuçları:

İhsan Özgen:

Inspirations Rotterdam Concert albümünün 1 no.lu Nefesler adlı parçasının ayrıntılı analiz sonucuna 
göre; dar / geniş aralıklarla oluşturulan dizisel ezgi yapıları 1’ 33’’, küçük ezgi grupları (grupetto’lar) 35’’, 
ard arda sık çarpmalar (trill) 23’’ ve çift sesler 5’’ süreleriyle tespit edilmiştir. Parça 1’e göre, sanatçı İhsan 
Özgen’in taksim ve doğaçlamalarında dizisel ezgi kullanımı öne çıkmıştır.
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Hasan Esen:

Taksim - Improvisations on Traditional Turkish Modes albümünün 4 no.lu Hicaz Taksim adlı parçasının 
ayrıntılı analiz sonucuna göre; dar / geniş aralıklarla oluşturulan dizisel ezgi yapıları 3’ 17’’, ard arda sık 
çarpmalar (trill) 43’’ ve küçük ezgi grupları (grupetto’lar) 13’’ süreleriyle tespit edilmiştir. 

Parça 4’e göre, sanatçı Hasan Esen’in taksimlerinde dizisel ezgi kullanımı ön plana çıkmıştır. Genellikle 
motifler ard arda inici olarak kullanılmış ve ardından aynı perdeler dizi halinde tekrar edilmiştir. Sanatçı, 
duraklamaların öncesinde ise trill kullanmayı tercih etmiştir.

Derya Türkan:

İstanbul Kemençesi albümünün 3 no.lu Sultân-ı Yegâh Taksim adlı parçasının ayrıntılı analiz sonucuna 
göre; dar / geniş aralıklarla oluşturulan dizisel ezgi yapıları 2’ 33’’, ard arda sık çarpmalar (trill) 11’’ ve çift 
sesler 8’’ süreleriyle tespit edilmiştir. 

Parça 3’e göre, sanatçı Derya Türkan’ın taksimlerinde dizisel ezgi kullanımı ön plana çıkmıştır. Genel-
likle dar ve geniş aralıklı özgün motiflerin inici ve çıkıcı olarak ard arda karışık kullanımı ile dikkat çek-
mektedir. Sanatçı, aynı zamanda 5’li ve 3’lü aralıklı çift ses kullanımında da bulunmuştur.

Neva Özgen:

Passages albümünün 2 no.lu Om Al Maradem adlı parçasının ayrıntılı analiz sonucuna göre; dar / geniş 
aralıklarla oluşturulan dizisel ezgi yapıları 1’ 17’’ ve ard arda sık çarpmalar (trill) 4’’ süreleriyle tespit edilmiştir. 

Parça 2’e göre, sanatçı Neva Özgen’in taksiminde dizisel ezgi kullanımı ön plana çıkmıştır. Genellikle 
dar aralıklı motifleri inici ve çıkıcı olarak ard arda karışık kullanmıştır.

Furkan Bilgi:

Seyir Defteri albümünün 1 no.lu Bir Zaman Önce adlı parçasının ayrıntılı analiz sonucuna göre; dar / 
geniş aralıklarla oluşturulan dizisel ezgi yapıları  45’’, çift seslerle eşlikler 14’’ ve ard arda sık çarpmalar 
(trill) 10’’ süreleriyle tespit edilmiştir. 

Parça 1’e göre, sanatçı Furkan Bilgi’nin taksiminde dizisel ezgi kullanımı ön plana çıkmıştır. Genellikle 
dar ve geniş aralıklı motifleri inici ve çıkıcı olarak ard arda karışık kullanmıştır. Ayrıca dem sesler / pedal 
sesler olarak 4’lü ve 8’li aralıklı çift ses kullanımını tercih etmiş, başlangıç ve bitiş zamanlarında trill kul-
lanmıştır.

Sercan Halili:

Hotel İstanbul Vol. 2 albümünün 3 no.lu Gnossienne adlı parçasının ayrıntılı analiz sonucuna göre; dar / 
geniş aralıklarla oluşturulan dizisel ezgi yapıları  1’ 02’’, Grupetto 7’’ ve trill 3’’ süreleriyle tespit edilmiştir. 

Parça 3’e göre, sanatçı Sercan Halili’nin taksiminde dizisel ezgi kullanımı ön plana çıkmıştır. Dar ve 
geniş aralıklı motifleri inici ve çıkıcı olarak ard arda karışık kullanmıştır.

Nağme Yarkın:

Anadolu’nun Renkleri albümünün 8 no.lu Çanakkale İçinde adlı parçasının ayrıntılı analiz sonucuna 
göre; dar / geniş aralıklarla oluşturulan dizisel ezgi yapıları  18’’ süresiyle tespit edilmiştir. 

Parça 8’e göre, sanatçı Nağme Yarkın’ın taksiminde pentatonik ve dizisel ezgi kullanımı ön plana çık-
mıştır. Dar ve geniş aralıklı motifleri inici ve çıkıcı olarak ard arda karışık kullanmıştır.

Sonuç
Genel olarak bakıldığında taksim konusuyla yakından ilişkili dört temel unsurun varlığı göze çarpmak-

tadır; zaman, makam tarifi, çalgısal ifade (üslup) ve ezgisel ifade (besteleme). 
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İncelenen sanatçıların seçmiş oldukları repertuarlar ve ezgilerinden çıkarılan genel kanıya göre, halk 
ezgilerine yönelim artmıştır. Bu tür açış niteliğindeki taksimler Uşşak, Hüseyni ve Hicaz makamlarında 
yapılmıştır. Albümlerde genel olarak çalgı eşlikli taksimler ön plana çıkmıştır. Taksimlerin yanı sıra caz 
enstrumanlarıyla birlikte yapılan sololarda doğaçlamalar ve eser varyasyonları yeni atılımlar olarak kabul 
edilebilir. 

Ayrıntılı analizlerden çıkan sonuca göre, dar ya da geniş aralıklı dizi ya da dizisel nitelikteki ezgi grup-
larının ard arda bitişik ya da karışık kullanımı, tüm kemençe sanatçılarının genellikle tercih ettiği bir ezgi 
tasarım yolu olmuştur. 

Sonuca varıldığında söylenilebilecek tek ana fikrin, klasik kemençenin de dünya müzikleri yörüngesine 
girmiş olduğu gerçeğidir. Caz grupları, elektronik müzik grupları, etnik müzik grupları, modern orkestralar 
ve hatta deneysel müzik ve meditasyon müziği kategorilerinde yer alabilme potansiyeli taşıyan kemençe-
nin, bir asır daha hararetle yolunu çizeceği görülmektedir. Bunun yanı sıra, geleceğin taksim anlayışının da 
makamsal yapının dışına çıkabilen, başka yapılanmalara gidebilen ve taksim sürelerinin daha da uzayabi-
leceğini gösterebilen yeni  bir anlayışa doğru evrildiği söylenebilir. 
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KLASİK DÖNEM BATI MÜZİĞİNİ OLUŞTURAN BİÇİMSEL 
YAPILARIN ADLANDIRILMASI 

Ali Levent MARANCI1, Koray SAZLI2

ÖZET
Klasik dönem batı müziğinde melodik ve armonik özellikleriyle birbirlerinden ayrılan yapılar bulun-

maktadır. Bu yapılar küçük ölçekte Motif ve Temel Fikir, daha büyük ölçekte Cümle Periyot ve Melez 
olarak isimlendirilmişlerdir. Klasik batı müziğini oluşturan biçimsel yapılarla ilgili çalışmalar 18. yüzyılın 
ortalarına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Joseph Riepel’in bahsettiği bu yapılar, sonrasında Heinrich C. 
Koch tarafından daha detaylı ve uygulanabilir bir biçimde ele alınmıştır. Arnold Schönberg’e kadar bu konu 
hakkında çeşitli çalışılmalar yapılmasına rağmen Cümle yapısını tanımlayan ilk isim o olmuştur. William 
E. Caplin ise hem Cümle hem de Periyot özellikleri gösteren Melez yapıları tanımlamıştır. Ancak farklı 
dillere yapılan tercümeler bazı adaptasyonları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu yapıları 
tarihsel gelişimleri üzerinden inceleyerek, Türkçe’ye birtakım yeni terimler kazandırmak ve bu vesile ile 
form analizi anlayışının güncellenmesine katkıda bulunmaktır. Nitel yöntemler benimsenen bu çalışmada, 
literatür taraması yapılarak, yukarıda bahsi geçen teorisyenlerin tanımlamaları saptanmıştır. Saptanan bu 
yapıların ve bu yapıları oluşturan altyapıların, zaman zaman bir ya da iki ölçü uzunluğunda, zaman zaman 
ise yirmi ölçü üzerinde bir uzunlukta olabildikleri görülmüştür. Kronolojik olarak önce küçük yapıların, 
daha sonra ise büyük yapıların tanımlandıkları da edinilen bulgular arasındadır. Elde edilen tüm bu veriler 
ışığında, sonuç olarak bu yapılarla ilgili yeni, Türkçe kısaltma ve kavramlar önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biçimsel Yapılar, Cümle, Periyot, Temel Fikir

NOMENCLATURE OF FORMAL STRUCTURES OF CLASSICAL 
WESTERN MUSIC 

ABSTRACT
There are structures separated from each other by melodic and harmonic features in classical western 

music. These structures are called Motif and Basic Idea on a small scale and Sentence Period and Hybrid 
on a larger scale. Studies on the formal structures of classical western music date back to the middle of the 
18th century. These structures, which Joseph Riepel first mentioned, were later discussed by Heinrich C. 
Koch in a more detailed and practical way. Although several studies were conducted on this subject before 
Arnold Schönberg, he was the first to describe the Sentence structure. William E. Caplin, on the other hand, 
has identified hybrid structures with both sentence and period features.  The aim of  this study is to examine 
these structures through their historical development, to give some new terms to Turkish and to contribute 
to the updating of the understanding of form analysis. In this study, where qualitative methods were adop-
ted, literature review were made and the definitions of the aforementioned theorists were determined. It has 
been seen that these structures and the infrastructures constituting these structures may be one or two me-
asures long and sometimes more than twenty measures long. It is also among the findings that firstly small 
structures and then large structures were defined chronologically. In the light of all these data, new, Turkish 
abbreviations and concepts related to these structures were proposed. 

Keywords: Formal Structures, Sentence, Period, Basic Idea
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GİRİŞ
Müzik, sesler ve aralarındaki boşlukların belli bir zaman aralığı içerisindeki organizasyonudur. Farklı 

kültürlerin veya farklı tür müziklerin en derin ortak paydası bir organizasyona sahip olmalarıdır. Bu durum 
müziği oluşturan biçimsel yapılar için de geçerlidir. İnsan doğası gereği belli başlı kalıplar ve benzerlikler 
görme ve yakalama eğilimindedir. Bu eğilim, müzik içerisinde belirgin biçimsel yapıların ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. Ayrıca bu yapıların özellikleri formun kendisini de doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 
tarih boyunca teorisyenler bu yapıların belirlenmesi ve adlandırılması için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. 
Böylelikle hem ele alınan müzikler detaylı bir biçimde incelenebilir hale gelmiştir hem de bu tarzda müzik 
yazmak isteyenler için belirli referans noktaları oluşmuştur.

Araştırmanın Amacı
Geçmişte birçok teorisyen tarafından klasik batı müziğindeki bu yapılar ele alınmıştır. Ancak özellikle 

son kırk yıl içerisinde yapılan yeni ve kapsamlı bir takım çalışmalar, ülkemizdeki form analizi anlayışının 
güncellenmesini bir anlamda zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, biçimsel yapılarla ilgili yapılan önemli 
çalışmaların tarihsel gelişimi saptanmış, Türkçeye yeni terim ve kısaltmalar kazandırmak ve böylelikle 
ülkemizdeki form analizi anlayışının güncellenmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

Araştırmanın Önemi
Form, kendisini oluşturan biçimsel yapılardan ayrı düşünülemez. Bu sebeple biçimsel yapıların adlandı-

rılması ve saptanması form analizi açısından büyük önem teşkil eder. Bu çalışmada biçimsel yapılarla ilgili 
anlayışın tarihsel gelişimi izlenerek, kabul gören en güncel anlayışlar saptanmıştır. Sonuç olarak önerilen 
terim ve kısaltmalar, form analizi derslerinin içeriğine katkı sağlayabilecek potansiyelde olması bakımın-
dan önemlidir. 

YÖNTEM
Bu çalışmada nitel yöntemlerden betimleme modeli kullanılmıştır. Türkçe terim ve kısaltmalar önermek 

adına, biçimsel yapılar üzerine önemli çalışmalar yapmış teorisyenlerin eserleri karşılaştırmalı olarak in-
celenmiştir.

BULGULAR

RIEPEL

Joseph Riepel 1709-1782 yılları arasında yaşamış, Avusturya doğumlu Alman müzik insanı-
dır. Profesyonel olarak hem besteci hem de kemancı olan Riepel ayrıca bir müzik teorisyenidir. 
Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst,  (Müzikal Kompozisyonun Temelleri) adlı on bö-
lümlük eseri, döneminde ve sonrasında gelen insanlar tarafından önemli bir kaynak olarak kabul 
görmüştür.  Bu eserin dikkate değer özelliklerinden birisi de diyalog şeklinde yazılmış olmasıdır. 
Kitap, bir öğretmen ve öğrenci ya da bir usta çırak şeklinde adlandırabileceğimiz konuşmalar 
üzerinden müzikal konulara açıklık getirir. Kitapta, biçimsel yapılardan metrik düzene, armoni 
ve kontrpuandan füge kadar dönemin bestecilik anlayışının çeşitli gereksinimleri ele alınmıştır. 
Kitap, kompozisyon tekniklerini öğrenmek için gelen bir öğrencinin, hocanın isteği üzerine bir 
menüet melodisi yazmasıyla başlar. Hoca, öğrencinin yazdığı melodi üzerinde hatalı gördüğü şey-
leri önce bir liste halinde toparlar sonrasında ise bu listedeki her bir meseleyi teker teker açıklar. 
Bunlardan bir tanesinde hoca, bir temanın başlangıcının belirgin bir ikili ya da dörtlüden oluşması 
gerektiğini belirtir (Hill, 2014: 7). Sonrasında ikili, üçlü ve dörtlü olarak isimlendirdiği bu yapıları 
açıklamak adına küçük örnekler verir.

İkili, Üçlü, Dörtlü

Riepel’e göre ikili, iki ölçüden oluşan ve genelde benzer ritimde bir başka ikili tarafından takip edilen 
müzikal bir birimdir (Hill, 2014: 8). Burada görüldüğü üzere Riepel tanımlamasını yaparken, yapının ardın-
dan gelen kısmına da vurgu yapar. Onun ikili, üçlü ve dörtlü anlayışında bu yapıların peş peşe tekrarlı bir 
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biçimde gelmesi önemlidir. Bir ikilinin ardından gelen bir başka ikili sayesinde burada iki tane ikili olduğu 
sonucuna ulaşır. Başka bir deyişle müziğin bütünlük gösteren belirli bir kısmı, o bütünlüğü oluşturan an-
lamlı parçalar ile oluşmaktadır. Eğer bu bütünlük dört ölçü uzunluğunda ise ve ikişer ölçüden oluşan benzer 
ya da aynı yapılardan oluşuyorsa bu yapılardan her biri bir ikilidir. 

Riepel, ardışık gelen bu yapıların ritmik olarak bire bir olmasındansa küçük farklılıklar göstermesi ge-
rektiğini belirtir (Hill, 2014: 8). 

Üçlü olarak adlandırılan yapı da tıpkı ikili tanımında olduğu gibidir. Aralarındaki fark ölçü sayılarıdır 
(Hill, 2014: 8).

Riepel bu yapıların bulunduğu tonal dizilerin de ayırt edici bir durum olduğunu dörtlü yapısına geldiğin-
de açıklar. Hoca aşağıdaki dörtlü örneğini verdikten sonra, öğrenci ilk dörtlünün de iki tane ikiliden oluşup 
oluşmadığını sorar (Hill, 2014: 9).

Hoca ise eğer ilk dörtlünün ardından başka bir dörtlü gelmeseydi senin söylediğini kabul edebilirdim 
diye karşılık verir. Sonrasında bu farkı belirtmek için ilk dörtlüyü iki ikilik seklinde aşağıdaki gibi yazar 
(Hill, 2014: 9).
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Buradaki fark ilk dörtlünün tamamı Fa dizisi içerisindeyken, ikinci dörtlü, biri Fa diğeri Sol dizisinde 
olan iki kısımdan (ikili) oluşur (Hill, 2014: 9).  Burada Riepel’in bir tümden gelim yöntemi uyguladığını 
söyleyebiliriz. Eğer bir dörtlü tek başına karşımıza çıkmışsa ve iki ikiliye bölünebiliyorsa, orada sadece iki 
tane ikili vardır diyebiliriz. Ancak dörtlüyü takiben bir başka dörtlü varsa, o zaman bu iki dörtlü arasındaki 
ritmik ve dizisel uyum, adlandırma açısından daha öncelikli bir referanstır.

Türkçe bir karşılığı olmasa da günümüz müzik terminolojisinde karşımıza fraz olarak çıkan yapıların, 
ilk tanımlamalarından biri yine Riepel de karşımıza çıkmaktadır. Riepel, günümüzde fraz olarak adlandı-
rılan bu yapıların bitişleri ile ilintili bir sınıflandırma yapmıştır. Buna göre bir fraz, I armonisiyle bitiyorsa 
buna Tonik Segment, V armonisiyle bitiyorsa Değiştirme Segment olarak adlandırmıştır (Hill, 2014: 209). 
Bu, müzikal segmentleri noktalama işaretleri üzerinden birbirinden ayıran bir yaklaşımdır. Günümüzde 
Riepel’in Değiştirme segmenti, yarım kalış olarak adlandırılmaktadır. Riepel’in Fraz ve onu oluşturan alt 
yapılarla ilgili tanımlamaları, kendinden sonra gelen teorisyenler tarafından da kabul görmüş ve hatta ge-
liştirilmiştir.

KOCH 

Heinrich Cristoph Koch 1749-1816 yılları arasında yaşamış Alman teorisyen ve de kemancı müzik 
insanıdır. Gençliğinde keman ve kompozisyon dersleri almış ve saray müzisyenliği yapmıştır. Çok sayıda 
bestesi ve müzik üzerine yazıları bulunan Koch’un en önemli eserlerinden biri Versuch Einer Anleitung 
Zur Composition () adıyla bilinen üç bölümlük çalışmasıdır. İkinci bölümde,  melodinin mekanik kuralları 
başlığı altında, melodik yapıları tanımlamak için Riepel gibi küçük yapı tanımlamaları yapmıştır. Baker 
(1983) Versuch’un ikinci ve üçüncü ciltlerinin çevirisini yapmış ve kitabında da bu yapıları Türkçe’ye “ke-
sik” olarak çevirebileceğimiz bir terim kullanmıştır. Koch’un kesikleri, Riepel’in ikili,üçlü, ve dörtlükleri 
ile benzerlik gösterir. Ancak Riepel’in art arda gelmeleri üzerinden yaptığı tanımlamanın dışında bir tanım 
yapar. Koch, kendi içerisinde bütünlüğü olan müzikal segmentleri, ki Baker (1983) bunları phrase (fraz) 
olarak çevirmiştir; oluşturan na-tamam parçalara kesik demiştir (Baker, 1983: 9). 

Koch’un kesikleri frazları oluşturan na-tamam parçalar olarak adlandırması aslında, bu parçaların tek 
başlarına bir bütünlük sağlamakta yetersiz oluşlarındandır. İki ölçülük bir müzikal segmentin bütüncül bir 
ifade taşımadığı aşikardır. Bu yapılar kendi içlerinde bir bütünlük gösterebilirler ve gösterirler de,  ancak 
müziğin doğası gereği tamamlanma ihtiyacı duyarlar.  

Koch’ta Riepel gibi fraz sonlarını noktalama özelliklerine göre sınıflandırmıştır. O’na göre frazlar sonla-
rında kadans olup olmadığına göre ikiye ayrılır. Kadans olmayan frazlar son armonilerinin birinci derece ya 
da beşinci derece olmasına göre ikiye ayrılır. Kadans olanlar da kadansın hangi derecede yapıldığına göre 
ikiye ayrılır. Kadanslar da birinci derece ve beşinci derece üzerinden örneklendirilmiştir. Buna göre kadans 
olmayan ve tonik armoniyle biten frazlar I-Fraz, dominant armoniyle biten frazlar V-fraz olarak adlandırı-
lırken, kadans sonlu frazlardan tonik kadans yapan frazlar I-Kad,  beşinci derecede yani dominant üzerinde 
kadans yapan(yarım kalış değil) frazlar V-Kad olarak adlandırılmışlardır (Baker, 1983: 36).

SCOENBERG

Arnold Schoenberg 1874-1951 yılları arasında yaşamış Avusturyalı müzik insanıdır. Müzik tarihinin 
önemli bestecilerinden biri olan Scoenberg aynı zamanda önemli bir müzik teorisyenidir. Fundamentals of 
musical composition (müzikal kompozisyonun temelleri) adlı eserinde müziği oluşturan biçimsel yapılarla 
ilgili oldukça değerli tanımlamalarda bulunmuştur. Cümle biçimini ilk tanımlayan teorisyendir. 
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Cümle iki ölçülük temel motifin tonik ve dominant üzerinde tekrarlanmasının ardından bu motif 5. ve 
6. ölçülerde daha küçültülerek bir gelişim etkisi yaratılır. Sonra melodi sadeleşerek kapanır (Schoenberg, 
1970: 21,58). 

Period kavramı daha önce Alman teorisyen Adolph Bernard Max tarafından farklı kadanslar altında 
gelen iki simetrik kısım olarak tanımlanmıştı. Bu kısımların ilkini Vordersatz(öncül fraz) ikincisini de Na-
chsatz (soncul fraz) diye isimlendirmişti.Ancak Schoenberg bu tanımı soncul frazın öncül frazın başındaki 
melodik-motivik yapının aynısıyla başlar olarak daraltmıştır (Caplin, 2013: 75).

Yukarıdaki Periyot örneğinde öncülün başında gelen motif daha sonra sonculun başında tekrar karşımıza 
çıkmaktadır. Öncül dominantta biterken soncul tonik üzerinde kadans yapmıştır.

CAPLIN

William E. Caplin 1948 yılında doğmuş Amerikalı müzik teorisyenidir. Özellikle klasik dönem müzi-
ğinin biçimsel yapıları üzerine yazdığı Classical Form (Klasik Biçim) adlı eseri literarürün son dönem ya-
yınlanmış en önemli eserlerinden biridir. Caplin bu eserde Schoenberg’in Cümle ve Periyot tanımlamaları 
üzerinden, bu iki yapının da özelliklerine sahip Melez yapılar tanımlamıştır. Ayrıca Schoenberg’in Cümle 
ve Periyot tanımlamalarını daha deteylı bir biçimde açıklamıştır. 



Ali Levent MARANCI, Koray SAZLI • 61 

Caplin Cümleyi Sunum ve Devam frazı olarak ikiye ayırır. Tıpkı Schoenberg gibi Sunum frazında Te-
mel Fikir iki kez gelir. Daha sonra Devam frazında, Temel fikir kendisini oluşturan parçalardan(motif)  biri 
kullanılarak armonik ivmelenme sağlanır. Devam frazının bunun yanında kadanssal bir fonksiyonu daha 
vardır. Yine Schoenberg’in belirttiği gibi Kadans bölgesinde melodi sadeleşir ve kapanış yapılır (Caplin, 
1998: 35-48).

Yukarıdaki Periyot örneği de tıpkı cümle örneğinde olduğu gibi iki Frazdan oluşmaktadır. İlki Öncül 
olan kısım bir Temel Fikir ve ona kontrast oluşturan bir Karşıt Fikir yarım kalışlı bir durguyla gelmektedir. 
Soncul Frazın başında Temel Fikir yeniden gelir. Sonrasında yeni bir Karşıt Fikir ya da İlk Karşıt Fikir tonik 
kadans yapacak şekilde değiştirilerek gelir. 

Caplin (1998) ayrıca genişletilmiş kadans dizimi adında bir yapı tanımlaması da yapmıştır. Genel olarak 
dört ölçü uzunluğunda baştan sona bir kadansı oluşturan akorlardan oluşan frazlardır. Bunlardan başka dört 
adet de melez tanımlaması yapmıştır. Bunlardan birincisi Periyot gibi başlayıp Cümle gibi devam eden 
yapılardır. 

İkincisi yine Periyot gibi başlayıp genişletilmiş kadans dizimiyle devam eden yapılardır. 

Üçüncü melez yapı bileşik temel fikirle başlayıp Cümle gibi devam eden yapılar.
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 Ve sonuncusu yine bileşik temel fikirle başlayıp Periyot gibi devam eden yapılar.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Müziği oluşturan biçimsel yapıların tarihsel gelişiminin saptanması ve bu doğrultuda Türkçe yeni müzi-

kal terimler ve kısaltmalar önermek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, bu konu üzerinde önemli çalışmalar 
yapan yukarıdaki teorisyenlerin çalışmaları incelenmiştir. Tüm bu müzik insanları ilk olarak genelde iki 
ölçü uzunluğunda olan küçük yapıların tarifiyle işe başlamışlardır. Bu durum hem pedagojik sebeplerle hem 
de daha büyük yapıları tarif etmek için önce onları oluşturan daha küçük yapıların tanımlanması gereklili-
ğiyle açıklanabilir. Riepel bu küçük yapılara, ölçü uzunluklarına göre İkili, Üçlü, ya da Dörtlü derken, Koch 
Kesik demiştir. Schoenberg Temel Motif derken, Caplin Temel Fikir olarak adlandırmıştır. 

Teorisyenler biçimsel yapıları açıklarken temel bir normu baz alarak bu biçimsel yapıları iki, dört ve 
sekiz ölçü uzunluklarda tezahür eden kalıplar halinde açıklamıştır. Ancak müzik her zaman simetrik parça-
lardan oluşmaz. Bazen iki ölçülük bir motifi üç ölçülük bir başka motif izleyebilir. Bu sebepten dolayı asıl 
önemli olan bu gibi farklılıkları yine norm içi kalıplar çerçevesinde saptayabilmektir. Aslında her müzik 
eseri, bestecisinin estetik anlayışı doğrultusunda esneme ve daraltmalara maruz kalır. Bu durum,  şahsına 
münhasırlığı ve dolayısıyla çeşitliliği de beraberinde getirir.

Aşağıda belirtilen biçimsel yapı isimlerinin bazıları eğitim veren kurumlarda kullanılırken bazıları he-
nüz literatürümüze girmemiştir. Bu tanımlamalar form analizi ve özellikle tonal müzik yazımı konusunda 
fayda sağlayacaktır.

Temel Fikir (TEF)

Motif yerine Fikir teriminin kullanımı iki ya da üç ölçülük (bazen dört) yapıları açıklamak için daha 
verimli bir yöntem olabilir. Bunun başlıca sebebi, motif belirgin bir ritmik yapı ve ses çizgisine sahip yapı-
lardır. İki ölçülük bir yapı tek bir motiften oluşabilir. Ancak bu yapılar çoğunlukla birden fazla motifin bir 
araya gelmesiyle oluşurlar.  Bu yüzden bu yapıların nerde başlayıp nerede bittiğini kolay saptamak adına 
Fikir bazlı sınıflandırma yapmak daha verimli görünmektedir. TEF ya tekrar edilir ya da başka bir fikirle 
devam ettirilir. İlk durum için Riepel’in ikilileri, kendinden sonra gelen bir başka ikili üzerinden (birebir ya 
da ufak değişiklikler gösteren) tanımlayan anlayışı geçerlidir. İkinci durum ise Koch’un, ilk kesikten sonra 
farklı bir kesiğin de gelebilmesi anlayışına tekabül eder.

Karşıt Fikir (KAF)

TEF’den sonra gelen ve TEF’in benzeri olmayan başka bir fikirdir. 
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Yeni Fikir (YEF)

Cümle veya Periyotlar bazen tanımlandıkları normların dışına çıkarlar. Bu gibi durumlarda TEF ve KAF 
haricinde gelen üçüncü farklı fikir YEF olarak adlandırılır. 

Bileşik Fikir (BİF)

İki farklı fikrin toplamından oluşan fikirlerdir.

Fraz 

Türkçe’de, İngilizcedeki phrase sözcüğünün karşılığı yoktur. Bu kelime İngilizcede cümleleri oluşturan 
daha küçük yapıları tanımlayan bir ifadedir. Müzikteki Cümle Periyot ve Melezleri oluşturan bu yapılar 
için,  hali hazırda müzik eğitiminde de aşina olunan Fraz terimini kullanmakta bir sakınca görülmemektedir.

CÜMLE

Sunum 

Standart Cümle normu sekiz ölçü uzunluğundadır. İlk dört ölçülük kısım Sunum Frazıdır. Sunum Fra-
zında TEF, ilki tonik armoni üzerinde, tekrarı dominant armoni üzerinde iki kez gelir.

Devam 

Cümlenin ikinci dört ölçülük kısmıdır. İlk iki ölçüsünde (5-6) Parçalama (PAR) gerçekleşir. PAR’da 
TEF’i oluşturan motiflerden biri bir ölçü boyutlarda getirilir. Burada armonik ve melodik bir ivmelenme 
sağlanır. Sonrasındaki iki ölçüde (7-8) gelen kadansla (KAD) cümle bitirilir.

PERİYOT

Öncül 

Sekiz ölçülük bir periyodun ilk dört ölçüsü Öncül frazıdır. İlk iki ölçüde TEF, sonraki iki ölçüde KAF 
gelir. Durgu noktası yarım kalıştır.

Soncul 

Periyodun ikinci dört ölçülük kısmı Soncul frazıdır. Öncül frazındaki TEF soncul frazının ilk iki öl-
çüsünde (5-6)  yeniden gelir. Sonrasında KAF kadans yapacak şekilde değiştirilerek yeniden gelir. Bazen 
KAF yerine YEF de gelebilir. 

MELEZ 

Melez 1 (Öncül + Devam)  Melez 2 (Öncül + GKD)   Melez 3 (BİF + Devam)

Melez 4 (BİF + Soncul)
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LOMBARD ETKİSİNİN VOKAL PERFORMANSTAKİ ROLÜ

Alper ŞAKALAR1

Özet
Fransız doktor Etienne Lombard tarafından bulunan ve sonraları kendi ismiyle anılan Lombard etkisi 

terimi gürültülü ortamlarda sesin gürlüğünü arttırma eğilimi olarak ifade edilebilir. Bu terim bir çok disip-
linde kullanılmakta, şan öğretiminde ve uygulamasında özellikle ele alınmaktadır. Gürültüye maruz kalan 
şarkıcılarda sesin yüksek genlikte kullanılması, solistlerde ve koro şarkıcılarında farklı nedenlere dayan-
makta ve farklı eğilimler göstermelerine sebep olmaktadır. Ayrıca sesteki gürlüğün sürekliliği şarkıcıda bir 
takım teknik sorunlara ve fiziksel problemlere de yol açmaktadır.

Bu araştırmada Lombard etkisinin şarkıcılar üzerindeki etkileri incelenmiş, ayrıca konuşma sesi üzerine 
yapılan çalışmalar şarkı sesi ile ilgili araştırmalarla ilişkilendirilmiştir. Bu etkinin sebeplerine, yansımalarına,  
sonuçlarına ve çeşitli önerilere çalışmada yer verilmiştir.  Bu araştırma ayrıca müzik-şan bağlamında Lombard 
etkisinin rolünün bilinmesi ve güncel bilgilerin alanyazına kazandırılması açısından önem taşımaktadır.

Abstract
The term Lombard effect, found by French physician Etienne Lombard and later named after him, can 

be expressed as a tendency to increase the loudness of sound in noisy environments. This term is used in 
many disciplines, especially in teaching and practicing singing. The use of high amplitude of sound in 
singers exposed to noise is based on different reasons and causes different tendencies in soloists and choir 
singers. In addition, the continuity of the noise in the singer causes a number of technical and physical 
problems in the singer.

In this research, the effects of Lombard effect on the singers were examined and the studies on the voice 
of speech were related to the researches about the singing sound. The reasons, reflections, results and va-
rious suggestions of this effect are included in the study. This research is also important in terms of recog-
nizing the role of Lombard influence in the context of music and singing and bringing current knowledge 
into the literature.

1  Öğretim Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü
 Lecturer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Universityi Fine Arts Faculty, Music Department
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1. Giriş
Bir sesin varlığından söz edebilmek için ses kaynağı, iletici ortam ve alıcının (kulak, beyin) olması gere-

kir. Sesin, kaynaktan kulağımıza iletilmesi aşamasındaki ortamın yapısı ve durumu sesin genlik, frekans ve 
tınısında çeşitli değişiklikler oluşmasına yol açabilmektedir. Birden fazla ses dalgasının farklı kaynaklardan 
aynı iletici ortam vasıtasıyla kulağımıza gelmesi, bir çok sesi aynı anda duymamıza sebep olmakta ve bu 
seslerin fiziksel özelliklerinin (gürlük, frekans, tını) ayırt edilmesi bazen mümkün olmamaktadır. Sesin üç 
fiziksel özelliğinden birisi olan ve sesin  genliği olarak da bilinen gürlük, desibel (dB) birimi ile ölçülmek-
tedir ve ses frekansındaki dalga tepesiyle dalga çukuru arasındaki mesafenin yarısını ifade etmektedir. Sesi 
duymamıza yarayan kulak; iç, orta ve dış kulak olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İşitme olayı hem 
kulağın, hem de beynin koordinasyon içerisinde çalışması sonucu oluşur. Sherburn, Stamper ve Johnson’a 
göre; kulak, ses dalgalarını algılar ve bunları beynin ses olarak yorumlayacağı elektrokimyasal ses dalga-
larına dönüştürür. Kaynaktan çıkarak kulağımıza gelen ses dalgaları kulak zarını ve orta kulakta bulunan 
kemikçikleri titreştirir. Oluşan bu titreşimler, koklea olarak da bilinen iç kulaktaki sıvı içinde hareket eder 
ve kokleadaki tüylü hücreleri hareket ettirir. Tüylü hücreler hareketi algılar ve bunu kimyasal sinyallere 
dönüştürerek işitme sinirine iletir. İşitme siniri aldığı bilgileri elektrik darbeleri şeklinde beynin ilgili bö-
lümüne gönderir ve bu darbeler beyinde ses olarak algılanarak yorumlanır.  Yüksek genlik değerine sahip 
seslerin işitme sistemine zarar verdiği ve  geçici ya da sürekli duyma bozukluğuna yol açtığı bilinmektedir. 
İşitme sisteminde yüksek seslere maruz kalındığı zaman sistem tarafından koruma amaçlı bazı tepkiler 
verilmektedir.

Stapedyal refleks olarak da bilinen akustik refleks, üzengi ve çekiç kemiklerinin hareketini engelleyen 
istemsiz bir tepkidir. Bu tepki sonucu asgari 80-90 desibel yüksek sese maruz kalındığında stapedius ve 
tensör timpan kasları iki taraflı olarak daralır. Bu, dirençte bir artışa ve orta kulakta sesin iletiminin 250 ile 
4000 Hz arasındaki frekanslarda azalmasına yol açar. Akustik refleksin önemli bir fonksiyonel özelliği de 
yüksek yoğunluklu sesleri zayıflatarak iç kulağın işitsel kısmı olan kokleayı korumaktır. Kademeli bir tepki 
olan akustik reflekste daha yüksek ses yoğunluklarında daha fazla kas kasılması sağlanır. Sesin başlangıcı 
ve orta kulak kaslarının kasılması arasında 25 ile 100 milisaniyelik bir gecikme vardır (Sherburn, Stamper, 
Johnson, 1994, 61). Yüksek yoğunluklu (gürlüğü fazla) sese uzun süre maruz kalmak, kasların yorulması-
na neden olmakta, dolayısıyla sesin yumuşatılması kabiliyetinde azalma olabilmektedir. Başka bir deyişle 
uzun süre ve sürekli gürültülü ortamda kalmak stapedyal refleks tepkisinin azalmasına yol açabilmektedir.

Kulağımıza gelen sesin şiddetine göre şekillenen akustik refleks kulağın zarar görmesini engellemekte, 
bunun yanı sıra bu tepkinin verilmesine sebep olan gürlükteki bir sesin insanlarda psikolojik ve fizyolojik 
bazı tepkilere sebep olduğu araştırmalarda mevcuttur. İnsan sesinin genliğinin işitilen sesin genliğiyle olan 
ilişkisi ayrıca bir inceleme konusu olarak karşımıza çıkmakta, çeşitli bilgiler ışığında bir çok alanda yapılan 
çalışmalarda insan sesi ve çevre sesi arasındaki ilişkinin varlığı ve sebepleri irdelenmektedir.

2. Lombard Etkisi ve İnsan Sesi
Şarkıcılıkta sesin şekillendirildiği ortam ve unsurların şarkıcı üzerindeki tesiri önemli bir yer tutmaktadır. 

Saruhan’a göre şarkıcılık alanındaki ilk bilimsel araştırmalar 19. yüzyılın ortalarında Garcia II ile başlamış-
tır. Laringoskopu, laringial gözlem için ilk defa kullanan Garcia II, 1855 yılında yayınladığı Observations 
on the Human Voice (İnsan Sesi Üzerine Gözlemler) isimli kitabında insan sesiyle ilgili pekçok konuda 
ilk sayılacak şekilde nesnel araştırma bulgularını anlatmaktadır (Saruhan, 2014, 164). İnsan sesi, rezonans 
boşluklarında (larenks, farenks, göğüs kafesi, burun boşlukları, ağız boşluğu, damak ve paranazal sinüsler) 
nüks eden sesle ağızdan çıkarak hava yoluyla kulağa iletilen sesin birlikte duyulması açısından sesi üreten 
kişi tarafından çift yönlü (stereo) duyulur. Sherburn, Stamper ve Johnson’a göre düşük frekanstaki (kalın) 
ses kulaklar kapatıldığı zaman ince sese göre paranazal sinüslerde daha belirgin titreşime sebep olmakta do-
layısıyla daha iyi duyulmaktadır ve bundan dolayı ince sesler bazen tam olarak ayırt edilememektedir. Bu 
durum şarkıcıların kulaklarını fincanlarla kapatarak araştırılmış ve deneyimlenmiştir (Sherburn, Stamper, 
Johnson, 1994, 61). Şarkıcı, sesini oluştururken kafatasında nükseden ve ağızdan havayla kulağa iletilen 
karma sesi referans almakta, sesini bu minvalde şekillendirmektedir. Kendi sesini çift yönlü duyan şarkıcı-
nın bu karma ses temelinde sesini şekillendirdiği ve bu temelde öğrenilmiş bir ses gürlük ayarının olduğu 
söylenebilir. Şarkıcı, dış kaynaklı (çevresel) sesleri de kendi sesiyle birlikte duymaktadır ve sesinin gür-
lüğünü bu sesleri de referans alarak belirli düzeylerde dengeleme eğilimindedir. Dolayısıyla gürlüğü fazla 



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı70 •

olan seslerde stapedyal refleksin de etkisiyle şarkıcı tarafından sesin daha parlak bir tonla şekillendirilmek 
istenebileceği düşünülebilir.

Yüz yılı aşkın bir zaman önce Fransız kulak burun boğaz uzmanı Etienne Lombard, Paris’teki Lariboi-
siere Hastanesi’ndeki bir hastasını muayene ederken yaptığı gözlemlere dayanan bir makale yayınlamıştır. 
1911 yılında “Le signe de l’élévation de la voix (Sesin yükselmesinin işareti)” başlıklı bu makale sonraları 
onun onuruna “Lombard Etkisi” olarak adlandırılacak bir terimin oluşmasına sebep olmuş ve makalesi 
beklediğinden daha büyük bir önem kazanmıştır. Günümüzde Lombard etkisi sadece tıpta değil, aynı za-
manda psikoloji, nörobiyoloji gibi davranış bilimleri alanında yapılan çalışmalar için de değerli bir kay-
naktır. Avusturyalı hekim Robert Bârâny’nin icat ettiği, bir kulağa yoğun ses vererek diğer kulağın mono 
bir şekilde incelenmesini sağlayan cihazı kullanan Lombard; hastasının sese maruz kaldığında konuşurken 
sesininin şiddetini arttırdığını, sesi durdurduğunda hastasının sesinin eski seviyesine tekrar döndüğünü fark 
etmiştir. Bu süreçte hastanın kendi ses seviyesindeki değişimlerinin farkında olmadığını gözlemlemiştir. 
Lombard etkisi terimi ilk olarak Lombard’ın doktora öğrencisi E. Halphen tarafından kullanılmış ve sonra-
ları diğer araştırmacılar tarafından da kullanılarak kabul edilmiştir (Brumm, Zollinger, 2011, 1173-1178). 
Lombard etkisinin gürültülü ortamlarda sesi arttırma eğilimine sebep olması işitme bozukluğu olmayan 
kişilerin değişik ortamlarda sesininin genliğini ortama göre şekillendirmesine de sebep olmaktadır. Sesin 
gürültülü ortamlarda yükseltilmesi eğiliminin yanı sıra sessiz bir ortamda yeniden düşürülmesinin de bu 
etkiyle ilişkili olduğu söylenebilir.

Kişinin sesini düzenleme ve arttırma seviyesi alanın akustiğine, arka plan gürültüsünün seviyesine ve 
iletişim türüne bağlıdır. Lombard etkisi nedeniyle dış sesin gürlüğü arttıkça sesi yükseltme eğilimi artar. 
Birçok çalışma Lombard etkisini çeşitli koşullarda ele almıştır. Bu çalışmalarda gürültü seviyesi ile ses se-
viyesi arasındaki ilişkinin farkları belirtilmiştir. Bu farklar konuşma durumu (okuma ve konuşma sesi farkı 
gibi), gürültü tipi (makine gürültüsü, ofis gürültüsü, konuşma gürültüsü, geniş bant gürültüsü), konuşma 
stili (normal veya bağırarak), hoparlör-dinleyici mesafesi ve oda akustiği gibi çeşitli koşullarda ve türlerde 
yapılan çalışmalardır. Lazarus, konuşma seviyesinin 40-50 dB üzerindeki tüm rahatsız edici gürültülerde 
gürültü seviyesi başına 0,3-0,6dB’lik bir eğim ile 1 dB’lik bir artışa yükseldiğini belirtmiştir. Ancak 30-40 
dB gürültü seviysine kadarki gürültü seviyesi, konuşma sesi üzerinde minimum etkiye sahiptir (Bottali-
co, Passiona, Graetzer, Hunter, 2017, 169-172).  Mesleğinde sesini etkin şekilde kullanan öğretmenler, 
muhabirler, halkla ilişkiler uzmanları vb. kişilerde konuşma ses seviyesinin refleksif şekilde arttırılması 
eğilimi faranjit, ses kısıklığı, ses tellerinde nodül gibi bir çok sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Gü-
nümüzde Lombard etkisi terimi çeşitli disiplinlerin yanı sıra müzik eğitimcileri, bilimcileri ve icracıları 
tarafından da sıklıkla kullanılmakta, ülkemizde de aynı isimle bilinmekte ve öğretilmektedir. Özellikle 
şarkıcılarda veya şan öğrencilerinde bu etkiye maruz kalmanın bir takım hastalıklara da yol açabilmesi 
açısından bu kavram bir çok eğitimci ve pedagog tarafından titizlikle ele alınmaktadır. Şarkıcılarda sesle 
ilgili problemlerin sadece nefes ve ses tekniği kaynaklı olmadığı, aynı zamanda çevresel etmenlerin de ses 
problemlerine kaynaklık teşkil ettiği bilinmektedir. Yoğun seslere maruz kalmanın şarkıcının psikolojisi ve 
müzikal ifadelerine etkileri üzerine bir çok araştırma mevcuttur.

3. Lombard Etkisinin Solist ve Koro İcralarındaki Yeri
Solo şarkıcılardan ve koristlerden beklenen sesi kullanım şekli ve kullanılan sesin şekillendirilmesi fark-

lılıklar göstermektedir. Solistlerden, orkestra eşliğinde seslerini duyabilmek için asgari bir çabayla en iyi 
performansı sergilemelerini sağlayan ve solo şarkıcılar tarafından geliştirilen bir ses tekniği kullanmaları 
beklenir. Koro çalışmalarında ise bireysel seslerin algılanmadığı, homojen bir topluluk sesi oluşturulması 
hedeflenmektedir. Koroda yer alan solistlerden de bu homojen sesi oluşturmaları talep edilmekte, dolayı-
sıyla koroda şarkı söyleyen solistlerin sesini kullanım şeklini önemli ölçüde değiştirmeleri istenmektedir. 

Solo şarkıcılarda genellikle dış kaynaklara bağlı sesler solistin sesini arttırma eğilimini tetikler. Orkest-
radaki çalgıların sayısının ve gürlüğünün fazlalığının yanı sıra  sokak, kafe, işyeri, kutlamalar vb. kalabalık 
ortamlarda şarkı söylemesi solistin dış gürültüler sebebiyle sesini yükseltme ihtiyacı hissetmesine yol aç-
maktadır. Koroda dış seslerin ve çalgıların yanı sıra diğer koristlerin seslerinin de duyulması solistlerden 
farklı bir durumu daha ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca koroda, çalışma ortamı ve ses gürlükleriyle ilgili ge-
rekli düzenlemelerin yanı sıra çalışılan repertuvar büyük önem arz etmektedir. Seçilen eserlerin öncelikle 
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tüm koristlerin şarkıcı formantına2 uygun olması gerekmektedir. Virtüözik solist icrası gerektiren eserlerin 
seçilmesi ve solist şarkıları üzerine harmanlanmış bir koro repertuvarının seslendirilmeye çalışılması ve/
veya bu seslendirmenin solistik bir ifadeyle icra edilmesinin beklenmesi homojen bir koro sesinin oluşumu-
na engel teşkil etmektedir. Solo icralarda çoğunlukla sesin bireysel genlik değeri daha yüksek olduğundan 
koroda yer alan şarkıcıların da  Lombard etkisine maruz kalması olasıdır ve koro üyeleri ses gürlüğünü 
arttırma eğiliminde olacaktır.  

Tonkinson (1994), icracıların Lombard etkisine karşı direnmeyi öğrenebileceklerini, rezonansta çoğaltı-
lan sesi öğretildiği takdirde bilinçli bir bir şekilde düzenleyebileceklerini açıklamıştır (Ternstrom & Sund-
berg, 1986, 14’ten akt. Ekholm, 2019, 133). Lombard etkisine bağlı olarak yüksek sesle şarkı söylemek 
sesin anlaşılabilirliğinin artması açısından pozitif yönlü görülebilir fakat ses tellerine uygulanan basıncın 
artmasına ve sağlık sorunlarına sebep olacaktır. Koristlerin beceri seviyelerine bağlı olarak şefin hem söz-
lü anlatım hem de el hareketleriyle koristleri yönlendirmesi Lombard etkisi sonucu ortaya çıkan yüksek 
sesle şarkı söyleme eğilimini yönlendirebilmekte başarılı olmuştur. Çalışmalar ve performans esnasında 
koristler arasında yaklaşık üç ayak uzunluğunda boşluk bırakılması, korodaki bireysel seslerin diziliminin 
ve koronun genel diziliminin icra yapılacak mekanın akustiğine göre oluşturulması, koristlerin birbirinden 
etkilenmemesi ve ortam sesine uyum sağlamaları için kullanılan en yaygın yöntemlerdir  (Sherburn, Stam-
per, Johnson, 2014, 61-62). Bir koristin sesinin seviyesini sağlıklı bir şekilde dengelemesi zordur. Korist 
kendi ses oluşumunu icraya göre düzenlerken diğer taraftan ses seviyesini diğer koristlere göre ayarlamak 
durumundadır. Olson (2004, 45), bir koristin kulağına gelen sesle, ürettiği sesin farklı olabileceğini belirt-
miş; bunun sebebinin ise korodaki diğer üyelerin ünlü harflerinin farklılıklarındaki duyumun kişide farklı 
ses üretimine sebep olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla Lombard Etkisi’nin sesi şekillendirmede de etkile-
rinin olduğu söylenebilir. Bunun sebebi her bir koristin kendi sesini, işittiği koro sesine göre şekillendirme 
eğilimidir. İcra yapılan mekanın şekli, büyüklüğü ve şarkıcının anatomik yapısı ise akustik işlevle ilgili 
şarkıcının kontrolü dışında kalan faktörler de şarkıcıyı olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Solistik icra ile ilgili gerekli bilgilerin edindirilmesi sürecinde Lombard etkisiyle ilgili gerekli bilgilerin 
öğrenciye kazandırılması, sesi koruma ve daha nitelikli bir icra açısından önem taşımaktadır. Orkestradaki 
ses düzeyinin ve icra ortamının gürültüden yalıtılmış olması solist üzerindeki olumsuz psikolojik ve fizyo-
lojik etkileri azaltacak, daha iyi bir icranın yapılmasına katkı sağlayacaktır.

Lau (2008, 1-6); UC Berkeley Fonoloji Laboratuvarı kayıtlarında Lombard etkisinin sadece fizyolojik 
unsurlar barındırdırdığından bahsedilmesine rağmen kişilerin bu etkiye maruz kalacaklarını düşündüğünde 
az da olsa benzer tepkileri verdiğini belirtilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarında gürültülü ortamda, hiç 
gürültü olmayan ortama göre deney gruplarında 7.4 dB daha fazla genlik artışı olmuştur, fazladan gürültü 
içermeyen doğal ortamda ise bu artış 6,3 dBdir. Buna göre kişilerin bulunduğu ortamlardaki ses genliğinin 
sayısal farklarına göre farklı ses arttırma eğilimi olabilir. Lombard etkisinin yapay olmayan ortamlarda 
oluşturulduğunda, iletişimde bulunulan kişi tarafından üretildiğinin akılda tutulduğundan bahsedilmektedir. 
Bu durum gürültülü bir ortamda olduğunu düşünen konuşmacı tarafından, gürültü olmasa dahi sesinin gen-
liğini arttırdığı şeklinde belirtilmiştir. İlgili araştırmada konuşma sesi frekansının da ses genliğiyle benzer 
artışlar gösterdiği ifade edilmiştir. Şarkıcıların çevresel seslerin yoğun olduğu yerde şarkı söylemelerinin 
ve bunun düzenli bir şekilde olmasının sesini sürekli olarak yüksek gürlükte kullanma alışkanlığına sebep 
olabileceği düşünülebilir.

Konuşmanın bir uzantısı olarak da ifade edilen şarkı söylemede öğrenilen teknik unsurların ve pratik-
lerin ortama göre şekillendirilmesi ve bu ortamlardan kaynaklı problemlerin de eğitimci tarafından öğ-
retilmesi, şarkıcılar tarafından gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması açısından önem 
taşımaktadır. Lombard etkisi sesin gürlüğünün yanı sıra sesin frekansının anlaşılmasını dolayısıyla ento-
nasyonu etkileyebilmektedir.  Sabit akortlu eşlik çalgılarıyla çalışmanın, Lombard etkisine maruz kalacak 
şarkıcıda ilgili ortamda frekans değiştirme 

2  Formant: Spektrumdaki bir enerji sıçraması rezonans demetine atıfta bulunan akustik bir terimdir; yani varlığının öne sürülmesi için 
tipik olarak 2.8 ile 3.2 kHz arası alanda, yani şarkıcı formantının mevcudiyet gösterme potansiyelinin bulunduğu alanda, o alana denk 
delen üst harmoniklerin kuvvetlendirilmesi ya da amplifiye edilmesi ile oluşan bir spektral enerji sıçramasının olması gerekir (Saru-
han, 2014, 167).
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4. Sonuç
Lombard etkisi her şarkıcının karşılaşabileceği bir durumdur. İster solist ister korist olsun bu durumun 

bilinmesi, gerekli eğitimin verilmesi ve uygulama esnasında değerlendirilmesi elzemdir. Bu etkiye maruz 
kalan şarkıcıların seslerinde yorgunluk oluşabilmekte ve sesin sürekli yoğun bir gürlükle kullanılması so-
nucu çeşitli sağlık problemleri meydana gelebilmektedir. Solo şarkı söylenen ortamın akustik unsurlarının 
icraya uygun olması ve dış seslerden olabildiğince yalıtılmış olması gerekmektedir. Koro icrasında şef 
veya öğretici Lombard etkisiyle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmalı, çalıştırma ve yönetme esnasında 
koro sesindeki gerekli dengeleri sağlamalıdır. Koro yerleşiminin, düzeninin ve çalışma ortamının akustik 
özelliklerinin uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Her iki icra türünde de orkestranın ses seviyesi 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Lombard etkisine maruz kalan kişilerde stapedyal refleksin de oluşabileceği göz önünde bulunduru-
lursa, sürekli gürültülü ortamlarda kalmak kişide geçici veya kalıcı duyma problemlerine sebep olabilir. 
Şarkıcıların uzun süre gürültülü ortamlarda kalmamaları, kalmak zorunda olduklarında da gerekli önlemleri 
almaları sağlıkları ve meslekleri için büyük önem taşımaktadır. Bu önlemler arasında kişisel donanım-
lar ve tercihler de göz önünde bulundurulmalıdır. Gürültülü ortamda stapedyal refleksin 250 ile 4000 Hz 
arasındaki frekanslarda azalmaya yol açması 20 ile 2000 Hz arasındaki sesleri işitebilen insan kulağında 
alt-orta ve üst-orta ses frekanslarının işitilmesinin zorlaşması anlamına gelmektedir. Sesin olduğundan daha 
mat çıkarıldığının hissedilmesi şarkıcıda daha parlak bir ses oluşturma eğilimi tetikleyebilir ve bu, sahip 
olduğu teknikte bozulmalara, ayrıca ses telleri ve solunum sisteminde sağlık problemleri oluşmasına sebep 
olabilir.

UC Berkeley Fonololoji Laboratuvarı tarafından 2008 yılında yayınlanan rapor sesi arttırma eğilimini 
konuşma sesini referans alarak açıklamaktadır. Benzer araştırmaların günümüz gürültü koşulları düşünü-
lerek şarkıcılar üzerinde yapılması gerekmektedir. Bu tür araştırmalar şan ve ses eğitimi araştırmalarına 
güncel kaynak olma özelliği taşıyacak, aynı zamanda ilgili derslerde ve mekanlarda gerekli bilgi ve düzen-
lemelerin elde edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca konuşma sesi frekansının Lombard etkisiyle birlikte artıyor 
olmasının günümüz koşullarındaki şarkıcılarda detone veya sürtoneye sebep olup olmadığı farklı bir araş-
tırma konusu olarak ele alınmalıdır.



Alper ŞAKALAR • 73 

5. Kaynaklar
Brumm Henrik, Sue Anne Zollinger. (2011). The Evolution of the Lombard Effect: 100 Years of Psychoacoustic Re-

search. Behaviour. Vol. 148. No. 11/13. pp. 1173-1198.

Ekholm Elizabeth. (2000). The Effect of Singing Mode and Seating Arrangement on Choral Blend and Overall Cho-
ralSound. Journal of Research in Music Education. Vol.48. No.2. pp.123-135.

Lau Priscilla. (2008). The Lombard Effect as a Communicative Phenomenon. UC Berkeley Phonology Lab Annual 
Report. pp. 1-9.

Olson Margaret. (2004). Acoustic Issues and the Choral Singer. The Choral Journal. Vol. 45. No. 1. pp.45-47.

Saruhan Şahin. (2014). Türkiye’de Geleneksel Şarkıcılık Türleri Araştırmalarında Şarkıcı Formantı Parametresinin 
Kullanımına Yönelik Bir Öneri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. Vol. 5. Issue.17. Yıl.5. pp.163-
190.

Sherburn Rebecca, Greta Stamper, Tiffany Johnson. (2014). On the Voice: Why Do We Sing So Loud?  Reflections 
on Reflexes That Deceive and Tendencies That Can Harm. The Choral Journal. Vol. 54. No.8. (March 2014). 
pp.57-63





Kader SÜRMELİ, Burçin GENİŞ • 75 

KALİGRAFİK ANİMASYON: “ÂMENTÜ GEMİSİ NASIL YÜRÜDÜ?” 
ÖRNEĞİ

Kader SÜRMELİ1, Burçin GENİŞ2

Özet:
İletişimin en önemli elemanlarından biri olan yazı, günümüze dek birçok aşamadan geçmiştir. Estetiğe 

olan ilgi, yazıyı sadece iletişim aracı olmaktan çıkarmış ve kaligrafinin ortaya çıkmasına zemin hazır-
lamıştır. Kültürümüzde Hat Sanatı olarak adlandırılan geleneksel kaligrafinin teolojik ve felsefi açıdan 
kullanımı, kendi içindeki devinim, form ve disiplini, ona tılsımlı bir özellik kazandırmaktadır. Animasyon, 
dönüştürücü ve hareket sağlayıcı özelliğinden dolayı farklı disiplinleri bünyesinde sentezleyen elverişli 
bir üretim alanıdır. Kaligrafik düzenlemelerin hareketlendirilmesine dayanan, tipografik, işitsel ve görsel 
içeriğin bir arada kullanıldığı animasyon uygulamaları, kaligrafik animasyon olarak adlandırılabilir. Bu 
çalışmada; kaligrafinin ve animasyonun tarihçesine, özelliklerine ve tekniklerine değinilerek, Türk Hat 
sanatının örneklerinin canlandırıldığı ilk kaligrafik Türk animasyonu “Âmentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” 
adlı yapıt incelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Animasyon, Kaligrafi, Kaligrafik Animasyon, Hat Sanatı

CALLIGRAPHIC ANIMATION: SAMPLE OF “HOW THE ÂMENTU SHIP 
WAS STEERED?”

Abstract:
Script, being one of the most important elements of communication, has been developed in many levels 

to this present day. The enthusiasm within aesthetics has deprieved the script from being merely a commu-
nication tool and has established a ground for arise of the calligraphy. Philosophical and theological impli-
cations of text and writing in various traditions of our culture, for its inner flux and discipline impute the 
talismanic quality of script. For its the transformative and performative qualities, Animation; a sufficient, 
hybrid multi-disciplinary production area. The virtualization design of a combination of typographic, audio 
and visual content based on the calligraphic arrangements that are animated, can be named as calligraphic 
animation. In this study; The history, features and techniques of calligraphy and animation are referred, and 
the first calligraphic Turkish animation “How the Âmentü ship was Steered?” will be examined.

Keywords: Animation, Calligraphy, Calligraphic Animation, Khat Script
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Giriş
Ortaya çıktığı ilk günden günümüze değin insanoğlunun en önemli buluşlarından birisi olan yazı birçok 

aşamadan geçmiştir. Özellikle Ortaçağın sonlarına kadar üretilen yazılar, biçim yönünden günümüzde 
kullanılanlar için önemli kaynak ve ilham olmuştur. Estetiğe olan ilgi, yazıyı sadece iletişim aracı olmaktan 
çıkarmış ve kaligrafinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Kaligrafi
Kaligrafi güzel yazı yazma sanatıdır. İlk kez şair John Milton tarafından 17. Yüzyılın ortalarında kullanıldığı 

düşünülen “Kaligrafi” sözcüğü, Yunanca “κάλλος - Kallos” ve “γράφω - graphos” sözcüklerinin birleşmesiyle 
meydana gelmiştir. Kaligrafiyi sanat olarak icra eden kişiye de “kaligraf” adı verilmiştir. Batı (Latin), Doğu 
(Uzak doğu: Çin, Japonya, Kore vs.) ve İslami Kaligrafi olarak üç ana başlık altında incelenmektedir. 

“Kaligrafın yazmak istediği ya da yazılması istenen ya da şiir açık ve nettir. Mesele onun yüzeyde nasıl 
şekilleneceğidir. Ortaya çıkacak olan formun niteliğini, niceliğini de etkileyecektir. Bununla beraber bir 
rengin başka hangi renkle birlikte kullanılacağına, formun hangi formla kesişeceğine ya da çizginin ne 
yöne gideceğine dair bir formül söylemek, yani sanatın idealini kuramsallaştırmak mümkün değildir. Ger-
çek sanatta kuram, uygulamadan önce gelmez, onu izler. Yaratım sürecinde asıl olan duygudur. Kuramsal 
düzenler, yaratımın özünden, ifade etmeye duyulan arzudan yoksundur; zira bu arzuyu tam olarak saptamak 
mümkün değildir. İçsel ihtiyacın niteliği de, öznel formu da ölçülüp tartılamaz. Resmin kuralına ilişkin 
görüşler geçici olmaya mahkûmdur. Böyle bir kurallar düzeni bir gün elde edilebilirse, bu fiziksel kurallarla 
değil, içsel ihtiyacın, yani ruhun kurallarına göre olacaktır.” (Kandinsky, 2010:55-56).

Hat Sanatı
Yazı, yol anlamlarına gelen arapça kökenli sözcük olan “hat”, kültürümüzde; “Arap harfleriyle estetik 

ölçülere bağlı kalarak güzel yazma sanatı” anlamına gelmekte ve Hüsn-ü Hat yada Hat Sanatında şeklinde 
adlandırılmaktadır. Hat Sanatını icra edenlere “Hattat” denmektedir, bazı kaynaklarda ise “hattan” tabirine 
de rastlanmaktadır.

Özünde Kaligrafi de Hat Sanatı da “el ile yazılan güzel yazı” olarak ifade edilse de aralarında son derece 
belirgin ayırt edici farklar bulunmaktadır. Hat Sanatı Arap harfleri kullanılarak, dini motiflerin ön plana 
çıktığı, Kaligrafi ise Latin harfleri ile yazılan daha geniş yelpazede uygulama pratiği bulunan bir sanat 
formudur. Bir diğer belirgin özellik ise, Hat sanatı sağdan sola yazılırken, Kaligrafi soldan sağa doğru 
yazılmaktadır. Bu teknik ayrımların dışında en önemli ve benzersiz özelliği İslami Kaligrafi’nin teolojik ve 
felsefi açıdan kullanımının, kendi içindeki form ve disiplinin, ona kazandırdığı “tılsım” dır. Din ve inanç 
kavramları insanın en temel manevi ihtiyaçlarındandır. Maneviyat, kutsallık, arınma, teslimiyet, içtenlik, 
samimiyet, inancın temelinde var olan soyut kavramlardır. Dini anlatım içeren bu yazıları meydana ge-
tirmek ancak din felsefesini iyi kavramış bireylerin elinden çıkabilir. Öncelikle hattat bunu iyi kavramak 
zorundadır. Bu kavrayış beraberinde derin bir konsantrasyon, motivasyon ve maneviyat gerektirmektedir. 
“...hattın güzelliği, salt çizgilerdeki ahenkten ibaret değildir. Yazıyı değerli kılan önemli bir nitelik de İslam 
anlayışı ve felsefesinin bu çizgilerde hayat bulmasındadır” (Aksoy, 2001:75). 

Antmen (2001:76) de, “Yazının Resmi, Resmin Yazısı Modern Zamanlarda Kaligrafi” makalesinde: “...
doğulu kaligrafın fırçasındaki evrensel bütünlük, felsefi duruş, maneviyat, hareket ve enerji ile donanmış 
bir halde bir çok sanatçının yaratma dinamiğine zemin oluşturur” diyerek, bu maneviyata değinmektedir.

Yazının serüvenini anlamak için İslam Hat Sanatını iyi anlamak gerekmektedir Doğuşu, gelişim süre-
ci ve tarihine baktığımızda, İslamiyet öncesi göçebe bir topululuk olan Arap kültürünün, sözlü iletişimin 
ağırlıkta olduğu primitif bir yazı stiline sahip olduğu görülmektedir. Hat Sanatının doğuşu, gelişip yayıl-
masının en önemli kaynaklarından biri şüphesiz İslam Kültürüdür. İslamiyetten sonra, İslam dininin verdiği 
özel önemle çok sayıda bilim ve sanatla ilgilenen insan yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşama kayd-
ederek mimari, musiki, süsleme (bezeme) gibi önemli kültür araçları arasından yerini bulmuştur. Diğer 
yandan bu yazıların kökleri de coğrafi olarak bakıldığında Arapların komşu oldukları, siyasi, ekonomik ve 
kültürel ilişkilerde bulundukları Suryâni, Ârâmi ve İbrâni yazı kültürleriyle etkileşime dayandığı söylene-
bilir. Hat sanatı, Abbasilerden sonra Türklerin ve Perslerin elinde gelişmesini sürdürmüştür. Oradan Anado-
lu Selçukluları’na uzanan süreçte kullanılan yazı türlerinde farklılık görülmemektedir. Ve bunlar kendi 
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içinde kategorize edilerek, farklı “üslub” isimleriyle anılmıştır. Bu dönemde kullanılan yazı ile yazılmış 
1206 tarihli Kur’an, Konya Mevlana Müzesi’nde sergilenmekte ve Selçuklu döneminden günümüze kalan 
seçkin Hüsn-i Hat örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Nurullah Berk’in “İslam Yazısında Plastik ve İfade”sinde de belirttiği gibi: “Yazıyı mimarlık, resim 
ve heykel sanatları gibi ele almak, estetik yönden incelemek gerekmektedir. İslam yazısı Batı yazısı gibi 
sadece yazı değildir, resimdir, biçimdir, fikirdir. Ve hatta müziktir. Bütün bunları bünyesinde birleştiren 
bir sanatın geniş estetik incelemeler, ciltler dolusu etütlere meydan vermemiş olmasına şaşırmamak elde 
değildir” (akt. Baydaş, 1994:15)

Hat Sanatı’nın bizim kültürümüze geçmesi, Türk zevkini yansıtan bir üslup olarak ortaya çıkması ancak 
15. yüzyıl sonlarını bulduğu görülmektedir. Öyle ki bu dönemde “Osmanlı Hat Sanatı” olarak adlandırılmış 
son derece değer verilip yaygın olarak kullanılmıştır. Kitap, ve murakkaların (özel kağıt zemin) dışında, 
çeşitli kurallarla birlikte kitabe ve levhalarda icra edilmiştir. Klasik üslub 17. yüzyılın ikinci yarısında, 
olgunlaşmaya başlamış, çok sayıda okul açılmış, hattatlar yetişmiş, yapıtlar ortaya koyulmuş ve bunlardan 
günümüze birçok eser devamlılığını sürdürmüştür. İslam kültüründe yazının önemi, âyetlerden başka, had-
islerle de pekiştirilmiştir. Hat Sanatının gelişimindeki diğer bir etken ise, İslâm geleneğinde realist anlamda 
tasvire izin verilmeyişi eğiliminin sonucu olarak yeteneklerin yazıda odaklanmış olmasıdır.

Çoğu Türk ressamın Paris’te hocası olan Andre Lhote ne anlama geldiğini bilmediği yazı kompozisyon-
larında plastik öğelerle zengin bir görünüm sunan Türk hattatlarının bazılarının eselerini ilk kez gördüğü 
zaman hayranlığını şöyle dile getirmiştir: “Okuyamıyorum bu yazıları. Okuyamadığım daha iyi salt çizgi 
senfonilerini tadabiliyorum böylelikle. Nedir güzel desen? Düzlerin ve eğrilerin tertipli barışması Nedir re-
smin müziği? Statik ve dinamik elemanların birbirini cevaplandırması. Resim sanatının temeli nedir? Desen 
çizgi ve Ingres’in deyimiyle müzikal olmalı. İşte bütün bunlar, bu yazılarda var. Düzlerin, eğrilerin yanısıra 
da, şu serpiştirilmiş, küçük küçük plastik işaretler ornomen süsler.” (Berk, 1971:62). Görülmektedir ki; bir 
çok sanatçı üzerinde salt el yazısı olmaktan öte, daha derin bir etki bırakmaktadır.

Batı çağdaş sanatı, dini ve tarihi konulardan koptuktan sonra Doğuya yönelerek, özellikle 
İslam sanatlarında yeni kaynaklar bulmuştur. İran minyatürlerinden etkilenen bir Matisse yanında 
Kandinsky, Klle, Hartung, Miro, Herbin, Morellet gibileri Arap yazılarından yeni çizgisel kom-
pozisyonlar çıkarmışlardır. Böylelikle Müslüman Doğu’nun en etkin sanat türü olan yazı, Avrupalı 
sanatçılar tarafından soyut anlatımın farklı ve zengin örnekleriyle süslenmiştir. Klasik “hat” 
sanatının tüm sırlarını çözen, bu girift sanatın tekniklerini inceleyen ve uygulayan Emin Barın, 
“Elif”lere, “Vav”lara, “He”ler ve “lamelif”lere, klasik hattatların hiçbir zaman gösteremedikleri 
bir cesaretle, her seferinde bir sürpriz olan görülmemiş biçimler ve düzenlemeler getirmiştir. Artık 
bu yazıları okumak, anlamak gerekmemektedir. Yazılar resim olmuştur ve onlarda bizi ilgilendiren 
“melodik”, “müzikal” çizgi istiflerinin plastik görüntüsüdür (Barın, 1978:4).

Animasyon ve Hareketli Grafik (Motion Graphics)

“Animasyon” bir başka deyişle “Canlandırma Sineması”; ardışık, statik görüntülerin (cansız 
nesnelerin çizimleri veya fotoğraflarının) gerçek dünyadaki hareketlerinden yola çıkarak canlı 
oldukları yanılsamasını sağlayacak biçimde düzenlenmesine verilen addır. Dönüştürücü ve hare-
ket sağlayıcı özelliklerinden dolayı Animasyon; bir çok disiplini bünyesinde sentezleyen elverişli 
bir üretim alanıdır. Hareket bir bakıma düzlemsel ve zamansal boyutta değişimdir. Bu ilüzyonu 
gerçekleştirmek adına özellikle optik destekli keşifler yapıldığı görülmektedir. İlki, 1832 yılında 
Joseph Antoine (Simon von Stampfer) tarafından keşfedilen phenakistoscope’u zoetrope, praxi-
noscope takip etse de, sıralı görüntülerden hareket yaratma fikrinin esasında binlerce yıl öncesine 
dayandığı gözlenmektedir. Bu keşiflerin sinema yanı sıra animasyon ve candandırma kavramına 
yeni bir boyut getirdiği söylenebilir. (www.oxfordbibliographies.com 19.12.2012) Bundan bir asır 
sonra 1900’lerin başlarında, gölge, renk, ışık, alan, çizgi, gibi öğelerin de kurguya dahil edilme-
siyle ve film şeridinin icadıyla bildiğimiz anlamıyla “çizgi sinema”nın ilk örnekleri üretilmeye 
başlamıştır. Fransız sanatçı ve mucit Charles-Émile Reynaud, Praxinoscope’unda elle boyanarak, 
film ve animasyon geçişli bir üslüp geliştirerek elde ettiği hareketli görüntü “ilk animasyon” 
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olarak kabul edilmektedir. Walt Disney çağı olarak tabir edilen 1920’lerin, dolby sound sistem-
lerinin gelişmesiyle, ses öğesinin kurguya entegre olmaya başladığı dönemler olduğu görülmekte-
dir. Stüdyonun Steamboat Willie (1928) filmi ilk değil ancak en popüler filmi olmuştur. 1930’lar 
Warner Bros. Stüdyosunun bünyesine Looney Tunes ve Merrie Melodies’I eklediği yıllar olmanın 
yanısıra, Tavşan Bugs Bunny ve Mickey Mouse’un yaratıldığı yıllar olarak, Birleşik Devletler’in 
Animasyonda Altın Çağı olarak anılmaktadır. Aynı yıllar ilk el çizimi uzun-metraj film olan Snow 
White and the Seven Dwarves (Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler)’ in doğduğu yıllardır. 1950’lerin 
sonlarına gelindiğinde renkli televizyonun popülerleşip yükselişi, 1960’lar kültür devrimi, Kari-
katürist Robert Crumb’ın yaptığı Fritz the Cat (1972), 1990’ların hayatımıza soktuğu teknolojile-
rden olan bilgisayar destekli imaj (CGI)’lar ve dönemin en belirgin ve gelişmiş örneği 1995 yılında 
tamamen bilgisayar canlandırma filmi olan Toy Story (Oyuncak Hikayesi) ile sektör serüveni 
günümüzde alışık olduğumuz halini almaya başlamıştır. 

Bu gün tasarımda, daha güçlü iletişim kurmak, ivme kazanmak için arayışların sonucu zaman 
ve teknolojinin de etkisiyle canlandırma sineması ve hareketli grafiklerin, günümüz görsel tasarım 
ve iletişiminin önemli bir parçası haline geldiği söylenebilir.

Motion Graphics, Türkçe tabiriyle Hareketli Grafikler, animasyonun bir türüdür. Hareketli 
grafikler, hareket özelliği verilmiş grafik tasarımını tanımlarken, animasyon; kurgudan karak-
tere kadar tüm katmanları içeren görüntü alanının tamamı için kullanılan genel kapsamlı şemsiye 
terimdir. Hareketli grafikler, grafik tasarım öğelerine hareket vermeye odaklanır ancak diğer 
animasyon türlerinden daha az somut bir “hikaye anlatımı” özelliğine sahip olma eğiliminded-
ir. Sadece hareket eden harfler, websitesinde kendi etrafında dönen bir logo, tasarımda dikkat 
çekilmek ve görünürlüğü arttırılmak istenen herhangi bir unsurun hareketi bu türe girmektedir.  

“Kinetik tipografi (Hareketli yazı) kullanımı, görsel iletişimde duyguları ifade etmenin en pra-
tik çözümlerinden olsa da sınır ve sınırlandırmalarını bilmek önemlidir. (Lee ve diğerleri, 2002:3) 
Hareketli grafikleri diğer animasyon türlerinden ayıran şey, içeriktir. Hareketli grafikler genellikle 
hareket halinde soyut nesneler, metin ve diğer grafik tasarım öğelerini ayarlamakla ilişkilendirme-
ktedir. Bir grafik, Infografik veya web tasarımını hareket kullanarak canlandırmaya, genel olarak 
“animasyon” denebilirken, daha spesifik olarak, “hareketli grafikler” denmesi daha uygun olacak-
tır. Buna karşılık, belirli bir sanat formu olarak animasyon, bir anlatı oluşturmak için daha çok 
sinematik efektler ve hikaye anlatımı teknikleri üzerine odaklanmaktadır.

Bu iki terim arasındaki ayrım her zaman çok keskin olmadığı için çoğu zaman bilinçli ya da 
bilinçiz olarak birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. 

Hareketli grafik çalışmalarında, durağan bir grafik tasarımını ve genellikle belirli bir anlatı 
olmadan canlandırma (animasyon) ve hareket verilmesi esastır. Günümüz teknolojik koşullarında 
son derece popülerleşip yaygınlaşan hareketli grafik; film, grafik tasarım ve canlandırma sine-
masının füzyonu şeklinde değerlendirilebilinir. Tasarımın şu an geldiği noktada disiplinler arası 
füzyon kavramının da kaçınılmaz bir durum olğu söylenebilir.

Çalışmanın bu kısmında ele alacağımız “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü? adlı yaptı hem düşün-
sel hem teknik anlamda zamanının çok ötesinde bir çalışma olduğu gözlenmektedir.

Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?
1972 tarihli “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?”, Türkiye’de ilk özgün, deneysel canlandırma filmi örneği 

olduğu söylenebilir. Zira o güne dek yapılmış şeyler arasında benzersiz olduğu görülmektedir. Zira, bu ben-
zersiz olma halinin tesadüf olmadığı bu eserin danışmanlığını yapıp senaryosunu yazan aslen Sanat Tarihçi 
Sezer Tansuğ, her fırsatta “kendi kültürüne ait olmak” olgusuna vurgumaktadır. Bir yazısında: “Kendi yaşa-
ma gerçeğinin dışında batı hayalleriyle avunan, soyut özentilerine kapılmış olanlar, kuşağımızın derin, özlü 
ve tutkulu, toprağı ve aşkı iliklerine kadar duyan niteliğini baltalayamazlar.” Tansuğ (1961:2) demekte, bir 
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diğer çalışmasında Türk sanatçıları Batı’dan kopya yapmak yerine, içinde bulunduğu çevre ve kültürün 
kodlarından beslenmeli; geleneksel, ulusal formları analiz etmeli benimsemelidir. Aksi takdirde bu sanat-
çıların yaptığı bir tür taklit ve kopya olacağını iddia etmektedir. (Tansuğ, 1960:3). Batıyla ilişkilerimizin 
amacının bu büyük uygarlık bölgesiyle hesaplaştıktan sonra, onun hemen hemen her alanda kurduğu ege-
menliğinden kurtulmak ve kendi toprağımıza bağlı bir değerler ve kurallar düzeni ortaya koymak olduğunu 
söyler. (Tansuğ, 1961:12) 

Tüm bu yaklaşımlar ışığında Sezer Tansuğ, 1969 yılı gibi erken bir tarihte dönemin karikatür ve ani-
masyon sanatçısı Tonguç Yaşar ile birlikte “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” canlandırma filmini yapmaya 
başlamış, üç yıl sonra 1972’de bitirmiştir. Dönem koşulları değerlendirildiğinde, gerçekleştiği tarih için son 
derece yenilikçi bir proje olduğu söylenebilir. 

Amentü gemisi nasıl yürüdü Sezer Tansuğ’un senaryosu:

Bu ne amentü gemisiydi ki yürümezdi…

Vavlar soluya soluya kürek çektiler…

Hazreti Ali’nin yüreği titredi,

Ya Hak okunu gerdi,

Ya Hak oku varıp yüreği deldi.

Ah minel aşk dedi,

Gözlerinden yaşlar indi,

Vardı geminin altına erişti,

Amentü gemisi, yürüdü gitti… 

    
Resim 1 ve 2: Filmin açılış sahnesinden ekran görüntüleri

Mizansen açısıdan incelendiğinde, Hat sanatının çizgisel formu ve olan aklarından yararlanarak Arap 
Alfabesinden oluşan bir Osmanlı kayığı temelinde gelişen bir kurguya sahip olduğu görülmektedir. Eski 
Türk Hattat’ların çalışmaları referans alınarak, bu hat örneklerine hareket verildiği, çizgilerin de yardımıyla 
kayığın denizde kürek çekerek yüzdürüldüğü izlenmektedir. Açılış sahnesiyle birlikte, Vav’lar kürek çeker-
ek gemiyi yürütmeye çalışmakta ancak gemiyi yürütememektedir (Resim 1 ve Resim 2). Hz. Ali’nin “Ya 
Hak” okunu (Resim 3) gerer ve atar, ok yüreği deler, yürek ah edip ağlar ve gözyaşları sel ardından deniz 
olup geminin hareket etmesini sağlar. Senaryo sesli bir biçimde arka ses olarak okunurken, ona musiki eşlik 
etmektedir.   

Arka planda İstanbul’un şehir silueti akmaktadır. Senaryoda böyle bir mizansen kurgulanmıştır. Amentü 
gemisinin harekete geçip yürümesi (Resim 4), yüreğin Allah aşkı ile yanmasına ve bu uğurda gözyaşı 
dökülmesiyle (Resim 3) tasvir edilmektedir. Her şeyin başlangıcında “O”na olan aşk olduğunu imgeleyen 
“Ah mine’l-aşk!” sözünde ifadesini bulmuştur. Kainatın yaratılma başlangıç noktasıaşk, amentü gemisi’nin 
harekete geçmesi için de koşul olarak sunulmuştur. Bu sunumu benzersiz kılan şey, hat sanatının figürleri 
canlandırılarak gerçekleştirilmiş olmasıdır.
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Resim 3: Filmden ekran görüntüleri

  
Resim 4: Filmden ekran görüntüleri

Mizansen kurgusunun en önemli öğelerinden olan tipoloji unsuru incelendiğinde yazı resimlerin 
fügurlere dönüştüğü görülmektedir. Ve bu figürler, bizzat “insan” tipolojisi değil onun yerine doğadan olan 
aslan, kuş, deve, leylek gibi figüratif bir nitelik taşımayan imgesel ifedeler olduğu görülmektedir (Resim 5 
ve Resim 6).

Tasvirin yasak olduğu coğrafyada içerikler ile şekillerin birbirinden bağımsız olmadığı bu tür istiflere 
çok sık rastlanır. Bu tür eserlerde nazara verilen yalnızca plastik bir estetik olmamakla birlikte içinde 
bulundukları kültüre dair kodlanmış sembolik anlatılardır (www.nihayet.com, 2017). Kısıtlı ölçüde verilen 
hareketin, bu hayvan cinslerinin karakterlerine ve duyarlılıklarına göre olduğu söylenebilir.   

Resim 5: Tipoloji 1 – Figürler
Bir başka ifadeyle bu duyarlılık; İnsanın parça ile bütün arasındaki bağlantıları düzene koyabilen yapısal 

kavrayışı bu yönde de kendini gösterebilmiştir. Böylece yazı resimler, bir cümle veya ibarenin mantıki 
ve fonksiyonel yapısallığını figüratif bir biçim altında gerçekleştirmiş olurlar. Bu, iç zihni unsurların so-
mutlaşması anlamını taşıdığı kadar inancın, hassasiyetin nesneleşmesi anlamına da gelmektedir. Hatta bu, 
duyarlık olgusunun somutlaşmasındandır. (www.tsa.org.tr, 2015). 
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Resim 6: Tipoloji 2 – Figürler
Çalışmamızın başlangıcında verilen teknik detaylar ve kavram açıklamaları ışığında değerlendirildiğinde 

teknik olarak hareketli grafik iken kurgusal öğelerin çeşitliği ve zenginliği açısından teorik bağlamda can-
landırma sineması olduğu da söylenebilir. Zira, bahsedilen en önemli özellik “hikaye anlatımı” güçlü bir 
biçimde vurgulanmaktadır.

Bir diğer yaklaşımla 1996 tarihli Türk Canlandırma Sinema Tarihi eserinde; “Amentü Gemisi Nasıl 
Yürüdü?” bir açıdan Türkiye’de yapılan ilk type-motion (hareketli yazı) çalışması olarak değerlendirilebi-
leceğinden “hareketli grafik tasarımı” disiplini altında da incelenebilir. 70’li yıllarda ülkemizde yapılmış 
bir hareketli yazı örneği olmasının yanı sıra, kullanılan yazının hüsn-ü hat gibi geleneksel sanatlarımıza ait 
bir disiplinle olması da çalışmayı hayli ilginç kıldığı şeklinde ele alınmaktadır (Çeviker, 1996:250- 251).

Bu yapıt, ilk önce Üçüncü Adana Altın Koza Film Şenliği’nde jüri özel ödülü almıştır. Ve ardından, 
Fransa’nın Annecy şehrinde 1960’larda düzenlenmeye başlanan geleneksel Annecy Film ve Animasyon 
Festivali (Festival International du Film d’Animation d’Annecy, AIAFF)’nin dokuzuncusunda, 900 filmin 
arasından, ön elemeyi geçerek gösterilmeye değer bulunan ilk Türk canlandırma filmi olmuştur. Bu deney-
sel canlandırma filminin, yurtdışında ilgi ile takip edilmiş ve festivaller tarafından kabul görmüş olmasının 
altında yatan neden de, bu anlamda bilmedikleri bir dünyanın kapısını açıyor olması olduğu söylenebilir.

Sonuç
Yazının, estetik kaygısı, teknoloji, coğrafya ve insan faktörüyle birlikte geçirdiği evrim, dönüşüm, onu 

yaratıcı ifadenin önemli formlarından biri haline getirmiştir. Birbirinden son derece farklı ve uzak görünen 
bazı değerlerin, kavramların, üslub ve tekniklerin, doğru bir plan ve düzenlemeyle birlikte kulllanılabildiği 
görülmüştür. Bu çalışmada; yazının, kaligrafinin ve animasyonun tarihçesine, farklarına benzerliklerine 
tekniklerine değinilmiş, Türk Hat sanatının örneklerinin canlandırıldığı ilk kaligrafik Türk animasyonu 
“Âmentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” adlı yapıt örneklenmiştir. Bu yapıt, hikayesi, ahengi, tekniği, mizanseni, 
kurgusu ve genel anlamıyla sahip olduğu “tin” ile, günümüzde de özelliğini sürdürmekte olduğu söylenebilir.

Tansuğ (1976:192); “Sanatın evrenselliğine inanmaktayım; fakat evrenselliğe ulusallıktan varıldığnı da 
düşünüyorum... Her ulusun kendi toplumunun, sanat ve geleneğinin şekillendirdiği belli ayrıntılar vardır. 
Farklı toplumların birbirlerini etkilemeleri de doğaldır ancak bu etkilerden yararlanma derecesinin bu-
lunmasının geleneksel çizgimiz içerisinde değerlendirmek gerektiğini sanıyorum.” şeklinde ifade etmiştir. 
Yine, ölmeden önce yapılan bir röportajda belirttiğine göre bir üçlemenin ilki, ne yazık ki diğer iki çalışma 
hakkında kesin bir bilgi olmadığı görülmektedir. Bu çalışma da, imgenin kendi dominantlığından fedakarlık 
ederek varlığın söz ve imge ile kurduğu ilişkiyi harekete dönüştürerek, Sezer Tansuğ’un yaşamı boyunca 
tüm yazılarında da vurguladığı gibi “bize ait olan”ın ruhunu aramaktadır.

“Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” adlı çalışma, dönemi için oldukça yenilikçi, cesaretlendirici olsa da, 
günümüzde bu tür örneklere çok rastlanmamaktadır. Kültürel kaynaklardan ilham alarak yaratıcı ifadeye 
dönüştürülmesi açısından bilinirliğinin artırılarak örnek teşkil etmesi öngörülmektedir.

Kültürel mirasımızın yeni nesillere tanıtımı ve aktarımı açısından bu uygulamaların günümüzde de de-
vamlılığının önemli olduğu düşünülmektedir.
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MİLLİ KÜLTÜR DEĞERLERİNİN TEMEL EĞİTİMDE YER ALMASI; 
HALK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖRNEĞİ

Alaattin CANBAY1, Zeki NACAKCI2, A.Serkan ECE3

Özet
Kültür, yaşamsal tüm olgu ve olayların, insanlar tarafından belirli değer yargılarıyla bütünleştirilip ge-

liştirilerek, sonraki nesillere aktardıkları  değerler bütünüdür. Milli kültür ise, bu değerler etrafında ortak 
bir anlayışla bir araya gelen insan topluluklarının, kendi algı ve anlayışlarına göre oluşturmuş oldukları ve 
belirli kalıplarla gelenekselleşmiş, aynı zamanda toplumların kendilerini en doğal yoldan ifade etmelerine 
yarayan olgu ve olaylar bütünüdür. Küreselleşme ve bağlı olarak ortaya çıkan “benzeşme” neredeyse dün-
yadaki bütün toplumların kültür değerleri üstünde baskıcı bir hegemonya kurmakta ve bunun sonucunda da 
milli kültür unsurları ve milli değerler de hızla kaybolmakta, özellikle tüketim alışkanlıkları ve yaşamsal 
normlar dünyayı bir uçtan bir uca sarmalayarak adeta “aynılaştırmaktadır”. Dünya kültür coğrafyasında 
yeri yadsınamayacak olan Türk Kültürü ve milli kültürel değerler de bu değişimden hızla etkilenmekte ve 
genç nesiller artık küresel dünyanın değerleriyle yetişmektedir. Çağdaş, evrensel ve akılcı yaşam pratikleri-
nin, modern zaman koşulları içinde değerlendirilerek yaşama aktarılması yanında, yerel ve ulusal kültür de-
ğerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürümüzün korunması ve yaşatılması adına haya-
ti öneme sahiptir. Bu nedenle, özellikle temel eğitim sürecindeki öğrencilere milli-kültürel değerlerin etkin 
bir biçimde ve yaparak-yaşayarak ilkesi doğrultusunda öğretilmesi esasına dayalı model bu çalışmanın ana 
konusunu teşkil etmektedir. Bu doğrultuda öncelikle literatür taramasına dayanan ve bu konuda edinilen 
deneyimlerin çağdaş-modern eğitim anlayışlarının ana ilkesinden ayrılmaksızın tasarlanmış bir modelle, 
milli-kültür değerlerin öğretilmesi için sınıf ve yaş grubu esas alınarak bir öğretim modeli tasarlanmıştır. 
Çalışma kapsamında detaylandırılmış esaslara göre formal eğitim süreci içinde uygulanması öngörülen bu 
modelin, yeni yetişecek kuşaklara yeni bir eğitim ve kültür algısı oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Milli Kültür, Yerel Kültür, Eğitimde geleneksel değerler
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Giriş
“Bu günün öğrencilerine 

dünün öğretilerini bize öğretildiği gibi öğretirsek 

onların yarınlarını çalarız.”

John DEWEY

Halk Kültürü, toplumların geçmiş yaşam deneyimlerinin sosyo-kültürel bir sürecin sonucunda olgun-
laşması sonucu ortaya çıkan, ortak değer yargıları ile harmanlanan yaşamsal bir önem taşıyan olaylar, 
olgular-değerler bütünüdür. Halk Kültürü aynı zamanda toplumun hafızası olduğu gibi istendik veya ken-
diliğinden gelecek kuşaklara aktarılan-aktarılmaya çalışılan kültürdür. Her toplumun kendisine ait bir halk 
kültürü ve kültür tanımı olabileceği gibi, coğrafi veya siyasi nedenlerle kültürlerin benzeşmesi veya iç-içe 
geçmesi de kültürlerin oluşmasında önemli rol oynar. Bu bağlamda yaşayan veya yaşamış her toplumun 
halk kültürünü kendi içinde değerlendirmek ve geçmişini geleceğine bağlayan özgün kültür değerleri ola-
rak görmek gerekir. UNESCO’da bu amaçla 2003 yılında kabul ettiği “Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi” ile yerel-ulusal kültür değerlerinin korunması ve bu yönde farkındalığın yaratılma-
sı adına önemli bir adım atmış, Türkiye’de 2006 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur.

Küreselleşme ve kültürlerin birbirine benzemesi ile “büyük bir köy” olarak tanımlanmaya başlanan dün-
yada  (Aslanoğlu, 1998., Robertson, 1998) yerel-ulusal değerler de hızla kaybolmaya başlamıştır. İletişim 
araçları ve medyanın yaygın kullanımı sonucunda, toplumlar arası etkileşim insanlık tarihinde hiç olmadığı 
kadar hızlı gelişmiştir. Bunun sonucunda; 

• Tüketim kültürünün yaygınlaşması ve tüketimde “tektipleşme”,

• İletişim ve haberleşme konusunda ileri düzeye ulaşılması,

• Sosyal medya-aktif medya-“kişisel medya” kavramlarıyla tanımlanabilecek yeni gelişmeler ortaya 
çıkmıştır. Bu kavramlar ilk bakışta bireyleri özgürleştiriyor gibi görünürken, aslında “içe dönük”, 
“anti-sosyal” karakterlere neden olmuştur. Farkında olmaksızın içe dönük bireyler arasında sosyal 
bir ağın yaratılması ise “küresel idea” ya hizmet etmeye başlamış, tüketim çılgınlığıyla beraber 
toplumsal yönelimleri de belirlemeye başlamış ve dolaylı olarak halk kültürü ve yerel değerlerin 
korunması ve aktarılması açısından olumsuz sayılabilecek sonuçlar doğurmuştur. Özellikle 1970’li 
yıllardan itibaren televizyonun ülkemizde yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte toplumsal yaşam 
kültürü alanında önemli değişiklikler yaşanmaya başlamış, kültürel değer yargıları yeniden şekillen-
meye başlarken, geleneksel değerler ve halk kültürü unsurları hızlı bir erezyona uğrama tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmıştır. Sonuçları günümüzde de hala tartışılmakta olan, başta televizyonun yarattığı 
bu değişim halk kültürü ve somut olmayan kültürel miras üzerinde kalıcı etkiler bırakmaktadır. 
Örneğin, yüzyıllardan beri çocukların oynadığı oyunlar değişmiş, halk anlatıları ve anlatı geleneği 
kaybolmaya başlamış, ezgi yapıları, toplumsal şölenler ve benzeri gibi birçok sosyo kültürel etkinlik 
yerini başka olgu ve aktivitelere bırakmıştır. Buna bir de eğitim programlarında yaşanan hızlı ve 
hazırlıksız değişimler eklendiğinde, aslında hızlı bir ivmeyle gelişmesi beklenen eğitim durumları, 
genellikle istenen başarıya ulaşmakta oldukça gecikmiştir. Örneğin, teknolojik olanakların sınıfla-
ra girmeye başlamasıyla; bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma-işleme ve bilgiyi paylaşma kavramı da 
yeniden şekillenmeye başlamıştır. Yazılı metnin görsel-işitsel malzeme ile desteklenmesi, öğrenci-
de merak ve heyecan uyandırma bakımından önemlidir. Mümkün olduğu kadar çok duyuya hitap 
eden, teknolojik materyalin “doğru kullanımı” etkin öğretmenin temel şartı ve motivasyonu arttırıcı 
temel dinamiklerden biridir (Alkan, 1998., Ergin, 1995). Ancak, teknolojinin bu anlamda bilinçli 
kullanımı dışında, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımının halk kültürü kavramına olumsuz etkisi açık-
ça görülmeye başlanmıştır. Özellikle son yıllardaki gelişmelerle birlikte multimedya araçlarından 
edinilen bilgi öğrenmenin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Kişisel elektronik araçlar veriye 
ulaşma ve verinin paylaşılmasını mümkün kılarken öğrenme süresini de olası en asgari zaman sü-
recine indirmeyi hedeflemektedir.

Küreselleşme ve kültür etkileşimi konusunda olumlu görüşler de mevcuttur. Demokratik değerlerin yay-
gınlaşması, kültür aktarımının daha kolay ve etkin hale gelmesi, farklı kültür ve toplumların kendilerini ve 
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birbirlerini daha net algılamaları, bilgiye erişim olanaklarının artması gibi önemli önemli konular da bu 
görüşler arasındadır (Talas ve Kaya, 2007:160).

Bu bağlamda, dünyanın birbiriyle etkileşerek küçüldüğü sosyo-kültürel bir ortamda, milli kültürümüzün 
korunması ve nesilden nesile aktarımında çok önemli yere sahip halk kültürünün küçük yaşlarda kazanıl-
ması gerekliliğine MEB’de kayıtsız kalmamış, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.07.2005 tarih ve 
192 sayılı kararı ile “Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı” hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Sonraki 
süreçte “Halk Kültürü” dersinin programsal detayları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları (MEB, 2018)
Aşağıdaki listede Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre İlköğretim ve Ortaöğretim programında yer 

alan derslerin tamamı görülmektedir.

Tablo 1: İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi (MEB, 2018)

Tablo1’ de Milli Eğitim Bakanlığının İlkokul ve Ortaokullarda uygulanan zorunlu ve seçmeli derslere 
ilişkin, sınıf - tür ve ders saati dağılım tablosu görülmektedir. Halk Kültürü dersi sosyal bilimler başlığı 
altında ve seçmeli dersler kategorisinde yer almaktadır. Programda belirtilen esas çerçevesinde Ortaokulda 
(5.6.7 ve 8. Sınıflarda) 2 ders saati olarak yer almaktadır. Halk Kültürü dersi 2006-2007 Eğitim-Öğretim 
yılından itibaren aşamalı olarak uygulanan, yapılandırmacı kurama göre geliştirilmiş bir derstir (Akyol, 
2015:29). Halk Kültürü dersi için hazırlanan öğretim programı ve kılavuz kitaplarında halk kültürü şöyle 
tanımlanmaktadır: “…üretilen, yaşatılan, sözlü ve yazılı olarak gelecek kuşaklara aktarılan, örgün olma-
yan ve geleneksel alanlarda yoğunlaşan ortak değer, davranışlarla yaşayış kalıplarının bütünüdür” (MEB, 
2006:5). 2006–2007 eğitim öğretim yılında bir saatlik seçmeli ders olarak Türkiye’deki ilköğretim okul-
larının 6. sınıflarında okutulan Halk Kültürü dersi, aşamalı olarak 2007–2008 eğitim ve öğretim yılında 
7. sınıflarda, 2008–2009 eğitim ve öğretim yılında da 8. Sınıflarda okutularak uygulanmaya başlanmıştır 
(Kutlu,2009:17).
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Halk Kültürü Dersi

Öğretim Programı (MEB, 2018)

Halk Kültürü Dersi Öğrenme Alanları
Tablo 2: Programda yer alan Halk Kültürü dersi 5.6.7 ve 8. Sınıf öğrenme alanları

Tablo 2’de görüldüğü gibi dersin öğrenme alanları 5. - 8. Sınıflar için benzer temalar esas alınarak dü-
zenlenmiş, aşamalı olarak temalar içinde konu dağılımları ilerleyen yıllara göre değişiklik göstermektedir. 
Aşağıdaki tabloda programda yer alan iki öğrenme alanının yıllara göre ele alınış biçimi örneklenmektedir.
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Tablo 3: Programda yer alan iki öğrenme alanı ve kazanım örneği

Sözlü
Anlatımlar

5

Tekerlemeleri sosyal çevresinden araştırır
Öğrendiği tekerlemeleri söyler
Masalları sosyal çevresinden araştırır
Öğrendiği masalları anlatır
Öğrendiği tekerleme ve masalları sınıf ortamında paylaşır

6

Bilmece ve bulmacaları sosyal çevresinden araştırır
Öğrendiği bilmece ve bulmacaları sorar
Atasözü ve deyimleri sosyal çevresinden araştırır
Atasözü ve deyimlerin kültürel süreklilik içindeki yeri ve önemini kavrar.
Atasözü ve deyimlerin ortaya çıkış hikayelerini araştırır
Öğrendiği bilmece ve bulmaca atasözü ve deyimleri sosyal çevresi ile paylaşır

7

Türkü, mani ve ninnileri sosyal çevresinden araştırır
Türkü, mani ve ninnilerin kültür içindeki yerini fark eder
Türkü, mani ve ninnilerin kültürel süreklilik içinde üretilmeye devam ettiğini kavrar
Türkü, mani ve ninnilerin ortaya çıkış hikayelerini araştırır
Öğrendiği Türkü, mani ve ninnileri sosyal çevresi ile paylaşır

8

Mit, destan, efsane, hikaye ve fıkraları sosyal çevresinden araştırır
Mit, destan, efsane, hikaye ve fıkraların kültür içindeki yerini fark eder
Mit, destan, efsane, hikaye ve fıkraların ortaya çıkış nedenlerini araştırır
Mit, destan, efsane, hikaye ve fıkraları sosyal çevresi ile paylaşır

Halk
Bilgisi

5

Yaşadığı çevrenin mutfak kültürünü sosyal çevresinden araştırır
Türk mutfağının zenginliğini ve yaygınlığını fark eder
Özel gün yemeklerini ve ikram geleneğini tanır
Sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmede geleneksel mutfağın önemini kavrar

6

Geleneksel tarım ve hayvancılığı sosyal çevresinden araştırır
Geleneksel tarım ve hayvancılığın önemini kavrar
Halk takviminin gün, ay, yıl vb. isim ve diğer özelliklerini sosyal çevresinden araştırır
Halk takviminin halk yaşamına etkisini fark eder

7

Halk hukukunu sosyal çevresinden araştırır
Halk hukukunun geleneksel ve sözlü kurallardan oluştuğunu fark eder
Halk hukukunun toplumun gereksinimleri doğrultusunda yazılı hukuka kaynaklık ettiğini fark 
eder

8
Halk hekimliği geleneğini sosyal çevresinden araştırır
Halk hekimliği uygulamalarının ortaya çıkış nedenlerini sorgular

Tablo 3’de görüldüğü gibi ilk öğrenme alanı olarak belirlenen “Sözlü Anlatımlar” alanı 5. Sınıfta te-
kerlemeler, 6. Sınıfta bilmece ve bulmacalar, 7. Sınıfta türkü, mâni ve ninniler ve 8. Sınıfta ise mit, destan, 
efsane, hikâye ve fıkra konularıyla işlenmektedir. “Halk Bilgisi” kavramı ile tanımlanan diğer öğrenme 
alanında ise Mutfak kültürü, geleneksel tarım ve hayvancılık, halk hukuku ve halk hekimliği konuları sınıf-
lara göre dağılım göstermektedir.

Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler
“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 04.06.2007 tarih ve 111 sayılı Kararıyla kabul edilen İlköğretim Okul-
ları Haftalık Ders Çizelgesinin ‘Açıklamalar’ bölümünün 15. maddesi gereği “Halk Kültürü dersi 6, 7 ve 8. 
Sınıfların herhangi birinde veya tamamında okutulabilir. Bu dersin 7 ve/veya 8. Sınıfta seçilmesi durumunda 
öğretmenin uygun göreceği önceki sınıflara ait temel kazanımlar da verilir.”

Kararına rağmen Başlangıçta haftada 2 saat (40’+40’) ve zorunlu olarak okutulması planlanan ders, 
programa dâhil edildiğinde haftada 1 saat (40’) ve seçmeli ders haline getirilmiştir. Üstelik, bu dersi alan 
uzmanı olarak Halkbilimi Bölümü mezunlarının yürütmesi amaçlanırken, bu alandan mezun olan uzman-
ların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmemesi nedeniyle öncelikli olarak Türkçe ve Sosyal 
Bilgiler öğretmenleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır (Akyol 2015:110). 
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Sosyal alan derslerinin birçoğunda olduğu gibi, öğretmen bulunmayan veya sayıca yeterli olmayan du-
rumlarda, az-çok ilgili veya istekli olan öğretmenlerin, kimi zaman da okul idaresinin yönlendirmesiyle 
ders yürütmeleri, beklenen verim açısından olumsuz bir gelişmedir. Bu durum aynı zamanda Halk Bilimi 
alan mezunlarının istihdam sorunu açısından da olumsuz bir durumdur.

Halk Kültürü dersinin planlama ve hazırlık sürecinde, bu dersi vermesi gereken öğretmenlerin Halk-
bilimi mezunu olması gerektiği ifade edilmiş fakat ortaya çıkan sonuç ile öngörü ve beklentilerin kar-
şılanması mümkün olamamıştır. Bu nedenle uygulama aşamasında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan 
sonuç bu öngörüleri haklı çıkarmış, Halk Kültürü dersini veren tüm öğretmenlerin dile getirdikleri temel 
problemin uzman öğretmen yanında, “dersin herhangi bir yazılı kaynağının olmaması, dersin seçmeli ders 
kapsamında olması ve bundan dolayı da öğrenmenin ve derse gösterilen ilginin istenen düzeyde olmama-
sı” ifade edilmiştir (Akyol, 111-252). 

Ayrıca konu ile ilgili kapsamlı çalışmasında Akyol (2015:140), dersin işlenişi ile ilgili süreci öğretmen 
görüşleri ve okul ortamı içinde değerlendirmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşme sırasında; Halk Kültürü 
dersi haricinde okulların bazılarında yönetmeliklere uyulmadığı, her okulun kendine en uygun şekilde bun-
ları yorumladığı ve uyguladıkları” sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada genel olarak; “Halk Kültürü dersini yü-
rüten öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin halk kültürü 
konusunda yetersiz oldukları, halkbilimi bölümlerinden habersiz oldukları, folklor- halk oyunları kavram 
karmaşasını yaşadıkları, ders konularını kendi branşları doğrultusunda algıladıkları, uyguladıkları ve doğru 
yöntemin de bu olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin bu dersi yeteri kadar önemse-
medikleri, sınıflarda genellikle işlemedikleri, konulara ya da öğretim programlarına hâkim olmadıkları da 
anlaşılmıştır.  Böylece; başlangıçta alan uzmanlarından oluşan akademik bir kurul tarafından hazırlanan ve 
başlatılan süreç, sistematik eksiklikler ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar nedeni ile amacına yeteri 
kadar ulaşamamıştır.

Bu ve benzeri nedenlerle; Halk Kültürü dersine yönelik Program hazırlama, uygulama, ölçme ve değer-
lendirme esasları yeniden ele alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun program hazır-
lama ve uygulama sürecini, açık-şeffaf ve uygulanabilir bir yapıya dönüştürmesinde yarar görülmektedir. 
Program geliştirme ve bu alanda da referansı olan mesleki alan uzmanlarının iş birliği ile hazırlanabilecek 
programlar en az bir öğretim yılı, sonuçları verimli bir biçimde alınabilecek coğrafi bölgelerde pilot uy-
gulama sonucu değerlendirmelere göre uygulamaya geçirilebilir, bu sayede tüm ülke çocuklarının zaman, 
enerji kayıpları önlenerek öğrenme verimliliği arttırılabilir. Bu nedenle çalışmada sıklıkla belirtilen uzman 
öğretici sorunu öncelikli olarak ele alınmalı ve bu konudaki çalışmalara başlanmalıdır.

Halk Kültürü dersi içinde müzik ve müzikal etkinliklerin yeri oldukça önemlidir. Halk gelenek ve sözlü 
kültür unsurlarını müzikle birleştirerek yaşar ve geleceğe aktarır. Bu anlamda müzik halk kültürü içinde 
önemli bir yer tutar. Halk kültürü dersi özelinde, halk bilimi ve müzik alanında lisans eğitimi veren ku-
rumların programları yeniden ele alınarak eşgüdüm sağlanması yoluna gidilebilir. Özellikler “Müzik ve 
Sahne Sanatları Fakültesi” veya “Konservatuvarların” çatısı altında bu derse özel bir bölüm açılmalı, “Halk 
bilimi” ya da “Folklor” öğretmeni yetiştirilmelidir. Bu sayede yakın disiplinler arası işbirliği sağlanırken 
eğitici ve uzmanların istihdam sorularına olumlu yönde katkılar sağlanabilecektir.

Bu yönüyle Halk Kültürü dersi kapsamında müzik etkinlikleri ve müzikal süreçlere ilişkin konu ve öne-
riler, halk kültürü ile ilgili olarak hazırlanacak modele kaynaklık etmesi bakımından şu şekilde özetlenebilir;

• Programların ön hazırlık, hazırlık ve uygulama aşamaları uluslararası akademik esaslara uygun, 
açık-anlaşılır ve şeffaf bir yöntemle yürütülmelidir. İlgili çalışma komisyonlarının içinde –şimdiye 
kadar yapılmayan ve denenmeyen bir yöntem olarak- ders muhatapları olan ilgili sınıf öğrencileri-
nin de katılımları sağlanması yönünde adımlar atılmalıdır.

• Halk Kültürü değer-olgu ve olaylarının güncel öğrenme modelleri ile ilişkilendirilmesi yönünde 
çalışmalar başlatılmalıdır. Bu yönde özellikle eğitim kurumlarında oluşturulabilecek öğrenme mo-
dellerine yönelik fikir üretimleri desteklenmeli, güncel yaklaşımlar öğrenme modelleri içinde teşvik 
edilmelidir.

• Proje Tabanlı Öğrenme ve Etkinlik Modellerine geçiş sağlanmalı, okul ve eğitim bileşenlerinin eş-
güdümlü çalışma olanakları arttırılarak ilgililer üzerinde arttırılacak motivasyonla öğrenme verim-
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liliği sağlanmalıdır. Ayrıca yine öğrenci-veli ve idari kadrodan oluşan uzmanların proje süreçlerini 
takip etmeleri, sonuçların değerlendirilmesi ve paylaşılmasının da önü açılmalıdır.

• Halk Kültürüne ait müzikal unsurlar ayrı bir başlık altında çalışılarak bilgiyi işleme ve yapılandır-
macı yaklaşım esasına göre yeniden ele alınmalı ve sisteme entegrasyonu sağlanmalıdır. 

• Medya/Sosyal Medya/Multi Medya ve benzeri teknik ve iletişimsel araçların etkin, verimli ve ye-
rinde kullanımlarına özen gösterilmelidir. Teknik altyapının yeterli olması, eğitim ve öğrenmenin de 
aynı verimlilikte olacağı anlamına gelmeyeceği unutulmamalıdır.

• Etkin öğrenmenin sağlanması yönünde iletişim araçları için ilgi çekici, merak uyandırıcı uygulama-
lar, bilgisayar programları, oyunlar vb. sanal araçların geliştirilmesi hızlandırılmalıdır.

• Arttırılmış Gerçeklik (Simülasyon) desteği ile geçmişte var olan ama günümüzde görülmesi müm-
kün olamayan halk kültürü unsurlarının çağdaş modellemeleri yapılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

“Hızlı”, “âni” ve “sürekli” değişim, eğitim söz konusu olduğunda bütün ayrıntılarıyla düşünülmesi ge-
reken bir durumdur. Sonuçları, kısa-orta-uzun vâdelerde, ortalama bir bakışla yirmi-elli ve yüz yıla yakın 
zaman içinde görülebilecek eğitim programları; günlük siyasi-ideolojik çıkarların çok ötesinde ulusların 
kaderlerini belirleyen öneme sahiptir. Kesin sonuçları belirmeyen programlardaki hızlı değişim gayretle-
ri bazen bir neslin, bir kuşağın veya jenerasyonun sosyo-kültürel ve eğitimsel kaybına neden olabilecek 
oldukça olumsuz sonuçları da doğurabilir.  Bu nedenle eğitim planlamacılarının “sade”likle “basit”liği, 
“kadim” ile “eski”yi ve “yeni” ile “hazırlıksız” kavramlarını doğru algılamaları gerekmektedir.

Yazılı veya sözlü, geleneksel veya akademik; niteliği ne olursa olsun bütün eğitim uygulamaları -son-
rasında programları- temelini ulusların öz kültüründen alır ve zaman içinde modern-çağdaş normlarla bir-
leşerek kültürler için amaca uygun bir modele dönüşür. Dışarıdan yapılan dayatmalarla oluşturulan eğitim 
sistemleri olumlu sonuç vermediği gibi, halkın öz kültürü ve değerlerini esas almadığı için uygulanması 
da pek mümkün olmaz. Bu nedenle “Halk Kültürü” ve “Milli Kültür” kavramları sadece bir ders niteliği 
ile değil, eğitim ve toplum yaşantısındaki yeri bakımından önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Halk 
Kültürüne ait somut veya somut olmayan unsurların yeni kuşaklara doğrudan aktarımı planlı bir biçimde 
yapılırken, bu unsurların toplumsal yaşama doğrudan veya dolaylı olarak yansıması düşünülebilecek yan-
ları da irdelenmelidir.
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ARALIK ÇALIŞMALARINDA PİYANO ETÜTLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ

Barış TOPTAŞ1, Selin OYAN2

ÖZET
Lisans düzeyinde müzik eğitimi veren müzik eğitim kurumlarında ki en önemli temel derslerden birisi 

solfej-dikte-teori eğitimi dersidir.  Bu derste öğrenciler müzik ile ilgili çeşitli kuramsal bilgileri öğrenirler. 
Bu dersin verilmesi esnasında kullanılan en önemli çalgı ise piyanodur. Yine piyano dersi de temel müzik 
eğitiminin vazgeçilmezleri arasındadır. 

Bu çalışmada, işitme dersinde öğretilin çeşitli ses aralık yapılarının öğrenciler tarafından daha iyi öğre-
nilip anlamlandırılması için piyano çalgısı ile eş zamanlı çalışılmasına yönelik bir yöntem geliştirilmiştir. 
Bu yöntem doğrultusunda, işitme dersinde öğretilen büyük, küçük, eksik, artık ve tam aralıklardan oluşan 
örnekler, piyanoya ezgisel bir şekilde aktarılıp bir piyano etüt parçasına dönüştürülmüştür. Belirtilen bu 
aralıklar tasarlanan etüdün çeşitli ölçülerine belirli ritmik kalıplarla serpiştirilmiş ve işlevsel bir piyano 
etüdü oluşturulmuştur.

Yapılan bu çalışma ile işlevsel olarak tasarlanmış piyano etüdünü çalışacak öğrencilerin aralık öğreni-
mini daha iyi anlamlandırarak, aralık öğrenimini sadece kâğıt üzerinden teorik olarak değil, bunun yanın-
da öğrendiği teorik bilginin geçerliliğine de olanak sağlanmış olacağı düşünülmüştür. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Esnek tarama modeli ile özgün piyano etüdü içerisinde aralıklar kodlama 
yöntemi ile belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: piyano, aralık, işitme   

Abstarct

FUNCTIONALITY OF PIANO ETUDES IN TONE STUDIES

One of the most important basic lectures in music education institutions providing undergraduate music 
education is solfege-dictation- theory education course. In this lectures, students learn various theoretical 
information about music. The most important instrument used during the course is piano. Again, piano 
lessons are among the indispensables of basic music education.

In this study, a method was developed for the simultaneous study of the piano instrument in order to 
better understand and understand the various sound pitch structures taught in the hearing lesson. In line with 
this method, samples consisting of large, small, deficient, augment and full tones taught in hearing lessons 
were transferred to the piano in a melodic way and turned into a piano study piece. These tones were in-
terspersed with various rhythmic shapes to the various dimensions of the designed study and a functional 
piano study was created.

With this study, it is thought that the students who will study the piano study functionally will be able to 
better understand the tone learning and not only theoretically but also the validity of the theoretical know-
ledge they have learned. Qualitative research method was used in the study. In the original piano study with 
flexible scanning model, the tones are indicated by coding method.

Key Words: Piano, İnterval

1 Doç.Dr. 
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GİRİŞ
Çalgı eğitimi, bireyin eğitimi üzerinde olumlu değişikliklere neden olan, yaşantısında müzik eğitimi-

nin getirdiği disiplin ile paralel bir disiplin anlayışı kazandıran mesleki müzik eğitiminin çok önemli bir 
boyutudur. Piyano eğitimi ise, bu anlayışı daha farklı alanlara taşıyan bir disiplindir, yani derstir. Bu ders 
öğrencinin aldığı genel müzik eğitimi içerisinde, çoksesliliği yaşayabilmesini, duyabilmesini ve uygula-
yabilmesini sağlayan gerekli davranışların kazanıldığı ve müziği kendisinin yaparak yaşadığı bir süreçtir 
(Tufan, 1997: 37).

 Piyano kendi kendine yetebilen çok sesli bir çalgı aleti olarak bilinir. Piyano ile çaldığımız ezgilerin 
özelliğine göre kendine özgüde bir alt yapısı mevcuttur. Bu alt yapılar her tür müzikte farklılık gösterirler 
ancak her farklılık ta kendi içinde belirli kurallarla oluşur. Bu kuralları oluşturan en temel teorik yapılardan 
biri ise iki sesin birleşmesiyle oluşan aralıklardır. Yine diğer teorik yapılar ise;  diziler, akorlar ve bunlara 
bağlı olarak düzenlenen kadans yapıları olarak söylenebilir.

Piyanonun müzik eğitimi veren kurumlarda önemi oldukça büyüktür. Öyle ki, Eğitim Fakülteleri Müzik 
Bölümleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik bölümleri, Türk Müziği Devlet Konservatuarları ve Anadolu 
Güzel Sanatlar Liselerinde zorunlu ders kapsamında olması bu önemi kuvvetlendirmektedir. Piyano der-
sinin sadece kendisi için değil diğer derslere de büyük katkısı vardır. Müzik eğitiminin temel derslerinden 
olan Müziksel işitme, okuma ve yazma dersinde aktif kullanımı, armoni dersinde aktif kullanımı, eşlik 
dersinde aktif kullanımı piyano dersinin önemini oldukça arttırmaktadır. Piyano dersinde kazanılan çalma 
becerileri bu derslerin öğrenci tarafından daha anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır (Toptaş, 2011:272).

Piyano çalgısı öğretilirken öğrencilere çalıştırılan eserlerin analizini yaparak öğretmek, öğrenilen par-
çanın yada etüdün hem daha kalıcı öğrenilmesini hem de parça içerisindeki çeşitli teorik bilgilerinde öğre-
nilmesine olanak sağlayacaktır.

Bir piyano eseri içerisinde öğretilecek teorik bilgiler, eserin içinde kullanılan teorik seviyeye göre deği-
şebilmektedir. Bir Beethoven sonat ile bir clementi sonatan’in arasında mutlaka teorik benzerlikler olabile-
ceği gibi aynı zamanda büyük farklılıklarda olacaktır.

Müzik oluşturma süreçlerinin (besteleme, seslendirme/yorumlama ve doğaçlama) her birinde analitik 
yaklaşım zorunludur. Özellikle seslendirme/yorumlama gibi performansa dayalı müziğin, kişinin bilişsel, 
duyuşsal, sezişsel ve devinişsel alanlarının tümünü kullandırmak zorunda bırakması, bu alanların birbirine 
dayalı etkileşiminin yüksek düzeyde olmasını gerektirmektedir. Daha etkili bir seslendirmeye neden olacak 
söz konusu bu yüksek düzeydeki etkileşimin gerçekleştirilebilmesindeki ön koşul, çalışılan etüt ya da ese-
rin (düzeyi ne olursa olsun) genel müzikal doğrular ve piyano eğitiminin beklentileri ekseninde hem teknik 
hem de müzikal disiplinler açısından analizinin yapılmasıdır (Bağçeci, 2003:162).

Aralık kelimesi müzik terimi anlamı ile, iki perde arasındaki ölçülebilir uzaklık (Say, 2012:37) anlamına 
gelmektedir.

Bu çalışmada ise solfej-dikte-teori dersinde öğretilen bazı ses aralıklarının daha iyi öğrenilmesi için, 
hazırlanan bir piyano etüdü ile bu aralıklar işlevselliğe dönüştürülmüştür.

Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Esnek tarama modeli ile özgün piyano etüdü içe-

risinde aralıklar kodlama yöntemi ile belirtilmiştir.   

Amaç
Bu çalışmada, işitme derisinde öğretilen temel bazı aralıkların, piyano için hazırlanmış etüt ile pekiştiril-

mesine yardımcı olmak ve aralık öğrenimini daha kalıcı ve sistematik hale getirmek amaçlanmıştır.
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Bulgular ve Yorum

1. Çeşitli piyano eserlerinden aralık yapılarına örnekler 

Şekil 1. Clementi Op.36 No.1
Yukarıdaki şekilde Clementi op.36 NO.1 sontinden bir kesit görünmektedir. Bu kesitin 3. Ölçüsü in-

celendiğinde; Mi-Sol (K3), Re-Fa (K3), Do-Mi (B3), Si-Re (K3) aralıklarının aynı çlçü içerisinde farklı 
zamanlarda yer bulduğunu görülmektedir.

Şekil 2. Clementi Op.36 No.1
Yukarıdaki şekilde Clementi op.36 NO.1 sontinden bir kesit görünmektedir. Bu kesitin 1. Ölçüsü ince-

lendiğinde; alt partide Re-La (5’li) aralığının, 2.ve 3. Ölçüsü incelendiğinde Sol-Si (B3’lü) aralığının ve 4. 
Ölçüsü incelendiğinde ise Sol-Do (4’lü ) aralığının bulunduğu görülmektedir.

 
Şekil 3. Bethoven Op.2 No.1 Menuetto

Yukarıdaki şekilde Beethoven op.2. No.1 Fa Minör sonatının 3. Bölümünden bir kesit yer almaktadır. 
Bu kesittin üst partisine dikkatle incelendiğinde 4’lü aralıklardan oluşan bir ezgisel yapısının olduğu gö-
rülmektedir. Ancak bu ölçüde son iki ölçüye dikkat çekersek, Fa-Si (4+) ve son ölçünün ise Mi-Sib (5-) 
olduğu görülmektedir.
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Şekil 4.Bach Re Minör Piyano Konçertosu 1. Bölüm (BWM 1052) Birinci Kesit

Şekil 5. Bach Re Minör Piyano Konçertosu 1. Bölüm (BWM 1052) İkincii Kesit
Yukarıdaki şekil 4’de ve Şekil 5 ‘ te Bach’ın Re Minör Piyano konçertosundan birer kesit yer almaktadır. 

Bu iki şekildeki üst parti incelendiğine tamamı 2’li aralıklardan oluşan bir ezgi yapısı vardır. Bu durumda 
aralıkların piyano da ezgisel yapı oluşturmada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Şekil 4’ün son ölçüsünün 3. Ritim zamanına bakıldığında Sol-La (B2’li) aralığının ve şekil 5’in 1. Ölçü-
sünün 3. Zamanı incelendiğinde ise La-Sib (k2’li) aralığının varlığını görmekteyiz.

Yine şekil 4’ün 1. Ölçüsünün 3. Zamanının ikinci yarısı incelendiğinde Re-Si (B6’lı) aralığının ve aynı 
ölçüdeki 4. Zamanında ise Do#-La (K6’lı) aralığının bulunduğunu görmekteyiz.

Bu kısma kadar çeşitli eserlerden örnekler sunularak, çalışma kapsamında ele alına aralıkların piyano 
eserlerindeki yerleşimlerine örnekler verilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde ise pekiştirilmesi hedeflenen 
aralıkların hazırlanan piyano etüdünde sergilenmesi gösterilecektir.
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Şekil 6. Aralık çalışması Etüdü
Şekil 6 da görüldüğü üzere çalışma kapsamındaki aralıklar için bir etüt oluşturulmuş ve bu etüt içerisine 

aralıklar çeşitli ölçülerde yerleştirilmiştir. Bu sayede öğretilmek veya pekiştirilmek istenen aralıklar sürekli 
göz önünde olduğu için ve uygulanabilirliği kolay olduğu için daha hızlı anlaşılabilecektir.

Sonuç ve Öneriler
İşlevsel aralık çalışmaları ile;

• Ezbere yönelik algı kalkmaktadır.

• Her bir sesi yanındaki seslerle bütün olarak görebilme sağlanmıştır,

• Çalınan veya okunan herhangi bir nota ile de her türlü aralık çalışması yapılabileceği örneklendi-
rilmiştir,

• I-IV-V / Tonik-Subdominant-Dominant /Eksen-Alt Çeken- Çeken duygusunu kavrama,

• Kadans hissini anlama, Aralıkları gam ve akor içinde görme gibi faktörler mümkün kılınmıştır

Bu tarz işlevsel etütlerin çoğaltılarak öğrencilerin belirli konuları daha iyi pekiştirmeleri daha kolalaş-
tırılabilir.
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ÇOCUK KİTABI TASARIMINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

USE OF AUGMENTED REALİTY TECHNOLOGY İN THE DESİGN OF 
CHİLDREN’S BOOK

Rumeysa Zeynep ARAÇLI1, Cemre ASLAN2, Betül GÜZEL3, Prof. Dr. Levent MERCİN4

Özet
Artırılmış gerçeklik; dijital bilginin, kullanıcının ortamıyla gerçek zamanlı olarak bütünleştirilmesine 

verilen isimdir.  Bu sistem sayesinde avuçların içindeki bir bilgisayar veya mobil cihazın ekranı aracılığı ile 
gerçek hayatta orada olmayan bir nesne veya bir olay oluyormuş gibi görülmektedir. 

Artırılmış gerçeklik (AG), genellikle mobil iletişim, yayıncılık ve reklamcılık gibi alanlarla birlikte 
bilim, uzay, eğitim, endüstri, sosyal ticaret, turizm, eğlence, sağlık vb. birçok farklı alanlarda kullanılmak-
tadır. AG günümüzde çocuk kitapları için de yararlanılan etkili bir teknolojik araçtır. Bugüne kadar durağan 
resimler ve yazılarla desteklenerek tasarlanan kitap sayfalarının, artırılmış gerçeklik sayesinde canlanması 
ve akıllı cihazlara uyarlanması, çocuklar için heyecan verici bir hale gelmiştir. 

AG teknolojisinin eğitim amaçlı kullanımının öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini derse çektiği ve derse 
karşı olan motivasyonlarını artırdığı belirtilmektedir. Böylece görselleştirme yoluyla soyut kavramların so-
mutlaştırılmasını, karmaşık konuların daha kolay algılanmasını ve sınıf ortamında oluşturulması mümkün 
olmayan durum ve olayların uygulamasını ve tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleştirilmesini sağla-
maktadır. Bu avantajların dışında, eğitim ortamlarında AG kullanımı, öğrencilerin derse katılımını artır-
makta ve sorgulayarak öğrenmeyi desteklemektedir. AG, öğrenme sürecini öğrenciler için eğlenceli hale 
getirirken öğrencilerin işbirliği yeteneğinin ve uzamsal yeteneklerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. 
Ancak Dünyaya kıyasla Türkiye’de artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalara yeterin-
ce rastlanılmamaktadır. Özellikle çocuk kitaplarında bu olgunun yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Bu 
yüzden AG teknolojisinin çocuk kitaplarında kullanımının Türkiye’de daha belirgin bir varlık göstermesi 
beklenmektedir. Bu gerekçeden hareketle bu araştırmada AG teknolojisinin çocuk kitaplarındaki kullanımı 
üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Çocuk Kitapları, Eğitim, Dijital Bilgi.

Abstract
Augmented Reality is a name given to integrate the digital information real-timely with the user envi-

ronment. By means of this system, an object which actually does not exist or an event which actually does 
not occur seem to be existing or occurring through a handy computer or mobile device. 

Augmented Reality (AR) is, as a rule, used in many different areas such as science, space, education, 
industry, social trade, tourism, entertainment, health and etc. alongside mobile communication, publishing 
and advertising. AR is also an effective technological device that is utilized for children’s books. Book 
pages, which are designed as and supported with fixed drawings and writings up to today, has become 
sensational for children by being animated and adapted to intelligent devices through Augmented Reality. 

It is stated that using AR technology for educational purposes attracts the interest and attention of students to the 
class and increase their motivation for the lesson. Thus, it enables the concretization of abstract concepts through vi-
sualization, facilitation of understanding the complex issues and the application of situations and cases that cannot be 
created in the classroom environment as well as conducting the potentially dangerous experiments. Apart from these 
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advantages, the use of AR within educational environment increases the attendance of students to lesson and supports 
inquisitive learning. AR makes the learning process entertaining for the students while contributing to the develop-
ment of students’ collaborative and spatial abilities. However, studies which are carried out through using Augmented 
Reality technology are not adequately seen in Turkey, compared to the world. It can be said that this phenomenon is 
not at a sufficient level especially for the children’s books. Therefore, it is expected that the use of AR technology to 
show more specifically presence in children’s books in Turkey. Based on this motive, this study puts emphasis on the 
use of AR technology in children’s books.

Keywords: Augmented Reality, Children’s Books, Education, Digital Information. 
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1.GİRİŞ
Artırılmış gerçeklik (AG), uygulayıcıya sanal bir gerçeklik sunan, sanal dünya ve gerçek dünya bilgisini 

bütünleştiren, gerçek dünyanın gelişmiş ya da artırılmış gibi görünmesini sağlayan teknolojik bir uygu-
lamadır. Bu araştırmanın yapılmasındaki amaç ise, artırılmış gerçeklik teknolojisinin çocuk kitaplarında 
kullanımının eğitime ve öğrenciye kattığı olumlu-olumsuz durumları ele almak ve aynı zamanda eğitim 
dışında hangi alanlarda fayda sağladığını ortaya koymaktır. 

AG fikrine ait ilk uygulamalar 1930’lu yıllara dayanır. İlk ürün 1939 yılında üretilen View-Master’dır 
(Görsel 1). İçine yerleştirilen filmlerin ışık yardımıyla o ortam içerisinde bulunma hissi veren bir görme 
simülatörüdür. Tamamen mekanik olmasına rağmen bir artırılmış sanal gerçeklik hissi oluşturan ilk ürün 
ise Sensorama’dır. 1962 yılında Morton Heilig tarafından geliştirilmiş; izleyenin kendini sinema veya ti-
yatroda, sahnedeki olayın içinde hissedebilmesi amacıyla 3D streoskopik görüntü, vücudu sallayan bir 
platform, koku düzeneği ve stereo ses sistemi ile kurgulanmıştır. Görme, işitme, dokunma ve koku duyuları 
üzerinden bir sanal ortam sunan bu makine, bilgisayarlara giden sürecin bir göstergesidir (Görsel 2). 

(Görsel 1.  İlk üretilen sanal gerçeklik gözlüğü - Görsel 2. Sensoroma ismi verilen bir makine (https://
medium.com, 15.11.2019)

2.1. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK NEDİR?

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya ile sanal olanın aynı zaman içerisinde birleştirilmesi ve kullanıcıyla 
duyusal olarak bu gerçekliğin hissettirilmesi durumudur. Diğer bir deyişle sanal gerçeklik, gerçek dünya 
ortamının üzerine sanal ve gerçek nesneler eklenerek oluşturulmuş bir ortamdır (Milgram vd., 1994: 1321-
1329).

AG sistemi kullanıcının gerçek ve sanal nesneleri aynı ortamda algılamasını sağlar. Son zamanlarda çok 
fazla büyüyen bu teknoloji eğitim alanında yaygınlaşmakta ve kullanımı kolaylaştırmaktadır. Artırılmış 
gerçeklik gerçek dünya görüntüsü üzerine, sanal verilerin eş zamanlı olarak yerleştirildiği bir teknoloji 
olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997: 355–385).

2.2. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANIM ALANLARI 
NELERDİR?

Artırılmış gerçeklik uygulaması, etkileşimli (interaktif) bir teknolojidir. Teknoloji ilerledikçe bu özel-
lik, uygulamanın en önemli parçası olmaktadır. Etkileşim özelliği olmadan kullanılmaya çalışılan ürünler 
hissedilemeyen bir fikir olarak iki boyutlu ve statik olacaktır. AG teknolojisi, askeri, tıp, mühendislik, eğ-
lence, spor, reklamcılık, turizm gibi pek çok alanda aygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Azuma, 1997: 
355–385).

Örneğin tıpta; Doktorlar, hasta ile olası etkileşimlerini veya hasta verilerini daha rahat görebilmek için 
Boston’un Beth Israel Deaconness Tıp Merkezi’nde Google Glass’ı kullanmıştır. Hasta odalarının duvar-
larına ve kapılarına asılmış büyük QR kodları, Google Glass ile hasta kayıtlarını ve bilgilerini doktora 
iletmiştir. Cihaz, doktorların hasta hakkındaki bilgilerini alırken, hastayla göz teması kurmasını mümkün 
kılar (Görsel 3). 
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Mühendislik ve mimarlık alanında ise; Google’ın okullara yönelik olarak sunmuş olduğu Clasro-
om ve Slingshot Island gibi uygulamaların dışında en dikkat çekici olan özelliği ise, alışveriş yapmayı 
kolaylaştıran AG uygulamasıdır. (Görsel 4).

Eğlence alanında kullanılan yöntem ise; özellikle AG teknolojisinin önem kazanmasıyla birlikte 2016 
yılında PokemonGo uygulamasının ortaya çıkışıyla tüm dünyada 100 milyondan fazla indirilen uygulama 
aynı zamanda çıktığı ilk dönemin en çok kullanılan uygulamasıdır (Görsel 5).

    
Görsel 3. AG’in tıp, - Görsel 4. AG’nin Mühendislik ve Mimarlık,
Görsel 5. AG’nin eğlence alanında kullanımına yönelik görseller

(https://medium.com, 15.11.2019)

  
Görsel 6-7. Sanal Kokpit Sistemi – Görsel 8. Heron Uzaktan Kontrol Kokpit
Sistemi AG’nin Askeri alanda kullanımına yönelik görseller (Yıldırım, 2013, 

880-881, 29.11.2019)
Son yıllarda eğitim amaçlı kullanımıyla ön planda olan artırılmış gerçekliğin öğrenciye sağladığı 

görselleştirme olanaklarıyla, soyut kavramların somutlaştırılması ve anlaşılması daha zor olan konuları 
basite indirgeyerek öğrenilmesini ve öğrencilerin uygulaması tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleş-
tirilmesini de sağlamaktadır (Wojciechowski ve Cellary 2013: 570–585). Bu avantajların dışında, eğitim 
ortamlarında AG kullanımı, öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerin derse katılımını artırmak, 
sorgulayarak, (Rosenbaum vd. 2006: 31–45) yaparak ve yaşayarak öğrenmesini desteklemektedir.  

Bu teknolojinin eğitim ortamında kullanılması, öğrenen-öğreten ilişkisinin daha kaliteli bir ortamda 
olmasını ve eğitim sisteminde yeniliklerin sunulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle teknoloji ve eğitim bir-
birinden ayrılmaz bir ikili olarak, eğitimin her kademesinde kullanılmaya ve eğitimin kalitesini arttırma-
ya devam etmektedir. Eğitimde doğru şekilde kullanılan teknolojik materyaller (metin, çizim, harita, gra-
fik, resim, gerçek obje vd.)  öğrenme sürecini öğrenciler için eğlenceli hale getirirken (Rambli vd, 2013: 
25, 211–219) çocukların etkinliklere katılımını destekler ve aynı zamanda çocuklara yaparak, yaşayarak 
öğrenme fırsatları sunar. 

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde eğitim-öğretim ortamlarında kullanımının okul öncesi 
döneme kadar indiği görülmektedir. Örneğin: Tang vd, bahsettiği gibi, lego oyuncakları kullanılarak öğren-
cilere montaj becerisinin kazandırılmak istendiği çalışmalarında, AG kullanımının öğrencilerin %82 daha 
az montaj hatası yapmalarını sağladığını belirtmektedir. Bu çalışmalarda AG teknolojisinin daha hızlı ve 
düşük maliyetli üretimi sağlamak amacıyla tercih edildiğini söylenebilir (Tang vd, 2003:73–80).

2.3. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÇOCUK KİTABINDA KULLANIM 
YÖNTEMİ VE UYGULANIŞI

AG teknolojisinin önem kazandığı bu dönemde, AG özellikli kitaplar geleneksel kitapların yerini alarak 
hem metin hem de resimlerin fiziksel ya da dijital kopya içeriklerinin yerini almaktadır.  Kitap sayfasına, 
kamerası olan (akıllı telefon, tablet veya bilgisayar) bir teknoloji ürünü gösterildiğinde, kod yöntemiyle 
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sayfayı okumakta ve cihazın ekranında bu ek içeriği hareketli, boyutlu ve bazen de sesli bir animasyon 
dizisi olarak görüntülemektedir.

Okul öncesi dönemde kullanılan AG teknolojisi, çocuklara kendi kendine öğrenebilmeyi sağladığı 
için özgüven aşılarken, sorumluluklarını yerine getirip çevresiyle etkileşim (hayal edilenin gerçek dün-
yaya yansıtılması) kurmasını ve çocuğun sosyalleşmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin işbirliği yapabil-
me yeteneğinin gelişmesini (Kaufmann vd., 2003) ve uzamsal becerilerinin gelişimine de (Shelton ve 
Stevens vd., 2004) katkı sağlamaktadır.

   
(Görsel 11-12. Tunçalp, 2017: 1,3, 17.11.2019)

2.4. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÇOCUK KİTABINDA 
KULLANIMININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Okul öncesi dönemde AG teknolojisi kullanımının sağladığı yararlar göz önünde bulundurulduğunda, 

bu dönemdeki çocukların zihinsel, bilişsel, görsel ve duyuşsal gelişimini etkilemekte ayrıca, okudukları 
metni AG teknolojisi ile daha kolay ve anlaşılır bir şekilde öğrenmesini desteklemektedir.

Aynı zamanda AG teknolojisinin grup çalışmasına uygun olduğu, 3D görüntülemenin 2D’ye göre avan-
taj sağladığı, eğitici-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasındaki ilişkiyi canlı tuttuğu, zamandan ve mekândan ba-
ğımsız öğretim imkânı sağladığı ve gözde canlandırılamayan işlemlerin anlaşılmasına yardımcı olduğu 
belirtilmiştir (İçten vd. 2017, 2:111-136).

Bu dönemde teknoloji kullanımının sağladığı yararların yanı sıra olumsuz yönlerinin olduğundan da söz 
etmek mümkündür. Teknolojinin çok fazla kullanılması çocukların fiziksel aktivitelere daha az zaman ayır-
masına sebep olmakta ve bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca dış dünyadan 
soyutlanarak içine kapanık bir birey olarak yetişmesine ve sosyal anlamda iletişim problemi yaşamasına da 
neden olmaktadır (Wu et al. 2014, 62: 41–49). AG teknolojisinin geleneksel olan yöntemlerden bağımsız 
olarak ilerlemesi çocukların daha sonraki dönemlerde bu geleneksel eğitim anlayışını kabul etmekte zorlana-
bileceği ve diğer araç gereçlerle anlatılan derslerdeki motivasyonunda da düşüş olabileceği öngörülmektedir. 

2.5. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ YURTİÇİ VE 
YURTDIŞINDAKİ KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEKLER
AG’nin eğitimde kullanımı konusunda yurtiçinde ve yurtdışında birçok araştırma yapılmış, öğrencilerin 

ve öğretmenlerin bu teknoloji hakkındaki görüşleri çeşitli çalışmalara konu edilmiştir. Örneğin Türkiye’de; 
İbili (2013) 6. sınıf öğrencilerine geometrik cisimler konusunu anlatmak için AG destekli ARGE 3D Ge-
ometri kitabı yazılımını hazırlamıştır. Elde ettiği bulgulara göre bu yazılım zor olan geometri konularının 
öğrenilmesini kolaylaştırmıştır. Bu yöntemle öğrenci bilgisayar etkileşiminin artırıldığı belirtilmiştir. Ay-
rıca Yılmaz (2014), yaptığı çalışmada iki gruba ayrılan 5. sınıf öğrencilerini, sunulan konuyla ilgili hikâye 
yazma etkinliğine göre gözlemlemiştir. Deney grubu, hikâyelerini AG ile artırılan 3 boyutlu resimlerle, 
kontrol grubu ise doğrudan 2 boyutlu resimlerle kurgulamıştır. Çalışma sonucuna göre, AG kullanarak 
hikâye oluşturan deney grubunun başarısı, hikâye uzunluğu ve hikâye kurgulama becerisi açısından, re-
simlerle hikâye oluşturan gruba göre anlamlı düzeyde farklıdır. Bu sonuca göre AG ile hikâye oluşturan 
çocuklar daha dikkat çekici, anlaşılır, heyecan verici ve eğlenceli içerikler oluşturabilmektedirler.

Yurtdışı örneklerine gelindiğinde ise; Pérez-López ve Contero (2013) tarafından AG ortamı ile sindirim 
ve dolaşım sistemlerinin öğrenciye öğretilmesi amacıyla bir yazılım geliştirilmiştir ve bu uygulama ekra-
nında görüntülenen butonlara tıklanarak dijital olarak oluşturulmuş organın 3D görüntüsü ekran üzerinde 
görüntülenmektedir. 3D görüntüler üzerinde seçilen nesnenin üzerinde oluşan şeffaf butonlara tıklandığın-
da ekranın alt kısmından açıklayıcı metinler gösterilmektedir. Çalışma sonucunda öğrenciler tarafından 
alınan bilgilerde; AG teknolojisinin kullanımının öğrenme süreçlerini kısalttığı, motivasyonu arttırdığı, 
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memnuniyet derecesini yükseldiği, konunun daha iyi anlaşıldığı sonuçlarına ulaşıldığı belirtilmiştir (İçten 
vd. 2017, 2:111-136).

Bir diğer örnek ise; Di Serio vd. (2012) tarafından İspanya’da bulunan bir ortaokulda zorunlu 
olarak öğretilen görsel sanatlar dersinin üç bölümünde iki oturumlu bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada İtalyan Rönesans Sanatı iki oturumda da konu olarak alınmıştır. Birinci oturumda 
sunulacak 4 farklı eserlerin anlatımı için klasik yöntem (sunu ve açıklama), uygulama ortamı 
olarak küçük ve ışıkları kapalı bir oda tercih edilmiştir. İkinci oturum, okul öğretmenleri tarafından 
artırılmış gerçeklik teknolojisine (metin, ses, video ve 3D model) sahip 4 farklı eserle, kamera 
bağlantılı masaüstü bilgisayarlar ile donatılmış bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sonucunda iki oturumun kıyaslaması yapılmış ve artırılmış gerçeklik uygulaması olan 
ikinci oturumun öğrencilerin dikkatini çekmede teknik üstünlükleri olduğu, öğrencilerin anlatım 
materyalleri ile etkileşime girebilmesinden dolayı ilgiyi canlı tuttuğu ve öğrenci motivasyonunu 
arttırdığı gözlenmiştir (İçten vd. 2017, 2:111-136). 

2.6. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÇOCUK KİTAPLARINDA 
KULLANILMASININ EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte öğrenme ortamları çeşitlenmiş, geleneksel 

öğrenme ortamları dijital ve web tabanlı öğrenme ortamları halini alarak, eğitimin dijital olarak sunulması 
önem kazanmıştır. 

Eğitim kurumlarının, eğitim standartlarını düzenleyen kuruluşlar, bilişim teknolojilerinin eğitime dâhil 
olması için ciddi bir çalışma yürütmekte ve bu yönde büyük çaplı projeler gerçekleştirmektedirler. Bunun-
la beraber günümüzdeki gençlerin farklılaşan beklentilerini karşılamada, mevcut ve geleneksel eğitim ve 
öğretim programlarının yetersiz kaldığı düşünülmekte ve buna karşılık olarak bu öğretim programları ve 
ortamlarının teknolojiye adapte olabilecek şekilde yeniden tasarlanması zorunlu hale gelmektedir. Çoğu 
durumda, teorik öğrenme profesyonel alanda gerekli becerileri elde edebilmek için yeterli değildir. Öğren-
ciler sadece dinleyici ve pasif bir gözlemci olmamalıdırlar. Bu yüzden fiziksel olarak eğitilmeleri de ge-
reklidir. Günümüz de AG teknolojisi sayesinde öğrenciler, dijital simülasyonlar ve modeller ile etkileşime 
geçip pratik yapabilmekte ve bu sayede fiziksel anlamda da tecrübe sahibi olmaktadırlar. Bu bağlamda AG 
uygulamalarının öğrenciyi motive edip, yeterli becerileri kazanmasında etkili bir rolü olduğu ve bu rolü 
gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir (Büyükuygur, 2018:53).

AG teknolojisinin eğitim alanında öğrenciye faydalar;

• Gerçek nesneleri sanat öğeler ile birleştirip öğrenmeyi destekler,

• Öğrenmeyi kalıcı hale getirir,

• Uzamsal öğrenmeyi destekler,

• Öğretim araç gereçlerini daha ilgi çekici hale getirir,

• Öğrenme araç gereçlerini, öğrenirken uygulanabilir kılar,

• Kinestetik öğrenmeyi destekler,

• Öğrencinin materyaller ile etkileşimini arttırır,

• Bireysel öğrenmeyi destekler. 

3. METODOLOJİ

3.1 ARAŞTIRMA MODELİ

AG teknolojisi kapsamında yurtdışı ve Türkiye’deki mevcut kullanım durumunu örneklendirerek eğitim 
sistemi üzerindeki ve diğer alanlardaki kullanımını ortaya koyan bu çalışma, genel tarama modellerinden 
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ilgili literatürün taranması ve nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine bağlı bir araştırma 
olarak kurgulanmıştır.

3.2 VERİLERİN TOPLANMASI

Araştırmaya dair veriler; çoğunlukla AG Teknolojisinin bu zamana kadar olan süreçleri ile ilgili daha 
önce yapılmış araştırma raporu, makale, tez, kitap, dergi yayınlarından ve web sitelerinden edinilerek bira-
raya getirilmiştir. Yine aynı tür kaynaklardan Türkiye ve yurtdışındaki kullanımına yönelik bilgiler toplan-
mıştır. Belirlenen içeriğe göre verilerin nitelikli olarak çocuk kitapları, öğrenci, eğitim  ve farklı alanlarda 
kullanımının olumlu ve olumsuz yönü ele alınarak yorumlanmıştır. 

3.3 SONUÇ VE ÖNERİLER

AG teknolojisinin çocuk kitaplarında kullanımı, bireylerin eğitiminde yararlı olduğu, öğrencilerin 
zihinsel ve kinetik gelişimleri başta olmak üzere sosyal ortamlarındaki gelişimlerine de olumlu yönde et-
kilediği, geleneksel yöntemlere göre farklı avantajları sağladığı söylenebilir. Ancak bireyin eğitiminde AG 
teknolojisinden yararlanırken, AG’nin çocuklar üzerindeki olumlu yanları üzerinde durulurken olumsuz 
etkilerinden de bahisedilmesi ve onların korunmaları gerektiği dikkate alınmalıdır. Eğitimcilerin öğretim 
etkinliklerini uygularken, çocukları geleneksel eğitimden uzaklaştırmadan, aynı zamanda teknolojiye de 
bağımlı hale getirmeden, öğrencilerin dijital yetkinlikleri elde edebilmelerini sağlayacak, aktif katılımı 
destekleyecek bütün yöntem ve materyallerin birlikte kullanımına özen göstermeleri gerekmektedir. 





Rumeysa Zeynep ARAÇLI, Cemre ASLAN, Betül GÜZEL, Levent MERCİN • 113 

KAYNAKLAR
Alfianita, V. (2014). Augmented Reality Application As Computer Assembly Learning Based On Android Mobile. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Azuma, R. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385. 

Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality, Teleoperators and Virtual Environments. 6 (4), 355-385.

Alfianita, V. (2014). Augmented Reality Application As Computer Assembly Learning Based On Android Mobile. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Büyükuygur M. (2018).  Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Yabancı dil Eğitiminde kullanımı: İlkokul Öğrencileri İçin 
Bir Eğitsel Oyun Uygulaması, 53.

Başak Tunçalp, (2017,2)  Artırılmış Gerçeklik: Çocukları Düşünen Bir Teknoloji, Çocukların Dijital Medya Kullanımı.

İbili, E. (2013). Geometri Dersi için Artırılmış Gerçeklik Materyallerinin Geliştirilmesi,

Uygulanması ve Etkisinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaufmann, H. (2003). Collaborative augmented reality in education. Institute of Software Technology and Interactive 
Systems, Vienna University of Technology.

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information 
Systems, 77 (12), 1321-1329.

Matcha, W., & Rambli, D. R. A. (2013). Exploratory study on collaborative interaction through the use of Aagmented 
reality in science learning. Procedia Computer Science, 25, 144–153. 

Rosenbaum, E., Klopfer, E., & Perry, J. (2006). On location learning: Authentic applied science with networked aug-
mented realities. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 31–45.

Rambli, D. R. A., Matcha, W., & Sulaiman, S. (2013). Fun learning with AR alphabet book for preschool children. 
Procedia Computer Science, 25, 211–219.

Sarıkaya, M (2016). Artırılmış Gerçekliğin Uygulamalı Eğitimde Kullanım, 8.

Shelton, B. E., & Stevens, R. (2004). Using coordination classes to interpret conceptual change in astronomical 
thinking. In Proceedings of the 6th international conference for the learning sciences. Lawrence Erlbaum & 
Associates, Mahweh, NJ.

Shelton, B. E., & Hedley, N. R. (2002). Using augmented reality for teaching earth-sun relationships to undergraduate 
geography students. In Augmented Reality Toolkit, The First IEEE International Workshop (p. 8--pp). 

Sarıkaya, Mustafa (2016) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 3, Aralık 
2016, Sayfa 301-316, Artırılmış Gerçekliğin Uygulamalı Eğitimde Kullanımı: Anakart Montajı.

Tang, A., Owen, C., Biocca, F., & Mou, W. (2003). Comparative effectiveness of augmented reality in object assemb-
ly. In SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 73–80). New York, New York, USA.

Tomi, A. Bin, & Rambli, D. R. A. (2013). An interactive mobile augmented reality magical playbook: Learning num-
ber with the thirsty crow. Procedia Computer Science, 25, 123–130. 

Tarık İçten, Güngör Bal / GU J Sci, Part C, 5(2):111-136 (2017)  Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve 
Uygulamaların İncelenmesi 

Westerfield, G., Mitrovic, A., & Billinghurst, M. (2015). Intelligent Augmented Reality Training for Motherboard 
Assembly. Int J Artif Intell Educ, (25), 157–172.

Wu, H.-K., Lee, S. W.-Y., Chang, H.-Y., & Liang, J.-C. (2013). Current status, opportunities and challenges of aug-
mented reality in education. Computers & Education, 62, 41–49 http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.com-
pedu.2012.10.024





Rumeysa Zeynep ARAÇLI, Cemre ASLAN, Betül GÜZEL, Levent MERCİN • 115 

ÇOCUK KİTABI TASARIMINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

USE OF AUGMENTED REALİTY TECHNOLOGY İN THE DESİGN OF 
CHİLDREN’S BOOK

Rumeysa Zeynep ARAÇLI1, Cemre ASLAN2, Betül GÜZEL3, Levent MERCİN4

Özet
Artırılmış gerçeklik; dijital bilginin, kullanıcının ortamıyla gerçek zamanlı olarak bütünleştirilmesine 

verilen isimdir.  Bu sistem sayesinde avuçların içindeki bir bilgisayar veya mobil cihazın ekranı aracılığı ile 
gerçek hayatta orada olmayan bir nesne veya bir olay oluyormuş gibi görülmektedir. 

Artırılmış gerçeklik (AG), genellikle mobil iletişim, yayıncılık ve reklamcılık gibi alanlarla birlikte 
bilim, uzay, eğitim, endüstri, sosyal ticaret, turizm, eğlence, sağlık vb. birçok farklı alanlarda kullanılmak-
tadır. AG günümüzde çocuk kitapları için de yararlanılan etkili bir teknolojik araçtır. Bugüne kadar durağan 
resimler ve yazılarla desteklenerek tasarlanan kitap sayfalarının, artırılmış gerçeklik sayesinde canlanması 
ve akıllı cihazlara uyarlanması, çocuklar için heyecan verici bir hale gelmiştir. 

AG teknolojisinin eğitim amaçlı kullanımının öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini derse çektiği ve derse 
karşı olan motivasyonlarını artırdığı belirtilmektedir. Böylece görselleştirme yoluyla soyut kavramların so-
mutlaştırılmasını, karmaşık konuların daha kolay algılanmasını ve sınıf ortamında oluşturulması mümkün 
olmayan durum ve olayların uygulamasını ve tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleştirilmesini sağla-
maktadır. Bu avantajların dışında, eğitim ortamlarında AG kullanımı, öğrencilerin derse katılımını artır-
makta ve sorgulayarak öğrenmeyi desteklemektedir. AG, öğrenme sürecini öğrenciler için eğlenceli hale 
getirirken öğrencilerin işbirliği yeteneğinin ve uzamsal yeteneklerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. 
Ancak Dünyaya kıyasla Türkiye’de artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalara yeterin-
ce rastlanılmamaktadır. Özellikle çocuk kitaplarında bu olgunun yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Bu 
yüzden AG teknolojisinin çocuk kitaplarında kullanımının Türkiye’de daha belirgin bir varlık göstermesi 
beklenmektedir. Bu gerekçeden hareketle bu araştırmada AG teknolojisinin çocuk kitaplarındaki kullanımı 
üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Çocuk Kitapları, Eğitim, Dijital Bilgi.

Abstract
Augmented Reality is a name given to integrate the digital information real-timely with the user envi-

ronment. By means of this system, an object which actually does not exist or an event which actually does 
not occur seem to be existing or occurring through a handy computer or mobile device. 

Augmented Reality (AR) is, as a rule, used in many different areas such as science, space, education, 
industry, social trade, tourism, entertainment, health and etc. alongside mobile communication, publishing 
and advertising. AR is also an effective technological device that is utilized for children’s books. Book 
pages, which are designed as and supported with fixed drawings and writings up to today, has become 
sensational for children by being animated and adapted to intelligent devices through Augmented Reality. 

It is stated that using AR technology for educational purposes attracts the interest and attention of students to the 
class and increase their motivation for the lesson. Thus, it enables the concretization of abstract concepts through vi-
sualization, facilitation of understanding the complex issues and the application of situations and cases that cannot be 
created in the classroom environment as well as conducting the potentially dangerous experiments. Apart from these 
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advantages, the use of AR within educational environment increases the attendance of students to lesson and supports 
inquisitive learning. AR makes the learning process entertaining for the students while contributing to the develop-
ment of students’ collaborative and spatial abilities. However, studies which are carried out through using Augmented 
Reality technology are not adequately seen in Turkey, compared to the world. It can be said that this phenomenon is 
not at a sufficient level especially for the children’s books. Therefore, it is expected that the use of AR technology to 
show more specifically presence in children’s books in Turkey. Based on this motive, this study puts emphasis on the 
use of AR technology in children’s books.

Keywords: Augmented Reality, Children’s Books, Education, Digital Information. 
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1.GİRİŞ
Artırılmış gerçeklik (AG), uygulayıcıya sanal bir gerçeklik sunan, sanal dünya ve gerçek dünya bilgisini 

bütünleştiren, gerçek dünyanın gelişmiş ya da artırılmış gibi görünmesini sağlayan teknolojik bir uygu-
lamadır. Bu araştırmanın yapılmasındaki amaç ise, artırılmış gerçeklik teknolojisinin çocuk kitaplarında 
kullanımının eğitime ve öğrenciye kattığı olumlu-olumsuz durumları ele almak ve aynı zamanda eğitim 
dışında hangi alanlarda fayda sağladığını ortaya koymaktır. 

AG fikrine ait ilk uygulamalar 1930’lu yıllara dayanır. İlk ürün 1939 yılında üretilen View-Master’dır 
(Görsel 1). İçine yerleştirilen filmlerin ışık yardımıyla o ortam içerisinde bulunma hissi veren bir görme 
simülatörüdür. Tamamen mekanik olmasına rağmen bir artırılmış sanal gerçeklik hissi oluşturan ilk ürün 
ise Sensorama’dır. 1962 yılında Morton Heilig tarafından geliştirilmiş; izleyenin kendini sinema veya ti-
yatroda, sahnedeki olayın içinde hissedebilmesi amacıyla 3D streoskopik görüntü, vücudu sallayan bir 
platform, koku düzeneği ve stereo ses sistemi ile kurgulanmıştır. Görme, işitme, dokunma ve koku duyuları 
üzerinden bir sanal ortam sunan bu makine, bilgisayarlara giden sürecin bir göstergesidir (Görsel 2). 

(Görsel 1.  İlk üretilen sanal gerçeklik gözlüğü - Görsel 2. Sensoroma ismi verilen bir makine (https://medium.com, 
15.11.2019)

2.1. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK NEDİR?

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya ile sanal olanın aynı zaman içerisinde birleştirilmesi ve kullanıcıyla 
duyusal olarak bu gerçekliğin hissettirilmesi durumudur. Diğer bir deyişle sanal gerçeklik, gerçek dünya orta-
mının üzerine sanal ve gerçek nesneler eklenerek oluşturulmuş bir ortamdır (Milgram vd., 1994: 1321-1329).

AG sistemi kullanıcının gerçek ve sanal nesneleri aynı ortamda algılamasını sağlar. Son zamanlarda çok 
fazla büyüyen bu teknoloji eğitim alanında yaygınlaşmakta ve kullanımı kolaylaştırmaktadır. Artırılmış 
gerçeklik gerçek dünya görüntüsü üzerine, sanal verilerin eş zamanlı olarak yerleştirildiği bir teknoloji 
olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997: 355–385).

2.2. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANIM ALANLARI 
NELERDİR?

Artırılmış gerçeklik uygulaması, etkileşimli (interaktif) bir teknolojidir. Teknoloji ilerledikçe bu özel-
lik, uygulamanın en önemli parçası olmaktadır. Etkileşim özelliği olmadan kullanılmaya çalışılan ürünler 
hissedilemeyen bir fikir olarak iki boyutlu ve statik olacaktır. AG teknolojisi, askeri, tıp, mühendislik, eğ-
lence, spor, reklamcılık, turizm gibi pek çok alanda aygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Azuma, 1997: 
355–385).

Örneğin tıpta; Doktorlar, hasta ile olası etkileşimlerini veya hasta verilerini daha rahat görebilmek için 
Boston’un Beth Israel Deaconness Tıp Merkezi’nde Google Glass’ı kullanmıştır. Hasta odalarının duvar-
larına ve kapılarına asılmış büyük QR kodları, Google Glass ile hasta kayıtlarını ve bilgilerini doktora 
iletmiştir. Cihaz, doktorların hasta hakkındaki bilgilerini alırken, hastayla göz teması kurmasını mümkün 
kılar (Görsel 3). 

Mühendislik ve mimarlık alanında ise; Google’ın okullara yönelik olarak sunmuş olduğu Clasro-
om ve Slingshot Island gibi uygulamaların dışında en dikkat çekici olan özelliği ise, alışveriş yapmayı 
kolaylaştıran AG uygulamasıdır. (Görsel 4).
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Eğlence alanında kullanılan yöntem ise; özellikle AG teknolojisinin önem kazanmasıyla birlikte 2016 
yılında PokemonGo uygulamasının ortaya çıkışıyla tüm dünyada 100 milyondan fazla indirilen uygulama 
aynı zamanda çıktığı ilk dönemin en çok kullanılan uygulamasıdır (Görsel 5).

    
Görsel 3. AG’in tıp, - Görsel 4. AG’nin Mühendislik ve Mimarlık,
Görsel 5. AG’nin eğlence alanında kullanımına yönelik görseller

(https://medium.com, 15.11.2019)

  
Görsel 6-7. Sanal Kokpit Sistemi – Görsel  8. Heron Uzaktan Kontrol Kokpit
 Sistemi AG’nin Askeri alanda kullanımına yönelik görseller (Yıldırım, 2013, 

880-881, 29.11.2019)
Son yıllarda eğitim amaçlı kullanımıyla ön planda olan artırılmış gerçekliğin öğrenciye sağladığı 

görselleştirme olanaklarıyla, soyut kavramların somutlaştırılması ve anlaşılması daha zor olan konuları 
basite indirgeyerek öğrenilmesini ve öğrencilerin uygulaması tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleş-
tirilmesini de sağlamaktadır (Wojciechowski ve Cellary 2013: 570–585). Bu avantajların dışında, eğitim 
ortamlarında AG kullanımı, öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerin derse katılımını artırmak, 
sorgulayarak, (Rosenbaum vd. 2006: 31–45) yaparak ve yaşayarak öğrenmesini desteklemektedir.  

Bu teknolojinin eğitim ortamında kullanılması, öğrenen-öğreten ilişkisinin daha kaliteli bir ortamda 
olmasını ve eğitim sisteminde yeniliklerin sunulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle teknoloji ve eğitim bir-
birinden ayrılmaz bir ikili olarak, eğitimin her kademesinde kullanılmaya ve eğitimin kalitesini arttırma-
ya devam etmektedir. Eğitimde doğru şekilde kullanılan teknolojik materyaller (metin, çizim, harita, gra-
fik, resim, gerçek obje vd.)  öğrenme sürecini öğrenciler için eğlenceli hale getirirken (Rambli vd, 2013: 
25, 211–219) çocukların etkinliklere katılımını destekler ve aynı zamanda çocuklara yaparak, yaşayarak 
öğrenme fırsatları sunar. 

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde eğitim-öğretim ortamlarında kullanımının okul öncesi 
döneme kadar indiği görülmektedir. Örneğin: Tang vd, bahsettiği gibi, lego oyuncakları kullanılarak öğren-
cilere montaj becerisinin kazandırılmak istendiği çalışmalarında, AG kullanımının öğrencilerin %82 daha 
az montaj hatası yapmalarını sağladığını belirtmektedir. Bu çalışmalarda AG teknolojisinin daha hızlı ve 
düşük maliyetli üretimi sağlamak amacıyla tercih edildiğini söylenebilir (Tang vd, 2003:73–80).

2.3. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÇOCUK KİTABINDA KULLANIM 
YÖNTEMİ VE UYGULANIŞI

AG teknolojisinin önem kazandığı bu dönemde, AG özellikli kitaplar geleneksel kitapların yerini alarak 
hem metin hem de resimlerin fiziksel ya da dijital kopya içeriklerinin yerini almaktadır.  Kitap sayfasına, 
kamerası olan (akıllı telefon, tablet veya bilgisayar) bir teknoloji ürünü gösterildiğinde, kod yöntemiyle 
sayfayı okumakta ve cihazın ekranında bu ek içeriği hareketli, boyutlu ve bazen de sesli bir animasyon 
dizisi olarak görüntülemektedir.

Okul öncesi dönemde kullanılan AG teknolojisi, çocuklara kendi kendine öğrenebilmeyi sağladığı için 
özgüven aşılarken, sorumluluklarını yerine getirip çevresiyle etkileşim (hayal edilenin gerçek dünyaya yan-
sıtılması) kurmasını ve çocuğun sosyalleşmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin işbirliği yapabilme yeteneği-
nin gelişmesini (Kaufmann vd., 2003) ve uzamsal becerilerinin gelişimine de (Shelton ve Stevens vd., 2004) 
katkı sağlamaktadır.
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(Görsel 11-12. Tunçalp, 2017: 1,3, 17.11.2019)

2.4. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÇOCUK KİTABINDA 
KULLANIMININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Okul öncesi dönemde AG teknolojisi kullanımının sağladığı yararlar göz önünde bulundurulduğunda, 

bu dönemdeki çocukların zihinsel, bilişsel, görsel ve duyuşsal gelişimini etkilemekte ayrıca, okudukları 
metni AG teknolojisi ile daha kolay ve anlaşılır bir şekilde öğrenmesini desteklemektedir.

Aynı zamanda AG teknolojisinin grup çalışmasına uygun olduğu, 3D görüntülemenin 2D’ye göre avan-
taj sağladığı, eğitici-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasındaki ilişkiyi canlı tuttuğu, zamandan ve mekândan ba-
ğımsız öğretim imkânı sağladığı ve gözde canlandırılamayan işlemlerin anlaşılmasına yardımcı olduğu 
belirtilmiştir (İçten vd. 2017, 2:111-136).

Bu dönemde teknoloji kullanımının sağladığı yararların yanı sıra olumsuz yönlerinin olduğundan da söz 
etmek mümkündür. Teknolojinin çok fazla kullanılması çocukların fiziksel aktivitelere daha az zaman ayır-
masına sebep olmakta ve bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca dış dünyadan 
soyutlanarak içine kapanık bir birey olarak yetişmesine ve sosyal anlamda iletişim problemi yaşamasına da 
neden olmaktadır (Wu et al. 2014, 62: 41–49). AG teknolojisinin geleneksel olan yöntemlerden bağımsız 
olarak ilerlemesi çocukların daha sonraki dönemlerde bu geleneksel eğitim anlayışını kabul etmekte zorlana-
bileceği ve diğer araç gereçlerle anlatılan derslerdeki motivasyonunda da düşüş olabileceği öngörülmektedir. 

2.5. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ YURTİÇİ VE 
YURTDIŞINDAKİ KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEKLER
AG’nin eğitimde kullanımı konusunda yurtiçinde ve yurtdışında birçok araştırma yapılmış, öğrencilerin 

ve öğretmenlerin bu teknoloji hakkındaki görüşleri çeşitli çalışmalara konu edilmiştir. Örneğin Türkiye’de; 
İbili (2013) 6. sınıf öğrencilerine geometrik cisimler konusunu anlatmak için AG destekli ARGE 3D Ge-
ometri kitabı yazılımını hazırlamıştır. Elde ettiği bulgulara göre bu yazılım zor olan geometri konularının 
öğrenilmesini kolaylaştırmıştır. Bu yöntemle öğrenci bilgisayar etkileşiminin artırıldığı belirtilmiştir. Ay-
rıca Yılmaz (2014), yaptığı çalışmada iki gruba ayrılan 5. sınıf öğrencilerini, sunulan konuyla ilgili hikâye 
yazma etkinliğine göre gözlemlemiştir. Deney grubu, hikâyelerini AG ile artırılan 3 boyutlu resimlerle, 
kontrol grubu ise doğrudan 2 boyutlu resimlerle kurgulamıştır. Çalışma sonucuna göre, AG kullanarak 
hikâye oluşturan deney grubunun başarısı, hikâye uzunluğu ve hikâye kurgulama becerisi açısından, re-
simlerle hikâye oluşturan gruba göre anlamlı düzeyde farklıdır. Bu sonuca göre AG ile hikâye oluşturan 
çocuklar daha dikkat çekici, anlaşılır, heyecan verici ve eğlenceli içerikler oluşturabilmektedirler.

Yurtdışı örneklerine gelindiğinde ise; Pérez-López ve Contero (2013) tarafından AG ortamı ile sindirim 
ve dolaşım sistemlerinin öğrenciye öğretilmesi amacıyla bir yazılım geliştirilmiştir ve bu uygulama ekra-
nında görüntülenen butonlara tıklanarak dijital olarak oluşturulmuş organın 3D görüntüsü ekran üzerinde 
görüntülenmektedir. 3D görüntüler üzerinde seçilen nesnenin üzerinde oluşan şeffaf butonlara tıklandığın-
da ekranın alt kısmından açıklayıcı metinler gösterilmektedir. Çalışma sonucunda öğrenciler tarafından 
alınan bilgilerde; AG teknolojisinin kullanımının öğrenme süreçlerini kısalttığı, motivasyonu arttırdığı, 
memnuniyet derecesini yükseldiği, konunun daha iyi anlaşıldığı sonuçlarına ulaşıldığı belirtilmiştir (İçten 
vd. 2017, 2:111-136).

Bir diğer örnek ise; Di Serio vd. (2012) tarafından İspanya’da bulunan bir ortaokulda zorunlu 
olarak öğretilen görsel sanatlar dersinin üç bölümünde iki oturumlu bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada İtalyan Rönesans Sanatı iki oturumda da konu olarak alınmıştır. Birinci oturumda 
sunulacak 4 farklı eserlerin anlatımı için klasik yöntem (sunu ve açıklama), uygulama ortamı 
olarak küçük ve ışıkları kapalı bir oda tercih edilmiştir. İkinci oturum, okul öğretmenleri tarafından 
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artırılmış gerçeklik teknolojisine (metin, ses, video ve 3D model) sahip 4 farklı eserle, kamera 
bağlantılı masaüstü bilgisayarlar ile donatılmış bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sonucunda iki oturumun kıyaslaması yapılmış ve artırılmış gerçeklik uygulaması olan 
ikinci oturumun öğrencilerin dikkatini çekmede teknik üstünlükleri olduğu, öğrencilerin anlatım 
materyalleri ile etkileşime girebilmesinden dolayı ilgiyi canlı tuttuğu ve öğrenci motivasyonunu 
arttırdığı gözlenmiştir (İçten vd. 2017, 2:111-136). 

2.6. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÇOCUK KİTAPLARINDA 
KULLANILMASININ EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte öğrenme ortamları çeşitlenmiş, geleneksel 

öğrenme ortamları dijital ve web tabanlı öğrenme ortamları halini alarak, eğitimin dijital olarak sunulması 
önem kazanmıştır. 

Eğitim kurumlarının, eğitim standartlarını düzenleyen kuruluşlar, bilişim teknolojilerinin eğitime dâhil 
olması için ciddi bir çalışma yürütmekte ve bu yönde büyük çaplı projeler gerçekleştirmektedirler. Bunun-
la beraber günümüzdeki gençlerin farklılaşan beklentilerini karşılamada, mevcut ve geleneksel eğitim ve 
öğretim programlarının yetersiz kaldığı düşünülmekte ve buna karşılık olarak bu öğretim programları ve 
ortamlarının teknolojiye adapte olabilecek şekilde yeniden tasarlanması zorunlu hale gelmektedir. Çoğu 
durumda, teorik öğrenme profesyonel alanda gerekli becerileri elde edebilmek için yeterli değildir. Öğren-
ciler sadece dinleyici ve pasif bir gözlemci olmamalıdırlar. Bu yüzden fiziksel olarak eğitilmeleri de ge-
reklidir. Günümüz de AG teknolojisi sayesinde öğrenciler, dijital simülasyonlar ve modeller ile etkileşime 
geçip pratik yapabilmekte ve bu sayede fiziksel anlamda da tecrübe sahibi olmaktadırlar. Bu bağlamda AG 
uygulamalarının öğrenciyi motive edip, yeterli becerileri kazanmasında etkili bir rolü olduğu ve bu rolü 
gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir (Büyükuygur, 2018:53).

AG teknolojisinin eğitim alanında öğrenciye faydalar;

• Gerçek nesneleri sanat öğeler ile birleştirip öğrenmeyi destekler,

• Öğrenmeyi kalıcı hale getirir,

• Uzamsal öğrenmeyi destekler,

• Öğretim araç gereçlerini daha ilgi çekici hale getirir,

• Öğrenme araç gereçlerini, öğrenirken uygulanabilir kılar,

• Kinestetik öğrenmeyi destekler,

• Öğrencinin materyaller ile etkileşimini arttırır,

• Bireysel öğrenmeyi destekler. 

3. METODOLOJİ

3.1 ARAŞTIRMA MODELİ

AG teknolojisi kapsamında yurtdışı ve Türkiye’deki mevcut kullanım durumunu örneklendirerek eğitim 
sistemi üzerindeki ve diğer alanlardaki kullanımını ortaya koyan bu çalışma, genel tarama modellerinden 
ilgili literatürün taranması ve nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine bağlı bir araştırma 
olarak kurgulanmıştır.

3.2 VERİLERİN TOPLANMASI

Araştırmaya dair veriler; çoğunlukla AG Teknolojisinin bu zamana kadar olan süreçleri ile ilgili daha 
önce yapılmış araştırma raporu, makale, tez, kitap, dergi yayınlarından ve web sitelerinden edinilerek bira-
raya getirilmiştir. Yine aynı tür kaynaklardan Türkiye ve yurtdışındaki kullanımına yönelik bilgiler toplan-
mıştır. Belirlenen içeriğe göre verilerin nitelikli olarak çocuk kitapları, öğrenci, eğitim  ve farklı alanlarda 
kullanımının olumlu ve olumsuz yönü ele alınarak yorumlanmıştır. 
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3.3 SONUÇ VE ÖNERİLER

AG teknolojisinin çocuk kitaplarında kullanımı, bireylerin eğitiminde yararlı olduğu, öğrencilerin 
zihinsel ve kinetik gelişimleri başta olmak üzere sosyal ortamlarındaki gelişimlerine de olumlu yönde et-
kilediği, geleneksel yöntemlere göre farklı avantajları sağladığı söylenebilir. Ancak bireyin eğitiminde AG 
teknolojisinden yararlanırken, AG’nin çocuklar üzerindeki olumlu yanları üzerinde durulurken olumsuz 
etkilerinden de bahisedilmesi ve onların korunmaları gerektiği dikkate alınmalıdır. Eğitimcilerin öğretim 
etkinliklerini uygularken, çocukları geleneksel eğitimden uzaklaştırmadan, aynı zamanda teknolojiye de 
bağımlı hale getirmeden, öğrencilerin dijital yetkinlikleri elde edebilmelerini sağlayacak, aktif katılımı 
destekleyecek bütün yöntem ve materyallerin birlikte kullanımına özen göstermeleri gerekmektedir. 
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TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN 
GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeki Nacakcı1 – Alaattin Canbay2

Özet
Halk ezgileri, halkın, yaşamsal birikimlerini hiçbir kurala bağlı kalmadan genellikle saf ve özgün duy-

gularıyla müzikal bir dille anlatan sözlü ve yazılı halk kültürünün önemli bir boyutudur. Bu yönüyle halk 
ezgileri yüzyıllardır Türk müziğini besleyen ana kaynaklardan birisi olmuştur. Tarihe tanıklık eden halk 
müziğimizin, geleneklerimizin yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılması bakımından kayıt altına alınma-
sı, derlenmesi çalışmalarına sistematik bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra başlanmış 
ve belirli tarihsel aralıklarla bazen kurumlar bazen de şahıslar tarafından yapılarak günümüze kadar gelmiş-
tir. Şüphesiz ki son yıllarda yapılan derleme çalışmalarında gelişen teknolojinin ve küreselleşmenin etkisi 
hissedilmekte, kayıt altına alınan eserlerin tasnifi ve sunulmasında sorunlar yaşanmaktadır. Buradan hare-
ketle, bu çalışma Türk halk müziği derleme çalışmalarında, karşılaşılan güçlükleri tespit etmek ve çözüm 
önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri, araştırmacıların saha da yaptıkları derleme de-
neyimlerinin yanısıra son yıllarda derleme çalışmalarına katılan araştırmacılarla yapılan görüşmelerden 
elde edilmiştir. Çalışma sonucunda halk ezgilerinin derleme metodolojisi ve kayıt altına alınan eserlerin 
sunumu ve tasnifine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Türk Halk Müziği, Derleme, Halk Ezgisi, Derleme Sorunları

DİFFİCULTİES ENCOUNTERED İN TURKİSH FOLK MUSİC 
COMPİLATİON STUDİES AND SOLUTİON SUGGESTİONS

Abstract
Folk melodies are an important dimension of oral and written folk culture, which expresses the people’s vital ac-

cumulations without any rules, usually with pure and original feelings and in a musical language. In this respect, folk 
melodies have been one of the main sources whic is nourish Turkish music for centuries. Keep the our traditions, folk 
music which is testify and be recorded alive in point of passing on to the next generation and compilation work has 
started in a systematic way after the establishment of the Republic of Turkey and has come to today made by someti-
mes institutions or by individuals at certain historical intervals. Undoubtedly, the effects of developing technology and 
globalization are felt in the compilation studies conducted in recent years, and there are problems in the classification 
and presentation of the recorded works. From this point of view, this study was carried out in order to identify the 
difficulties encountered in Turkish folk music compilation studies and to propose solutions. The datas of the study was 
obtained from the interviews with the researchers who participated in the compilation studies in recent years as well 
as the compilation experiences of the researchers in the field. As a result of this study, suggestions were made for the 
compilation methodology of folk melodies and presentation and classification of recorded works.

Keywords: Turkish Folk Music, Folk Melody, Compilation Difficulties
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Giriş
Halk ezgileri, halkın, yaşamsal birikimlerini hiçbir kurala bağlı kalmadan genellikle saf ve özgün duy-

gularıyla müzikal bir dille anlatan sözlü ve yazılı halk kültürünün önemli bir boyutudur. İnsan yaşamı için-
deki bütün doğal ve toplumsal olaylar sesle birlikte ezgisel bir yapıya dönüştürülerek geleneğin en önemli 
taşıyıcı unsuru haline gelir ve halk ezgilerini oluştururlar. Bu yönüyle halk ezgileri yüzyıllardır Türk mü-
ziğini besleyen ana kaynaklardan birisi olmuş, kültürel kimliğin oluşması ve devam etmesi adına yaşamsal 
bir rol üstlenmişlerdir. Bu önem, tarihe tanıklık eden halk müziğimizin, geleneklerimizin yaşatılması ve 
sonraki nesillere aktarılması bakımından en orijinal haliyle yazılı ve görsel kayıt altına alınması, analiz 
edilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiş, bu durum da halk bilimindeki “derleme” olgusunun doğmasına 
yol açmıştır. 

Bu önem çerçevesinde ülkemizde halk ezgilerinde derlemenin önemini ilk olarak 1896 yılında dilbilimci 
ve tarihçi Necip Asım Yazıksız dile getirmiş, akabinde 1898 yılında Rauf Yekta Bey, yazılarında Anado-
lu’da çok yanık ve etkileyici nağmelere rastlanıldığını ifade ederek halk müziği eserlerinin basılıp yayım-
lanması gerektiğini belirtmiştir. Anadolu’da bilinen ilk halk ezgileri araştırması ise Kütahya’lı bir ermeni 
olan Gomidas Vartabed tarafından 1892 yılında Kütahya civarında yapılmış, bu kapsamda toplam 69 türkü 
derlenip notaya alınmıştır. Diğer taraftan ülkemizde ses kayıt cihazı kullanılarak yapılan ilk alan araştırması 
ise Avusturya’lı Felix von Luschan tarafından 1902 yılında bir fonograf cihazı ile 25 civarındaki türkünün 
kaydedilip 1903 yılında yayımlanması ile gerçekleşmiştir (Kaya, 2019). 

Bireysel yapılan bu çalışmaların dışında ülkemizde sistematik bir şekilde halk müziği derleme çalış-
malarına Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra başlanmış ve belirli tarihsel aralıklarla birbirinin 
devamı niteliğindeki bu çalışmalar çeşitli devlet kurumları ve dernekler tarafından yapılmıştır. Bu süreç 
kısaca özetlediğinde; 1917-1927 yılları arasında faaliyet gösteren ve daha sonra yalnızca batı müziği eğiti-
mi vermek üzere İstanbul Belediyesine bağlanıp İstanbul Konservatuarı adını alan Dârülelhan bünyesinde 
gerçekleşmiştir (Aksu 1999 ve Dalkıran 2013: 182). Üç yıl süren bu ilk derleme çalışmaları sonucunda elde 
edilen yüze yakın notadan 85 tanesi, 1926 yılında iki defter halinde yayımlanmıştır (Kolukırık 2014: 486). 
İsmi Darül Elhan’dan İstanbul Konservatuvarına dönüştürülen kurum, derleme çalışmalarına 1928, 1929 ve 
1932 yılları arasında da devam etmiştir. Bu derlemeler sonucunda da 670 adet türkü 12 defter halinde ya-
yımlanmıştır (Akkaş, 2015: 128). Maarif Vekaleti (Millî Eğitim Bakanlığı) 1924 yılında müzik öğretmenle-
ri vasıtasıyla bir derleme çalışması başlatmıştır. Bu çalışmada ulaşılabilen müzik öğretmenlerine halk şar-
kılarının sözlerinin yazılacağı derleme kartları verilmiş ve bu yolla 100 kadar halk türküsüne ulaşılmıştır. 
Ancak bu çalışma metodolojik sorunlar içerdiğinden 1926-1932 arasında ülkenin önemli müzik adamların-
dan oluşan bir ekip ile derleme çalışmaları yapılmış ve bu derlemeler sonunda derlenen 850 türkü 14 defter 
halinde yayımlanmıştır (Akkaş 2015: 126). Sonraki süreçte “Ankara Halk Evi” nin davetiyle Türkiye’ye 
gelen Macar besteci ve müzikolog Bela Bartok, Maarif Vekaletinin kurduğu bir derleme heyetiyle çalış-
malar yapmıştır. O zamanlar Maarif Vekaletine bağlı Ankara Devlet Konservatuvarının uzun süreli olarak 
planladığı çalışmalar 1936 yılında başlamış ve süreç sonunda 7000’ den fazla türkü kayıt altına alınmıştır. 
Daha sonra 1961’de TRT sürece dahil olmuş ve günümüze kadar belirli aralıklarla derleme çalışmalarında 
bulunmuş ve günümüzde TRT Türk Halk Müziği repertuvarının oluşmasına öncülük etmiştir. Tabi bu süreçte 
Milli Folklor Enstitüsü, Milli Folklor araştırma Dairesi, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü gibi kurumların yaptığı katkılar da göz ardı edilmemelidir. Özel bir statüsü olmamasına karşın 
resmî kurumlarca desteklenen Türk Halk Bilimi Derneği de bazı derleme çalışmalarında bulunmuştur. 1927 
yılında kurulan dernek bir süre sonra Eminönü Halkevine devrolmuş ve bu çalışmalar 1932 yılına kadar 
devam etmiştir (Balkılıç 2009: 86).  

Ülkemizde halk ezgileri adına yapılan tüm bu derleme çalışmaları şüphesiz ki çok değerli, kültürel 
ürünlerin korunması ve aktarılması sorumluluğunu taşıması bakımından da çok anlamlıdır. Ancak yapılan 
bu çalışmaların, zamanın olumsuz koşulları, maddi ve teknolojik olanaksızlıklar, derleme metodolojisin-
den kaynaklanan farklılık ve yetersizlikler, elde edilen ürünlerin arşivlenmesi, analiz edilmesindeki sorun-
lar gibi birçok etkenden dolayı tam anlamıyla amacına ulaştığı söylenemez.

Türk Halk Müziği Derleme Çalışmalarındaki Sorunlar
Bu başlık altında genel olarak THM’ de yapılmış derleme çalışmalarında karşılaşılan sorunlara farklı 

araştırmacıların bakış açısından değinilecektir. Bu bağlamda;
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Dağlı (2015) uzman derlemecilerin karşılaştıkları sorunları şu şekilde özetlemektedir.

−	 Ulaşım zorlukları 

−	 Uzun bir zamana ihtiyaç duymanın getirdiği zorluklar 

−	 Konaklama zorlukları 

−	 Derlemeci ile kaynak kişiler, köylüler arasında yabancılık olmasından kaynaklanan çekinceler 

−	 Uygun kaynak kişi veya kişileri bulmanın zorlukları 

−	 Ses- görüntü veya not kaydı alınırken çıkarılan engeller 

−	 Yaş farkından kaynaklanan doğru iletişim kurmada yaşanan zorluklar 

−	 Cinsiyet farklılığından kaynaklanan engeller 

−	 İdeoloji içeren konularda oluşan doğal engeller”

Arat (2001), “Türk Halk Müziğinde Derleme” başlıklı yüksek lisans tezinde derleme sorunlarını;

o Ülkemizde yapılan derleme çalışmalarının yetersizliğine yönelik,

o Zaman geçtikçe yok olan halk müziği ürünlerine yönelik,

o Derleme çalışmalarında çeşitli yönlerde oluşmuş aksaklıklara yönelik,

o Yapılmış derleme çalışmalarında repertuvara kazandırmanın dışında yapılan tahlil ve inceleme ça-
lışmalarının yetersizliğine yönelik,

o Repertuvara kazandırılmış türkülerin söz ve ezgi sorunlarına yönelik

o Anonimlik ve beste türkü meselesine yönelik” meseleleri başlıkları altında incelemiştir.

Aydın (2001), ise derlemeye daha çok metodolojik açıdan yaklaşmış, öncelikle derleme yapmanın aşa-
malarının, Ön çalışma, Saha (alan) çalışması, Analiz (çözümleme), Değerlendirme olarak dört aşamada 
incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra bir derlemecide bulunması gereken temel derleme teknik-
lerine ilişkin bilgilerin yanındaki nitelikleri belirtmiştir.  

Aydın’a göre halk müziği derlemecisinde bulunması gereken nitelikler şu şekildedir:

• “Yüzeysel olmayan, geniş̧ müzik bilgisi,

• Çok iyi bir işitme dolayısıyla çok iyi notalama ve solfej becerisi,

• Derleme yapacağı yörenin melodik ve ritmik özellikleri hakkında bilgisi, 

• Eser yorumu yapabilecek şekilde GTHM tür ve bicim bilgisi, 

• Derlediği ezgilerin daha önce derlenip derlenmediğini, derlendiyse hangi yayınlarda yer aldığını 
bilecek kadar repertuvar ve bibliyografya bilgisi,

• Edisyon-kritik bilgi ve becerisi,

• Geleneksel Türk Halk Edebiyatı bilgisi bulunması gerekir.”

Ekici (2013), ise, “Halk Bilimci kendi çalışma alanını daha güçlü ve önemli göstermek için “Halk Bi-
limci” değil “Halk Edebiyatçısı” olduğu gibi söylemlere yönelmiş, Halk Müziği ve Halk Dansları tamamen 
Halk Bilimi alanının dışında tutularak sadece Konservatuvar veya Güzel Sanatlar gibi kurumlarda oluştu-
rulan müzik ve dans konularındaki bilim dallarının araştırma konuları gibi görülmüş, araştırma konularının 
teorik yönü tarih bilimine, sanatsal alanları sanat tarihi ve el sanatları alanlarına bırakılırken, kırsaldaki 
kültürel yapıların sosyal yapılarla ilişkisi antropologlara, kent ortamındaki yeni kültürel alanlar ve bu alan-



Zeki NACAKCI, Alaattin CANBAY • 129 

lardaki üretimler ise sosyologlara terkedilmiştir.” İfadeleriyle konuya ilişkin farklı bir bakış açısıyla sapta-
malarda bulunmuştur.

Görüldüğü üzere birçok araştırmacı, halk müziğindeki derleme çalışmalarına ilişkin sorunları benzer ve 
farklı yollardan ele almışlar, ilaveten derleme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususları belirtmiş-
lerdir. Mevcut saptamalar ve geçmişten günümüze gelişen teknolojik şartlar, sosyal medya, küreselleşme de 
denilebilecek kültürel benzeşimin etkisi gibi unsurlar göz önüne alındığında günümüzde THM’ de yapılan 
derleme çalışmalarındaki olumlu ve olumsuz etkenler şu şekilde özetlenebilir.

Öncelikle, dijital arşivlemedeki teknik unsurların gelişimi, birçok derleme çalışma sahasına, geçmiş 
yıllara göre ulaşımın daha kolay olması, sesli ve görsel kayıt cihazlarındaki teknolojik gelişimin, geçmiş 
yıllarda yaşanan kayıt sorununu ortadan kaldırması, olumlu gelişmeler olarak düşünülmektedir. Buna göre, 
geçmiş yıllara göre bazı güçlüklerin ortadan kalktığı görülse de günümüzde yapılan derlemelerde benzer 
sorunların devam ettiği görülmektedir. 

1. Metodolojik ve kuramsal sorunlar

2. Derleme yapılan sahadaki insan kaynaklarının nesiller arası bağının zayıflaması

3. Sahadaki insan kaynaklarında yaşanan etik sorunlar 

4. Denetleme, analiz ve değerlendirme sorunları

5. Araştırmalara yeterince maddi destek sağlanamaması

6. Küreselleşme ve yozlaşmanın etkisi

7. Sosyolojik bağın yeterince kurulmaması

8. Derlenen eserlerin künye bilgilerinin modellenmesi ve aktarımındaki yanlışlıklar

9. Basılı kaynaklardaki nota yazım yanlışları ve benzer eserlerdeki uyumsuzluklar

10. Yörenin müzikal izlerini taşıyan türkü formundaki bestelerin repertuvara dahil edilmemesi sorunu

Sahada Yapılan Güncel Derleme ve Alan Araştırmalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

• Derleme çalışmalarının tek bir elden koordine edileceği, arşivleneceği, bir birim sorunu 

• İletişim ve medya organizasyon birimi, sürdürülebilirlik

• Halk biliminin diğer unsurlarıyla disiplinler arası çalışma ve birliktelik

• Yapılan derleme çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan ve çözümünde güçlük çekilen en önemli so-
runlardan biri; ezgilerin alınacağı kaynak kişilerin vefat etmiş olma durumudur. Bu tip durumlarda, 
eseri kaynaktan duyup seslendirebilen aktarıcı bir kişinin bulunması ve eserin kayıt altına alınması 
gerekmektedir.

• Saha çalışmasında karşılaşılan başka bir sorun; kaynak kişilerin geçmişe yönelik hafıza sorunları 
yaşaması ya da bildiği ezgileri rahatsızlıkları nedeniyle bir şekilde doğru aktaramamasıdır.   Bu tür 
sorunlar; odak görüşme yöntemi çerçevesinde, ezgileri ilgili kaynak kişiden dinleyip seslendiren 
kişilerin, kaynak kişiyle aynı ortamda buluşturulması ve eserin icra edilmesi ile çözülebilir.

• Karşılaşılan ve çözümünde en çok zorluk yaşanan bir başka sorun ise yörede yaygın olarak çalınıp 
söylenen; ancak yazılı kayıt altına alınmamış eserlerin, farklı yerlerde birden fazla kişi tarafından 
sahiplenilmesidir. Bu tip eserlerde yöre ekibinden danışma heyetini oluşturulmalı ve ortak bir görüş 
belirlenmelidir. 

• Yapılan derleme çalışmalarında, ülkemizin farklı yörelerinde icra edilen ve TRT repertuvarına gir-
miş türkülerin nadiren de olsa söz ya da ezgilerinin farklı varyasyonlarıyla icra edilmesiyle karşıla-
şılabilir. Bu tip türküler çeşitleme olarak arşivlenmelidir.
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Bu güçlükler göz önüne alındığında güncel derlenen ve notaya alınan eserlerin künye bilgileri aşağıdaki 
esaslar dikkate alınarak oluşturulmuştur:

• Kaynak kişi: Eser Sahibi

• Kimden Alındığı (Aktaran): Eseri kaynak kişiden derleyiciye aktaran kişi

• Derleyen: Kaynak kişi veya aktaranla yüz yüze görüşerek eseri tüm bilgileri ile kayıt altına alan kişi 
ya da kurum

• Kaynak alıntı gereci: Eserin elde edilme yöntemi (Plak, Kaset, Sosyal Medya, vb.)

• Repertuvara Kazandıran: Eseri herhangi bir kaynak alıntı gerecinden belgeleyip kayıt altına alan 
kişi ya da kurum

• Notaya Alan: Eseri notaya alan kişi 

• Derleme Tarihi: Eserin ilk derlendiği tarih

• Yöresi: Eserin derlendiği yer

• Açıklamalar: Esere ait özel bilgiler (Hikayesi, yöreye özgü kelimeler vb.)

Eserlerin künye bilgileri ile nota gösterim biçimine ilişkin örnek 
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FIVE TOWNS COLLEGE: CURRICULUM  FOR EDUCATION AND 
PERFORMANCE MAJORS

Dzhuneyt Mustafa, Adjunct Professor 
This article will briefly discuss the history of Five Towns College in Long Island, New York. This is the 

only private college in Long Island that specializes in commercial, classical and liberal art studies. Under-
graduate degree programs include: business management, film/video, interactive computer graphics, jazz/
commercial music, mass communications, music education, theatre arts. This article will talk about educa-
tion and performance majors and their curriculum as well as degree requirement. 

SECTION I:  OPERATIONS    

Historical Context

The original motivation for the founding of Five Towns College came from a group of concerned Nassau 
County citizens who wished to provide Long Islanders with an alternative to the large public and indepen-
dent postsecondary institutions that characterized higher education in the region at the end of the 1960s.  
The name of the College came from an unincorporated association of five towns located in the southwestern 
corner of Nassau County. A narrative history of the College is available online (https://www.ftc.edu/about-
five-towns-college/).

Following years of petitioning and work with the New York State Education Department, the College 
was provisionally chartered by the NYS Board of Regents in February 1972.  Opened in 1974, the first 
campus, consisting of 9,000 square feet, was located in Merrick, NY. An Absolute Charter was granted by 
the Regents on June 26, 1982.  Shortly thereafter (Fall 1983), the College relocated to a 34,000 square foot 
campus in, Seaford, NY to better serve its growing student body.  In February 1988, Five Towns College 
was initially accredited by the Middle States Association of Colleges and Schools (MSA).  The College’s 
accreditation has been subsequently reaffirmed continuously, as set forth in the Middle States Commission 
on Higher Education (MSCHE) Statement of Accreditation Status:

(https://www.msche.org/institution/0707/)

MSCHE remains and will remain as the College’s primary accrediting agency for Title IV purposes.

Almost from its inception, Five Towns College developed a niche and reputation for programs that serve 
creative students. This characteristic was not only attributable to the fact that the College’s first president 
was a professional musician and certified music educator (K-12); but also, to the cultural happenings that 
defined the era when the College was formed.  Indeed, when the original Board of Trustees first petitioned 
the Regents in 1969, it was in the shadow of the Woodstock Music Festival, the development of album-ori-
ented rock, the rise of the FM stereo broadcast spectrum, innovations in multi-tack recording, and the en-
thusiasm surrounding the 1969 World Series Champions New York Mets and the launch of the New York 
Jets Football team franchise.

The fact that Five Towns College was the first institution of higher education in New York State to offer 
a contemporary music program furthered its developing reputation as a creative institution. Prior to offering 
a program in Jazz/Commercial Music leading to the A.A.S. degree, New Yorkers interested in studying con-
temporary music were forced to leave the state to pursue this interest.  In 1990 the New York State Board 
of Regents elevated the College to baccalaureate status when it granted the Board the authority to confer 
the Bachelor of Music degree (Mus.B.) in Jazz/Commercial Music, and subsequently in Music Education. 
Solidifying its reputation for innovation in the arts, the College was the first in New York State to offer a 
concentration in multi-track audio recording and in music business.  

In 1992, the College relocated to its current campus in Dix Hills, NY. Moving to the much larger and 
permanent campus location afforded the opportunity to add new programs and facilities.  The Bachelor of 
Professional Studies (B.P.S.) degree in Business Management was added in 1993, the Master of Music de-
gree in Music Education or Jazz/Commercial Music (with concentrations in Composition/Arranging, Music 
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Performance, Music History, and Music Technology) was added in 1997; in 1999 Five Towns received the 
authority to confer a Bachelor of Fine Arts degree with programs in Theater and Film/Video. Today, it is the 
only institution of higher education on Long Island that has discreet programs in Theatre Arts and in Film/
Video leading to the B.F.A. In 2000 the Regents granted the College the authority to confer the Bachelor of 
Science (B.S.). Subsequently the NYSED registered programs with programs in Childhood Education and 
in Mass Communication. In 2003, the Regents elevated the College once again to doctoral status, making it 
one of only 34 doctoral granting institutions in the entire state, when it granted the College the authority to 
confer the Doctor of Musical Arts (D.M.A.) degree.  Subsequently NYSED registered four distinct D.M.A. 
degree programs: Music Performance, Composition/Arranging, Music Education, and Music History and 
Literature. From its modest beginning as a specialized commuter junior college, Five Towns College has 
developed into a more comprehensive senior institution of higher education that offers post-secondary pro-
grams from the associate through to the doctoral level.

SECTION II: PURPOSES  

Mission Statement

Five Towns College is a creative learning community that develops in students the knowledge, skills, 
and competencies necessary to pursue careers in the performing arts, media and communications, business 
and industry, and the teaching professions, Through programs that combine general education and content 
specialty areas, the undergraduate and graduate curricula integrate rigorous academic inquiry, industry 
standard technologies and facilities, experiential learning, and respect for diversity and ethical values. In 
so doing, the College helps each student to expand their unique talents to the fullest, while also preparing 
graduates to contribute to the advancement of society.

Goals of the College

• To develop in undergraduate students’ college-level proficiencies in general education.

• To develop in undergraduate students’ content expertise within the context of specific career objec-
tives.

• To strengthen graduate students’ professional-level proficiencies in content-specific areas.

• To engage in strategic planning activities that nurture a culture dedicated to institutional and student 
learning assessment, and lead to clearly articulated student achievement outcomes.

Educational Relevance

Five Towns College has an established and growing reputation for educational innovation and excel-
lence. It is in the vanguard of those institutions that have recognized and responded to the unique responsi-
bilities and opportunities that are the province of highly focused and specialized institutions. The College 
is committed to providing relevant educational opportunities to the widest mix of students. It is aware of 
its pivotal role in educating tomorrow’s workers—and doing so in terms of what is required to succeed 
economically, techno-logically and culturally in the 21st century.

Faculty

In addition to possessing the requisite professional preparation and appropriate educational experience, 
the members of the faculty are individuals who have demonstrated teaching skill, an ability to relate to stu-
dents as individuals, and a genuine interest in enriching the life of the College community. They are com-
mitted to helping each student learn to the best of the student’s ability. Faculty serve as academic advisors, 
lead various extracurricular activities, and provide support services to students as tutors
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SECTION III: MUSIC EDUCATION AND PERFORMANCE PROGRAMS 

Jazz/Commercial Music Program 

Music Performance Concentration 

Bachelor of Music (Mus.B.) Degree

Overview

The Performance Concentration is designed for students planning to pursue careers as professional per-
formers. It provides a common core of technical studies and a foundation of specialized courses such as har-
mony, improvisation, MIDI, ensemble performance, popular music labs, jazz labs, and private instruction.

Music Performance Concentration

AUD 303 - MIDI Applications; Credits: 3 or BUS 275 - Social Media Concepts and Practice; Credits: 3
JRJR      - Junior Jury; Credits: 0

MUS 261 - Computer Music Notation; Credits: 3
MUS 304 - Popular Music Lab 1; Credits: 1

MUS 305 - Jazz Lab 1; Credits: 1
MUS 404 - Popular Music Lab 2; Credits: 1

MUS 405 - Jazz Lab 2; Credits: 1
MUS 315 - Commercial Arranging; Credits: 2

MUS 318 - Improvisation 1; Credits: 2
MUS 319 - Improvisation 2; Credits: 2

MUS 393 - Instrumental Conducting; Credits: 2
MUS 394 - Choral Conducting; Credits: 2
MUS 451 - Keyboard Harmony; Credits: 2

MUS _- Music Composition Elective; Credits: 2
Total Concentration Credits: 24

Recommended Sequence of Courses

Course Code Course Name Credits
Semester 1

AML 141 Applied Music Lesson 1 2
ENG 101 English Composition 1 3
ENS   Ensemble Elective (1) 1
MUH   Music History Elective 100-200 Level (1) 3
MUS 111 Harmony 1 3

MUS 121 Sight Singing 1 1

MUS 123 Ear Training 1 1

MUS 185 Keyboard Skills 1 1
Total 15
Semester 2

AML 142 Applied Music Lesson 2 2
ENG 102 English Composition 2 3
ENS   Ensemble Elective (2) 1
FRJR   Freshman Jury 0
MUS 112 Harmony 2 3
MUS 122 Sight Singing 2 1
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MUS 124 Ear Training 2 1
MUS 186 Keyboard Skills 2 1
SPE   Oral Communication Competency Elective 3

Total 15
Semester 3

AML 241 Applied Music Lesson 3 2
ENS   Ensemble Elective (3) 1
MAT   Quantitative Competency Elective 3
MUS 211 Harmony 3 3
MUS 221 Sight Singing 3 1
MUS 223 Ear Training 3 1
MUS 285 Keyboard Skills 3 1
PSY 101 General Psychology 3

Total 15
Semester 4

AML 242 Applied Music Lesson 4 2
ENS   Ensemble Elective (4) 1
MUS 212 Harmony 4 3
MUS 222 Sight Singing 4 1
MUS 224 Ear Training 4 1
MUS 261 Computer Music Notation 3
MUS 286 Keyboard Skills 4 1
SCI   Scientific Competency Elective 3
SOJR   Sophomore Jury 0
t Total 15

Music Education Program

Instrument Concentration 

Bachelor of Music (Mus.B.) Degree

Overview

The Instrumental concentration is designed for students whose major focus is a band or orchestra instru-
ment (brass, woodwinds, percussion, strings, etc.). Along with the required courses for all Music Education 
majors, methods courses for the Instrumental Concentration include advanced classes in either brass and 
woodwind methods or advanced classes in upper and lower strings methods. The same holds true for advanced 
repertoire classes in these areas. Instrumentals also take a vocal methods class designed for non- vocal majors.

Instrument Concentration

EDU 335 - Instrumental Music Education Band 1; Credits: 1 or EDU 337 - Instrumental Music Education Strings 
1; Credits: 1
EDU 336 - Instrumental Music Education Band 2; Credits: 1 or EDU 338 - Instrumental Music Education Strings 
2; Credits: 1
MUE 252 - Upper Strings Methods 2; Credits: 1 or MUE 262 - Brass Methods 2; Credits: 1
MUE 272 - Lower Strings Methods 2; Credits: 1 or MUE 282 - Woodwinds Methods 2; Credits: 1
MUE 290 - Vocal Methods; Credits: 2
Total Concentration Credits: 6
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Recommended Sequence of Courses

Course Code Couse Name Credits
Semester 1

AML 141 Applied Music Lesson 1 2
ENG 101 English Composition 1 3
ENS   Ensemble Elective (1) 1
MAT   Quantitative Competency Elective 3
MUS 111 Harmony 1 3
MUS 121 Sight Singing 1 1
MUS 123 Ear Training 1 1
MUS 185 Keyboard Skills 1 1
SPA 101 Spanish 1 3

Total 18
Semester 2

AML 142 Applied Music Lesson 2 2
ENG 102 English Composition 2 3
ENS   Ensemble Elective (2) 1
FRJR   Freshman Jury 0
MUE 216 Four-Part Harmony 1 3
MUS 122 Sight Singing 2 1
MUS 124 Ear Training 2 1
MUS 186 Keyboard Skills 2 1
PSY 101 General Psychology 3
SPA 102 Spanish 2 3

Total 18
Semester 3

AML 241 Applied Music Lesson 3 2
ENS   Ensemble Elective (3) 1
MUE 217 Four-Part Harmony 2 3
MUH 204 World Music 3
MUH 312 Medieval/Renaissance Era 2
MUS 221 Sight Singing 3 1
MUS 223 Ear Training 3 1
MUS 285 Keyboard Skills 3 1
SPE   Oral Communication Competency Elective 3

Total 17
Semester 4

AML 242 Applied Music Lesson 4 2
ENS   Ensemble Elective (4) 1
MUE 220 Guitar Methods 1
MUE 240 Percussion Methods 1
MUE 250 Upper Strings Methods 1 1
MUH 314 Baroque/Classical Era 2
MUS 218 Form and Analysis 3
MUS 222 Sight Singing 4 1
MUS 224 Ear Training 4 1
MUS 261 Computer Music Notation 3
MUS 286 Keyboard Skills 4 1
SOJR   Sophomore Jury 0

Total 17
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Degree Requirements

The graduate program in Music Education requires satisfactory completion of thirty-six 36 credits of 
approved graduate courses including a research project and 25 hours of field experience. It is designed for 
those individuals who have Provisional/Initial Certification and wish to attain Professional Certification to 
teach grades K-12. Twenty-four (24) of these credits must be completed in residence in order to be eligible 
for the master’s degree. The program provides qualified students the opportunity to advance their study and 
research in music education and earn a Master of Music degree (M.M.). All requirements must be complet-
ed within five years of the date of matriculation.

Admission Standards

All applicants for admission are required to have Provisional/ Initial Certification and demonstrate by 
audition significant musical skills and a commitment to the advancement of their personal and professional 
accomplishments. Completion of an undergraduate major in music education with at least 36 credits of ap-
plied music courses and a 2.75 overall G.P.A. are required for admission.

Students in the graduate program in Music Education take 18 credits of music education courses, 12 
credits of music core courses, and 6 elective credits to complete the 36- credit requirement for the Master 
of Music degree.

Graduation Requirements

Candidates for the Master’s Degree must complete all requirements within five years of the date of 
matriculation.

1. Satisfactory completion of thirty-six (36) credits of course work that are designed to have the student 
acquire knowledge, expertise, and research skills in the field.

2. 25 hours of field experience.

3. A minimum of 24 credits at the College.

4. A minimum Grade Point Average of 3.0.

5. A research project approved by the Graduate Advisor. If continuous matriculation has not been 
maintained, a reevaluation of credentials will be required.

Conclusion 
As you can see performance and education majors require vigorous course of study to complete their 

degree requirements. The school is currently elevating its standards even more by aligning with criteria of 
the National Association of Schools of Music (NASM).

Bibliography 
https://www.ftc.edu/

https://www.msche.org

https://nasm.arts-accredit.org/
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BERLİN DUVARI YAZILARINDAN BİR YAZI KARAKTERİ 
TASARIMI: RABBIT 

Kader SÜRMELİ1, Selin Yaprak Türkölmez BALKARA2

Özet
İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sona ermiştir. Savaşın ardından baş-

layan Soğuk Savaş döneminde, Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından dört işgal bölge-
sine ayrılmış olan Almanya, Komünist-Kapitalist çatışmanın merkezi haline gelerek, Batı ve Doğu olarak 
ikiye bölünmüştür. Bölünmenin ilk yıllarında tel örgülerle sınırların belirlendiği başkent Berlin’de, baskıcı 
rejimden kaçanları engellemek adına Doğu Almanya rejimi tarafından 1961 yılında Berlin Duvarı inşa 
edilmiştir. Bir süre sonra Berlin’i fiziki olarak ikiye ayıran duvarın Batı Almanya’ya bakan yüzüne, tüm 
dünyadan duvarı görmeye gelen sanatçılar, ziyaretçiler ve yerel halk tarafından kendi dillerinde protesto 
içerikli yazılar yazılmıştır. Böylece 1989 yılında yıkıldığı güne kadarki süreçte duvar, insanların duygu ve 
düşüncelerini yazarak, çizerek ve boyayarak ifade edebilecekleri bir platform haline dönüşmüştür. 

Bu çalışmada, literatür tarama ve Berlin Duvarına ait görsellerden elde edilen veriler ışığında,  duvar 
yazılarının incelenerek analiz edilmesi ve bir yazı karakteri tasarımı gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Ta-
sarlanan yazı karakterine, duvarın doğu bloğuna bakan tarafında bir iç duvar daha inşa edilerek oluşturulan 
güvenlik koridorunu yaşam alanı haline getirmiş olan tavşanlardan dolayı “Rabbit” adı verilmiştir. Majis-
kül ve serifsiz harflerden oluşan bu yazı karakterine ait yazı ailesi kullanılarak, “Berlin Duvarı Tipografisi” 
adı verilen bir de kitap tasarımı yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Berlin Duvarı, Grafik Tasarım, Tipografi, Yazı Karakteri Tasarımı

A TYPEFACE DESIGN CREATED FROM BERLIN WALL WRITINGS: 
RABBIT 

Abstract
The Second World War was ended by the defeat of Nazi Germany in 1945. During the Cold War period 

that began after the World War II, Germany, which was divided into four allied occupation zones by United 
States, Great Britain, France and Soviet Union, became the center of the communist-capitalist conflict and 
was divided into two parts as West and East. During the first years of the division the boundaries were de-
termined with barbed wire but in 1961, The Berlin Wall was built by the East Germany regime in order to 
prevent those who wanted to escape from the oppressive government in the capital city Berlin. After some 
time, protest writings were written on the west side of the wall done by the artists, visitors and local people 
from all over the world who came to see the structure that physically divides Berlin. Thus, the wall became 
a platform where people could express their feelings and thoughts by writing, drawing and painting until 
its fall in 1989. 

This article aims to analyze the writings on the wall, obtained from the historical photos and to design a 
typeface created from those handwritings. By constructing an inner wall, which was facing the eastern side, 
East Germany desired to build a security corridor. This line became a habitat for rabbits and therefore the 
typeface is named after them. Also by using this typeface, that contains only capital and serif letter forms, 
a booklet called “Berlin Wall Typography” is designed.

Key Words: Berlin Wall, Graphic Design, Typeface Design, Typography 

1 Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, kadersurmeli@gmail.com
2 Öğr. Gör. Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü, selinturkolmez@gmail.com
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Giriş
Duvarlar politik nedenlerle oluşmuş bir sınır çizgisinin fiziksel belirtisidir. Topluluk bilincinin oluş-

masına ve içerisi ile dışarısı arasında bir ayrım yapmaya yararlar. Tarihinin büyük bir bölümünde Berlin, 
duvarlarla çevrilmiştir (Greinacher, 1991:1). Bunların arasında en bilineni, soğuk savaş döneminde inşa 
edilmiş olan, yirminci yüzyılın en büyük siyasi, ekonomik ve ideolojik ayrımlarından biri haline gelen 
Berlin Duvarı’dır. 

1945 yılında, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından müttefik güçlerin her biri 
ülkenin bir bölümünü kontrol altına almıştır. Almanya’nın dört işgal bölgesine ayrılmasıyla başkent Berlin 
de kendi içinde müttefik güçler tarafından dört bölgeye bölünmüştür (Resim 1). Bu işgal sonucunda 1949 
yılında, iki ayrı ideolojiye sahip Almanya ortaya çıkmıştır. Böylece Doğu ve Batı Almanya Cumhuriyetleri 
kurulmuştur. Genellikle Batı Almanya olarak bilinen Federal Almanya Cumhuriyeti, İngiliz, Fransız ve 
Amerikan bölgelerinden oluşan bağımsız, demokratik bir yapıya sahiptir. Doğu Almanya yani Almanya 
Demokratik Cumhuriyeti ise Sovyetler Birliği önderliğinde sosyalist, komünist bir devlet olarak kurulmuş-
tur (Schmidt, 2011:59). Ülkenin bölünmesinden sonra kısa bir süre, Doğu ve Batı Berlin arasındaki sınır 
kontrollü olarak açık kalmıştır. Farklı para birimleri gibi ayrımlar olmasına rağmen şehir tramvayları iki 
bölge arasında çalışmış ve insanlar birbirlerini ziyaret edebilmişlerdir (Maurer, Salter, 2011:26-27). Bir 
süre sonra Batı Almanya refah ortamını sağlamış ancak Doğu Almanya ekonomik mücadele içerisine gir-
miştir. 1950’lerde, bir kaç milyon insan Batı Almanya’ya iş aramak ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip 
olmak için iltica etmiştir. Bu durum karşısında Doğu Alman hükümeti giderek azalan nüfusunun sonucunda 
iş gücünü kaybetme kaygısıyla sınır geçişlerine katı kurallar getirmiştir. Berlin, nükleer savaşla birbirlerini 
tehdit eden Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki siyasi çatışmaların yaşandığı ve soğuk savaş politika-
larının hararetlendiği bir merkez haline gelmiştir. Tüm bu yaşanan gerilimlerin sonucunda 1961 yılında 
Doğu Almanya hükümeti Batı Almanya ile arasında bir sınır oluşturacak olan Berlin Duvarı’nı inşa etmiştir. 
Duvarın yıkımına kadar ki süreçte, Doğu Almanya bir kaç kez duvarı güçlendirmiş, çeşitli noktalara gözcü 
kuleleri yerleştirmiştir. Batı Almanya sınırları içerisinde kalan halkın duvara olan erişimi engellenmezken, 
Doğu Alman hükümeti Batı’ya kaçışları engellemek amacıyla yapılan bu yenilemelere ek olarak elektrikli 
tel ve mayınlardan oluşan, duvar boyunca ilerleyen ikinci bir iç duvar daha inşa etmiş ve bu sayede ‘ölüm 
hattı’ denilen güvenlik koridorunu oluşturmuştur. Ayrıca Batı Almanya’ya kaçmak isteyenleri rahatlıkla 
görebilmek için duvarın doğuya bakan tarafını beyaza boyamıştır. 

Duvarın üzerine yapılan resim ve yazıların çoğu bölünmeye, komünizme, duvarın kendisine, totalitariz-
me vb. karşı protesto içerikli yazılardır ve ilk kez direnişçiler, anarşist punklar, Türk göçmenler ve Ameri-
kan işgal bölgesindeki yerleşimciler tarafından yazılmıştır. Fransız sanatçı Thierry Noir’ın duvar üzerine 
çizen ilk sanatçılardan biri olduğu ve bu girişiminin diğer sanatçı ve ziyaretçiler tarafından devam ettirildiği 
bilinmektedir. Berlin Duvarı aynı zamanda ilk nesil grafiti yazılarının da buluşma noktası olmuştur. 

Resim 1: “Almanya’nın İşgal Bölgesi Haritası”
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Bu yerel grafiti kültürünün gelişmesinde Batı Berlin’de bulunan Amerikan askerlerinin çocuklarının da 
rolü büyüktür. Bu durum ilk yazıların, New York grafitilerinin etkisi altında kalmasının başlıca sebeplerin-
den biri olmuştur. Duvarın batı tarafına bakan yüzünde yazı ve resimler giderek çoğalmış, doğu tarafında 
ise duvar boş, steril bir yüzey olarak kalmıştır. Burada düşüncelerin özgürce ifade edilişi, toplumların sos-
yal ve kültürel farklılıklarının bir simgesi haline gelmiştir. 

Berlin Duvarı bir sembol olarak özellikle Batı Almanya için propaganda aracı haline gelmiştir. 1960’la-
rın başlarında, duvarın Batı tarafındaki yüzünde protesto içerikli duvar yazıları ortaya çıkmıştır. 1980’lerde 
ise duvar üzerindeki resim ve yazıların sayısında bir artış yaşanmıştır. Dünyanın her yerinden gelen insanlar 
tarafından duvar yazıları, muraller ve grafitiler yapılmıştır. Uluslararası sanatçılar, duvarı bir çeşit sergi 
alanı olarak kullanmışlardır. Berlin Duvarı sadece bir propaganda savaşında yer alan bir araç değil aynı 
zamanda fikirlerin görsel yolla temsil edildiği bir yüzey haline dönüşmüştür. Duvarın yenilendiği 70’li 
yıllarda yapının batı yüzünde az sayıda yazılar görülse de henüz duvar sanatı tam olarak başlamamıştır. An-
cak 1980’lerin başında Keith Haring, Thierry Noir gibi uluslararası tanınmış sanatçılar Berlin Duvarı’nda 
etkileyici duvar resimlerinin ilk örneklerini yapmışlardır (Brooke, 2007:4-12). 

Berlin Duvarı’nda kelimeler, sözcük öbekleri ve bunların yanında sanatsal işler görülmektedir. Yapılan 
işler kategorize edilirse, muraller ve grafitiler olarak sınıflandırılabilirler. Muraller, politik şartlara bir tepki 
niteliğinde, 1967 yılında ortaya çıkmıştır. İç ve dış mekanlarda, açıkça fikirlerin ifade edildiği ve çok sayıda 
insanın aynı anda izleyebileceği duvar resimleri olarak da tanımlanabilir (Greaney, 2002: 8). Grafiti ise, bir 
birey veya grup tarafından kamusal alanın illegal yollarla işaretlenmesini içeren görsel bir iletişim biçimidir 
ve kökeni İtalyancadan gelen duvara yazı yazmak, çizmek anlamına gelmektedir (Alexiou, 2017:19). Du-
varlara yazı yazma, kişinin varlığının kanıtı olarak iz bırakma eylemi temel bir dürtüdür (Brooke, 2007:15). 
Yapılan bu yazı ve resimler, çoğu insanın görmezden gelmeye çalıştığı bu yapının varlığını görülür kılmıştır 
(Resim 2).

“ghetto, ghetto, ghetto” (getto, getto, getto), “If you love somebody set them free” (Eğer birini seviyor-
san onları özgür bırakırsın), “Berlin wird Mauer-frei!” (Berlin duvarsız hale gelmeli), “Love is thicker than 
concrete” (Sevgi betondan daha kalındır), “Wie wars wir machen auch? (Bunu nasıl yaptık?), “No Europe 
without Berlin”, “Kein Europa Ohne Berlin”, “Pas D’europe Sans Berlin” (Sırasıyla İngilizce, Almanca 
ve Fransızca Berlin olmadan Avrupa olamaz), “Freiheit dem deutschen volke!” (Alman halkına özgürlük), 
“Freedom for the Baltic States” (Baltık ülkeleri için özgürlük) gibi duvardaki yazıların birçoğu, yazan kişi-
lerin bölünmeye karşı duydukları manevi öfkeyi temsil etmekteydi (Resim 3, 4, 5).

 
Resim 2: “İnsanlar Berlin Duvarı’na Yazı Yazarken”
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Resim 3: “Berlin Duvarı’na Yazılan Protesto Örnekleri”

Resim 4: “Berlin Duvarı’na Yazılan Protesto Örnekleri”

Resim 5: “Berlin Duvarı’na Yazılan Protesto Örnekleri”

Yazı
Seslerden oluşan ve en gelişmiş iletişim biçimlerinden biri olan insan dili, işaretler dizgesi haline geldi-

ğinde yazıyı meydana getirir. Kısaca bir düşüncenin yazılı ve görsel biçim verilmiş haline yazı denir. Yazı 
karakteri ise, ortak bir tasarım kültürüne sahip olan harfler, rakamlar, semboller ve noktalama işaretlerini 
barındıran karakter kümesinden oluşur (Ambrose, Harris, 2012: 10, 40). Günümüzde pek çok yazı karakteri 
serbest olarak elle çizilmiş tasarımlara dayanan geçmişe sahiptir. M.Ö. dördüncü ve beşinci yüzyıllarda, 
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yazı sistemini ilk olarak Sümerler geliştirmiştir. Çivi yazısından hiyerogliflere, hatta Çin’de bir sözcüğü 
ifade eden logogramlara kadar tarihin belli dönemlerinde medeniyetler yazıyı geliştirmiştir. Ancak bilinen 
ilk alfabeyi M.Ö. 1500-1600 yıllarında Fenikeliler bulmuştur. Yunanlılar 22 harften oluşan Fenike alfabe-
sine sesli harfleri eklerken, bugün kullanılan büyük harflerin temelini ise Romalılar atmıştır. Hıristiyanlığın 
doğmasıyla bilgi saklama gereksinimi ortaçağ el yazmalarının gelişmesine sebep olmuştur. M.S. dördüncü 
ve dokuzuncu yüzyıllarda ise büyük ve küçük harflerin gelişim süreci başlamıştır. 1450’lere gelindiğinde, 
matbaanın bulunması, kitapların ulaşılabilir hale gelmesine ve yazı stillerinin artmasına yol açmıştır. Gü-
nümüzde kullanılan Bembo yazı karakteri on beşinci yüzyılda, Garamond on altıncı yüzyılda, Caslon Old 
Style, Baskerville, Bodoni gibi popüler yazı karakterleri ise on sekizinci yüzyılda tasarlanmıştır (Becer, 
2018:85-95). 1700’lerde başlayan endüstri devrimi ile kitap basımı hızlanmış, yayıncılık, reklam ve afiş 
tasarımı hızla gelişmiştir. 1800’lü yıllarda kalın hatlı yazılar, kare serif ve serifsiz yazılar gibi ilk örnekler 
ortaya çıkmıştır. 1886 yılında ilk dizgi makinası olan linotipi ve ardından monotipi makinalarının gelişti-
rilmesi, tipografi alanının makinalaşma sürecini başlatmıştır. 1900’lere gelindiğinde modern sanat akım-
ları tipografiyi temelden etkilemiş, pek çok ünlü tasarımcı bu alanda deneysel çalışmalar yapmıştır. 1980 
sonrasında ise dijital bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkışı doğrudan bilgisayar üzerinde tasarım yapma 
olanağını ve günümüz grafik tasarımının biçimlenmesini sağlamıştır. Bu dijital devrim sayesinde yeni yazı 
karakterleri kolay ve hızlı bir yolla üretilebilir hale gelmiştir.

Yazı Karakteri Tasarımı
Alfabe, konuşma seslerini temsil eden, sabit bir rasyonele sahip temel görsel işaretler dizisidir. Her 

harf yalnızca ona ait temel sesi veya ismi belirtmektedir. Alfabenin yirmi dokuz karakteri, konuşulan dilin 
görsel bir kaydını oluşturarak, yüz binlerce kelimeyle birleştirebilir. Bu, yazı ve tipografinin düşünceleri 
görünür hale getirmesi ve sesleri dondurması olarak nitelendirilebilecek görsel bir etki yaratır (Carter vd, 
2015:31). Yüzyıllar boyunca, çeşitli bileşenlerden oluşmuş birbirinden farklı harf formlarının ortaya çıkışı 
ile bu formları tanımlayan çeşitli ifadeler yazı terminolojisine girmiştir. Genişleyen terminoloji, yazı tasa-
rımcılarının alfabenin görsel uyumunu ve karmaşıklığını daha iyi kavrayabilmesini sağlamış ve yazı ka-
rakteri tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar belirli başlıklar altında toplanmaya başlamıştır (Carter 
vd, 2015:32).

Harf Anatomisi
Geçmişte, her bir harf satırını hizalamak için yatay kılavuzlar kullanılırken, günümüzde tipografiye bir 

bütünlük kazandırmak için harf formlarının hayali kılavuzlar üzerine çizilmesiyle sağlanmaktadır (Carter 
vd, 2015:32).

Taban Çizgisi:

Tüm yazı karakterlerinin, biraz altına düşen yuvarlatılmış harfler hariç, üzerine oturduğu hayali yatay 
çizgiye taban çizgisi denir (Ambrose, Harris, 2012:47).  

Tavan Çizgisi:

Bir yazı karakterinde bulunan büyük harflerin üst uzantılarının optik olarak hizalandığı hayali yatay 
çizgiye tavan çizgisi denir (Carter vd, 2015:326).

X-Yüksekliği:

Bir yazı karakterine ait küçük “x” harfinin yüksekliğine denir. Harflerin üst ve alt gövdeleri hariç, bir 
yazı karakteri tasarımında bulunan küçük harflerin yükseklikleri optik olarak x-yüksekliğine göre hizalanır. 
Her yazı karakterinin farklı x-yükseklikleri vardır (Ambrose, Harris, 2012:45).

Punto:

Yazı karakterinin boyutunu ifade etmek için kullanılmaktadır.
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Büyük-Küçük Harf: 

Alfabedeki her harf, büyük (majiskül) ve küçük (miniskül) olmak üzere iki forma sahiptir. Büyük harf-
ler, Romalıların yazılarında kullandığı bir formdur. Bunlar küçük harflere kıyasla daha resmi görülmüş, 
cümleleri başlatmak, kısaltmalar oluşturmak ve özel isimleri belirtmek gibi çeşitli işlevlere hizmet etmiştir. 
Küçük harfler ise Orta Çağ’da geliştirilmiştir. Şekil bakımından daha çeşitlidirler ve büyük harflerden üst 
ve alt gövdeleri ile ayırt edilirler. Bu farklılaşma kolay okunmalarını sağlar (Samara, 2006:22). Küçük harf-
ler daha rahat bir okuma özelliğine sahip iken, büyük harfler daha hızlı tanımlanır ve görsel olarak da güçlü 
bir etki yaratırlar (Uçar, 2017:130). 

Ağırlık: 

Yükseklikleriyle orantılı olarak tüm çizgi kalınlıklarına ağırlık denir. Normal (regular) ağırlıktaki büyük 
I harfi, yüksekliğinin yedide birine eşit bir kalınlığa sahiptir. Temel yazı ailesini belirleyen şey, bir yazı 
karakterindeki ağırlık çeşitliliğidir. Bir yazı ailesindeki standart ağırlıklar genellikle, ince (light), normal 
(regular), ağır (bold), koyu (black) ya da ultra koyu (heavy) gibi kalınlıklardan oluşur. Bir tasarımcı, belirli 
kelimeleri veya cümleleri vurgulamak, bazen de ritim yaratmak için bir metinde farklı ağırlıklar kullanmayı 
tercih eder. Bir yazı karakterine ait harf formunun çizgi kalınlığı kendi içinde de değişkenlik gösterebilir. 
Bu kontrast, harfin kökeninde fırça ya da kalem kullanıldığına dair bir ipucu verir. Kullanılan aracın tutul-
duğu yöne göre farklı kalınlıklarda çizgi elde edilir. Örneğin bir A harfinin sol diyagonal çizgisi inceyken 
sağdaki çizgi ise kalındır (Samara, 2006:22).

Postür: 

Bir harf formunun pozisyonu, taban çizgisine olan konumudur. Roma yazı tipleri, merkez ekseni ta-
ban çizgisine dik duran harflerden oluşur. Hafif eğik ya da açılı duran harflere ise italik adı verilir (Felici, 
2012:42). İtalik harfler, metin içinde verilen bilgileri birbirinden ayırt etmek, vurgu yapmak gibi daha bir 
çok fonksiyona sahiptir (Samara, 2006:23).

Genişletilmiş-Daraltılmış: 

Bir yazı karakterindeki harf formlarının en boy ilişkisi, genişlik olarak adlandırılır. Normal genişlik kare 
ölçüye dayanır. Örneğin normal (regular) bir büyük M harfi, optik olarak yüksekliği kadar genişliktedir. 
Aynı yazı tipindeki diğer harfler M harfi kadar geniş olmamalarına rağmen genişlik ayarlamaları bu başlan-
gıç oranından el edilmektedir. Harf biçimlerinin normalden daha dar olduğu yazı karakterlerine sıkıştırıl-
mış, daha geniş olanlarına ise genişletilmiş denir (Samara, 2006:23).

Tırnaklı-Tırnaksız: 

Yazı karakterleri tırnaklı (serif) ve tırnaksız (sans serif) olmak üzere iki kategoride toplanır. Harf form-
larının bitim yerlerine eklenmiş küçük çıkıntıların olduğu karakterlere tırnaklı, bunların olmadığı harflere 
ise tırnaksız denilmektedir. Tırnaklı harfler, yatay harf akışını güçlendirirken, her harfi daha belirgin hale 
getirmektedir. Tırnaklı yazı karakterleri özellikle uzun metinlerde okunaklılığı ve hızlı okumayı arttırmak-
tadır. Tırnaklı harflere göre daha tek düze bir biçime sahip olan tırnaksız yazı karakterlerinin genellikle 
daha temiz ve modern bir görünüme sahip olduğu düşünülmektedir (Benson, 1985:36-37). 

Bir Yazı Karakteri Tasarımı: Rabbit

Berlin’i Doğu ve Batı olarak ikiye ayıran duvar inşa edildiğinde, 120 km. uzunluğunda hiçbir insanın gi-
remeyeceği bir sınır hattını da beraberinde yaratmış oldu. Zamanla “İnsansız Bölge” olarak adlandırılan bu 
hattı kendilerine bir yaşam alanı olarak belirleyen tavşanlar, Doğu ile Batı arasında sayısız tüneller kazarak 
yaşam alanlarını genişletene kadar etraflarında olup bitenden habersiz ve politik kargaşadan etkilenmedik-
leri bir yaşam sürdürmüştür. Ancak bu tünelleri fark eden Doğu Almanya hükümeti askerlerine tavşanların 
öldürülmelerini emretmiştir. Tavşanların düştüğü bu durum kapitalizmin etkilerini engellemek adına du-
varla sınırlandırılarak aslında hapsedilen ve kaçmaya kalktıklarında ise acımasızca öldürülen Doğu Alman 
halkı ile bağdaştırılabilir. Hareket özgürlüğünün ironik bir temsilcisine dönüşen tavşanlar, insanların özgür 
günlerinin bir hatırlatıcısı haline gelmiştir. Bu çalışmanın çıkış noktası olan ve duvara yazılmış yazılardan 
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esinlenerek oluşturulan Rabbit yazı karakteri, adını özgürlüğün bir simgesi haline gelen bu tavşanlardan 
almıştır. 

Bir el yazısı karakteri tasarımı olarak Rabbit, Berlin Duvarı’na yazılan sayısız protesto yazılarından biri 
olan “FREEDOM FOR TRANSILVANIA” yazısından yola çıkılarak oluşturulmuştur. 

Duvarın Batı yüzünde 1980’lerde yazı popülasyonunda bir artış olmuş ve birçok yazı üst üste yazıl-
mıştır. Bu durum okunaklılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Seçilen duvar yazısı bu anlamda okunaklı, se-
çilebilir, anlaşılır, bir çok harfi bünyesinde barındıran ve dijital ortamda yeniden tasarlanmaya en uygun 
örneklerden biridir (Bkz. Resim 6). Ayrıca Soğuk Savaş’ın yarattığı karamsar, baskıcı ortamda oldukça 
naif kalmış bir tarza sahiptir. Temiz ve okunaklı başlıklar için kullanılabilecek olan Rabbit yazı karakteri, 
el yazısı görünümüne sahiptir. Berlin Duvarı’na ait incelenen fotoğraflarda büyük harf kullanımının daha 
fazla olduğu görülmüştür. Özgürlük, isyan, bir şeyi bağırarak söyleme, dikkat çekme ve sesini duyurabilme 
gibi duyguları ifade etmekte genellikle büyük harfler kullanılır. Bu duygulardan yola çıkılarak, protesto 
içerikli orijinal yazının formuna sadık kalınmış, serifsiz, büyük ve dar harflerden oluşan Rabbit yazı ailesi 
oluşturulmuştur. İki kalınlıkta tasarlanmıştır. Biri regular, orijinal yazının görünümünde olması için ve 
diğeri bold, herhangi bir konuya vurgu yapmak veya önemli anahtar kelimelerin kolaylıkla görsel olarak 
taranmasını sağlamak için tasarlanmıştır (Resim 7). 

Resim 6: “Freedom For Transilvania”, duvar yazısı

Resim 7: “Rabbit Yazı Karakteri”
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Sonuç
İnsanlığın temel gereksinimlerinden biri olan yazı, bilginin toplanması, kullanılması, saklanması, yay-

gınlaşması ve nesilden nesle aktarılması gibi konulara hizmet etmektedir. Yazının kullanılmaya başlanma-
sıyla okuma kavramı ortaya çıkmıştır. Yazı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan okuma eylemiyle oluşan 
bilgi birikimi yazılı kültür denen olguyu da beraberinde yaratmıştır. Yazılı kültür, dünya üzerinde kurulmuş 
olan uygarlıkların, imparatorlukların, devletlerin ve toplumların oluşmasında etkili olmuştur. İnsanlık ve 
kültür tarihinin birikiminde önemli bir fonksiyona sahip olan yazı, soğuk savaş döneminde 1961 yılında 
inşa edilen ve Almanya’nın Berlin şehrini ortadan ikiye ayıran duvarın batı yüzünde de kendini göster-
miştir. Fiziksel olarak Berlin’i doğu ve batı olarak ikiye ayıran bu bariyer zamanla duvarın batıya bakan 
yüzünde yazı ve resim aracılığıyla kentsel yaşamla bir ilişki kurmuştur. Bu ilişki yerel halkın, gelen ziya-
retçilerin ve sanatçıların da katkılarıyla anılar biriktirmeye başlamıştır. İsyan, özlem, protesto içerikli bu 
anıların fiziksel platformu haline gelen duvardaki bu resim ve yazılar ilk kez 1960’lı yılların başlarında 
görülmüştür. Batı yüzüne yazılan çok dilli mesajların içeriklerinde, birlik, beraberlik, dayanışma, ironi ve 
hatta felsefi düşüncelere kadar dayanan bir çeşitlilik görülmektedir. Çok dilli mesajlar, birçok ülkeden du-
varı görmeye gelen insanların tepkilerini duvara yansıtmaları sonucunda oluşmuştur. Batı yakasındaki yazı 
ve resimler giderek çoğalırken duvarın doğu tarafına bakan yüzü ise duvara erişimin yasak olması, düşünce 
özgürlüğüne izin verilmemesi ve insanların sürekli olarak Doğu Almanya hükümeti tarafından bastırılması 
gibi sebeplerden dolayı boş kalmıştır.

Bu çalışmada, Berlin’de 1961-1989 yılları arasında meydana gelen tüm bu yaşanmışlıkların ve biriki-
min ifade bulduğu duvardaki yazılardan esinlenilerek “Rabbit” adı verilen bir yazı karakteri tasarlanmıştır. 
Karakter, adını Doğu Almanya tarafında insansız bölge olarak nitelendirilen koridorda bir habitat geliştiren 
tavşanlardan almıştır. Duvardaki yazılardan biri olan “FREEDOM FOR TRANSILVANIA” yazısı seçilmiş 
ve bilgisayar ortamında orijinaline bağlı kalınarak dijital hale getirilmiştir.
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ÇAĞDAŞ MÜZİK LİTERATÜRÜNÜN DEVLET KONSERVATUVARI 
MÜFREDATLARINDAKİ YERİ

Betül YARAR 1

Özet
20. yüzyılda modernleşmenin etkileri, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte yenilikler artmış, 

bilim, teknoloji ve sanattaki yenilikler, eğitim süreçlerine de yansıyarak ders programlarının yenilenip ge-
liştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. 

Müzik eğitiminde evrensel düzeye ulaşılması için 20’nci yüzyılda ortaya çıkan sanat akımları bu süreç-
te müziğin gelişimi, yeni müzik türleri ve bestecilerle ilgili önemli bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 
Özellikle çalgı öğrencilerinin karşılaşabilecekleri estetik-teknik yeniliklerin ortaya konması, müfredatların 
güncellenmesi ve çağdaş müzik literatürün kullanılmasıyla mümkün olacaktır. 

Çağdaş müziğin, 19. yy’a ait ifade, anlatım biçimleri ve besteleme ortamları ile kavranmasının müm-
kün olmaması, bu müziğin anlaşılması için çok çeşitli notasyon, teknik ve estetik kavrayış geliştirilmesine 
neden olmuştur. Bu nedenle 20.yy’dan bu yana üretilen çağdaş klasik müzik literatürü konservatuvarların 
eğitim müfredatlarında örgün biçimi ile yer almalıdır. 

Bu çalışmadaki amaç, Türkiye’de Devlet Konservatuvarları lisans programları ve anasanat dallarında 
yürütülmekte olan lisans derslerinin çağdaş müzik literatürü’ne yönelik incelenerek muhtemel eksikliklere 
dikkat çekilmesi ve programların geliştirilmesinde katkıda bulunmaktır. Bu nedenle konservatuvar müzik 
ve sahne sanatları bölümleri ders müfredatları betimsel yöntemle incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Müzik, Müfredat, Ders İçeriği,  Müzik Literatürü, Konservatuvar, Türkiye. 

CONTEMPORARY MUSIC LITERATURE IN TURKISH 
CONSERVATORY CURRICULUM

Absract 
In the 20th century, the impacts of modernity, globalization and technological developments paved the 

way for many novelties in science, technology and arts that effected education and brought the need to 
improve the curricula.  

In order to come up with a universal music education, key knowledge regarding the art movements 
emerged in the 20th century, evolution of music during that period, new music genres and composers must 
be included in the curriculum. Together with these, putting emphasis on the aesthetic and technological 
novelties, with which especially instrument students may encounter, updating the curricula and making use 
of the contemporary music literature would make a universal music education possible. 

Since appreciation of contemporary music is not possible through the expression forms, musical styles 
and composing atmosphere of the 19th century, various notational, technical and aesthetical appreciations 
have been developed to comprehend this music. Due to all these reasons, contemporary classical music 
literature having been produced since the 20th century should be included in the curriculum of formal con-
servatory training. 

This study aims to examine the undergraduate courses offered in the undergraduate programs and art 
majors in Turkish State Conservatories in the context of contemporary music literature to point out potential 
shortfalls and contribute for improving the programs. That is why, the curricula of music and performing 
arts programs in conservatory have been analyzed using a descriptive approach.

Keywords: Contemporary Music, Curriculum, Course Content, Music Literature, Conservatory, Turkey
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Giriş
Tarihsel çağlar boyunca sanatta değişim ve yenilikler aşamalı bir şekilde gerçekleşmiş, ancak Dünya sa-

vaşları’nın yıkıcı etkileri, yeni dünya düzeni, modernleşme, küreselleşme ve gelişen teknolojinin etkileriyle 
birlikte 20. yy’da bu yenilikler artmıştır. Yeni yüzyılın başında tüm sanat eğitimi ve üretiminde olduğu gibi 
müzikte de global bir kavrayış gelişmiştir. 

1950 ve sonrasında disiplinlerarası yönelimlerin hızlandığı, müzik üretimlerinde bestecilerin kişisel ya-
zım tekniklerinin çeşitlendiği, tüm kaynakların ve özellikle teknolojinin sınırsızca kullanıldığı bir döneme 
girilmiştir. Yeni arayışlar ve teknikler, klasik müzik eğitimi veren kurumların ilk olarak kompozisyon bö-
lümlerinde uygulamalı olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Çalışma kapsamında, alfabetik sıraya göre; Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatu-
varları’nın ders müfredatları incelenmiştir. Araştırmada, durum tespiti yapılması amacıyla nitel araştırma 
yöntemi çerçevesinde literatür taraması yapılmış, konu ile ilgili üniversitelerin resmi internet sayfalarında 
bulunan ders bilgi paketleri incelenmiş, lisans ders içerikleri, müfredatlarına ulaşılmış betimsel bir yakla-
şımla analiz edilmiştir.

Çağdaş Müzik 
Modern müziği tanımlamak için “yeni müzik”, “çağdaş müzik”, “20. yüzyıl müziği”, “modern müzik” 

gibi birçok terimin kullanıldığı görülmektedir. Çağın müziğini tanımlamadaki çoksesliliğe benzer olarak, 
yenilik arayışındaki modern besteciler bireyci tarzlar geliştirmiş ve ardı ardına birçok müzik akımı ortaya 
çıkmıştır. Modern müzikte kişisel ifadenin baskın biçimde ortaya çıkmasının temeli, 19. Yüzyıl Avrupa’sın-
daki gelişmelere dayanır. Bu dönemde kapitalist üretim, dağıtım ve tüketim modelleri geçerlik kazanmaya 
başlamış, Avrupa hızla kentleşmiş ve burjuvazi giderek önemi artan şekilde ekonomik, politik ve kültürel 
bir rol üstlenmiştir. 19. yüzyılda, ulusçu kavramlar ve ulus kimliği belirginleşmiş ve bu gelişmelerin müzi-
ğe yansıması kişisel ifadeye yönelme ile olmuştur. (Cook, 1999: 35).

20. yüzyıla genel olarak bakıldığında tüm dünyada teknolojik ve toplumsal yaşamdaki yeniliklerin sanata 
da yansıdığı görülmektedir. Her alanda olduğu gibi müzik alanındaki gelişmeler de bu dönemde ortaya çık-
mış, yüzyıllarca kullanılmış olan tonal armoni kuralları ve kalıpları da değişim göstermiştir. Çağdaş dönem 
müziği olarak ortaya çıkan bu müzik, temel olarak tarihsel süreçte tüm dönemlerin sosyal, ekomomik ve poli-
tik durumlarını, yenilikçi armoni kuralları ve ritim yapıları ile yansıtan bir müzik olarak nitelendirilmektedir. 

Mimaroğlu’na göre çağdaş müzik; “Yaratılış alanında yirminci yüzyıl, müzik sanatında hızlı ilerleyişle-
rin, yeni yolların, yeni yöntemlerin çağıdır. Yaratıcı oluşumun bir yüzyılda ötekine değişmemiş olduğunu 
tanısak bile, müziğin doğrudan doğruya gerekçeleriyle ilgili olarak çağımızın bestecilerince getirilen yeni-
likler, önceki bütün yüzyılların getirdiklerinin toplamından daha çoktur. Müzik dili ve grameri yenilenmiş, 
bir yapıt bir tek tonalite kullanma yerine, aynı anda birden fazla tonalitenin kullanılmasına başvurulmuş, 
bununla yetinilmemiş, tonalite düzeninden ayrılınmış ve kromatik dizideki on iki notadan her birinin yal-
nızca bir diğeriyle ilintisine dayanan ve bunun dışında önceden belirli bir düzene bağlı olmayan özgür bir 
yazı gelişmiş, sonra da yıkılan bir düzenin yerine yenisini koymak amacıyla, tonalite dışı yazı kurallara 
bağlanmış, tonaliteden ayrılınması sonucu, armoni kuralları, akorların ilerleyişi ve zincirlenişini yönelten 
kurallar geçerlikten düşmüştür. Ritim alanında, ayrı ölçülerin ve bunların koşulladığı aynı ritimlerin üstüs-
te, aynı anda kullanılmasına gidilmiştir”(2006,119-120).

Çağdaş Dönem Müziği, yüzyıllarca geçerli olmuş armoni kurallarının, ritim kullanımının, notasyon 
sisteminin ve stillerin değiştiği, müziksel form ve içeriklerinin yepyeni bir sanat anlayışı ile yorumlandığı 
bir müzik olarak karşımıza çıkmaktadır. C. Debussy, I. Stravinsky, P. Hindemith, A. Schönberg gibi çağdaş 
müziğin önemli bestecileri ortaya koydukları kendilerine özgü müzik stilleri ve eserleriyle özel bir konum-
da yer almaktadırlar.

Çağdaş besteciler, 19. yüzyılın sonlarına kadar hakim olan tonal müziğin sınırlarını aşarak, tüm ses 
evrenini müzik materyali olarak görmüş, önyargılardan ve dayatmalardan bağımsız, yalnızca yaratıcısına 
bağlı kalarak müzik üretme amacında olmuşlardır. Bu doğrultuda; izlenimcilik, yeni klasikçilik, Arnold 
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Schoenberg’in 12 ton sistemi, Igor Stravinsky’nin politonal (çoktonlu) müziği, rastlamsal müzik (aleatory), 
mikrotonal müzik, dizisellik (total serialism) ve elektronik müzik gibi akımlar ortaya çıkmıştır.

Çağdaş Notasyon 
Tarih boyunca kullanılmış olan uluslararası nota yazısı, sürekli olarak gelişerek ve günümüz teknoloji-

lerinin de yardımıyla bugünkü durumunda rakamları, hız ve gürlük terimleri, açkı, değiştirgeç, nokta vb. 
unsurlarla, eserin yorumlanmasını sağlayan müzikal özellikleri fazlaca yansıtmaktadır. Ancak 20. yüzyıl-
da besteciler, geleneksel notasyon yazımını temel alarak daha farklı yöntemler denemiş ve nota yazımın-
da sınırları zorlamışlardır. Bunun yanısıra, teknolojinin gelişimi ve elektronik müziğin yaygınlaşması ile 
grafik ve elektronik notasyon gibi farklı nota yazımı yöntemleri kullanılmıştır. Tüm bu yeniliklerle birlikte 
besteciler kendi ürettikleri müziksel sembolleri ve bu sembollerin nasıl sesledirileceği ile ilgili açıklamaları 
da içeren eserler ortaya koymuşlardır. 

Elektronik müziğin notalanmasında şimdiye kadar dört temel tip geliştirilmiştir: Karlheinz Stockha-
usen, Elektronische Studie II adlı basılmış ilk elektronik müzik partitür örneğinde, genel olarak perdeler 
zaman ekseni alışıldığı gibi okunmakta, es yükseklikleri, titreşim (Hertz) sayısıyla verilmiştir, gürlükler de 
sayfanın alt kenarında okunmaktadır. Stockhausen’ın, Kontakte eserinde çalıcılara ses bandıyla daha be-
lirgin bir birlikteliği mümkün kılmak için, zamansal ilişkiler eksiksiz, elektronik ses oluşumları ise sadece 
şematik olarak anlatılmıştır. G. M. Koenig, Essay adlı eserinde sayılardan, kelimelerden ve birkaç şema-
tik taslaktan oluşan, sözlü bir partitür görülmektedir. J. A. Reidl, Komposition no.2’de delikli bir şeridin 
hazırlanmasına yönelik yazılar, mümkün olduğunca somut diyagramlar ve gerektiğinde sözlü yönergeler 
tarafından tamamlanmaktadır(Peykoğlu, 2007:11). Bu isimlerin yanısıra L. Berio, K. Penderecki, G. Ligeti 
ve O. Messiaen gibi 20.yy müziğinin önemli bestecileri kendi müziklerine özgü notasyon sistemleri geliş-
tirmiş ve kullanmışlardır. Bu bağlamda yeni müziğin anlaşılması için  çağdaş notasyonların konservatuvar 
müfredatlarında yer alması oldukça önemlidir.

Çağdaş Müzik ve Teknoloji İlişkisi
Müzik teknolojisindeki son gelişmeler, yalnızca üretim ve sunum boyutunda kalmamış, müzik kuram-

ları, müzik literatürü, müzik eğitimi ve performans gibi temel müzik alanlarında yeni olanaklar sağlamıştır. 
Bilgisayar teknolojisi, müzik yazılımları, müzik teorisi, ses düzenleme, interaktif müzik yazılımları, kulak 
eğitimi, ses kayıt, nota yazımı gibi alanlarda da teknik ve radikal değişimlere yol açmıştır.

Sanat ve teknolojinin birleşmesiyle bilgisayarlı müzik ortaya çıkmış, bilgisayar bilimciler ile kompo-
zitörlerin birlikte çalıştıkları yeni bir döneme girilmiştir. Ayrıca birçok ülkede bu alanlarda akademik dü-
zeyde enstitüler ve bölümler kurulmuştur. Bu kurumlara Xenakis’in kurduğu CCMIX ve Pierre Boulez’in 
kurduğu IRCAM örnek verilebilir. 

Tüm bu gelişmelerle birlikte günümüzde çağdaş bestecinin müziği yaratma ve yayma sürecinde tek-
nolojiden bağımsız düşünülemeyeceği bir elektronik ortam mevcuttur. Bu bağlamda müzik eğitimi veren 
kurumların müfredatlarında bilgisayarlı müzik ve teknoloji destekli birçok dersin yer alması gerekmektedir.

Konservatuvar Programlarında Çağdaş Müzik

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Li-
sans Ders müfredatı içerisinde; zorunlu olarak “Yeni Müzik Teknikleri”,  Seçmeli olarak “Bilgisayarlı Mü-
zik”, “Caz Armonisi” ve “Elektronik Müzik” derslerinin yer aldığı görülmüştür. Müzik Bölümü Anasanat 
Dallarında Çağdaş Müzik Literatürüne yönelik herhangi bir ders olmadığı görülmüştür. 

Bunun yanısıra Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı programı seçmeli havuzu içerisinde “Mo-
dernizmden Günümüze Opera Tarihi ve Repertuvarı”, “20. yy’da Opera-Edebiyat İlişkisi” derslerinin yer 
aldığı görülmüştür.
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Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Lisans Ders müfredatı 
içerisinde; “Yeni Müzik Teknikleri” ve “Müzik Tarihi ve Edebiyati: Empresyonist-Çağdaş” dersleri zorunlu 
müfredat içerisinde yer almaktadır.

Seçmeli ders havuzunda ise; “Çağdaş Türk Müziği Literatürü, Sinema ve Televizyon Müziği, Müzik 
Kaligrafisi, Doğaçlama, Elektroakustik Müzik Tarihi ve Teknikleri, Elektroakustik Müzik Kompozisyonu, 
20. Yüzyıl Koro Müziği, Çagdaş Türk Müziği›nde Geleneksel Müzik Unsurları, Ses Fiziği, Kayıt Teknis-
yenliği, Müzikte Doğu Batı Etkileşimi” derslerinin bulunuğu görülmektedir.  

Müzik Bölümünde tüm Anasanat Dallarında “Müzik Tarihi ve Edebiyati: Empresyonist-Çağdaş Dö-
nem” dersinin zorunlu müfredat içerisinde yer aldığı görülmüştür. Bunun yanısıra Piyano Anasanat Dalında 
“Doğaçlama”, “Caz Müziği”, “Çağdaş Piyano Repertuvarı”, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalında 
“İnsan Müzik ve Caz”, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında “Çağdaş Yaylı Çalgılar Edebiyatı”, Gitar Sanat 
Dalında “20. yy Gitar Müziği”, Arp Sanat Dalında “Çağdaş Arp Repertuvarı” derslerinin bulunduğu görül-
müştür. Opera Anasanat Dalında ise çağdaş müzik ile ilgili bir ders bulunmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde tüm Anasanat Dallarında “Çağdaş Mü-
zik Akımları” ve “Caz Tarihi” derslerinin seçmeli dersler olarak yer aldığı, bunun yanısıra Kompozisyon ve 
Orkestra Şefliği Anasanat Dalında “Elektronik Müzik” dersinin zorunlu olduğu görülmüştür.

Kompozisyon I-II dersinin amacında ise … “sonatin, sonat, rondo ve Romantik/ Modern dönem ardıl 
biçimlerinde öğrencinin seçimiyle enstrümantal solo, düet ya da yaylı dördül ya da entstrumantal vokal 
çalışmalardır. Basit formlardan karmaşık formlara, müziğin oluşumundan moderne bestecilerin kullandık-
ları teknikler, dil yapıları, dönemsel özellikler araştırılır. Besteci adayının kendi özgün dilini oluşturmasına 
zemin hazırlar” açıklaması yer almaktadır. 

Piyano Anasanat Dalında seçmeli olarak “20.yy Piyano Repertuvarı”na yer verildiği görülmüştür. Sahne 
Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalında ise “Çağdaş Müzik Akımları”, “Caz Tarihi” ve “Dünya Müzik 
Kültürleri” derslerinin yer almaktadır.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünün tamamında “Müzik Tarihi” (Neo Klasik 
Dönem), Müzik Tarihi (Çağdaş Dönem) dersleri seçmeli ders grubu içinde yer almaktadır. Ayrıca Gitar 
Sanat Dalı’nda “Modern Gitar” dersine yer verilmiştir.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Lisans Ders 
müfredatı içerisinde; “Bilgisayarlı Müzik Uygulamaları”, “Empresyonist Stilde Kompozisyon”, “Empres-
yonist Dönem Müzik Tarihi”, “Neo Klasik Stilde Kompozisyon”, “Neo Klasik Dönem Müzik Tarihi”, “Eks-
presyonist Stilde Kompozisyon”, “Ekspresyonist Dönem Müzik Tarihi” derslerinin yer aldığı görülmüştür. 
Teori Anasanat Dalında ise yine “Bilgisayarlı Müzik Uygulamaları”, 20.yy Armonisi ve “Caz Armonisi” 
derslerinin bulunduğu görülmüştür. 

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tüm Anasanat Dallarında “Çağdaş 
Müzik ve Çağdaş Türk Müziği” dersinin bulunduğu görülmüştür. Ritmik Anasanat dalında ise Armonik 
kullanışlar, çalgısal refleksler ve müziksel düşünce alışkanlıkları oluşturmak amacıyla “Doğaçlama” dersi-
ne yer verilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Lisans 
Ders müfredatı içerisinde; zorunlu olarak “Yeni Müzik Teknikleri” ve “Çağdaş Türk Müziği Edebiyatı” 
derslerine yer verilmiştir. Ayrıca seçmeli ders havuzunda “20.yy Armonileri”, “Doğaçlama” ve “Elektro-
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akustik Müzik”, “Caz Müziği Teknikleri”, “Müzik Teknolojisi”, “Çağdaş Sanat Akımları”, “Ses Kayıt ve 
İşleme Teknikleri” derslerinin yer aldığı görülmüştür.

Piyano, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar ve Yaylı Çalgılar Anasanat dallarında çağdaş müzik literatürünün 
zorunlu müfredat içerisinde yer almadığı, ancak seçmeli ders havuzunda “20. yy Müziğine Giriş”, “20. 
yy Müziği”, “Caz Tarihi”, “Caz Teorisi”, “Çağdaş Türk Müziği”, “Çağdaş Müzik Tarihi”, “Çağdaş Sanat 
Akımları” derslerine yer verildiği görülmüştür.

Tablo.1 Konservatuvar Programlarında Çağdaş Müzik Dersleri 

Müzik Bölümü Sahne Sanatları Bölümü

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 
Anasanat Dalı

Piyano, Yaylı Çalgılar, 
Nefesli ve Vurmalı Çalgılar

Opera Anasanat Dalı

Dokuz Eylül 
Üniversitesi

Yeni Müzik Teknikleri
Bilgisayarlı Müzik 
Caz Armonisi Elektronik Müzik

Modernizmden Günümüze Opera 
Tarihi ve Repertuvarı
20. yy’da Opera-Edebiyat İlişkisi

Hacettepe 
Üniversitesi

Yeni Müzik Teknikleri
Müzik Tarihi ve Edebiyati: 
Empresyonist-Çağdaş
Çağdaş Türk Müziği Literatürü
Sinema ve Televizyon Müziği
Müzik Kaligrafisi
Doğaçlama
Elektroakustik Müzik Tarihi ve 
Teknikleri
Elektroakustik Müzik Kompozisyonu
20. Yüzyıl Koro Müziği 
Çagdaş Türk Müziği›nde Geleneksel 
Müzik Unsurları
Ses Fiziği
Kayıt Teknisyenliği
Müzikte Doğu Batı Etkileşimi

Müzik Tarihi ve Edebiyati: 
Empresyonist-Çağdaş 
Dönem
Doğaçlama
Caz Müziği
Çağdaş Piyano Repertuvarı
İnsan Müzik ve Caz
Çağdaş Yaylı Çalgılar 
Edebiyatı
20. yy Gitar Müziği
Çağdaş Arp Repertuvarı

İstanbul 
Üniversitesi 

Çağdaş Müzik Akımları
Caz Tarihi
Elektronik Müzik

Çağdaş Müzik Akımları
Caz Tarihi
20.yy Piyano Repertuvarı

Çağdaş Müzik Akımları
Caz Tarihi
Dünya Müzik Kültürleri

Mersin 
Üniversitesi 

Müzik Tarihi (Neo Klasik Dönem)
Müzik Tarihi (Çağdaş Dönem)
Bilgisayarlı Müzik Uygulamaları
Empresyonist Stilde Kompozisyon
Empresyonist Dönem Müzik Tarihi
Neo Klasik Stilde Kompozisyon
Neo Klasik Dönem Müzik Tarihi
Ekspresyonist Stilde Kompozisyon
Ekspresyonist Dönem Müzik Tarihi
Teori Anasanat Dalı
Bilgisayarlı Müzik Uygulamaları 
20.yy Armonisi 
Caz Armonisi

Müzik Tarih (Neo Klasik 
Dönem)
Müzik Tarihi (Çağdaş 
Dönem)
Modern Gitar

Mimar Sinan 
Üniversitesi

Çağdaş Müzik ve Çağdaş Türk Müziği, 
Doğaçlama (Ritmik Asd)

Çağdaş Müzik ve Çağdaş 
Türk Müziği

Uludağ 
Üniversitesi

Yeni Müzik Teknikleri
Çağdaş Türk Müziği Edebiyatı
20.yy Armonileri
Doğaçlama
Elektroakustik Müzik
Caz Müziği Teknikleri
Müzik Teknolojisi
Çağdaş Sanat Akımları
Ses Kayıt ve İşleme Teknikleri

20. yy Müziğine Giriş
20. yy Müziği
Caz Tarihi
Caz Teorisi
Çağdaş Türk Müziği
Çağdaş Müzik Tarihi
Çağdaş Sanat Akımları
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Sonuç 
Çalışma sonucunda programlar içerisinde çağdaş müzik teorisinin notasyonuyla birlikte öğretilmesi ve 

1950 sonrası müziğe entegre olunması gerektiği düşünülmektedir. Eğitim sürecince belirli sınıfların müfre-
datlarında çalınması gereken zorunlu eserler Çağdaş Türk Bestecilerinin eserlerini de kapsamalıdır. 

Çağdaş müziğinin anlaşılması için yeni müzik notasyonların konservatuvar müfredatlarında yer alması 
oldukça önemlidir. K. Penderecki ve G. Ligeti gibi 20.yy müziğinin önemli bestecilerinin notasyon sis-
temlerinin yanısıra grafik notasyon, klavar, equitone, braille gibi notasyonların ders içeriklerinde gerektiği 
ölçüde yer almadığı görülmüştür. Ayrıca günümüzde çağdaş bestecinin müziği yaratma ve yayma sürecinde 
teknolojiden bağımsız düşünülemeyeceği bir elektronik ortam mevcuttur. Bu bağlamda konservatuvarların 
müfredatlarında bilgisayarlı müzik ve teknoloji destekli birçok dersin yer alması gerekmektedir. 

Konservatuvarlarda özellikle Kompozisyon Anasanat dallarında müfredat ve ders içeriklerinde çağdaş 
müzik tekniklerine yer verilmesi ve öğretilmesine rağmen ders paketlerinde adlandırmaların yeterince yan-
sımadığı görülmüştür.

Opera Anasanat dallarında ise çağdaş vokal tekniklerin yeterli düzeyde yer bulamaması 20.yy vokal 
müziğinin lisans düzeyinde seslendirilmesi teknik açıdan zor olan yüksek aralıklar ve zorluklar içermesine 
dayandırılabilir. Genellikle çağdaş vokal repertuvar’ın 1950 öncesi bestecileri ile Çağdaş Türk bestecileri-
nin eserlerine odaklandığı görülmektedir.

Ülke genelindeki konservatuvarların eğitim müfredatlarında yeni müzik üretimlerine kapalı olması Tür-
kiye’de çağdaş müzik ve literatürüne yeterince ilgi olmayışı güncel çalışmalarında sınırlı kalmasına neden 
olmaktadır. Çağdaş müzik akımlarından başlayarak, güncel stil, teknik ve müzik dillerine ait ders içerikle-
rinin oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda ders içerikleri global çerçevede düzenlenmeli teknoloji, 
doğaçlama, dünya müziği ve yerel müzik kültürlerine ait unsurları da kapsayan bir bakış açısı ile çağı ya-
kalayan müzisyenler yetiştirmek hedeflenmelidir.
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ERKEN MÜZİK EĞİTİMİ VEREN ÜÇ KONSERVATUVARDAKİ 
KORNO MÜFREDATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Begüm Ş. GÖKMEN1

Özet
Profesyonel müzik eğitiminin çok erken yaşlarda başlaması gerektiği, bunun zihinsel gelişime de olum-

lu etkileri olacağı ile ilgili pek çok çalışma yapılmış ve pedagojik açıdan bu konuda bir fikir birliğine varılmıştır. 
Müzik eğitiminin temel unsurlarından birisi olan çalgı eğitimine de her çalgının gerektirdiği fiziksel özelliklerin 
sağlandığı erken yaşlardan itibaren başlamanın, profesyonel eğitim adına bir gereklilik olduğu varsayılmaktadır. 

Ülkemizde profesyonel çalgı eğitimi veren konservatuvarların ilköğretim kademeleri erken müzik ve 
çalgı eğitimi kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle bu yaşlarda korno eğitimi alan çocuklardaki en 
başta dudak-diş yapısının çalgıya uygun olması ve akciğer gelişimini etkileyen rahatsızlıklarının bulunma-
ması gerektiği gibi fiziksel özelliklerden, gerekli müzik yeteneklerinin detaylı bir şekilde belirlenmesine 
kadar tüm bilimsel veriler, korno ders müfredatları hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışmada Türkiye’de erken müzik eğitimi veren üç büyük konservatuvarın ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflar korno ders müfredatları karşılaştırılıp teknik ve pedagojik açıdan incelenerek benzerlik ve farklılık-
larının ortaya çıkartılması, böylelikle geliştirilebilirliğinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak 
nitel veriler betimsel olarak analiz edilip yorumlanmıştır. Üç konservatuvarın eğitim müfredatlarında ben-
zerlikler ve farklılıklar olduğu görülmüş ve sonuç olarak korno eğitiminde karşılaşılabilecek problemler de 
göz önünde bulundurularak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erken Müzik Eğitimi, Korno Eğitimi, Müfredat

THE COMPARISON OF FRENCH HORN CURRICULUMS IN THE 
THREE CONSERVATORIES THAT PROVIDE EARLY MUSIC 

TRAINING

Abstract
There are so many studies regarding the fact that professional music training should begin at an early 

age, that it has positive consequences in terms of cognitive development, and a consensus has been reached 
pedagogically. It is assumed that it is a professional necessity to begin instrument training, which is one of 
the fundamental constituents of music education, at an age in which physical characteristics that are neces-
sary for each instrument are provided. 

The secondary school sections of conservatories that have instrument training programs in Turkey could 
be approached in the framework of early music and instrument training. All of the scientific data that range 
from the physical features that lip-teeth structure should comply with the instrument, particularly at the 
children who take French Horn training at the early age, that there should be no disorder that might affect 
the development of the lungs to the detailed identification of music talent required should be taken into 
consideration during the process of creating a curriculum for French Horn. 

It is aimed to uncover the similarities and differences of secondary school 5th, 6th, 7th and 8th grade 
French Horn curriculums by comparing technically and pedagogically, thus evaluating the developability. 
As for the methodology, qualitative data has been analyzed descriptively and interpreted. It is observed that 
there are similarities and differences in the curriculums used in the three major conservatories and have 
been given recommendations considering the problems that could be faced in the training of French Horn.  

Keywords: Early Music Training, Horn Training, Curriculum

Kısaltmalar: MSGSÜ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, HÜ: Hacettepe Üniversitesi, İÜ: İs-
tanbul Üniversitesi
1 Doçent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı, E-posta: sirin.begum.azimzade@msgsu.edu.tr
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Giriş
Erken müzik eğitimi günümüzde çok küçük yaştaki çocukların eğitimini kapsamakla beraber, eğitimin 

sadece okulda değil hayatın her aşamasında devam etmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak müzik öğ-
rencisinin ailesinin dahi eğitimin içine dahil edilmesine kadar kapsayıcı çok geniş bir araştırma konusudur.

Müzik eğitimi, genel müzik eğitimi, amatör müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi olarak üç ana 
başlıkta sınıflandırılabilir (Uçan, 2018:35). Her bireyin gelen bir müzik bilgisine sahip olması gerektiği ön 
kabulüyle değerlendirilen eğitime genel müzik eğitimi, bireylerin kendilerini kişisel olarak geliştirmeleri ve 
kendilerini sanatla amatör olarak ifade etmeleri konusunda verilen eğitime amatör müzik eğitimi ve müziği 
meslek olarak seçmek isteyen bireylere profesyonel boyutta, uzmanlarca verilen eğitime ise mesleki müzik 
eğitimi denir. 

Herhangi bir çalgı eğitimi bu üç alanda yapılabileceği gibi her haliyle uzmanlarınca yapılması en doğru 
sonuçları doğuracaktır. Özellikle müziği meslek olarak seçmiş ve profesyonel bir icracı olmak isteyen bi-
reylerde eğitimin, çalgının müsaade ettiği en erken yaşlarda başlaması ve bu eğitimin alanında pedagojik 
eğitim almış uzmanlarca yürütülmesi gerekmektedir.

Bunların yanında bir diğer konu ise bu eğitim sürecinin programlanmasıdır. Her disiplinde olduğu gibi 
çalgı eğitiminde de program hem eğiticinin hem de öğrencinin kendine hedef koyup bu doğrultuda iler-
lemesi konusunda oldukça önemlidir. Bu programın ise öğrencinin tüm gelişim özelliklerinin göz önünde 
tutularak ve geçmiş tecrübelerden faydalanılarak yapılması gerekmektedir. 

Eğitim programları bilimsel gerçekler ve tecrübeler doğrultusunda genele hitap eder bir şekilde hazır-
lansa da öğrencilerin yetenekleri ve gelişim hızları aynı olmadığı için belli bir esneklik payı göz önünde 
bulundurularak hazırlanmalıdır. Eğitim programının kişiye göre uyarlanması da daha küçük planda uzman 
eğiticilerce yapılmalıdır. Bundan ötürü profesyonel çalgı eğitimi uzman bir eğiticiyi zorunlu kılar.

Müfredat programlarının bir diğer önemli yanı ise geliştirilmeye açık olması gerektiğidir. Alanla doğ-
rudan veya dolaylı ilişkili olarak ortaya çıkan her yeni bilgi ve teknoloji aktif bir şekilde kullanılmalı ve 
müfredatlar bu doğrultuda yeniliğe uyum sağlamalıdır. Bu gelişimin sağlanabileceği bir diğer yöntem ise 
aynı seviyede veya benzer diğer programların karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklarının sorgulanmasıdır. 

Bu açıdan Türkiye’de erken müzik eğitimi kapsamında profesyonel mesleki çalgı eğitimi veren üç dev-
let konservatuvarı olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konserva-
tuvarı, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet 
Konservatuvarında 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda uygulanan korno eğitim müfredatları, ülkemiz erken korno eğiti-
minde örnek teşkil edebilecek müfredatlar oldukları varsayılarak örneklem olarak alınıp karşılaştırılmaları 
yapılmıştır. 

Karşılaştırma sonucunda eğitim müfredatlarının benzerlikleri olduğu halde gerek öğrenci potansiyeli 
gerekse müfredatları hazırlayan eğiticilerin inisiyatiflerinden kaynaklanan farklılıkları olduğu görülmüş, bu 
farklılıklar değerlendirilmiş, son olarak da öneriler sunulmuştur. 

1. Mesleki Müzik Eğitimi
Üç ana dalda incelenebilen müzik eğitiminin bu alt dallarından birisi olan mesleki müzik eğitimi, Prof. 

Dr. Ali Uçan’ın tanımına göre: “…müzik alanının bütününü, bir kolunu, dalını, o bütün, kol veya dal ile 
ilgili bir işi meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi gösteren, seçme olasılığı bulunan, müziğe 
belli düzeyde yetenekli kişilere yönelik olarak verilen…” müzik eğitim türüdür. (Uçan, 2018:36) Mesleki 
müzik eğitiminde öğrenciye seçtiği müzik dalının gerektirdiği yeterlikler kazandırılmaya çalışılır. İcracı-
lık-Yorumculuk eğitimi de mesleki müzik eğitimi kapsamına dahildir. 

Mesleki müzik eğitimine tabi tutulacak bireyde ilkönce gerekli fiziksel özellikler ve yetenekler aranma-
lıdır. Bazı istisnai durumlar hariç ülkemizde profesyonel mesleki müzik eğitimi genellikle ilköğretim 5’inci 
sınıftan itibaren başlamaktadır. İlk yıllarında alan ve meslek bilgisinin yanında genel müzik eğitiminin daha 
yoğun olduğu mesleki müzik eğitimi programı orta öğretimde daha da spesifik hale gelip, yüksek öğrenim-
de ise nihai halini alarak devam eder. Ülkemizde mesleki müzik eğitimi kurumsal olarak konservatuarlar, 
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güzel sanatlar liseleri, eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümleri ve güzel sanatlar fakültelerinde veril-
mektedir.

“Meslekî müzik eğitiminde müziği bizzat yaparak yaşamanın ötesinde bilgili, bilinçli, düzenli-plan-
lı-yöntemli, ilkeli-kurallı ve yeterli olarak yaratan, seslendiren/yorumlayan, kuramlayan, araştıran, uygu-
layan ve öğreten sanatçı, bilimci, eğitimci, teknikçi ve yönetici yetiştirmeye dönük bir strateji uygulanır.” 
(Uçan, 2018:37) Mesleki müzik eğitimi ne aşamada olursa olsun uzmanlarca tasarlanıp yürütülmelidir. 

2. Erken Müzik Eğitimi
Müzik eğitiminin başlaması gereken yaş ile ilgili farklı görüşler olmasıyla birlikte genel kanı fiziki ve 

yetenek şartlarının sağlandığı en erken yaş olarak belirtilir. Pedagog Piyanist Mithat Fenmen bu konuda 
“Yeni kuşağın müzikle ilişiği ilköğretim kademesinden önce başlamalıdır. Beş, altı ve bünyeye göre dört yaş 
bu ilişki için ilk çağlardır. Şarkı söyleme, solfej yapma ve müzik çalgısı ile yakınlık kurma, müzik dinleme 
gibi…” görüşünü bildirmiştir (Fenmen, 1993:35). 

Çalgıları çalabilmek için gerekli fiziki özellikler her çalgının özelinde değişiklikler göstermektedir. Aynı 
oranda olmasa da her çalgı için asgari yetenek ölçütleri de belirtilmektedir. Küçük yaşlarda müzik yetene-
ğini ölçmek veya müzik yeteneğinin hangi özellikleri kapsadığı sorunsalı da başlangıç müzik eğitimindeki 
çözüm isteyen diğer problemlerdir. Çünkü müzik yeteneği çok yönlü ve çok değişkenlidir. Uçan’a göre mü-
zik yeteneğinin kapsadığı başlıca özellikler şöyledir; ses yüksekliklerini ayırt etme, sesleri veya melodiyi 
belleğe alma, belleğe alınan müziği tanıma, ritim duygusu ve müzikal işitme. “Bazıları ise ritim duygusu, 
bölgesel işitme, aynı anda tınlayan iki ve daha çok sesi algılayıp çözümleme, duyduğunu söyleme-çalma ve 
yaratıcı tasarımlamayı müzik yeteneğinin kapsadığı başlıca özellikler olarak kabul eder.” (Uçan, 2018:15)

Müzik yeteneğinin kapsamının belirlenmesi konusunda farklı görüşler olmakla birlikte temel bazı konu-
larda fikir birliği olduğu görülür. Çalgı çalmaya başlamak için gerekli müzikal yeteneklerin de bu kapsam-
da belirlenmesi alanda tecrübeli uzmanlarca yapılması gerekli bir iştir. 

Fiziki ve yetenek şartlarının sağlanması konusunun yanında ülkemizdeki erken müzik eğitimi ile ilgili 
görüş bildiren Filiz Ali, bu konuda şunları söylemiştir. “Herhangi bir çalgı çalmayı öğrenmeye karar ver-
meden önce başlaması gereken müzik eğitiminin ülkemizde, batı ülkelerinde olduğu gibi toplu şarkı söyle-
me veya birlikte müzik yapma geleneği olmadığından ve ilkokullardaki müzik eğitiminin yetersizliğinden, 
müziğe ilgi duyan çocuk, bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiğinde genellikle yaşının epey ilerlemiş 
olduğunu görür.” (Ali, 1987:142). Ülkemizde erken müzik eğitimi veren kurumlar arasında konservatuvar-
lar ve güzel sanatlar liseleri sayılabilir. (Tarman, 2016:13)

3. Çalgı Eğitimi
Müzik eğitiminin temel unsurlarından birisi de çalgı eğitimidir. Müziğin psikomotor becerilere dönüş-

mesinde çalgı çalmanın rolü oldukça büyüktür. Uzun bir eğitim süreci gerektiren çalgı eğitimi sürecinde 
kazanılması gereken temel davranışlardan söz edilebilir. Korno için örnek vermek gerekirse; doğru duruş 
ve çalgıyı doğru tutuş, en doğru dudak pozisyonu, parmak pozisyonlarını kavramak, entonasyonu duya-
bilmek ve idealini sağlamak, artikülasyonları en doğru şekilde yapabilmek, kazanılması gereken temel 
davranışlardır. 

Müzik insanın doğayı taklit etmesiyle ortaya çıkmıştır (Say, 1997:24). İnsanın bu duyduğunu taklit etme 
yeteneği müzik eğitiminin de en temel dayanaklarındandır. Doğal çalgımız diyebileceğimiz sesimizle tak-
lit etmenin yanında çalgıyla duyduğunu taklit meselesine gelince ise zihinsel algının yanında bazı teknik 
fiziksel beceriler de işin içine dahil olur. Bu kapsamda çalgı öğrenimindeki taklit yeteneğinin aktif olarak 
kullanıldığı geleneksel usta-çırak usulü, pedagojik anlamda da rol model kavramıyla bilimselliğini ispat-
lanmaktadır. Her halükârda öğrencinin doğal yeteneklerini sergileyebilmesi, teorik bilgilerini uygulama-
ya dönüştürebilmesi, çalgı çalmadaki istenilen davranışları kazanabilmesi, alanında uzman bir öğreticinin 
yönlendirmeleri ile mümkündür. 

Bunun yanında çalgı eğitimi süreci önceden belirlenmeli ve öğrenciye de telkin edilmelidir. Bu kap-
samda hazırlanan ders müfredatı, eğitim sürecindeki gerekli davranışları kazanmada önemli bir rol oynar. 
Müfredat dahilindeki belirlenen günlük veya çalışılan esere yönelik etüt ve egzersizler büyük bir sabır ve 
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titizlikle uygulanmaya devam edilmelidir. Özellikle başlangıç aşamasındaki etüt ve egzersizlerin yanlış 
uygulanmaları çalgı pozisyonunu da olumsuz yönde etkiler. 

4. Müzik Öğretim Programı 
Müzik eğitiminin bilinçli ve planlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bir öğretim programı hazırlanması 

gerekmektedir. “…müzik öğretim programı, müzik öğretiminin önceden tasarlanan planı, planın uygulanı-
mı ve uygulamada gerçekleşimidir. …tasarlanmış (planlanmış), uygulanmış ve gerçekleştirilmiş müziksel 
öğretim/öğrenim etkinliklerinin bütünüdür.” (Uçan, 2018:73)

Müzik öğretim programı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır: Öğrenciye kazan-
dırılacak müziksel özeliklerin belirlenmesi, bu hedeflere yönelik müzikal davranışların ve ders konu içerikle-
rinin belirlenmesi, öğrenim-öğretim sürecinde öğrenciye ve öğreticiye düşen rollerin belirlenmesi, kazanım-
ları ölçmek için gerekli sınav ölçütlerinin belirlenmesi (Uçan, 2018:74). Bunun yanında tüm bu programın 
geliştirilebilirliğine yönelik genel değerlendirmelerin de yapılması gelişim için önemli bir faktördür.

Çalgı eğitimi kapsamında da uzmanlarca hazırlanan müfredatlar müzik öğretim programları kapsamında 
değerlendirilmektedir. Çalgı eğitimi her ne kadar kişinin yetenek ve öğrenme hızı ile doğru orantılı olarak 
kişisel boyutta yürütülmesi gerekse de belli temel doğruları olduğundan söz edilebilir. Bu temel doğrular 
genellikle müfredatlara yansırken çoğu zaman da -özellikle ülkemizde- öğreticinin inisiyatifine bırakılıp 
müfredatlarda detaylı olarak belirtilmemektedir. Öğrencilerin yetenek ve öğrenme hızlarıyla ve uzmanların 
görüş farklılıkları ile ilişkili olarak müfredatlarda küçük farklılıklar bulunmaktadır. 

5. Korno Eğitim Müfredatları ve Karşılaştırmaları
Ülkemizde erken müzik eğitimi veren üç devlet konservatuvarının ilköğretim ikinci kademesi 5, 6, 7 

ve 8. sınıfların tam zamanlı korno eğitim müfredatları, teknik kazanımlar, etütler, gamlar, eserler ve sı-
nav programları başlıkları altında sınıflandırılıp karşılaştırılmıştır. Tablo içerikleri kurumların kendi resmi 
internet sitelerindeki müfredat programlarından herhangi bir değişiklik yapılmadan derlenmiştir. Kaynak 
internet siteleri ve linkleri kaynakçada belirtilmiştir.  

5.1. Konservatuvar İlköğretim 5. Sınıf Korno Eğitim Müfredatları
Tablo 1. 5. Sınıf Müfredatları Teknik Kazanımlar

Konservatuvar Teknik Kazanımlar
MSGSÜ Ağızlık ile uzun ses çalışmaları, Isınma çalışmaları, Diyafram egzersizleri, Uzun ses üfleme.
HÜ 1 Oktav egzersiz (Bağlı ve dilli)

İÜ
Yalnız ağızlıkla diyafram kullanma çalışmaları ve üfleme teknikleri (15 gün). Enstrümanla 
eğitim başlangıcında uzun ses ve dil çalışmaları. (1 Oktav). Orta ses bölgesinde temiz ses elde 
etmek. Ton geliştirici çalışmalar.

Tablo 1.’de verilen 5. sınıfların müfredatlarında belirtilen teknik kazanımlar karşılaştırıldığında MSGSÜ 
ve İÜ konservatuvarı müfredatlarında ağızlıkla uzun ses çalışmaları ile diyafram ve uzun ses egzersizleri-
nin yapılacağı fakat HÜ konservatuvarında bunların belirtilmediği, HÜ ve İÜ müfredatlarında egzersizlerin 
bir oktav içinde yapılacağının belirtildiği, HÜ ve İÜ konservatuvarı müfredatında etütlerin hem bağlı hem 
de dilli çalışılacağının belirtildiği, İÜ konservatuvar müfredatında ilk on beş gün boyunca yalnızca ağızlık, 
diyafram ve üfleme çalışmalarının yer aldığı görülmektedir.   

Tablo 2. 5. Sınıf Müfredatları Etütler

Konservatuvar Etüdler

MSGSÜ Clevenger Etüd 1-2, H.Neuling 1.Kitap, Chantal Etüd, Schoemaker Etüd, Schantl-Valve Horn, 
Getchell Etüd

HÜ Ernest Paul Etüt
İÜ Schollar Franz: Schule für Waldhorn, Band Folio: Method Book - French Horn (Beginner)

Tablo 2.’de 5. sınıfların müfredatlarında yer alan Etütlere bakılacak olursa, müfredat programlarında her 
konservatuvar farklı etüt kitaplarını belirttiği görülecektir. Bu tabloda dikkat çeken nokta HÜ konservatu-
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varının yalnızca bir etüt kitabı belirtmesine rağmen diğer konservatuvarların birden çok etüt kitapları be-
lirtmesidir. MSGSÜ müfredatında yer alan etüt kitaplarının sayıca çokluğundan yola çıkarak her kazanım 
için farklı bir etüt kitabından faydalanıldığı veya her öğrencinin ihtiyaçlarına özel farklı etüt kitaplarının 
kullanıldığı söylenebilir. 

Tablo 3. 5. Sınıf Müfredatları Gamlar

Konservatuvar Gamlar
MSGSÜ 1.Dönem: 1# 1b gamlar/2.Dönem 2# 2b majör minör gamlar.
HÜ 1 diyez, 1 bemol (Majör, Minör)
İÜ Tek Diyez ve Tek Bemol Majör ve Minör Gamlar.

Tablo3.’de 5. sınıfların bir sene boyunca çalmakla yükümlü oldukları gamlara bakıldığında, HÜ ve İÜ 
müfredatlarında bir eğitim yılı boyunca sadece “Sol Majör, Mi minör, Fa Majör ve Re minör” gamları yer 
alırken MSGSÜ konservatuvarında bunlardan fazla olarak ikinci dönemde “Re majör, Si minör, Si bemol 
majör, Sol minör” gamlarının da eklendiği görülmektedir.   

Tablo 4. 5. Sınıf Müfredatları Eserler

Konservatuvar Eserler
MSGSÜ Piyanolu eserler: (1 tane seçilecek), Beethoven-Ich Liebe Dich, L.Mozart-Bourre
HÜ “Conzenetta” kitabından birkaç parça çalınır.
İÜ Öğretmenin belirleyeceği iki adet piyano eşlikli eser

Tablo 4.’de 5. sınıfların sorumlu oldukları eserlere bakıldığında MSGSÜ ve İÜ konservatuvarlarının 
müfredatlarında ilk seneden itibaren eşlikli eserlerin yer aldığı görülmekle beraber HÜ müfredatında eşlikli 
eser çalınması gerektiği belirtilmemiştir.  

Tablo 5. 5. Sınıf Müfredatları Sınav Programları

Konservatuvar Sınav Programı

MSGSÜ
Gamlar ve Arpejler 2# 2bemol majör-minor, 2 Etüd (1 tanesi ezber)
Piyanolu eserler: 1 tane seçilecek, Beethoven-Ich Liebe Dich, L.Mozart-Bourre

HÜ 1 diyez, 1 bemol (Majör, Minör) Gamlar, Ernest Paul: 2 Etüd, “Conzenetta” kitabından birkaç 
parça çalınır.

İÜ -

Son olarak Tablo 5.’de yer verilen 5. Sınıfların müfredat dahilindeki sene sonu sınav programları in-
celendiğinde İÜ müfredatında sınav programının açıkça belirtilmediği, MSGSÜ ve HÜ müfredatlarında 
yer alan etüt ve eserlerin sınav programında yer aldığı, ek olarak MSGSÜ müfredatı kapsamında çalınan 
etütlerden birisinin ezbere çalınacağı belirtilmiştir. 

5.2. Konservatuvar İlköğretim 6. Sınıf Korno Eğitim Programı Müfredatları
Tablo 6. 6. Sınıf Müfredatları Teknik Kazanımlar

Konservatuvar Teknik Kazanımlar
MSGSÜ Enstrüman Bilgileri, Ağızlıkla alıştırmalar, Diyafram Egzersizleri, Uzun ses üfleme
HÜ Uzun ve temiz sesler

İÜ

Orta ses bölgesinde temiz ses elde etmek. Ton geliştirici çalışmalar, dil ve bağ egzersizleri 
yapmak uygulamalı eğitimin amacıdır. 
Öğrencinin Korno enstrümanını daha iyi tanıması için dinleme repertuvarı oluşturulmalıdır. 
Uzun ses ve dil çalışmaları. (1 Oktav) 
Bağ ve dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hâkimiyeti geliştirilir. 
Ayrıca eğitimde bakır nefesli ailesi enstrümanlarının (Korno, Trompet, Trombon, Tuba) tarihi 
gelişimi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Konservatuvar 6. Sınıf korno müfredatlarında yer alan teknik kazanımlara bakarsak; HÜ müfredatında 
detaylı bilgi verilmemekle birlikte yer alan etüt ve egzersizlerin içerikleri teknik kazanımlar kapsamda 
değerlendirilebilir. En detaylı bilgi İÜ müfredatında yer almaktadır. MSGSÜ ve İÜ müfredatlarında ortak 
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olarak korno hakkında bilgilere hakimiyetin yanı sıra her üç konservatuvarın ikinci yıllarında uzun ses üf-
leme egzersizlerinin ortak olarak yer aldığı görülmektedir.

Tablo 7. 6. Sınıf Müfredatları Etütler

Konservatuvar Etüdler

MSGSÜ H.Neuling 1.Kitap, Ployhar-Etüdler, Schoemaker-Etüdler, Schantl-Valve Horn, Chantal-
Etüdler, Getchell-Etüd

HÜ F.Huth, E.Paul 3.Etüt
İÜ Ceccarossi Method, Herman Neuling-Korno Method I, Ernest Paul-Etüd

6. sınıfların müfredatlarındaki etütler incelendiğinde, ortak etüt kitapları olmakla beraber çeşitli etüt 
kitaplarından faydalanıldığı, spesifik olarak hangi etütlerin çalışılması gerektiğinin belirtilmeyip eğiticinin 
inisiyatifine bırakıldığı görülmektedir. 

Tablo 8. 6. Sınıf Müfredatları Gamlar

Konservatuvar Gamlar
MSGSÜ Gam ve Arpejler (4#,4b)
HÜ Do, Sol, Fa majör ve minörleri
İÜ İki diyez ve İki bemol Majör ve Minör gamlar.

Tablo 8.’de görülen 6. Sınıfların çalmakla sorumlu oldukları gamlar incelendiğinde, MSGSÜ müfredatı-
nın gamlar konusunda yine ileride olduğu görülmektedir. HÜ müfredatındaki 6. Sınıfların sorumlu olduğu 
gamlar 5. Sınıf müfredatlarıyla aynıdır. İÜ müfredatında ise 6. Sınıflarda “Re majör, Si minör, Si bemol 
majör ve Sol minör” gamları eklenmiştir. Ayrıca MSGSÜ müfredatında gamlarla birlikte arpejlerinde çalı-
nacağı belirtilmiştir.  

Tablo 9. 6. Sınıf Müfredatları Eserler

Konservatuvar Eserler

MSGSÜ
Mozart: Andantino, Bizet: Toreador Song, Saint Saens-Swan, Saint Saens-Romance,
“French Horn Easy Solos” kitabından piyano eşlikli parça seçilebilir.

HÜ Solo Parça/Eser – Conzonetta’dan 1 Parça
İÜ Öğretmenin belirleyeceği iki adet piyano eşlikli eser

6. Sınıfların müfredatlarında belirtilen eserlere Tablo 9.’da bakılacak olursa, MSGSÜ ve İÜ müfredat-
larında piyano eşlikli eserler olduğu fakat HÜ müfredatında eşlikli eserlerin 6. Sınıflarda da belirtilmediği, 
İÜ müfredatında eşlikli eser seçiminin öğretmenin inisiyatifine bırakıldığı, HÜ müfredatında 1 eser yer 
almasına rağmen İÜ müfredatında iki eşlikli eser yer aldığı görülmektedir.

Tablo 10. 6. Sınıf Müfredatları Sınav Programları

Konservatuvar Sınav Programı

MSGSÜ
Gamlar ve Arpejler: 4# 4b gamlar majör-minör, 2 Etüd (1 tanesi ezber), Mozart: Andantino, 
Bizet: Toreador Song, Saint Saens: Swan ve Romance, “French Horn Easy Solos” kitabından 
piyano eşlikli parça seçilebilir.

HÜ Do-Sol-Fa Majör ve Minörler, Etüdler: F.Huth, E.Paul 3.Etüt, Solo Parça/Eser: Conzonetta’dan 
1 Parça (Not: Sınavda çalınacak solo parça/eser ya da eserler seçenekli olarak yazılabilir.)

İÜ -

Son olarak 6. Sınıf müfredatlarındaki sınav programlarına bakılırsa, İÜ müfredatında sınav programının 
yine belirtilmediği, MSGSÜ sınav programında eşlikli eserin yer aldığı fakat HÜ sınav programında eşlikli 
eser belirtilmediği, MSGSÜ sınav programında yer alan etütlerden birisinin ezbere çalınacağının belirtildi-
ği ve gamların arpejli çalınacağı belirtilmiştir.
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5.3. Konservatuvar İlköğretim 7. Sınıf Korno Eğitim Programı Müfredatları

Tablo 11. 7. Sınıf Müfredatları Teknik Kazanımlar

Konservatuvar Teknik Kazanımlar
MSGSÜ Uzun ses çalışmaları (2 oktav)
HÜ -

İÜ
Bir alt, bir üst ses bölgelerinde temiz ses elde etme ve ton geliştirici çalışmalar, dil ve bağ 
egzersizlerine ilavelerle devam edilir. Uzun ses, dil ve gam arpej çalışmaları. (1.5 Oktav) 
Bağ ve dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hâkimiyeti geliştirme egzersizler

Tablo 11.’de 7. Sınıf müfredatlarındaki teknik kazanımlar incelendiğinde, HÜ müfredatında teknik ka-
zanımlardan açıkça belirtilmediği, MSGSÜ müfredatında sadece uzun ses çalışmalarının yapılacağı fakat 
bu uzun ses çalışmalarının diğer sınıflardan farklı olarak iki oktav olarak icra edileceğinden bahsedilmekte, 
İÜ müfredatında ise diğer iki sınıftan farklı olarak bir alt ve bir üst ses bölgelerinin de bu sınıfta yer aldığı, 
gam ve arpej çalışmalarının bir buçuk oktava çıktığı görülmektedir.

Tablo 12. 7. Sınıf Müfredatları Etütler

Konservatuvar Etüdler

MSGSÜ H.Neuling 1-2, Schantl, M.Alphonse Vol.I., Koprach Etüd Vol.I, Horn und Klavier Buch 
(Transcriptions)

HÜ F.Huth, E.Paul, B.Kral, M.Alphonse No.1
İÜ Koprach: Etüd I, Ceccarossi: Method, M.Alphonse: Etüd I

Tablo 12.’de 7. Sınıfların müfredatlarında yer alan etütler incelendiğinde, üç konservatuvarda M.Alp-
honse Vol. I etüt kitabının ortak olarak yer aldığı, MSGSÜ ile İÜ müfredatlarında da ortak ikinci bir metod 
olarak Koprach Etude Vol. I etüt kitabının yer aldığı, bunun dışında farklı etüt kitaplarının kullanıldığı, en 
çok etüt kitabının da MSGSÜ müfredatında yer aldığı görülmektedir.  

Tablo 13. 7. Sınıf Müfredatları Gamlar

Konservatuvar Gamlar
MSGSÜ Gamlar ve Arpejler: (6 #, 6 b) (2 oktav) majör-minör
HÜ Do, Sol, Re Majör ve Minörler
İÜ Üç diyez ve üç bemol majör ve minör gamlar.

7. sınıfların müfredatlarında yer alan gamlar incelendiğinde, MSGSÜ müfredatı yine en ileride giden 
programdır. HÜ müfredatında yine 5 ve 6. Sınıflarla aynı gamlar yer almakta, İÜ müfredatına “La majör, 
Fa diyez minör, Mi bemol majör, Do minör” gamlarının eklendiği, bunun yanında MSGSÜ müfredatında 
gamların arpejli ve iki oktav olarak çalınacağı belirtilmektedir. 

Tablo 14. 7. Sınıf Müfredatları Eserler

Konservatuvar Eserler
MSGSÜ W.A. Mozart: Bundeslied, Mendelssohn: Romance sans paroles, Strauss: Andante
HÜ Conzonetta’dan Parçalar
İÜ Öğretmenin belirleyeceği iki adet piyano eşlikli eser

Tablo 14.’de 7. Sınıfların müfredatlarında yer alan eserler incelendiğinde, sadece İÜ müfredatında eşlik-
li eserlerin belirtildiği, HÜ müfredatında yine “Conzonetta”dan parçaların yer aldığı, MSGSÜ müfredatın-
daki eserlerin eşlikli mi yoksa solo mu çalınacağı belirtilmemiştir.

Tablo 15. 7. Sınıf Müfredatları Sınav Programları

Konservatuvar Sınav Programı

MSGSÜ 1 piyano eşlikli parça, 2 etüd (1 tanesi ezber), W.A. Mozart: Bundeslied, Mendelssohn: 
Romance sans paroles, Strauss: Andante

HÜ
Gamlar: Do, Sol, Re, Majör ve Minörler, Etüdler: F.Huth, M.Alphonse No.1, Solo Parça/Eser: 
Conzonetta 1.Parça (Not: Sınavda çalınacak solo parça/eser ya da eserler seçenekli olarak 
yazılabilir.)

İÜ -
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7. sınıfların Tablo 15.’de yer alan sınav programları incelendiğinde, MSGSÜ müfredatında eşlikli bir par-
çanın yer aldığı, etütlerden birisinin yine ezber olduğu, HÜ müfredatında sınav parçası olarak solo eserlerin 
yer aldığı, İÜ müfredatında sınav programının belirtilmediği görülmektedir.

5.4. Konservatuvar İlköğretim 8. Sınıf Korno Eğitim Programı Müfredatları
Tablo 16. 8. Sınıf Müfredatları Teknik Kazanımlar

Konservatuvar Teknik Kazanımlar
MSGSÜ Crescendo-Decrescendo Çalışmaları
HÜ -

İÜ

Tüm pozisyonlarda temiz ses elde etme ve ton geliştirici çalışmalar, dil ve bağ 
egzersizlerine ilavelerle devam edilir. Uzun ses, dil, gam ve arpej çalışmaları. (2 Oktav) 
Crescendo ve Decrescendo çalışmalarına başlanacaktır. Bağ ve dil egzersizleri ile elastikiyet 
ve dil hâkimiyeti geliştirme egzersizleri. Transpoze ve anahtar okuma çalışmalarına 
başlanacaktır. Perde ve dudak trili ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.

Tablo 16.’da yer alan 8. Sınıfların teknik kazanımları incelendiğinde, MSGSÜ müfredatında yalnızca 
crescendo-decrescendo çalışmalarının bulunduğu, HÜ müfredatında teknik kazanımların belirtilmediği, İÜ 
müfredatında ise gam ve arpej çalışmalarının iki oktava çıkarıldığı, transpoze, anahtar okuma, perde ve 
dudak trilleri çalışmalarının eklendiği görülmektedir. 

Tablo 17. 8. Sınıf Müfredatları Etütler

Konservatuvar Etüdler

MSGSÜ Koprach Vol.I-II, M.Alphonse Vol.I-II, Schantl-Valve Horn Etudes, Neuling Vol. I-II, 
Getchell-Etud, Muller Etud

HÜ Tüm Egzersizler- M.Alphonze, F.Huth
İÜ Koprach: Etüd I, M.Alphonse: Etüd I-II

8. sınıfların müfredatlarında yer alan Tablo 17.’de yer alan etütler incelendiğinde, yine aynı ortak etüt ki-
taplarının yer aldığı ve kaynak olarak en çok etüt kitabının MSGSÜ müfredatında yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 18. 8. Sınıf Müfredatları Eserler

Konservatuvar Eserler

MSGSÜ J.D.Skroup: Konçerto veya W.A.Mozart: Konçerto No.I, Morceaux imposee (Sınavdan 15 
gün önce verilecektir), Leslie:Elegie (zorunlu piyanolu parça)

HÜ Piyano Eşlikli Parça/Eser: Mendelshonn ve Saint Saens

İÜ W.A.Mozart: Concerto No.1 in D, Oscar Franz: Konzerstück in F, Piyano Eşlikli Eserler: 
Öğretmenin belirleyeceği iki adet piyano eşlikli eser

8. sınıfların müfredatlarında yer alan eserler incelendiğinde, HÜ müfredatında ilk defa piyano eşlikli 
eserlerin yer aldığı, MSGSÜ müfredatında ilk defa konçertoların yer aldığı, konçertolara not olarak sınav-
dan 15 gün önce verileceğinin notunun düşüldüğü, zorunlu piyano eşlikli eserin yer aldığı, İÜ müfredatında 
da ilk defa konçertoların yer aldığı, bunun yanında iki adet eşlikli eserin yer aldığı görülmektedir.

Tablo 19. 8. Sınıf Müfredatları Gamlar

Konservatuvar Gamlar
MSGSÜ Gamlar ve Arpejler: 7#7b
HÜ Tüm Majör ve Minörler
İÜ Beş diyez ve Beş Bemol Majör ve Minör gamlar.

8. sınıfların müfredatlarında yer alan gamlar Tablo 19.’da incelendiğinde tüm sınıflarda gamların tama-
mının bitirilmiş olduğu görülmektedir.  
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Tablo 20. 8. Sınıf Müfredatları Sınav Programları

Konservatuvar Sınav Programı

MSGSÜ
Gamlar ve Arpejler: 7#7b, 2 Etüd (1 tanesi ezber), Skroup: Konçerto veya W.A.Mozart: 
Konçerto No.I, Morceaux imposee (Sınavdan 15 gün önce verilecektir), Leslie-Elegie 
(zorunlu piyanolu parça)

HÜ
Gamlar: Tüm Majör ve Minörler, Etüdler: M.Alphonze 3 etüt, Piyano eşlikli parça/Eser: 
Mendelshonn ve Saint Saens (Not: Sınavda çalınacak piyano eşlikli parça/eser ya da eserler 
seçenekli olarak yazılabilir.)

İÜ -

Son olarak 8. Sınıf müfredatının sınav programları incelendiğinde İÜ müfredatında sınav programının 
belirtilmediği, MSGSÜ müfredatında sınavdan 15 gün önce verilmesi kaydıyla iki konçertodan birinin 
seçilmesi gerektiğinin belirtildiği, ilaveten bir adet zorunlu eşlikli eserin yer aldığı, çalınacak etütlerden 
birisinin ezber olması gerektiği, HÜ müfredatında ilk defa 8. Sınıf sınavında piyano eşlikli eser zorunlu-
luğunun olduğu, sınavda üç etüt çalınmasının istendiği, ayrıca MSGSÜ ve HÜ müfredatlarında 8. Sınıf 
sınavlarında öğrencinin tüm gamlardan sorumlu olduğu görülmektedir.

6. Sonuç
Müfredatlar üzerinde yapılan incelemeler ve karşılaştırmalar neticesinde bulgularda belirtilen benzerlik 

ve farklılıkların olduğu saptanmıştır. Her üç konservatuvarın müfredatları kendi içlerinde aşamalı olarak 
gitmelerine rağmen birbirleri arasında etüt, gam ve eser başlıkları altında farklı hızlarda ilerlemeler olduğu 
görülmektedir. MSGSÜ müfredatı gamlarda diğer iki konservatuvardan daha hızlı ilerlemektedir. MSGSÜ 
ve İÜ müfredatlarında ilk seneden itibaren piyano eşlikli eserler yer alırken HÜ müfredatında sadece 8. 
Sınıflarda piyano eşlikli eser zorunluluğu belirtilmiştir. İÜ müfredatlarında sınav programları ayrıca belir-
tilmemiştir. MSGSÜ müfredatında etüt kitapları çeşitliliği diğer iki konservatuvardan oldukça fazladır. Ça-
lınacak eserler arasında bazı sınıflarda seçilmiş bazı birkaç eser özellikle belirtilmiştir, eser çeşitliliği azdır. 
Teknik kazanımlar konusunda İÜ müfredatında detaylı bilgiler yer almakla beraber diğer iki konservatuvar-
da açıkça belirtilmemiştir. MSGSÜ ve İÜ 8. Sınıf müfredatlarında konçerto yer alırken HÜ müfredatında 
özellikle konçerto belirtilmemiştir.

Bu sonuçlardan yola çıkarak şu önerilerde bulunulmuştur:

• Üç konservatuvar korno öğretim elemanları bir araya gelip müfredatlar konusunda daha detaylı 
çalışma yapabilir ve tecrübe aktarımında bulunabilirler.

• Mevcut etüt kitapları gözden geçirilip -ekol farklılıkları da göz önünde bulundurularak- öğrencinin 
ihtiyaçlarına göre etütlerin sınıflandırılması yapılabilir.

• Korno için bestelenmiş literatürdeki eserler analiz edilip çalım teknikleri açısından kazanımları ve 
zorluk seviyelerine göre kategorize edilebilir

• En ideal edisyonların notalarına ulaşım için ortak bir platform oluşturulabilir. Bu notaların -varsa- 
giderleri üniversite kütüphanelerince karşılanabilir. 

• Özellikle eser çeşitliliğinde seçenekler arttırılıp öğrenciye de bunlar arasından seçme hakkı verile-
bilir.

• Türkçe korno metodları ve yeni eserler ortaya koyulması üzerine çalışmalar yapılabilir.

• Korno literatürüne yeni eserler kazandırma adına Türk besteciler ile profesyonel korno icracıları 
beraber çalışıp pedagojik anlamda da gözden geçirilmiş her seviyede yeni eserler bestelenebilir. 
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EĞİTİMDE KÜRESELLEŞME VE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Muhammet İNCEAĞAÇ1, Sıla İNCEAĞAÇ2

Özet
Küreselleşme, bünyesinde pek çok olguyu barındıran komplike bir kavram olarak karşımıza çıkmakta-

dır. Söz konusu olan küreselleşme olgusu aynı zamanda,  toplumsal yapıyı oluşturan temellerin üzerinde 
var olan içinde bulunduğumuz çağın bir getirisi olarak da düşünülebilir. Küresel anlamda sınırları ortadan 
kaldıran ve ortak paylaşımlara olanak sağlayan bu kavramın toplumlar üzerinde geniş bir etki alanına sahip 
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla toplumsal yapıyı oluşturan söz konusu temellerin küreselleşme olgusun-
dan doğrudan etkilendiği ifade edilebilir. Özellikle kültürel temellerin en önemli ögeleri arasında yer alan 
eğitim ve görsel sanatlar eğitiminin küreselleşme doğrultusunda yenileşme ve değişim yaşaması kaçınıl-
mazdır. Günümüz eğitim sistemindeki pek çok gelişim ve değişimin küreselleşme doğrultusunda yaşandı-
ğını görmek mümkündür. Bu doğrultuda çalışma kapsamında; küreselleşmenin eğitim ve görsel sanatlar 
eğitimi alanlarına yansıması ele alınarak, küreselleşme sürecindeki eğitim ve görsel sanatlar eğitimi ince-
lenmiştir. Sonuç olarak küreselleşmenin getirdiği yenilikler doğrultusunda görsel sanatlar eğitimi dersine 
yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Küreselleşme, Görsel Sanatlar Eğitimi, Teknoloji Kullanımı.

GLOBALIZATION IN EDUCATION AND VISUAL ARTS EDUCATION

Abstract
Globalization emerges as a complex concept that contains various cases in it’s structure. At the same time, the fact 

of globalization can be thought as the outcome of our present era that stands on the basis which composes the social 
structure. It can be said that; this concept which eliminates all the borders in global means and enables the common 
sharings possesses a wide influence area over the communities. Hence, it can be stated that the aforementioned basis 
which composes the social structure, has been directly affected by the globalization issue. Especially, it is inevitable 
that education, one of the most crucial element of cultural basis, and visual arts education have experienced some kind 
of innovation and alteration throughout the globalization. It’s possible to see that many developments and changes in 
the contemporary educational system has come into existence due to globalization. In this direction, reflexion of glo-
balization over education and visual art education fields has been discussed within the context of this study. Besides; 
education and visual arts education have been analysed in the process of education. In conclusion, suggestions have 
been put forward about visual arts education courses through the innovations produced by globalization.
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1. Giriş

Küreselleşme, çağımızın bir gereği olarak karşımıza çıkan, toplumsal yaşantıyı etkisi altına alan 
oldukça önemli bir olgu olarak düşünülebilir. Hızlı bir değişim sürecini kapsayan küreselleşmenin 
dünya çapında geniş çaplı bir etkiye sahip olmasından dolayı, toplumsal yaşantı süreçlerinde çağa 
ayak uydurmak ve uyum sağlamak açısından üzerinde durulması gereken bir konu olduğu söyle-
nebilir. Bu bağlamda, toplumsal açıdan küreselleşme sürecinden en üst düzeyde faydalanılması, 
bu süreçte yaşanan değişimlere en doğru şeklide ayak uydurulması,  değişikliklerden elde edilecek 
kazanımların da toplumsal olarak yarar sağlayabilecek biçimde kullanılması üzerinde durulması-
nın gereklilik arz ettiği ifade edilebilir. 

Geçmişten günümüze küreselleşme eğiliminde olan eğitim sistemi içerisindeki görsel sanatlar 
eğitimi de kendini güncelleyerek yenileyebilir. Bu yenilik sürecinde artan teknoloji kullanımı, 
görsel sanatlar eğitimi müfredatındaki kazanımlara yeni bir bakış açısı kazandırabilir. 

Bu araştırmanın amacı, çağımızın zamana göre değişimi ve gelişimi üzerinde var olan eğitim 
ve teknolojinin getirdiği yenilikler ve gereklilikler doğrultusunda, sürekli olarak yeniden yapılan-
dırılması ihtiyacının karşılanması yönünde öneri getirmektir.

2. Yöntem
Araştırmada alan yazın taranmış, eğitimde küreselleşme ve görsel sanatlar eğitimi üzerine böyle bir 

araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışma öneri niteliği taşıyan tarama modelinde betimsel bir 
çalışmadır.

3. Eğitimde Küreselleşme
Eğitim açısından küreselleşme kavramını ele alan pek çok tanıma ulaşmak mümkündür. Tezcan (1998), 

küreselleşmenin esas olarak ekonomik içerikli bir kavram olarak ortaya çıktığını, sermayenin dünya üzerin-
deki dolaşımının tek tek ülkeler düzeyinde değil, küresel düzeyde gerçekleşmesi anlamına geldiğini, böy-
lece kapitalizmin sanayi bakımından genişlemesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile ekonomik, 
siyasal ve kültürel düzeyde dünya toplumlarının iç içe girmesi durumunun gerçekleştiğini belirtmektedir. 
Bu durumda yeni bir insan tipi ortaya çıkacağını ifade eden araştırmacı, küresel gelişmeler için gerekli ola-
cak yeni tutum ve değerlerle donanmış bireylerin eğitim yoluyla sağlanacağını vurgulamaktadır.

Karaman (2010) ise bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı değişimin küreselleşme sürecini 
hızlandıran araçlar olduğunu vurgulayarak, bu teknolojiler vasıtasıyla, insanlar ve toplumlar arası iletişim 
ile etkileşimin hızı ve alanının da arttığının, artık dünyanın küçücük kaldığının altını çizmektedir.

Balay (2004) çok boyutlu ilişkilerin ve çoğalan karmaşıklığın, entelektüel esnekliğe sahip, karmaşık 
sistemlerle ilgili bilgileri işleyebilen, disiplinlerarası boyutta, yaratıcı ve soyut düşünebilen bireylerin ye-
tişmesini gerektireceğini savunmaktadır.

Yurdabakan (2002) ise bu ifadeyi destekleyerek küreselleşmenin, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin 
ve bilgi alışverişinde yaşanan artışın, yeni kültür ve uygarlıklarla etkileşimi kolaylaştırmakla birlikte, bil-
giyi edinme, var olanların arasından en uygun olanını seçme ve başkalarıyla paylaşma gibi becerilere sahip 
bireylerin yetiştirilmesine duyulan gereksinimi de gündeme getirdiğini belirtmektedir.

Eğitim ile küreselleşme arasında çift yönlü bir ilişkinin olduğu ifade eden Çalık ve Sezgin (2005), 
küreselleşen dünyanın eğitim sistemlerini yenileşmeye zorlarken, eğitim alanındaki gelişmelerin de küre-
selleşme sürecine hız ve yön verdiği belirtmektedir. Bununla birlikte esasen, küreselleşmeyi doğuran temel 
faktörlerin altında yatan olgunun eğitim olduğunu, diğer bütün alanlardaki gelişmelerin öncelikle eğitim-
den etkilendiğinin düşünülebileceğini, bu nedenle de küreselleşen dünyada toplumların geleceğinin, ulusal 
ve uluslararası rekabetin sonucunun, bireylerarası iletişim ve etkileşimin kalitesinin, dünya pazarlarında 
üstünlüğün, eğitime ve dolayısıyla okullara büyük ölçüde bağlı olacağını vurgulamaktadır.
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Tüm bu ifadeler ışığında küreselleşmenin ekonomik, politik, kültürel anlamda toplumsal yaşantı üze-
rindeki yansımalarını görmek mümkün olabilir. Kültürel bağlamda küreselleşme sürecine yönelik en gözle 
görünür örneklerin, eğitim ortamlarındaki farklı birtakım uygulamalar olduğu söylenebilir.

Öyle ki bu doğrultuda Karaman (2010), uzaktan eğitim, e-eğitim, e-okul gibi yeni eğitim modelleri 
yanında bilgisayar, internet, e-kütüphane, e-dergi, akıllı tahta, akıllı sınıf, multimedya araçları gibi yeni 
eğitim teknolojilerinin yaygınlaşması, öğrenme ve öğretme stratejilerine yeni bir boyut kazandırdığını 
ifade etmektedir. Küresel çağda okulun bir binadan, sınıfın ise dört duvardan ibaret olmadığını, dünyanın 
küresel bir okul, bulunduğumuz her mekânın da sınıf olabileceğini belirterek, küresel eğitim sisteminde 
bilgi kaynaklarının sürekli açık olmasından dolayı eskiden olduğu gibi eğitimi belirli zaman dilimlerine 
sıkıştırmaya da gerek olmayacağını vurgulamaktadır.

Eğitimde küreselleşme kavramını kısaca açıklayacak olursak, çağın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımlar 
doğrultusunda eğitimin şekil alması ve yenilik hareketleri bağlamında çağın teknolojisine ayak uydurarak 
eğitimde teknolojiden yararlanılması diyebiliriz. Küreselleşme olgusunun eğitim alanı açısından ele alın-
masının, küreselleşmeyi farklı bir bakış açısından görebilme imkânı sağlayabileceği ve söz konusu kavra-
mın parçadan bütüne doğru incelenmesiyle konunun daha rahat anlamlandırılabileceği söylenebilir.

Ünalan (2010)’a göre, insanlar arası bilgiye erişim,  teknoloji aracılığıyla kolaylaşmıştır. Bu nedenle 
bireysel ı̇stek ve beklentilerin sınır tanımazlığı, çok yönlü düşünebilmeyi sanat eğitimi içerisinde de ge-
rektirmektedir. Bununla birlikte gerek teknik,  gerekse sanat ve estetik bağlamda, bilgi çağında gelişen 
iletişim olanaklarının zenginliği ve çağdaş entelektüel düzeydeki yeni bilgilenme kaynaklarının çoğunluğu-
nun, özgürlüğün ve özgünlüğün sanat eğitimindeki rolünü vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya koyduğunu 
belirtmektedir.

4. Küreselleşme ve Görsel Sanatlar Eğitimi
Küreselleşmenin hayatın her alanında olduğu gibi toplumun eğitim sistemi üzerinde de önemli etkileri-

nin olduğu görülebilir. Dolayısıyla eğitim sistemi kapsamına giren bütün disiplin alanlarının da küreselleş-
menin etki alanına girdiği söylenebilir. Bu doğrultuda Türk eğitim sisteminde küreselleşme yönünde yaşa-
nılan olumlu değişikliklerin olduğu ve bilişim teknolojilerine verilen önemin giderek arttığı ifade edilebilir. 
EBA (Eğitim Bilişim Ağı), FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) vb. projeler, 
her sınıfa akıllı tahta kurulması, bazı proje okullarında öğrencilere tablet dağıtılması gibi uygulamalar ile 
okulların teknolojik anlamda inovatif girişimlerle küreselleşme yaşaması ve teknolojiden yararlanan eğitim 
anlayışına dönüşmesi hedeflendiği söylenebilir. Bu bağlamda tüm disiplin alanlarında da kullanılan prog-
ramların bu doğrultuda düzenlendiği, sanal ortamda paylaşım ve uygulama imkanı sağlandığı ve öğren-
cilere fırsat eşitliği sağlanarak derse katılımların teknoloji çerçevesinde arttırılmaya çalışıldığına yönelik 
çalışmaların yapıldığı gözlenebilir.

Küreselleşme ve görsel sanatlar dersi arasındaki etkileşim ise teknolojinin görsel sanatlar üzerindeki 
olumlu yönlerini sergilemesi olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda görsel sanatlar dersi kapsamında EBA 
bilişim ağı içeriğinde; müze eğitimi, geleneksel Türk sanatları (çini, ebru, hat, minyatür, tezhip), resim 
sanatı (figüratif desen anlatımları, guaj boya tekniği örnekleri, natürmort örnekleri, yağlıboya örnekleri, 
pastel boya tekniği ve örnekleri, sulu boya örnekleri), heykel sanatı (rölyef),  üç boyutlu çalışmalar, dijital 
tasarıma yönelik bilgilendirici video ve görseller, ayrıca yapay zeka teknolojisi ile yapılan ebru sanatına 
yönelik uygulama programı yer almaktadır (www.eba.gov.tr 10.11.2019). Söz konusu eğitsel bilişim uygu-
lamalarının görsel sanatlar dersi kapsamındaki konuları pekiştirdiği, öğrenmeyi görselleştirerek daha kalıcı 
hale getirdiği, detaylı anlatımlarla konuların teknikleri ile ilgili gerekli bilgileri verdiği, öğrencilere gözlem 
fırsatı sunduğu söylenebilir. 

Çalık ve Sezgin (2005), bilgi toplumunda, bireylerin yaratıcı, sorgulayıcı, düşünen ve üretebilen insanlar 
olmaları gerektiğini ifade ederek, eğitim örgütlerinin bilgi toplumundaki rolünün değiştiğini ve bilgi 
çağının eğitimi, yaratıcı ve yenilikçi insanlar yetiştirmeyi temel amaç edindiğini belirtmektedir. Bugün, 
artık bilginin doğrudan bireye aktarılması değil, bireyin ihtiyaç duyduğu bilgilere nasıl ve hangi yollarla 
ulaşacağının öğretilmesi gerektiğini vurgulandığının altını çizen araştırmacılar, bu nedenle üzerinde konu-
şulan önemli bir kavramın da öğrenmeyi öğrenmek olduğunu ifade etmektedir.
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Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında bütün eğitim kademelerinin ve disiplin alanları-
nın teknolojiyle desteklenmesi, küreselleşmenin eğitim alanındaki olumlu gelişmeleri olarak söylenebilir. 
Öyle ki, etkin olarak kullanılan EBA, FATİH gibi projelere dayalı teknolojik uygulamaların, eğitim alanın-
da güncel gelişmelerin takip edilebilmesi ve yüksek verim elde edilmesi açısından imkân sağladığı söylene-
bilir. Bununla birlikte öğrencilerin araştırma, sorgulama becerilerine sahip çağa uyum sağlayan, imkânları 
kendine göre şekillendirerek üreten bireyler olarak yetişmesi de söz konusu eğitsel bilişim uygulamalarının 
eğitimin temel amaçlarına hizmet ettiğini göstermektedir.

5. Sonuç ve Tartışma
Günümüzde teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenen ve değişime ayak uydurmaya çalışan eğitim 

kurumlarında farklı teknolojik program ve uygulamaların kullanıldığı, öğrenme ortamının buna yönelik 
olarak düzenlendiği görülmektedir. Öyle ki her sınıfa akıllı tahtaların takılması, her branşa uygun güncel 
yazılım programlarının kullanılması eğitim ortamlarında teknolojik gelişmelere uyum sağlama çabasının 
bir kanıtı olarak gösterilebilir.

Sonuç olarak, küreselleşme doğrultusunda karşımıza çıkan teknoloji kullanımının, eğitim ve görsel 
sanatlar eğitimi üzerindeki olumlu amaçlarının; yaratıcı, eleştirel ve çok yönlü düşünebilen, teknolojik 
gelişmelerden haberdar olan, teknolojiden en üst düzeyde faydalanabilen, evrensel bir bakış açısına sahip, 
hem kendi kültürüne sahip çıkan hem de diğer ulusların kültürünü anlayabilen etkileşimci bireyler olarak 
yetiştirilmesi olduğu düşünülebilir.

Bu bağlamda görsel sanatlar dersine yönelik öğrenme ortamlarının düzenlenmesi üzerine daha ayrıntılı 
durularak kazanımların, uygulama programlarının, ders saatlerinin, sınıf mevcutlarının ve atölyelerin 
teknolojiyi en etkili biçimde kullanabilecek şekilde yapılandırılması gerektiği söylenebilir.

Alan yazın tarandığında, küreselleşme konusunun eğitim ile etkileşimini vurgulayan pek çok araştırmanın 
olduğu fakat çalışma konusuyla benzer nitelik taşıyan bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir.

6. Öneriler
Görsel sanatlar eğitimi gibi uygulamalı sanat derslerinin de teknolojik dönüşüme yönelik yeni ve farklı 

etkinliklerle düzenlendiği görülebilir. Fakat ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde diğer matematik, fen 
bilimleri, sosyal bilgiler vb. akademik disiplinlere yönelik daha fazla teknolojik içerik ve program kullanıl-
dığı da bir başka gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

EBA bilişim ağındaki görsel sanatlar dersine yönelik bilgilendirici video ve görsellerin bazılarının içe-
riklerinin doldurulmadığı, bazılarının ise yeterli bilgiyi içermediği sadece konu başlığı olarak yer aldığı 
görülmektedir. Bu doğrultuda EBA ağında bulunan görsel sanatlar ders içeriği daha çok zenginleştirilmeli, 
ebru alanı için yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen ebru yapımı programı gibi sulu boya, yağlı boya gibi 
resim teknikleri ile diğer sanat ve tasarım alanları da yapay zeka teknolojisiyle desteklenerek uygulamalar-
da yer almalı ve bu konu üzerinde önemle durulmalıdır.

Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalı, her öğretmenin kendi branşına yönelik geliştirilen 
programları en etkili şekilde kullanması için gerekli görüldüğünde görsel sanatlar öğretmenlerine hizmet 
içi eğitimler verilmelidir.

Görsel sanatlar eğitiminde küreselleşmenin etkilerini ancak teknolojinin sanat eğitimine girmesi ve uy-
gulanması ile görebiliriz. Görsel sanatlar eğitiminde kullanılan pek çok kazanım vardır. Kazanımlar doğ-
rultusunda seçilen sanat ve tasarıma (resim, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları, tekstil tasarım vb.) 
yönelik ders içi uygulamaların teknoloji ile zenginleştirilmesi önerilmektedir. Bunun haricinde teknolojik 
çizim programları bilişim teknolojileri dersleri ile de desteklenerek öğretilebilir. 

Günümüzde artık bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçları etkin bir şekilde kullandığımız bir dönemde, 
okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için bilgisayar ve tabletlere yönelik çizim programları geliştiri-
lebilir.

Profesyonel anlamda çizim programlarının olduğu tasarım şirketlerinin ürettiği çizim programlarının 
yanı sıra, kalem uçlarının değiştirilebildiği kuru boya, kara kalem, füzen, keçeli kalem vb. efektleri ile 
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ve fırça uçlarının değiştirilebildiği guaj boya, sulu boya, akrilik boya, yağlı boya vb. efektleri ile pek çok 
yöntem ve tekniklerin uygulanabildiği görsel sanat çalışmalarının yapıldığı dijital platformda çizim veya 
resim yapılabilmektedir. Görsel sanat çalışmalarına yönelik çalışmaların dijital ortamda öğrencilere eğlen-
celi hale getirecek uygulamalara yer verilebilir. 

Dijital ortamda çizim yapılabilecek uygulamalara yönelik yazılımlar yazılarak tasarım programları ge-
liştirilebilir. Çünkü küçük yaş grubu çocuklardan yetişkinlere kadar teknoloji hayatımızın her aşamasında 
kullanılmakta ve çağımızın getirdiği imkanlar doğrultusunda gelişen teknolojik ürünler merakla takip edil-
mektedir. Çağımızın da bize sunduğu imkanlar doğrultusunda, toplumumuzda teknolojinin yanlış kullanımı 
sonucu oyun bağımlısı, sosyal medya bağımlısı vb. gibi kısacası teknoloji bağımlısı bireylerin sayısı hızla 
artmaktadır. Bu nedenle teknolojinin doğru kullanımı üzerine yapılan çalışmaların içerisinde görsel sanatlar 
eğitiminde teknolojik gelişmeler ile görsel sanat çalışmaları yapılabilir.

Görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgi sadece grafik tasarıma yönelik uygulamaların ve 
kazanımların oluşturulacağı düşünülmemelidir. Grafik tasarıma yönelik çalışmaların yanı sıra, bilgisayar 
ve tabletlerdeki çizim programları ve programlardaki araç çubukları aracılığı ile görsel sanatlara yönelik 
hemen hemen tüm yöntem ve teknikler doğrultusunda görsel sanat çalışmaları yaptırılabilir. Bu sayede 
teknoloji kullanımını seven öğrenciler teknolojiden yararlandırılarak görsel sanat çalışmalarına teşvik edi-
lebilir.

Ayrıca çocukların kısa süreliğine de olsa sessiz kalmalarını sağlamak amacıyla büyükleri tarafından 0-6 
yaş grubu çocuklara verilen tablet, telefon gibi teknolojik cihazlar nedeniyle boşa geçirtilen vakit yerine, 
onların dikkatlerini toparlayacak görsel sanat çalışmalarına yönelik programlar ile yaratıcı düşünceyi teşvik 
eden etkinlikler yaptırılabilir. Hatta bu durum, çocukları stereotip resimlere yönelten ve çocukların yaratıcı 
düşünce yapısını körelten, klişe ve şablon resimleri içeren boyama kitaplarından farklı olarak özgün çalış-
maların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Görsel sanatlar eğitimi dersinde hem somut hem de teknolojik uygulamalara yer verilebilmesi için, bu 
tarz uygulamalı derslere gerekli donanıma sahip atölyeler tahsis edilmelidir. Bununla birlikte görsel sa-
natlar dersi gibi uygulamalı derslerde sınıf mevcuduna da ayrıca önem verilmelidir. Çünkü kalabalık sınıf 
ortamlarının bireysel uygulamalara uygun olmadığı, dahası 40 dakikalık derslerin ve mevcut fazlalığının 
uygulamalı ders içi katılımlara engel teşkil ettiği söylenebilir. Öyleyse, yalnızca donanımlı atölyeler düzen-
lenmesi değil sınıfların da iki gruba ayrılması ve ders saatinin 40’ar dakikalık 2 derse çıkarılması bir ge-
reklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle görsel sanatlar dersinde bireysel katılım artarak öğrenme 
daha kalıcı hale gelecektir.
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BURDUR YÖRESİ GELENEKSEL YÖRÜK KADIN VE ERKEK 
KOSTÜMÜ

Nurgül MIHLADIZ1, Mehmet ŞAHİN2

Özet
İnsanoğlu geçmişten günümüze duygularını, fiziksel özelliklerini, inançlarını, sosyal statülerini ve eko-

nomik durumlarını ifade edebilmek için her zaman bir yol bulmuştur. Bu ifadeler; edebiyat, resim, müzik, 
dans ve giysi ile ön plana çıkmıştır. Orta Asya’dan göç ederek Anadolu’da yaşamaya başlayan Yörükler 
de Anadolu Uygarlıkları ve Orta Asya kültürlerinin geleneksel yansımaları gözlemlenebilir. Toplumların 
kendilerine göre kültürel değerleri, örf, adet, gelenek, görenek, inanç ve coğrafi konuma göre de yaşam 
biçimleri gözlenebilir. Bunun yanı sıra bir toplumun gelişmesi, o toplumdaki bireylerin kültürel seviyesi-
nin gelişimine bağlıdır. Folklor ya da halk bilimi kültürel aktarımda çok önemli bir yere sahiptir. Kültürün 
temel yapılarından birisi folklor olduğu için, giysi de bu değerlerin vazgeçilmez bir öğesi olarak kabul 
edilir. Yörüklerin giydiği yöresel giysi; biçimi, rengi, üzerindeki motifleri, takıları ve aksesuarları ile Yörük 
yaşam kültürüne yüzyıllardır yüklenmiş olan inanç, duygu, kültürel değer ve yaşam biçimlerini evrensel 
bir dille yansıtmaktadır. Bu araştırmada; Burdur Yöresinde kullanılan geleneksel Yörük kadın ve erkek 
kostüm örneklerinin doğru bir şekilde incelenebilmesi için tarama modeli kullanılmıştır. Alan uzmanları 
ve kaynak kişilerle yarı kurgulu görüşme tekniği uygulanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 
kayıt altına alınmıştır. Araştırmamızın evreni Teke Yöresi kültür özelliklerini taşıyan Burdur ili olup, örnek-
lemi ise Burdur Yöresi Yörük kadın ve erkek kostümleridir. Burdur yöresi geleneksel Yörük halk oyunları 
kostümleri incelenerek gelecek kuşaklara tanıtılması ve kültürel bir miras olarak aktarılması amaçlanmıştır. 
Çalışmada merkez odak kültür olarak tanımlanır. Sonuç olarak bu konuda akademik çalışmalar için Teke 
Yöresi bakir bir alandır. Toplumların kültürel değerlerine ve kültürel miraslarına sahip çıkmaları gerekir. 
Bugün dünyada ve ülkemizde oluşan değişimlerden dolayı yaşam tarzı; kültürel değerlerimizin kullanım 
alanını kısıtlamakta ve zamanla yok olmasına neden olmaktadır. Bu duruma engel olabilmek için Burdur 
ilinde Yörük kostümlerinin araştırılarak yeni nesillere tanıtılması kültürümüzün bir parçası olan bu kıyafet-
lerin yaşatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Burdur, Teke Yöresi, Yörük Kültürü, Yöresel Kostüm.  

TRADITIONAL WOMEN AND MEN COSTUMES IN BURDUR 
REGION

Abstract
Human beings have always found a way to express their emotions, physical characteristics, beliefs, so-

cial status and economic situations from past to present. these statements came to the fore with literature, 
painting, music, dance and clothing. Yoruks who migrated from Central Asia and started to live in Anatolia 
can also observe the traditional reflections of Anatolian Civilizations and Central Asian cultures. Societies’s 
cultural values   according to their traditions, customs, traditions, customs, beliefs and geographical position 
can be observed according to life styles. In addition, the development of a society depends on the develop-
ment of the cultural level of individuals in that society. Folklore or folklorism has a very important place 
in cultural transference. Since folklore is one of the basic structures of culture, clothing is considered as an 
indispensable element of these values. Clothing is important for the individual to be able to gain place in 
the society, to express himself and to be in communication. Local clothing worn by Yörüks; With its form, 
color, motifs, jewelery and accessories reflects beliefs, emotions, cultural values   and lifestyles that have 
been installed in the culture of life for centuries with a universal language. In this study; The descriptive 
survey model was used in order to examine the traditional of Yörük female and male costume samples used 
in Burdur region accurately. Semi-fictional interview technique was applied to field experts and resource 
persons. The data obtained from the interviews were recorded. The population of our study is the province 
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of Burdur which has the cultural characteristics of Teke Region and the sample is the Yörük costumes for 
men and women in Burdur Region. The traditional Yörük folk dance costumes of Burdur region were exa-
mined and introduced to future generations and transferred as a cultural heritage. In the study, the central 
focus is defined as culture. As a result, Teke Region is an untouched area for academic studies. Societies 
must protect their cultural values   and cultural heritage. Today, because of the changes in the world and in 
our country, lifestyle; It limits the use of our cultural values   and causes them to disappear in time. In order 
to prevent this situation, Yörük costumes should be researched and introduced to new generations in Burdur 
province.

Keywords: Burdur, Teke Region, Nomad Culture, Local Costume.
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1.Giriş

Giyim, insan vücudunu dış etkenlere karşı koruyan, süslenme isteğini yerine getiren, toplum içerisinde 
sosyal statü sağlayan ve kendini ifade edebilme olanakları tanıyan geniş kültürel fonksiyonlar yüklenmiş 
bir olgudur. İlkel insanlar soğuktan korunmak amacıyla önce bitkilerden daha sonra avlandıkları hayvan 
postlarından giysi yaparak iklim şartlarından ve çevre koşullarından kendilerini koruma ihtiyacı duymuş-
lardır. Daha prehistorik çağlarda, ilk oluşumunda genelde insan vücudundaki belli yerleri örten küçük bitki 
veya deri parçalarıyla oluşmaya başlayan giysi kültürü, binlerce yerleşim merkezinde ve farklı kültürlerde 
kendisini üreten toplumları simgeleyen özgün nitelikli yapıya ulaşmıştır (Erden, 1998: 5). Toplumların 
kültürünü oluşturan temel öğelerden birisi de giyimdir. Giyim bir toplumun manevi ile kültürel değer yar-
gılarını, inançlarını, yaşam biçimlerini, estetik ile sanatsal özelliklerini, geleneklerini, göreneklerini, örf ve 
adetlerini yansıtan bir araçtır.

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerin tarihi süreç içinde kullandıkları giyim eşyaları o topluma 
ait geleneksel giysileri oluşturmuştur. Türk kültürü içinde yer alan giyim kuşama ait özellik ve kaynakların 
varlığı Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda Türk giyim kuşamının uzun tarihi geçmişi, yayıldı-
ğı geniş coğrafi alan, etkileşim halinde olduğu kültürler ve değişen inanç sistemleri ile birlikte giysiler ve 
giysilere ilişkin unsurlar her yörede farklılık göstererek zengin bir çeşitliliğe ulaşmıştır (Türkan, 2015: 37). 
Bununla birlikte inanç, yaşam biçimi, tarih, coğrafya, ekonomik ve sosyal durum gibi farklılıklar, yörelere 
özgü giyim tarzlarının oluşmasında önemli rol oynadığı söylenmektedir. Erden’e göre;  Halk biliminin 
maddi kültür unsurlarından olan giyimin, Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Türkler en eski çağlardan 
bu yana birçok medeniyet kurmuşlar, kurdukları medeniyetlerle diğer kültürleri de etkilemişlerdir. Ana-
dolu’ya gelmeden önce göçebe hayat süren Türkler, bu dönemde at binmeye uygun kıyafetler seçerken, 
yerleşik hayata geçişle birlikte giyim kültürlerini değiştirmişlerdir. Türklerin giyim kültürü tarih boyunca 
değişimler göstermiş olsa da, geleneksel giyimlerini bulundukları bölgedeki coğrafik yapı, sağlık, iklim 
şartları ve yaşam biçimlerinden dolayı uzun süre korumuş oldukları düşünülmektedir. 

Öz Türkçesi “yürümek” anlamına gelen Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş halklara denilmektedir. 
Yörüklerin giysi kültürleri incelendiğinde, giysi ve giyinme biçimlerinin yerleşik hayata geçişten etkilen-
diği fakat özellikle kadın giysilerinin belli bölgeler ya da oymaklarda gelenekler ve kültür değerleri açısın-
dan korunduğu görülmüştür (Türkan, 2015: 38). Anadolu’nun önemli bir parçası olan sanatsal ve kültürel 
özellikler taşıyan yöresel kıyafetlerin, toplumun geçmişi ile bugünü arasında köprü oluşturduğunu söyle-
mek mümkündür. Üzerinde manevi değerleri de taşıyan folklorik giysiler, özel günlere (evlenme, bayram 
doğum vb.) ve günlük yaşama göre değişiklik göstermektedir. Yöre insanı, özel günlere olan saygısından 
dolayı yeni ya da daha az giyilen temiz giysiler tercih etmektedir.

 Çalışmamız bir kültür çalışmasıdır. Kültürün temel yapılarından birisi folklordur. Folklor ya da halk 
bilimi kültürel gelişmede de çok önemli bir yere sahiptir. Halkbiliminin çevresi içinde otantik değerleri ile 
beraber yaşayan bir olgu olarak ele alan yaklaşım tüm ileri ülkelerde benimsenirken bizim seyirci kalmamız 
düşünülemez. Çağdaş toplumsal, bilimsel veriler ve yöntemler ile yapılacak halkbilimi çalışmaları bizi kısa 
zamanda daha ileri noktalara götürebilecektir. Geçmişi açısından son derece zengin olan Burdur halkı kendi 
kültür ve yaşam biçimlerine, coğrafi şartlara uygun giyim şekillerini kullandığı düşünülmektedir. Burdur 
yöresi tarihsel süreç içerisinde pek çok uygarlığa köprü olmuş, geniş bir coğrafyaya kurulan ilişkilerle folk-
lorik değerlerin çeşitlenmesine neden olmuştur.  

Bu çalışma 12.02.2015 tarihinde yapılmış olan “Burdur Yöresi Halk Oyunlarının İncelenmesi” başlıklı 
yüksek lisans tezimden uyarlanmıştır.

1.1.Amaç

“Burdur Yöresi Geleneksel Yörük Kadın ve Erkek Kostümü” başlıklı çalışmamızda amaç; eski dö-
nemlerden beri giyilen ve günümüze kadar kültürel değerini korumaya çalıştığımız Burdur yöresinin Yö-
rük kostümlerinin incelenerek, gelecek kuşaklara doğru bir miras aktarmaktır. Çalışmamız yöremizde halk 
oyunları icralarında kullanılan yöresel kostümler konusunda bir saptamada bulunmayı önemser. Bu yapıl-
maz ise, kültürel değerlerimiz yozlaşarak bir süre sonra tanınmaz hale gelebilir. 
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2.Yöntem
 “Burdur Yöresi Geleneksel Yörük Kadın ve Erkek Kostümü” başlıklı çalışmada kostümler müze, arşiv, 

halk oyunları kıyafetleri, resimler, televizyon kayıtları vb. incelenerek betimsel tarama yöntemiyle irdelen-
miştir.

2.1.Evren ve Örneklem

Araştırmamızın evreni Teke Yöresi kültür özelliklerini taşıyan Burdur ili olup, örneklemi ise Burdur 
Yöresi Geleneksel Yörük kadın ve erkek kostümleridir.

3.Bulgular
Yörük Kadın Kostümü

3.1. Yörük Kadın Kostümünde Başa Giyilenler

3.1.1.Fes 

Fes, genellikle bordo, koyu kırmızı ya da kırmızı renklidir. Keçe veya çuhadan yapılır. Fes, huni şeklin-
de olup kalıpsızdır ve istenilen şekle getirilebilir. Başa takılan fes oldukça hafiftir. Fesin ön (alın) kısmı, yan 
yana altın ya da gümüş penezlerle (paralarla) sırmalı şekilde süslenmiştir. Sırmalı şekilde yapılan bu Çeşitli 
renklerdeki kumaşlar, fese dikilir ve çeşitli renklerdeki pul ile boncuklarla süslenir. 

3.1.2.Oyalı Yazma (Yemeni, Dastar, Tülbent) 

Oyalı yazma, ince pamuklu dokuma kumaştan yapılmaktadır. Fesin üzerine bağlanan yazmanın etrafına 
renkli ipliklerle ve farklı motiflerle tığ, şiş, mekik, iğne ya da pul oyası yapılmaktadır. Bu süslemelerde; 
boncuk, düğme, çaput (bez parçaları) ve çeşitli kabuklar da kullanılmaktadır. Oya motiflerinde çiçek, yap-
rak, dal, ağaç, dağ, tepe, yer ve su işlenmiştir (Şenel, 2010: 241). 

3.1.3.Alınlık (Fes Bağı, Çatkı) 

Alınlık, etrafı tığ, şiş, mekik, iğne, pul oyalı ince pamuklu dokuma kumaş (yazma) ya da üzeri gümüş 
pullarla işli al (kırmızı) veya yeşil bürümcük kullanılmaktadır. Fesin ön kısmına, başın arkasında düğüm 
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atılması suretiyle bir bez parçası üzerine altın ve gümüş penezlerle, çeşitli renklerdeki boncuk ve pullarla 
süslenmiş alınlıklar da mevcuttur.

3.1.4.Madeni Alınlık 

Madeni alınlık, altın, gümüş ya da bronzdan yapılır. Alınlığın iki ucunda ve orta kısmında çengelli iğne-
ler bulunmaktadır. Bu çengelli iğneler yardımıyla alınlık, fes ile fes bağının üzerine ve başın alın kısmına 
gelecek şekilde takılmaktadır. Alınlığın her iki yanında boyun kısmına doğru uzanan sarkaçlar bulunmak-
tadır. Altın, gümüş ya da bronz alınlıklar, genellikle şehirde yaşayan ve maddi durumu iyi olan kadınlar 
tarafından kullanılmıştır. 

3.1.5.Tepelik 

Tepelik, Anadolu kadınlarının başlarına taktığı altın, gümüş ve pirinçten yapılmaktadır. Renkli boncuk-
larla, taşlarla ve mercanlarla süslenmiştir. Tepelikler genellikle fesin üzerine takılarak kullanılır. Telkâri 
işçiliğiyle yapılan bu baş takısının uçlarında pul, taş ve mercanlarla süslü sallantılar bulunmaktadır. Burdur 
Müzesinde bulunan bazı tepeliklerinin üzerinde “Mühr-i Süleyman” motifi kullanılmıştır. Mühr-i Süley-
man motifinin kullanılmasının sebebi; doğaüstü (tılsım ve muska ) güçlerin kişinin yanında olacağının 
düşünülmesindendir (Şenel, 2010: 240). 

3.1.6.Çenelik 

Çenelik, ince ve uzun bir şerit kumaş üzerinde sallantıları olan penez, pul, boncuk, çiçek-bitki tohum-
ları, çekirdekler, düğme, çeşitli kabuklar, çaput ( bez parçaları)  ve mercanlarla süslü baş takısıdır. Çenelik, 
çene altından geçerek uç kısımları alınlığın altına gelecek şekilde takılır. Ayrıca yine kumaş üzerine sıra 
sıra altın ya da gümüş (penezlerle) paralarla sırmalı biçimde dizilen ve tepeliğe düğme yardımıyla bağlanan 
şekli de mevcuttur.  

3.1.7.Ciya (Tüğ, Gelin Tuğu) 

Ciya,  İbecik köyünde yaşayan gelinler tarafından kullanılmış ve günümüzde de kullanılmakta olan bir 
baş takısıdır. Kartal, turna, ördek, kaz ve tavus kuşlarının tüylerinden, teleklerinden yapılan gelin başlığı 
mitolojik anlamlar taşımaktadır. Kartal, turna, kaz ve tavus kuşlarının tüyleri toplandıktan sonra kökboyala-
rıyla canlı renklerde boyanır. Kökboyasıyla boyanan bu tüyler, ince uzun bir bez parçası üzerine üst üstü ve 
yan yana dikilir. Ciya’ yı gelin, evden çıkarken, gelin yüzü (duvak) günü ve düğünün ertesi günü de fesinin 
etrafına sararak takmaktadır (Şenel 2010: 239). 

3.2. Yörük Kadın Kostümünde Bedene Giyilenler 

3.2.1.İçlik (İşlik, Köynek, Göynek, İç Göynek) 

İçlik, bedenin üst kısmına ilk olarak giyilen bir nevi iç çamaşırı olarak kullanılır. Yumuşak pamuklu 
dokuma, ipek ya da alaca dokuma kumaşlarından yapılmaktadır. Üzerlerine yapılan oyaların renkleri gö-
rülebilsin diye içliklerin renkleri, beyaz ya da beyaza yakın (sarımtırak) olmaktadır. Etek boyu genellikle 
diz ya da kalça hizasındadır. Boyu diz hizasında olan göyneğin etek ucuna, kollu ise kol ucuna ve yakasına 
iğne, pul, boncuk ya da tığ oyası yapılmaktadır. Kollu, yarım kollu veya kolsuz olan bu iç entarinin yaka 
kısmı ise; yakalı, hâkim yakalı ya da yakasız olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yakadan göğüs altına kadar bir 
açıklık (yırtmaç) bulunmaktadır ve kenarları oyalanmıştır.

3.2.2.Şalvar (Bol Don) 

Şalvar, çok eski dönemlerden bu yana Anadolu’nun hemen her yöresinde kullanılan bir giyim eşyasıdır. 
Bugün de Anadolu’nun birçok yöresinde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Şenel, 2009). 

Üçeteğin rengine uygun ya da üçeteğin kumaşından yapılır. “Çitari”, “hataî”, “sevai”, “altıparmak”, 
“atlas”, “kutnu”, “canfes”, “ipek”, “ipekli saten”, “saten”, “kadife” ve” basma” kumaşlarından yapılır. Kır-
mızı, bordo, yeşil, mavi, sarı, pembe, mor ve bu renklerin yakın tonlarında olan şalvarların üzeri genellikle 
desensizdir ya da kumaşın kendi deseni mevcuttur. İç donun üzerine ve üçeteğin altına giyilen şalvarın 
bel kısmı oldukça geniş olduğu için uçkurlanarak büzülür. Ağında yarı yuvarlak ya da kare biçiminde bir 
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kumaş parçası bulunmaktadır ve ağ kısmı yukarıdadır. Uzunluğu ayak bileği hizasında olan bu giysinin 
paçaları aşağıya doğru daralmaktadır. Paçaları, geniş olduğu için lastik ya da bezden yapılıp ip şekline geti-
rilmiş bir bağ yardımıyla büzülmüştür. Ayrıca rahat büzülebilmesi için paçalara krem renkli kumaş eklenir. 
Şalvarın iç kısmı yine aynı kumaşla astarlanır. 

3.2.3.Üçetek 

Üçetek; hataî, çitari, kutnu, sevai, altıparmak, canfes, ipekli saten, saten ve kadife kumaşlarından yapılır. 
Üçeteklerin renkleri; kırmızı, bordo, yeşil, mavi, sarı, pembe, mor ve bu renklerin yakın tonlarında olmak-
tadır. En eski kadın giysilerindendir. Göyneğin üzerine giyilen bu giysinin ön tarafı iki, arka tarafı ise tek 
parçalıdır. Yan dikişler belden aşağı yırtmaçlı, ön ortası boydan boya açıktır. Kollar düz kesimli ve uzun 
olup ağız kısmı manşetli veya yırtmaçlıdır. Üçeteğin yaka, kol ucu ve bütün kenarları tığ oyası, sim ya da 
siyah iplerle kordon tutturma tekniğiyle işlenmiştir. Sutaşı, sarı ve gümüş renkli sim, pul boncuklarla sırma 
tekniği ile de çiçek, dal motifleri kullanılmıştır.  

3.2.4.Cepken (Kepe) 

Cepken, genellikle kadife kumaştan yapılır ancak ipek kumaşlardan yapılanları da mevcuttur. İç kısmı 
basma ya da dokuma kumaşlarla astarlanmıştır. Boyu bel hattının yukarısında kalan cepkenin etek uçları ve 
ön açıklık kenarları düz veya dilimlidir. Kolları uzun,  bol ve kol uçları yırtmaçlı (dilimli) ya da düz olmak-
tadır. Yakasız olan bu giysinin ön ortası boydan boya açıktır. Cepken renkleri; kırmızı, bordo, yeşil, mavi, 
sarı, pembe, mor ve bu renklerin yakın tonlarında olmaktadır. Yaka, kol, etek uçları, ön açıklık kenarları, ön 
ve alt beden köşeleri ve omuzlarda siyah kaytan iple ya da sarı ve gümüş sim sırmayla kordone süslemesi 
veya kordon tutturma tekniği uygulanmıştır. Kullanılan motifler ise; su ve bitkisel (çiçek, yaprak, dal, ağaç) 
formlardır. 

3.2.5.Şal Kuşak (Acem Şalı Kuşağı, Kuşak)

Geometrik desenlerle ve çeşitli renklerden oluşan ipliklerle dokunmuş kare biçimli olan şal kuşak iç 
don, şalvar ile üçeteğin üzerine bağlanır. İpekten dokunan farklı renklerde kumaşlarda mevcuttur. Üçgen 
biçiminde ikiye katlanır ve kalçayı tamamen örtecek şekilde kullanılır. Üzerine dokuma kolon kuşak sarılır. 

3.2.6.Kolon Kuşak 

Kolon kuşak, yün dokumadan yapılır. Çarpana dokuma olup, çok çeşitli desenlerdedir. İki ucu yünden 
yapılma uzun püsküller ve boncuklarla süslü olan kolon kuşak, 3-4 m. uzunluğunda iki parmak genişliğin-
dedir. Önecek, şal kuşak ve arkalaç kolan kuşak yardımıyla bele bağlanır. 

3.2.7.Arkalaç (Arkalık)

Arkalık, 1 metrekare büyüklüğünde siyah yün dokumadır. Üzeri beyaz çizgili ve serpme benekli do-
kumadan desenlidir. İpek kumaştan yapılanları da mevcuttur. İki kenarı uzun saçaklıdır. Üçgen olarak da 
dokunan arkalacın üzerinde çeşitli renklerde çizgiler bulunmaktadır. 

3.2.8.Önecek (Önlük, Peştemal) 

Önecek, dikdörtgen şeklinde olup ipek ya da pamuklu, enine çizgili dokuma kumaşlardan yapılır. İpek-
ten yapılanların arka kısmı, kumaş hareket esnasında yıpranmasın diye pamuklu dokuma kumaşlardan 
yapılmaktadır. Öneceğin üzerinde ve uç kısımlarında yün iplerle, boncuk ve pullarla süslenmiş püsküller 
sarkıtılmaktadır.  

3.2.9.Madeni Kemerler 

Madeni kemerler, altından, gümüşten ya da bronzdan yapılır. Kemer tokaları genellikle çiçek, yaprak ve 
su motifleriyle şekillendirilmiştir.
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3.2.10.Madeni Kemer Tokaları 

Burdur Müzesi’nde bulunan “Mühr-i Süleyman” motifli kemer tokaları üzerinde “ajur”, “kakma” ve 
“kabartma” teknikleri kullanılmıştır. Genellikle kemer tokalarının alt kısmında, zincirler üzerinde pul, bon-
cuk ve ay yıldız süslemesiyle yapılan sallantılar bulunmaktadır. 

3.3. Yörük Kadın Kostümünde Ayağa giyilenler 

3.3.1.Yün Çorap

Krem renkli olan yün çorap, kirmanla eğrilen yün iplikten, 5 şiş tekniğiyle örülen ve diz altına kadar 
uzanan renkli iplerle işlenen motiflerle süslüdür.

3.3.2.Çarık 

Çarık, Akdeniz bölgesinde ve ege bölgesinin bazı kesimlerinde kullanılan, manda ya da öküz derisinden 
şaplanarak yapılan bir tür ayakkabıdır. En kıymetlisi ise manda gönünün sırt kısmından yapılır. Ayak bile-
ğine düz sarılıp düğüm atılır veya baldırdan dize kadar çapraz bir şekilde de bağlanabilir. Bağları kıl ipten 
ya da deriden olmaktadır.

3.3.3.Yemeni 

Yemeni, deriden veya suni deriden yapılmıştır. Parmaklarını tamamen örtecek şekilde olup, yuvarlak 
burunlu ve topuksuz olan bu ayakkabılar oldukça hafiftir. 

Yörük Erkek Kostümü

3.4. Yörük Erkek Kostümünde Başa Giyilenler

3.4.1.Fes

Fes, keçeden veya çuhadan yapılmıştır. Genellikle bordo, koyu kırmızı ya da kırmızı renklidir. Fes, huni 
şeklinde olup kalıpsızdır ve istenilen şekle getirilebilir. Başa takılan fes oldukça hafiftir. Bazı feslerin tepe-
sinde fes ibiği ve ibiğin ucunda ise siyah renkli bir püskül bulunmaktadır. 
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3.4.2.Poşu (Poçu, Poşu, Poşi) 

Poşu, ipek ya da ince pamuklu dokuma kumaştan yapılır. Oyalı yazma da kullanılmaktadır. Kare olarak 
dokunan poşunun kenar kısımlarından sarkan püskülleri vardır. Bu püsküller, dokunan kumaşın kendi ip-
liklerinden meydana gelmektedir.

3.5. Bedene Giyilenler 

3.5.1.Göynek (İç Göynek, Köynek) 

Göynek, pamuk, ipek, bürümcük ya da alaca dokuma kumaşlardan yapılır. Düz veya çizgili desenlidir. 
Rengi beyaz, krem ya da sarımtırak olan göyneğin kolları uzundur. İçe giyilen göynek, bir nevi iç çamaşır 
vazifesi görmektedir. Hâkim yakalı ve yakasız olanları mevcuttur.

3.5.2.Çağşır (Çahşır, Çakşır, Menevrek, Şalvar) 

Çağşır, iç don üzerine giyilir. Kıl dokumalardan ve kara koyunyününden dokunmuş çağşırın, ağır olması 
ve çok sıcak tutmasından dolayı siyah kaşe, kahverengi ya da kara çuha kumaşlar tercih edilmektedir. Belde 
uçkurlarla toplanır. Bel kısmı geniş, paçaları dar, paça boyu ayak bileğinin hemen üzerinde olan çağşırın ağ 
kısmına iki parçalı kumaş geçirilmiştir.

3.5.3.İç Yeleği 

İç yeleği, kadife veya çuha kumaşlarından yapılır. Yeleğin arka ve yan kısımları pamuklu veya çitari 
kumaşlardan yapılmıştır.  Ön ortası boydan boya açık ya da çapraz kapamalıdır. Camadan olarak da bilinen 
bu giysi; kolsuz, “U” ya da “V” yakalı, kapamalı olanların önü düğmeli, çapraz kol-yaka-etek ucu kenar-
ları ve yakadan itibaren ön iki kısmı siyah kaytan işlemelidir. İç kısmı astarlanan bu üst giysisinin ön yan 
kısımları, su (damla) ve bitki formlu motiflerle kordon tutturma tekniğiyle süslenmiştir. İç yeleğinin boyu, 
göğüs hizasının 3-4 parmak altındadır. 

3.5.4.Kepe (Cepken) 

Kepe, kadife veya çuha kumaşından yapılan kolları-yakası kara ipek ya da pamuk kaytanla işlenmiştir. 
Siyah, mavi ve mor renklerinde kadife kumaştan yapılmış üzeri mavi, siyah kaytan veya sarı sırma işli cep-
kenler de bulunmaktadır. Yakadan itibaren ön açıklık kenarları, etek kenarları ve kol ağızları kordon tuttur-
ma tekniğiyle işlenmiş ya da şeritler dikilmiştir. Genellikle gök mavisi (açık kirli mavi) renginde kullanılan 
kepenin üzerine su (damla) ve bitki formlu motifler işlenir.  

3.5.5.Şal Kuşak (Acem Şalı Kuşağı, Kuşak) 

Geometrik desenlerle ve çeşitli renklerden oluşan ipliklerle dokunmuştur. Üçgen biçiminde katlanarak 
kalçayı tamamen örtecek şekilde kullanılır. Üzerine dokuma kolon kuşak sarılır. 

3.5.6.Kolon Kuşak 

Kolon kuşak, yün dokumadan yapılır. Çarpana dokuma olup, çok çeşitli desenlerdedir. İki ucu yünden ya-
pılma uzun püsküller ve boncuklarla süslü olan kolon kuşak, 3-4 m. uzunluğunda iki parmak genişliğindedir. 

3.5.7.Aksesuar 

Aksesuar, bel kısmına deriden yapılmış palaska, tabanca, tüfek, kama, kılıç, tabaka ve köstekli saatten 
oluşmaktadır. 

3.6.Ayağa Giyilenler 

3.6.1.Yün Çorap

Krem renkli olan yün çorap, kirmanla eğrilen yün iplikten, 5 şiş tekniğiyle örülen ve diz altına kadar 
uzanan motifsiz ya da renkli iplerle işlenen motiflerle süslüdür.
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3.6.2.Çarık

Çarık, Akdeniz bölgesinde ve ege bölgesinin bazı kesimlerinde kullanılan, manda ya da öküz derisinden 
şaplanarak yapılan bir tür ayakkabıdır. En kıymetlisi ise manda gönünün sırt kısmından yapılır. Ayak bile-
ğine düz sarılıp düğüm atılır veya baldırdan dize kadar çapraz bir şekilde de bağlanabilir. Bağları kıl ipten 
ya da deriden olmaktadır.

3.6.3.Yemeni

Yemeni, deriden veya suni deriden yapılmıştır. Parmaklarını tamamen örtecek şekilde olup, yuvarlak 
burunlu ve topuksuz olan bu ayakkabılar oldukça hafiftir. 

4.Sonuç 
Sonuç olarak kaybolmaya yüz tutmuş bu kültür değerlerinin günümüze ulaşabilen örneklerinin tespit 

ve muhafaza edilmesi, incelenmesi ve belgelenmesi gelecek kuşaklara tanıtılması açısından gereklidir. Bu 
kültürel değerleri korumanın en iyi yollarından biri de folklorik giysilerin gelecek nesillere doğru bir şekil-
de aktarması, özendirilmesi ve canlandırılmasıdır. . Toplumsal değişikliklerle birlikte ekonomik ve tekno-
lojik açıdan oluşan farklılaşma nedeniyle yöresel giysiler kentsel bölgelerden başlayarak, kırsal bölgelere 
doğru yavaş yavaş günlük kullanımlarını yitirmektedirler.  Ne yazık ki bu giysi çeşitlerinin pek çoğuna 
ulaşılamamakta, günümüze gelen veriler yetersiz kalmaktadır. Günümüz insanının bilgisine sunmuşlardır. 
Ancak ülkemizdeki maddi kültür ürünlerimizin gelecek kuşaklara iletilmesinin gereğinin farkına oldukça 
geç varılmıştır (Öztürk, 2000: 221). 

Bir toplumu tanıyabilmemiz için, o toplumun kültürel değer yargılarını öğrenmek gelecek nesillere 
doğru aktarım yapabilmemiz açısından önemlidir. Bu bilgileri gelecek nesillere aktarabilmek için giyim 
müzeleri kurmak, etnografya müzelerinde giyim ile ilgili objelere yer vermek, yazılı çalışmalar yapmak 
ve koleksiyonlar oluşturmak önemlidir. Maddi ve manevi paha biçilemez olan günümüz yaşamında kulla-
nımdan kalkan kültür ürünlerimizi (giysi, aksesuar vb.), müzelere teslim etmek gelecek kuşaklara aktarı-
labilecek en değerli mirastır. Müzelerde koruma altına alınan bu değerler, geleceğe ışık tutmak amacıyla 
belgelendirilip saklanmış olacaktır.

Giyim kuşam, ekolojik koşulların, toplumsal ve kişisel değer yargılarının, törelerin, kültürel ve eko-
nomik koşulların biçimlendirdiği önemli bir kültürel öğe aynı zamanda da kültürün hızlı bir taşıyıcısıdır. 
Bütün toplumlarda giysi ile ilgili değer yargılarının; inançların, törelerin, üretilen obje, renk ve biçimle-
rin oluşturduğu karmaşık bir yapı vardır. Bu kompleks yapı, toplumların giysi kültürünü oluşturur(Erden, 
1998: 6). 

Giysilerin kullanım şekillerinde iklim ve çevre şartları, yaş, ortam ve mekânlarla birlikte bireysel ter-
cihlerin, sosyo kültürel normların etkisi de göz ardı edilemez. Bu da giysileri, taşıdıkları bütün anlamlarla 
birlikte değerlendirme gereğini ortaya çıkarabilir. Giysi ya da giyim kişiliğin aynası, dışa yansıması, gös-
tergeler yoluyla mesaj iletmenin en etkili yolu ve söze dayanmayan iletişimin en güçlü şekli olarak ifade 
edilebilir.
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DENİZALTININ SAKLI HAZİNELERİ: SERAMİKLER

Yasemin TANRIVERDİ1

ÖZET
Seramik var olduğu günden bu yana kültürlerin yaşam biçimlerini günümüze aktaran önemli bir hafıza 

aracı olmuştur. İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan seramik, malzemenin kalıcılığı nedeni ile gü-
nümüze kadar gelmiş ve eski kültürler hakkında bilgi aktarımı yapmıştır. Deniz altında bulunan batık sera-
mik parçalar da bu aktarımın bir parçası durumundadır. Ulaşımda önemli yere sahip olan denizler yüzyıllar 
boyunca üzerinde insanları, eşyaları, kimi zaman da evleri taşımıştır. Kendi kuralları olan deniz, bazen bu 
ulaşımın sonlanmasına izin vermeyip bu taşıma gemilerini kendi bünyesine hapsetmiştir. Bu çalışmada, 
farklı bölgelerde çıkan seramik kalıntılar ile bu kalıntıların hafızanın günümüzdeki oluşumuna dair etkileri 
araştırılmıştır. 

Bir denizaltından çıkan seramik buluntular bellek oluşturmada önemli olmuştur. Sanatçılar da kendi 
kültürünün izlerini taşıyan sanat yapıtlarıyla bellek oluşumuna katkı sağlarlar. Çalışmada, sualtından çıkan 
arkeolojik buluntuların yanı sıra sanatçıların kendi eserleriyle bu buluntulara gönderme yaptığı bir seramik 
sergisine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Batık gemiler, Seramik, Hafıza aktarımı.

HİDDEN TREASURES OF UNDER SEAS: CERAMİCS

Yasemin TANRIVERDİ

ABSTRACT
Ceramic has been an important memory tool that has conveyed the lifestyles of cultures to the present 

day, since its existence. Ceramic, as an indispensable part of human life, has come to our day due to the 
permanence of the material and has transferred information about ancient cultures. Submerged ceramic 
fragments under the sea are also a part of this transfer. Over the centuries, the seas, which have an impor-
tant place in transportation, have carried people, goods and sometimes houses. The sea, which has its own 
rules, sometimes does not allow this transportation to end, and confines these transport vessels to its own 
structure. In this study, ceramic remains in different regions and the effects of these remains on the current 
formation of memory were investigated.

The ceramic findings coming from a submarine is an important tool for creating a memory. The artists 
too would contribute to creating the memory through their artworks which carry the traces of their culture. 
In this work, in addition to the submerged ceramic findings found under the sea, the works of the artists that 
are referring to these findings have been featured.

Keywords: Sunken ships, Ceramic, Memory transfer.

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, İstanbul /TÜRKİYE, 
 yasem.t5@gmail.com
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GİRİŞ 
Antik Çağ’da gemi yolculukları taşımacılıkta çok önemliydi. Yolcu gemilerinin yanı sıra yük gemileri 

de bir limandan bir diğer limana gitmek için uzun zaman deniz yolculuğu yapardı. Bu gemiler sadece yük 
veya yolcu taşımamakta aynı zamanda kendi bulunduğu bölgenin yaşamına ait kültürel izleri de taşımak-
taydı. Günlük yaşam içerisinde, mürettebat için kullanılan malzemeler ile başka bir ülkeye taşınmakta olan 
yükler, beraberinde o dönemin yaşam biçimini de taşımaktaydı. Yolculuklarını tamamlayamayan ve suların 
altında gömülü olarak bulunan gemiler aracılığı ile geçmiş dönemlere ait bilgiler günümüze ulaşmıştır. 
Antik Çağ’da yolculuk esnasında gemilerde yemek pişirildiği bilinmektedir. O dönemde gemiler tamamen 
ahşaptan üretildiği için, yemek pişirmek için yakılması gereken ateşin  kontrollü olması gerekmekteydi. 
“Antik Çağ yemek pişirme kültürünün bir parçası olan portatif maltızların M.Ö. 8. yüzyılın sonlarındaki 
örneklerden, Helenistik Çağ’a oradan da Orta Bizans Çağı’na kadar değişik formlarda üretildiği görülmek-
tedir. Ancak bu formlar çoğunlukla silindirik ya da üçayaklı (Lasana) gövde yapısına sahip maltızlardır. Ye-
mek pişirme işlemi yapılan bu portatif ocak ya da maltız (brazier) olarak adlandırılan pişmiş̧ toprak eserler 
günümüze kadar Halikarnasos, Naukratis, Delos, Rhodos, Loryma, Kos, Atina, Knidos gibi merkezlerde 
çok sayıda bulunmuştur” (Erdoğan, 2017: 14). Antik Çağ’da gemilerde, yaygın olan ahşap malzemelerin 
kullanımı, hava koşulları nedeni ile çıkan rüzgarla birlikte ateşin sıçrayıp kolayca yayılmasına neden ol-
maktaydı. Bu elverişsiz koşullar bir çok geminin seferlerini tamamlayamadan suların altına gömülmesiyle 
son bulmuştur. Deniz, içerisinde binlerce canlıyla birlikte bu batan gemileri bünyesinde barındırmış ve 
günümüzde geçmiş hakkında bellek oluşturmaya yarayan bir aracı olmuştur.

2- Bellek Seramik İlişkisi

Çağımızda bilgiyi depolayan, saklayan ve geri getiren dinamik mekanizmalar bellek olarak tanımlan-
maktadır. Bellek, günlük yaşamımız içinde, yaşamımızla bütünleşen, yokluğunda yaşamımızı sürdürmenin 
olanaksızlaşacağı, temel unsurlardan belki de en önemlisidir (Tanrıverdi, 2018:3). Seramiğin bellek oluş-
turmada önemli bir yere sahip olmasındaki en büyük etken malzemenin kalıcılığının yüzyıllar boyunca 
devam etmesidir. Arkeolojide çoğu seramik olan buluntular bulunduğu bölgenin belleği olarak adlandırıl-
maktadır (Çilingiroğlu, 2018: 360). Gerek yeryüzünden, gerekse sualtından çıkan arkeolojik buluntular, se-
ramikle bellek arasında kurulan ilişkide önem taşımaktadır. Arkeolojik kazılardan elde ettiğimiz  buluntular 
bize bulunduğu bölgenin kültürü hakkında bilgi verirken, su altında bulunan seramikler ise geminin hangi 
bölgeye ait olduğu, ne gemisi olduğu ve hatta kültürlerin bölgeler arasında nasıl taşındığı hakkında bilgiler 
vermektedirler. Bulunan seramik buluntular sadece gemiler ile sınırlı olmayıp kimi zaman da batan bir 
şehre ait olabilmektedir. “Zengin kültürel kaynaklar, bir kültürel bellek oluşumuna etki ederken birçok sa-
natçının kimliğini de etki altına almaktadır. Yaşanılan coğrafya, içine doğulan kültür, toplumun geçmişten 
bugüne ortaya koyduğu düşünce sistematiği ve gelenekler gibi çok sayıda kültürel etken, sanatçının ifade 
biçimini şekillendirmektedir” (Balyemez, 2018:26). Seramik nesnelerin günümüze kadar gelmesi, kültür-
lerin çeşitliliği ile birlikte birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Yapılan sergilerle birlikte sanatçılar 
aracılığıyla geçmişle günümüz arasında bağlar kurularak eserler üretilmiştir. 

Görsel 1: Kaptan Falcon-Barker, 1600 yıl önce Yunanistan sahilinde batmış eski bir amforayı yükseltişi.
Fotoğraf: Frederick Muller
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Görsel 1’de yer alan fotoğrafta 1600 yıl önce Yunan sahillerinde batmış olan bir seramik amforanın fo-
toğrafı yer almaktadır. Çoğunlukla gemilerde ticari amaçlı amforalar üretildikleri bölgeye göre farklılıklar 
göstermektedirler. (Şenol, 2003:III) Sualtından çıkan bu amforalar sayesinde hangi bölgede ne tür amfora 
üretildiği bilinmektedir. 

3- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Bodrum Kalesi içerisinde bulunan, Sualtı Arkeoloji Müzesi, konusunda Türkiye’de tek dünyada sayılı 

müzeler arasında bulunmaktadır. Bodrum Sualtı Müzesi bünyesinde 14 adet sergi salonu mevcut olup dün-
yanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna sahiptir, içerisinde Yassıada, Şeytan Deresi ve 
Serçe Limanı batıkları da sergilenmektedir. 

Görsel 2: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Amfora Sergisi
Görsel Kaynak: https://bodrum.bel.tr/sualti-arkeoloji-muzesi.html/3-12-2019

Ticari amaçlı kullanılan bu amforalar iki kulplu, sivri tabanlara sahiptir. Ticari taşımacılıkta bu amfora-
lar şarap ve zeytinyağı taşımak için kullanılmıştır. Bu amforalar aynı zamanda şarabın uzun yıllar boyunca 
mahzenlerde muhafaza edilmesi amacı için de elverişliydi. 

Görsel 3: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Uluburun Batığı
Görsel Kaynak: https://bodrum.bel.tr/sualti-arkeoloji-muzesi.html/3-12-2019

Dünyanın en eski batığı olarak bilinen Uluburun batığı bir kopyası yine bu müzede sergilenen bir diğer 
önemli eserdir. Sergilenen batık, 3.300 yıl önce batan Likya Ticaret gemisidir. Uluburun Genç Tunç Devri-
ne ait bir gemidir. 15 metre uzunluğunda olan gemi çokça amforanın yanı sıra cam külçeler, fildişi vazolar 
ve müzik aleti yapımında kullanılan hammaddeler bulunmuştur. Geminin çıkış yerinin Mısır olduğu düşü-
nülmektedir, çünkü gemide Mısır Kraliçesi Nefertiti’ye ait olan mühür bulunmuştur. Batık geminin burun 
kısmında ise altın kaplamalı Nefertiti heykeli bulunmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda batığın Mısır uy-
garlığına ait önemli bir ticaret gemisi olduğu anlaşılmaktadır.
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    (4)                                                                 (5)

Görsel (4), (5): Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Yassıada Batığı, Buluntu Seramikleri, M.S. 16-17.Yüzyıl
Fotoğraf: Yasemin Tanrıverdi

Müzede bir diğer batık ise, Yassıada Osmanlı Batığıdır. Turgutreis Yassıada açıklarında 39-43 metre 
derinliklerinde bulunmuştur. Bu batıktan önce Osmanlıya ait gemi kazısı yapılmadığından çok fazla bilgiye 
ulaşılmamıştır. Çoğunlukla Yunan, Roma ve Bizans’a ait bilgiler mevcutken bu batıkla birlikte Osmanlı 
hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Geminin içerisinde kurşun mermiler ile bazı taş ve demir gülleler, silah 
olduğunu düşündürse de kazı esnasında bulunamamıştır. Gemiden çıkan lale motifli sırlı kaseler, İstanbul 
yakınlarında ve Bodrum bölgesinde bulunan çağdaşlarıyla aynı özellikleri taşımaktadır. Batıkta bulunan 2 
subay ve 10 denizciden oluşan küçük bir mürettebata sahip olan gemiden 12 adet sgrafitto tekniği kulla-
nılmış kase bulunmuştur.  Çanakkale yakınlarında üretilen bu kaselerde, ıslak kil üzerine astar çekildikten 
sonra ortalarına bezemeler uygulanmıştır. 

4- Yenikapı Metro İstasyonu

 
Görsel 6: Yenikapı Metro İstasyonu YK12 Replikası. 

Görsek Kaynak: Erdoğan Aslan, Tina Denizcilik Arkeoloji Dergisi, Sayı:8 , 2017
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2004-2013 yılları arasında, Yenikapı’da yapılan Marmaray ve Metro Projeleri Kazılarında İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından Yenikapı inşaat alanında gerçekleştirilen kurtarma kazılarında 
Bizans döneminde Konstantinopolis’in en büyük limanlarından biri olan Theodosius Limanı açığa çıkarıl-
mıştır (Kızıltan, 2010:1-2). Yenikapı’da bulunan “17 Batığı, Eylül 2007 ve Kasım 2017 tarihleri arasında 
İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’ne bağlı akademisyen, 
arkeolog, restoratör ve stajyer öğrencilerden oluşan ekip tarafından arazide belgelenerek demonte vaziyette 
İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde koruma altına alınmıştır” 
(Türkmenoğlu. 2018:24). Yenikapı’da yapılan kazılarda da anlaşıldığı gibi sualtı kazılarında çıkan seramik 
buluntular bize gemilerin hangi bölgeye ait olduğu, yolculuk türü hakkında bilgiler vermektedir.

5- Liman Tepe Sualtı Çalışmaları

 
Görsel 7: Liman Tepe Sualtı kazısında bulunan amfora kap parçaları, M.Ö. 6. yüzyıl

Görsel Kaynak: Tina Denizcilik Arkeoloji Dergisi, Sayı:4, 2015.
İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı olan Liman Tepe’de 2015 yılında, sualtında çalışmalar gerçekleştirilmiş-

tir. Liman içerisinde yer alan bölgede arkeolojik sualtı kazılarına önceki yıllarda çalışmaya başlanmış, 2015 
yılında ise, ilk kez küçük bir alanda başlayan çalışmalar verilerin elde edilmesiyle birlikte genişlemiştir. 
“2015 yılında gerçekleştirilen bir diğer çalışma da önceki yıllarda McMaster Üniversitesi öğretim üyesi Dr. 
Joe Boyce tarafından gerçekleştirilen batimetrik harita üzerinde yer alan belli alanlarda kısa süreli survey 
çalışmaları olmuştur. Bu harita üzerindeki veriler bize Neolitik Çağ’da kıyı şeridinin olasılıkla bugünkün-
den 500-600 metre daha içeride, bugün deniz altında kalan bir alanda olduğuna işaret etmektedir” (Erkanal, 
2015: 82). Daha kapsamlı bir şekilde yapılmaya başlanan çalışmalardaki amaç, bölgede su altında kalmış 
olan yerleşim yerlerini tespit etmektir. Liman tepedeki kazılardan anlaşılmaktadır ki deniz içerisinde sadece 
batık gemileri değil bazı bölgelerde de batık şehirleri barındırmaktadır. Bu bölgede yapılan sondajlar sonra-
sında yine seramik kalıntılar bize yaşam tarzları ve dönemi ile ilgili bilgi aktarmaktadır. Liman içerisinde, 
M.Ö. 6. yüzyıla ait olan batık kent, liman tabanının da yapılan kazılar detaylı bir şekilde çalışılmaya devam 
edilmiştir. Görsel 7’de görülen, Limanın tabanında bulunan çok sayıdaki seramik örnekler arasında, 2014 
yılı kazılarında ele geçen Milet ithali fikellura seramiklerinin daha fazlası olduğu görülmüştür. Daha çok 
amphora ve oinochoe tipi kaplara ait bazı örneklerin omuz kısmında, yaban köpekleri ile yapılan bir av sah-
nesi betimlenmiştir. Liman Tabanda bulunan çok sayıda seramik eser arasında bezemeli askos örneklerinin 
yanı sıra çok sayıda çeşitli tiplerde amphora, olpe, skyphos ve tabak tipi kaplara ait parçalar ele geçmiştir 
(Erkanal, 2015: 83).
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Görsel 8: Liman Tepe Sualtı kazısında çıkartılan seramik kap parçaları, M.Ö. 6. yüzyıl
Görsel Kaynak: Tina Denizcilik Arkeoloji Dergisi, Sayı:4, 2015.

Görsel 8’de görüldüğü gibi sualtındaki kazı çalışmaları ile eşzamanlı olarak laboratuvarda yapılan çalış-
malarda,  kazılardan çıkan seramikler için tuzdan arındırma işlemleri yapıldıktan sonra restorasyon işlem-
leri de yapılmaktadır. 2015 yılında yapılan kazılarda çıkan eser restorasyonu yapıldıktan sonra, doküman-
tasyonu yapılıp İzmir’de bulunan Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

6- Sualtı Arkeolojik Seramiklerinden Yola Çıkan Çağdaş Seramik Sergileri
Marmara Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun dört sanatçı, Alp Çağbar, İnci İyibaş, Sibel Düzel ve 

Tekin Özkurt’un başlattığı “Denizi Pişirdik”, seramik çıkışlı eserlerin sergilenmesi amacı ile başlatılmış 
bir sergidir. İlki 2001 yılında yapılmış olan sanat etkinliği devam eden yıllarda da farklı sanatçıların ka-
tılımlarıyla sürdürülmüştür. Sergi alışıla gelmiş galeri düzeninin dışına çıkmış su altında veya açık alan-
larda gerçekleştirilmiştir. Serginin başlangıç yeri Antalya’nın Kaş ilçesi olmuştur. İlki Güvercinada Dalış 
Noktasında gerçekleşen sergiyi yalnızca dalındığında görebilmek mümkün olmuştur. 2002 yılında tekrar 
Kaş’ta yapılan sergi. 2003 Yılında ise Bodrum, Saroz ve Ayvalık’ta yapılmıştır. 2004 yılında Bodrum’da 
yapılan serginin içeriği biraz değişmiş, sualtı sergisinin yanında, Antik Osmanlı Tersanesinde 15 sanatçının 
katılımıyla gerçekleştirilen bir atölye çalışması yapılmıştır. Atölye çalışması bir hafta sürmüştür. Atölye 
çalışmasında üretilen eserler diğer eserler ile birlikte Bodrum Karaada Kaçakçı Koyu’nda sualtında ve 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Haluk Elbe Sanat Galerisi’nde aynı zamanda sergilenmiştir. Her geçen 
yıl katılımcısının arttığı sergiye yurt dışından ve yurt içinden 23 sanatçı katılmıştır. Ses getiren sergi 2005 
yılında gelen bir davetle Almanya’nın Berlin şehrinde de sergilenmiştir. Sergi yine 2005 yılında Bodrum’da 
9 farklı mekanda 74 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiştir (Gülsöken, http:1). Sanatçıların sergi için hazır-
ladıkları eserler sualtında sergilenmeye uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Sergileme esnasında sanatçısı belli 
olmayan eserler tamamen sanatçının kendi iç dünyasının temsili olarak su altındaki yerlerini bulmuşlardır. 

   
               (9)                                                     (10)                                                        (11)

Görsel (9), (10), (11): “Denizi Pişirdik” Seramik sergisi, 2002 
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             (12)                                                          (13)                                                    (14)

Görsel (12), (13), (14): “Denizi Pişirdik” Seramik sergisi, 2003

  
                           (15)                                         (16)                                             (17)

Görsel (15), (16), (17): “Denizi Pişirdik” Seramik sergisi, 2004

   
                (18)                                                    (19)                                                          (20)

Görsel (18), (19), (20): “Denizi Pişirdik” Seramik sergisi,  2005
Görsel 9/20 arası Kaynak: http://uwawworld.com/, 12/11/2019

Görsel 9 ile 20 arasında görüldüğü gibi farklı yıllarda bir çok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 
sergide artık deniz altında yüzyıllar öncesine ait eserler değil, günümüz sanatçılarının yaptığı eserler yer 
almaktadır. Bununla bir ilke imza atılmış ve sanatçıların eserleri sadece dalgıçlar tarafından izlenebilen bir 
sergi olmuştur. 

7- Sonuç
Arkeoloji, günümüz insanına geçmişini ve köklerini, yani kültürlerini inceleyerek geleceği aydınlatma-

sında yol göstermektedir. Geçmişle kurulan bağda bu disiplin önemli olmuştur. İnsanın yapısında anılarını 
biriktirme, toplama merakı vardır. Bu arşivcilik özelliği bizim bellek ile olan bağımızı güçlü tutar. Unutul-
maya yüz tutmuş anılar böylelikle yaşamaya devem eder. Bu sebeple arkeolojik koleksiyonlar, toplumların 
belleğini taşıdığı için insanoğlu için önemli olmuştur. İçerisinde binlerce canlıyı barındıran denizler sadece 
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canlıları değil eski çağlarda yaşamış insanların kültürlerini de barındırmaktadır. Gemi yolculuklarının yanı 
sıra bazen de batan kentler bize toplumlar hakkında bilgiler vermektedir. Sualtından çıkan buluntular kül-
türler arası etkileşimin de birer göstergesi olmuştur. 

Seramik ateşin bulunmasıyla birlikte insanlık yaşamına girmiş ve kullanılmaya başlandığı günden bu 
yana yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Geçmişte kullanılan seramik malzemeler, bizlere toplum-
lar hakkında bilgi vermiş, atalarımızın yaşam tarzı hakkında yol gösterici olmuştur. Bellek oluşturmada 
önemli bir yere sahip olan seramikler, insan yaşamında olduğu gibi arkeoloji disiplini için de toplumların 
kimliğini anlamakta önemlidir. 

 Sanatta yüz yıllar boyunca toplumların bellek aktarımına yardımcı olmuştur. Sanatçı içerisinde bu-
lunduğu kültürün izlerini eserlerine aktarmış, bu yolla sonraki nesiller için bellek aktarımı gerçekleşmiştir. 
Arkeoloji ve sanat arasında kurulan bu benzerlik sanatçılar için kaynak olmuş iki farklı disiplini bir araya 
getirerek bir sergi düzenlemişlerdir.
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SİVAS/ZARA KÜLTÜREL KİMLİĞİ VE MÜZİKLERİ

Derya K.DOĞAN, Uğur DOĞAN

Özet
Sivas ili müzik kültürü olarak geleneksel Türk Halk Müziği ağırlıklı icraların yapıldığı, çalgı bakımın-

dan yine geleneksel Türk halk müziği çalgılarının sıklıkla kullanıldığı bir yapıya sahiptir. Sivas iline bağlı 
olan Zara ilçesinde bu durum farklılık göstermektedir. Zara ilçesinin müzik kültürü ele alındığında yöreye 
ait geleneksel Türk halk müziği türündeki ezgilerin, geleneksel Türk sanat müziği çalgılarıyla icra edildiği 
gözlemlenmektedir.

Bu araştırmada Sivas iline bağlı Zara ilçesinin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı göz önünde bulundu-
rularak kültür-müzik ilişkisi bağlamında, yöreye özgü müziklerin konu içeriği, makam, usul, seyir, dizi 
ve karar sesi bakımından müzikal analizleri yapılarak eserlerin genel özelliklerinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır.

Araştırma Zara müzik kültürü ve yörenin yetiştirdiği sanatçılar, ozanlar hakkında bilgiler sunması, yöre 
müziklerinin karakteristik özelliklerinin tespit edilmesi ve literatüre katkı sağlaması bakımından önemlidir.

Araştırmada ilçenin tarihi, coğrafi konumu ve sosyo-kültürel yapısı genel hatlarıyla incelendikten sonra 
ilçenin etnik yapısı ve müzik kültürü üzerinde durulmuştur. Ayrıca Zara ilçesine ait 29 eserin derlemecileri 
ve notaya alan kişileri belirlenerek, makamsal analizleri yapılıp, icralarında kullanılan sazlar belirlenmiş ve 
Zara müzik kültürünü yansıtan bulgular elde edilip, sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sivas, Zara, Halil Söyler, Müzik Kültürü.

Abstract
Sivas Province has a structure in which traditional Turkish Folk Music performances are performed as 

music culture and traditional Turkish Folk Music instruments are frequently used as musical instruments. 
This situation is different in Zara district of Sivas. When the musical culture of Zara district is taken into 
consideration, it is observed that the traditional Turkish Folk Music melodies belonging to the region are 
performed with traditional Turkish Classical Music instruments. 

In this study, considering the socio-cultural and economic structure of Zara district of Sivas province, it 
is aimed to reveal the general characteristics of the works by making musical analyzes in terms of subject 
content, mode, rhythm, process, rank and tonic in the context of culture-music relationship.

The study is important in terms of providing information about Zara music culture and the local artists, 
poets, making firm the characteristics of local music and contributing to the literature. 

In this study, after researching the historical, geographical location and socio-cultural structure of the 
district in general terms, the ethnic structure and music culture of the district is emphasized. In addition, by 
determining the compilers and composers of 29 works of Zara district and analyzing their mode analyzes, 
the instruments used in their performances were determined. The results were reached by obtaining the 
findings reflecting the musical culture of Zara. 

Keywords: Sivas, Zara, Halil Söyler, Music Culture.

Şekil 2. Zaralı Halil Söyler
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Giriş

Bir toplulukta kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını sürdüren maddi ve manevi unsurların tümü kültür 
olarak adlandırılmaktadır. Budak (2006, 14)’a göre bir toplumda geleneksel şekilde süregelen ve geçer-
liliğini koruyan her türlü duygu, düşünce, dil, sanat ve yaşayış öğeleri kültür olarak tanımlanmaktadır. 
İnsanoğlunun yaşamı boyunca üreterek kendinden sonraki nesillere aktardığı maddi-manevi değerler ve 
toplumsal hayata şekil veren ürünlerin tümünü kültür olarak tanımlayan Nacakçı (2013, 20), bireylerin ait 
oldukları toplum vasıtasıyla çeşitli olayları anlamlandırmalarında kültürün önemli ölçüde etkili olduğunu 
ve bu yönüyle bireylerin geleceğine yön verebildiğini ifade etmektedir. 

Kültür ile ilgili araştırmalara ve yapılan tanımlamalara bakıldığında birbiriyle benzerlik gösteren birçok 
tanıma rastlamak mümkündür. En genel tanımıyla kültür; bir toplulukta nesilden nesile aktarılarak varlığını 
ve geçerliliğini sürdüren her türlü duygu, düşünce ve davranışlardır. Fiske (2014, 228-229), kültürü sadece 
dış dünyayı veya gerçekliği değil, toplumsal düzeni ve içerisindeki bireylerin toplumsal kimliklerini ve 
onların günlük yaşantılarını da ifade eden bir anlam yaratma süreci olarak tanımlamaktadır. Kültürün bazı 
öğeleri zamanın getirdiği şartlar doğrultusunda toplumun beklentilerine ya da ihtiyaçlarına göre biçimlene-
rek yıllar yılı varlığını sürdürebildiği gibi zamanla terkedilerek yok olabilirler. Bu yönüyle kültür yaşayan 
bir olgu olarak karşımıza çıkar. 

Parekh (2002, 184)’e göre kültür bir grup insan topluluğunun bireysel ve toplumsal yaşantısını anlamak, 
düzenlemek ve yapılandırmak için kullanılan inanç ve âdet sistemlerinin bütünüdür. Kimlik ise insanların 
kendilerini nasıl tanımladıkları, nasıl adlandırdıkları, kimlerden olduklarını ifade ettikleri ve bu adlandır-
mayı yaparken de etnik kökenlerinden ne derece etkilendikleri ile ilişkilidir. 

Takış (2003, 7) cinsiyet, dil, din, etnik köken, gelenek, görenek ve sosyo-ekonomik farklılıkların bi-
reylerin kimliğini belirleyen önemli etkenler olduğunu ifade etmektedir. Aynı coğrafyada, ortak amaçlar 
doğrultusunda bir araya gelen bireylerin ortak tarihe dayalı beraberliği ortak kültürü, ortak kültür ise kültü-
rel kimliği meydana getirmektedir. Kültürü insanlık tarihinin gen haritasına benzeten Nacakçı (2013, 26), 
müziğin yüz yıllar boyunca bireylerin yaşamında yer alış biçimiyle kültürün oluşmasına, gelişmesine ve 
kullanılmasına katkı sağladığını ifade etmektedir.

Larrain (1995: 217) kültürel kimliğin bir kökene ve tarihe sahip, zamanla değişime ve dönüşüme uğ-
rayan bir olgu olduğunu ifade etmektedir. Bireylerin kültürel kimlikleri, içerisinde bulundukları toplumun 
özelliklerine, yaşanılan zamana ve şartlara göre şekil alırlar. Dolayısıyla toplumun sahip olduğu nitelik-
ler, içerisinde barındırdığı bireylerin kültürel kimliklerini yansıtırlar. Toplumların tâbi oldukları kültürün 
normları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Mora (2008, 5) kültürel normların, toplum tarafından 
özümsenerek zamanla toplumun değerleriyle örtüştüğünü ifade etmektedir. Birbirinden farklı coğrafyaları 
bünyesinde barındıran Anadolu’nun kimi yerlerinde birbirinden keskin çizgilerle ayrılan, kimi yerlerinde 
ise birbirine çok benzeyen yapıda kültürel kimliklere rastlamak mümkündür. Nacakçı (2013, 27)’ya göre 
dini, siyasi ve sosyal etkenlerin etkisiyle bireylerin hayata geçirdikleri müzikal fikirler ve pratikler toplum-
da karşılık bulduğunda kuşaktan kuşağa aktarılarak o toplumun müzikal kimliğini oluşturmaktadır. 

İnsan yaşamında önemli bir yere sahip olan müzik en basit tanımıyla hislerin, fikirlerin ve hayallerin 
belirli kurallar çerçevesinde sesler aracılığıyla ifade edildiği sanat türüdür. Varlığı insanlık tarihi kadar 
eskiye dayanan müzik, insan yaşamındaki işlevselliği neticesinde günümüze kadar çeşitli gelişimler göste-
rerek devamlılığını sürdürmüştür. Yüzyıllar boyunca insanlar yaşadıkları olayları, hissettikleri duyguları, 
sahip oldukları düşünceleri başka insanlara aktarmada müziği bir araç olarak tercih etmişlerdir. İnsanların 
yaşadıkları tarihi ve coğrafi koşullar yaşam biçimlerini etkileyerek kültürlerinin şekillenmesinde ve kül-
türel çeşitliliğin oluşmasında etkili olmaktadır. Müzik; bölgesel, tarihsel ve kültürel değişkenler açısından 
incelendiğinde birbirinden tamamen farklı veya benzer noktalara rastlamak mümkündür. 

Bir bölgenin müzikleri o bölgedeki insanların yaşam biçimleri, kültürel ve sosyolojik yapısı, bölgenin 
tarihi dokusu, bölgede yaşanılan olaylar hakkında ipuçları verebilmektedir. Bu yüzden bölgesel müzikler 
hakkında araştırma yaparken o bölgenin kültürel dokusunu, gelenek ve göreneklerini, bölgedeki insanların 
yaşam biçimlerini de incelemenin çalışmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu tür bölgesel mü-
zikler ve bu bölgeye ait kültürel birikimler konusunda yapılan araştırmalar, bölgede yaşayan insanları daha 
yakından tanımak, onların olaylara karşı tutum ve davranışlarını anlamlandırmak, sahip oldukları kültürel 
birikimi tanıtmak açısından da önem teşkil etmektedir.
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Eski uygarlıklardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu coğrafyası, 
kültürel açıdan oldukça zengin bir mirasa sahiptir. Eski çağlardan beri bu coğrafyadan gelip geçen mede-
niyetlere mensup milletler adeta bir dantel oyası işlercesine kültürel hazinelerini nesilden nesile aktararak 
yaşadığımız zamanda sahip olduğumuz kültürel zenginlikleri bizlere miras bırakmışlardır. Birol (2002, 
418)’a göre kültürü oluşturan unsurlardan biri olan müzik, bireyler arasında bağlar kurarak, ortak duygu ve 
düşüncelerin oluşmasına katkı sağlamakta, insana ait değerlerin ifade edilebilmesinde ve kültürün şekillen-
mesinde önemli derecede etkin bir rol oynamaktadır. Anadolu insanı neşesini, kederini, isyanını, sevgisini, 
hasretini, kahramanlıklarını, yaşadıkları olaylara karşı yaklaşımlarını, kısacası duygularını müzikleriyle 
dile getirmiş adeta ölümsüzleştirmiştir. 

Araştırmaya konu olan Zara ilçesi sahip olduğu kültürel ve müziksel birikimle Anadolu coğrafyasında 
önemli yeri olan bölgelerden biridir. Yörede yaşayan Poşa, Ermeni, Çerkez, Kürt, Türk etnisitesine mensup 
insanların yaşatmış oldukları müzik gelenekleri bölgenin müzik kültürünün şekillenmesinde önemli rol 
almıştır. Çalışmada Zara ilçesinin müzik kültürü içerisinde yer alan eserlerin müzikal analizi yapılmadan 
önce ilçe tarihi, coğrafi konumu ve sosyo-kültürel yapısı üzerinde durulacaktır.

1. Zara’nın Tarihi ve Coğrafi Konumu
Zara-Hafik arasında, Pılır Höyükte yapılan arkeolojik araştırmalarda neolitik dönem özellikleri gösteren 

çakmak taşından yapılmış buluntulara rastlandığına dikkat çeken Acar (2007, 8), bölgeye ilk olarak neolitik 
dönemde yerleşildiğini öne sürmektedir. Devekse, Kızılkale ve Bağlama köylerinde Bizans dönemine ait 
kale kalıntılarının bulunduğunu ifade eden Mahiroğulları (2003, 182), ilçeye ilk Türk yerleşiminin 1071 
Malazgirt Zaferi ile birlikte Oğuz Türklerinin gerçekleştirdiğini Kızık, Avşar, Tödürge, Eymür, Kargın köy-
lerinin isimlerinin Oğuz boylarının adını taşıdığını belirtmektedir.

Turan (1979, 335), eskiden Koçgiri adı ile anılan ilçenin isminin yazılı kaynaklarda ilk kez Selçuklular 
döneminde Alâaddin Keykubat’ın Şeyh Mezrubân Veli’ye gönderdiği belgelerde geçtiğini ifade etmektedir. 
Yasak (1997, 117)’a göre ilçe XII. yüzyılda “Zaro” adlı aşiretin çiftliği olarak yerleşim yeri niteliği kazan-
mıştır. Tevfik (1329, 516-527), 1854 yılında yapılan idarî düzenleme ile Sivas sancağının Koçgiri kazasının 
merkezi haline dönüştüğünü belirtmektedir. 

Şekil 1. Zara’nın Kuşbakışı Görünümü 

Zara, jeopolitik konum olarak; Batıda Hafik, Kuzeybatıda Doğanşar, Kuzeyde Koyulhisar, Kuzeydoğu-
da Suşehri, Doğuda İmranlı, Güneydoğuda Divriği ve Güneybatıda ise Kangal İlçeleri ile çevrelenmiş olup 
bu konumu itibariyle birçok kültürel yapıyla ilişki içerisindedir. Başel (1935, 145-146), 1877-1878 yılla-
rındaki Osmanlı-Rus savaşı sebebiyle Kars yöresinden bir grup göçmen vatandaşın Osmanlı yönetimince 
bölgeye yerleştirildiğini, Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen göçmen ailelerin de aynı şekilde 
bölgeye yerleştirildiğini ifade etmektedir. İlçenin Karadeniz ve Doğu illerine olan komşuluğu, tarihi İpek 
Yolu üzerinde bulunması, 1800’lü yılların sonlarına doğru bölgeye yayılan göç dalgası gibi sebepler ilçede 
Poşa, Ermeni, Çerkez, Kürt, Türk farklı etnik grupların, Alevi, Sünni ve Hıristiyan farklı inançsal yapıda 
toplulukların uzun yıllar bir arada yaşamasına, dolayısıyla da geniş bir kültür yelpazesine sahip, kozmopolit 
bir yerleşim yeri haline gelmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede giyim-kuşamdan, yöresel söy-
lemlere, manilerden, ağıtlara, yöresel yemeklerden, düğün ritüellerine, efsanelerden, geleneklere varıncaya 
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kadar, çok zengin ve çeşitliliği olan bir kültür mirası varlığını sürdürmektedir. Bölge insanları geçimlerini 
genellikle arıcılık, hayvancılık ve tarım gibi faaliyetlerle devam ettirmektedir. Anadolu insanının hoşgörüsü 
sayesinde birbirinden farklı ama birbirinden kopamayacak kadar iç içe olan ve kökleri çok eski zamanlara 
kadar uzanan bu zengin kültür dinamizminin geçmişten günümüze kadarki süreç içerisinde ilçede varlığını 
sürdürdüğü görülmektedir.

2. Zara Yöresi Müzik Kültürü
Ozanlar diyarı olarak da bilinen Sivas şehri geleneksel Türk halk müziği içerisinde zengin bir müzikal 

birikime sahiptir. Sivas’ta Pir Sultan Abdal’dan, Kul Himmet’e, Sefil Selimi’den, Âşık Veysel’e, Âşık 
Ruhsati’den, Ozan Mesleki’ye, Muzaffer Sarısözen’den, Feyzullah Çınar’a, Ali İzzet Özkan’dan, Abdullah 
Papur’a, Ali Kızıltuğ’dan, Muhlis Akarsu’ya, Nuri Üstünses’ten, Halil Söyler’e kadar birçok ozan ve halk 
müziği sanatçısı yetişmiş ve geleneksel Türk halk müziğine önemli katkılar sunmuşlardır. Bu zengin müzik 
kültürünü oluşturan önemli unsurlardan bir tanesi de Sivas’ın Zara ilçesidir. Zara, musiki bakımından Si-
vas’ın diğer ilçelerinden farklı bir yapıya sahiptir.

Bölgenin müzikleri incelendiğinde, halk müziği türünün uzun hava ve kırık hava formunda ezgilerden 
oluştuğu gözlemlenmektedir. Bölgenin uzun hava türündeki ezgileri genel olarak Doğu Anadolu bölgesinde 
icra edilen ‘maya’ türündeki ezgilerle benzerlik göstermektedir. Ayrıca bölgede Antep yöresi “barak” hava-
larına benzer uzun havalara az da olsa rastlamak mümkündür. Yöre müzik kültürünün çevre il ve ilçelerle 
etkileşim içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle eser icralarında kullanılan çalgılar Elâzığ, Diyarbakır 
ve Urfa yörelerindeki sıra gecesi müziklerinde icra edilen çalgılarla benzerlikler göstermektedir. Cümbüş 
çalgısı yörede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bulut (2009, 71), ilçe merkezinde halk ağzında “ince 
saz” olarak adlandırılan ut, keman, cümbüş, klarnet, kanun, yaylı tambur gibi Türk Müziği çalgılarının ge-
leneksel müziklerde kullanıldığını ifade etmektedir. Bölgenin yöresel halk ezgilerinin icrasında geleneksel 
Türk sanat müziği çalgılarının kullanılıyor olması dikkat çekicidir. Bulut (2009, 43), ince saz geleneğinin 
yöredeki geçmişinin 1880’li yıllara kadar uzandığını ifade etmektedir. Bu çalgıların yanı sıra alevi topluluk-
larının bulunduğu köylerde özellikle cem törenlerinde bağlama çalgısının kullanıldığı, yörenin genelindeki 
düğünlerde ise davul zurna eşliğinde geleneksel oyun havaları ve halayların icra edildiği görülmektedir. 

Şekil 2. Zaralı Halil Söyler
İlçenin müziklerinin en önemli temsilcisinin Zaralı Halil Söyler1 olduğu anlaşılmaktadır. 1930’lu yıllar-

da Muzaffer Sarısözen’in öncülüğünde yapılan derleme çalışmalarında yörenin birçok türküsünde Zaralı 
Halil Söyler’in kaynak kişi olarak gösterildiği dikkat çekmektedir. Zaralı Halil’in yaşamı incelendiğinde 
dönemin önemli sanatçıları olan Diyarbakırlı Celal Güzelses, Divriğili Nuri Üstünses, Malatyalı Fahri Ka-
yahan gibi isimlerle yakın arkadaşlık ilişkilerinin olduğu ve sıkılıkla bir araya geldikleri anlaşılmaktadır. 
Söz gelimi Zaralı Halil’in “Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim” isimli türküsünü hasta yatağında yatan yakın 
arkadaşı Diyarbakırlı Celal Güzelses’e yaktığı rivayet edilmektedir. Sanatçılar arasındaki bu arkadaşlık 
bağının icra ettikleri müziklere de yansıdığı, birbirleri ile etkileşim içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. Söz 

1  Şekil 2. İnternet Kaynağı http://www.sehrisivas.com/sanatcilar/zarali-halil-soyler-zara_368.html Erişim tarihi: 
22.10.2019,19:50.
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konusu sanatçılara ait ses kayıtları dinlenildiğinde kullanılan enstrümanlardaki benzerlikler dikkat çekmek-
te ve dönemin müzikal atmosferini hissettirmektedir. 

Mahiroğulları (1999, 196-207), yörede Halil Söyler’in dışında eski zamanlardan bu yana Ozan Karaoğ-
lan (1690-1765), Ozan Ali Nebi (1725-1810), Âşık Feryadi (1824-1904), İsyani mahlası ile bilinen İsmail 
Elçioğlu (1849-1944), Âşık Hasan Aslan (1911-…) gibi ozanlık geleneğinin temsilcilerinden, tasavvuf ala-
nında eserleri bulunan Mesut Hocalıoğlu (1904-1993), hiciv alanında eserler veren Vacip Eser (1911-,…), 
divan edebiyatı nazım türünde eserleri bulunan Ruşenzade İbrahim Hakkı Efendi gibi önemli kişiliklerin 
varlığından söz etmektedir. Günümüzde yöreye ait müziklerin geçmişte olduğu gibi özel toplantılarda, dü-
ğün ve kına gecelerinde icra edilerek kuşaktan kuşağa aktarıldığı görülmektedir. 

Şekil 3. Zara’da Özel Toplantılarda Yapılan Müzik İcralarından Bir Kare2

Tablo 1. Zara Yöresi Kırık Hava Türündeki Türkülerinin Yapısal Analizi3

Türkü Adı Karar 
Sesi

Makam 
Dizisi

Seyir 
Yapısı

Ritmik 
Yapısı

Konu Kaynak 
Kişi

Derleyen Notaya 
Alan

Ağılın Altı 
Kenger

La Hüseyni İnici 4/4 Hasret Zaralı Halil 
Söyler

Muzaffer 
Sarısözen

-

Aşağıdan 
Gelir Eli 
Develi

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

7/8 Aşk Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

-

Bahçalarda 
Badem Var

Re Karcığar
(Kerem 
Ayağı)

İnici-
çıkıcı

2/4 Sevgi Zaralı Halil 
Söyler

- Ünal 
Günsay

Bülbül Bağa 
Girip Yapmış 
Yuvayı

La Karcığar
(Kerem 
Ayağı)

İnici 2/4 Aşk Mahir 
Türkistan

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Çaya İndim 
Taşı Yok

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

10/8 Ayrılık Zaralı Halil 
Söyler

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Dağlar Siz Ne 
Dağlarsız

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

4/4 Aşk Mahir 
Türkistan

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Durnamın 
Kanadı Yeşil

La Karcığar
(Kerem 
Ayağı)

İnici-
çıkıcı

4/4 Ayrılık Zeli Hatun Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Ezim Ezim 
Eziliyor 
Yüreğim

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

10/8 Hasret Zaralı Halil 
Söyler

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

2 İnternet kaynağı: https://www.buyuksivas.com/koy-odasi-sohbetleri/, Erişim tarihi: 21.10.2019, 18:30
3 Tablo 1’de yer alan müzikal analiz şablonu, “Etnomüzikoloji Alan Çalışmaları I”, Ekin Basım Yayınevi, (Doğan, K, Derya, 

2016: 9)’da yer alan tablo ölçeği örnek alınarak oluşturulmuştur.
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Türkü Adı Karar 
Sesi

Makam 
Dizisi

Seyir 
Yapısı

Ritmik 
Yapısı

Konu Kaynak 
Kişi

Derleyen Notaya 
Alan

Gördüm Ki 
Gülşende 
Edersin Nida

La Hüseyni İnici 4/4 Ayrılık Zaralı Halil 
Söyler

Rıfat 
Kaya

Burhan 
Taraz

Harmana 
Çıktım Da 
Koyunlar 
Kuzu

Do Çargâh
(Müstezat 
Ayağı)

İnici-
çıkıcı

9/8 Hasret Hasan 
Irmak

TRT Altan 
Demirel

Kaleden İniş 
M’olur

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

10/8 Aşk Zaralı Halil 
Söyler

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Kaşların 
Karasına

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

4/4 Aşk Zaralı Halil 
Söyler

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Makinenin 
Koluyum

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

4/4
5/4

Aşk Nurşen 
Sarıca

Metin 
Eryürek

Metin 
Eryürek

Ördek 
Çalkanır 
Göllerde

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

5/4 Gurbet Saatçi 
Hüsnü 
Akyol

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Sabah Güneşi 
Doğmuş

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

12/8 Aşk Zaralı Halil 
Söyler

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Söğüt Yaprağı 
Yerde

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

10/8 Ağıt Zaralı Halil 
Söyler

Rıfat 
Kaya

Burhan 
Taraz

Tevekte 
Üzüm Kara

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

2/4 Aşk Zaralı Halil 
Söyler

Muzaffer 
Sarısözen

Muzaffer 
Sarısözen

Yeşil Ördek 
Gibi Daldım 
Göllere

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

4/4 Ayrılık Sebahattin 
Alparslan

Osman 
Özdenkçi

Osman 
Özdenkçi

Yüce Dağ 
Başında 
Yanar Bir Işık

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

2/4 Ayrılık Nurettin 
Akyürek

TRT 
Ankara

Ahmet 
Yamacı

Zara Marosu
(Enstrümantal 
Oyun Havası)

La Hüseyni İnici-
çıkıcı

5/8
6/8

- Fevzi Ateş-
Ahmet 
Ayık

Enis 
Gençtürk-
Cahit 
Başaran

İsmet 
Akyol

Tablo 1 incelendiğinde, Zara ilçesine ait kırık hava türündeki eserlerin büyük çoğunluğunun karar sesi 
bakımından GTHM genel yapısında sıklıkla rastlanan “La” karar sesinde, inici-çıkıcı seyir yapısında, ma-
kamsal olarak hüseyni makamında, basit ve birleşik ritimler az da olsa karma ritimler içeren eserlerden 
oluştuğu gözlemlenmektedir.

Tablo 2. Zara Yöresi Uzun Hava Türündeki Türkülerinin Yapısal Analizi
Türkü Adı Karar 

Sesi
Makam Dizisi Seyir Yapısı Konu Kaynak Kişi Derleyen Notaya 

Alan
Baba Bugün Ter Sinemi Çürüttü La Hicaz

(Garip Ayağı)
İnici-Çıkıcı Aşk Zaralı Halil Söyler Muzaffer 

Sarısözen
-

Bey Dağın Başında Kardır Borandır La Hüseyni Çıkıcı Gurbet Âşık Hasan Turan Rıfat Kaya -
Eridi Kalmadı Dağların Karı La Hüseyni İnici-Çıkıcı Aşk Zaralı Halil Söyler - -
Kan Ağlıyor Erzincan’ın Dağları La Hüseyni İnici Deprem Zaralı Halil Söyler - -
Karadır Kaşların Eymeli Değil La Hüseyni İnici-Çıkıcı Aşk Zaralı Halil Söyler Rıfat Kaya -
Karlı Dağlar Karanlığın La Hüseyni İnici-Çıkıcı Hasret Zaralı Halil Söyler TRT -
Yaylalar Yaylalar Yüce Yaylalar La Hüseyni İnici Gurbet Fevziye Dökmetaş Kubilay 

Dökmetaş
-

Yola Gel Sevdiğim Yola La Uşşak
(Yahyalı 
Kerem Ayağı)

İnici-Çıkıcı Hasret Zaralı Halil Söyler TRT Kubilay 
Dökmetaş

Yüce Dağ Başında Durdum 
Ağladım

La Hicaz
(Garip Ayağı)

İnici-Çıkıcı Ayrılık Zaralı Halil Söyler Rıfat Kaya -
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Tablo 2’ye bakıldığında yöreye ait uzun hava türündeki eserlerin çoğunluğunun inici-çıkıcı seyir yapı-
sında, hüseyni makam dizisinde bestelendiği ve eserlerin hepsinin La kararlı olduğu anlaşılmaktadır.

Grafik 1. Zara Yöresi Müziklerinin Makam Dizisi
Grafik 1. incelendiğinde Zara yöresi müziklerinin büyük çoğunluğunun Hüseyni makam dizisi içerisin-

de icra edildiği görülmektedir.

Grafik 2. Zara Yöresi Müziklerinin Seyir Yapısı
Grafik 2. incelendiğinde Zara yöresi müziklerinin çoğunlukla inici-çıkıcı seyir yapısına sahip olduğu 

görülmektedir.
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Grafik 3. Zara Yöresi Müziklerinin Konu İçeriği

Grafik 3’te görüldüğü üzere Zara yöresi müziklerinde konu içeriği bakımından en çok Aşk-Sevgi teması 
kullanıldığı anlaşılmaktadır.

SONUÇ
Müzikal açıdan Zara’nın oldukça geniş türkü repertuarına sahip bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmakta-

dır. Yörede eski zamanlardan günümüze ozanlık geleneğini sürdüren önemli ozanların yanı sıra tasavvuf, 
hiciv ve divan edebiyatı alanında eserler veren önemli kişiliklerin yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. 

Yöreye ait türküler incelendiğinde uzun hava ve kırık hava formunda eserlere sıklıkla rastlanmaktadır. 
Yörenin müzikleri makamsal olarak genellikle Hüseyni makamında olup, konu bakımından ise aşk-sev-
da, gurbet-hasret, ayrılık gibi içermektedir. Bunların yanı sıra Halil Söyler’in seslendirdiği “Kan Ağlıyor 
Erzincan’ın Dağları” isimli uzun havada 1938 büyük Erzincan depreminin insanlar üzerindeki yıkımlarını 
dile getirdiği anlaşılmaktadır. Bu durum Anadolu insanının yaşanılan olaylara karşı kayıtsız kalmadığını ve 
insanların yaşadıkları acılara türküler yaktıklarını kanıtlamaktadır.

Türkü sözlerinin büyük çoğunluğunda 7’li ve 11’li hece ölçüsü kullanıldığı, birkaç türküde ise 8’li hece 
ölçüsü kullanıldığı görülmektedir. Ritmik yapı açısından incelendiğinde yöre türkülerinin çoğunlukla basit 
ve birleşik zamanlı usullerden oluştuğu, bunun yanı sıra karma usullü ve serbest zamanlı uzun havalardan 
oluştuğu anlaşılmaktadır.

Yörenin müzikleri ezgisel açıdan incelendiğinde uzun havaların Doğu Anadolu bölgesine özgü maya 
türüne daha yatkın olduğu anlaşılmaktadır. Yer yer Gaziantep yöresi barak uzun havalarına benzer ezgilere 
de rastlamak mümkündür. Zara müziklerinde kullanılan çalgılar Elâzığ, Diyarbakır ve Urfa yörelerindeki 
sıra gecesi müziklerinde icra edilen çalgılarla benzerlikler göstermektedir. Zaralı Halil Söyler’in yöre tür-
külerinin tanınmasında önemli rolü olduğu anlaşılmaktadır ve yaşadığı dönemin diğer önemli sanatçıları ile 
sanatsal açıdan birbirlerini etkiledikleri düşünülmektedir.

İlçede Poşa, Ermeni, Çerkez, Kürt, Türk farklı etnik grupların, Alevi, Sünni ve Hıristiyan farklı inançsal 
yapıda toplulukların bir arada yaşıyor olmasının bölgenin müzik kültüründeki çeşitliliğe etki ettiği anla-
şılmaktadır. Alevi topluluklarının yaşadığı bölgelerde bağlama çalgısının yaygın olarak kullanıldığı göz-
lemlenmektedir. İlçe merkezinde yaşayan Poşa olarak adlandırılan topluluklara mensup insanların davul 
ve zurna ile düğün ve kına gecelerinde oyun havaları icra ederek geçimlerini kazandıkları görülmektedir. 
Yörede yaşayan insanlar arasında Cümbüş çalgısının yaygın şekilde kullanılıyor olması araştırmanın dikkat 
çekici bulgularındandır. “Zara Marosu” isimli enstrümantal eserin bölge halkının cümbüş ve ritim sazlar 
eşliğinde kına gecesi, düğün gibi özel toplantılarda oynadığı yöresel bir oyun olduğu anlaşılmaktadır. Cüm-
büş dışında yöre müziklerinin icrasında halk ağzında “ince saz” olarak tabir edilen klarnet, kanun, yaylı 
tambur, keman ve ut gibi geleneksel Türk sanat müziği çalgılarının kullanılması ve bu yönüyle Sivas ili 
genelindeki müzikal dokudan farklı bir müzikal yapıya sahip olması araştırmanın önemli bulgularındandır. 
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UZUN SAP BAĞLAMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN 
NOTASYONLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yakup AÇAR1

ÖZET
Bağlama öğretiminde, geçmişten günümüze kadar varlığını sürdüren meşk (usta-çırak) sisteminin dışın-

da bilhassa Cumhuriyet Dönemi ve sonrası çeşitli arayışlar içerisine girilmiştir. Metotlaşma süreci; notala-
rın yazı şeklinde yazılması, hecelerin son harflerini uzatarak süre değerlerinin oluşturması gibi arayışlar ile 
başlamış ve ilerleyen süreçlerde doğru tavır çalımına ve tuşe üzerinde doğru konumlandırmaların yapılma-
sına yönelik sağ ve sol el için simgeler geliştirilmiştir. 

Araştırmanın amacı uzun sap bağlama öğretiminde kullanılan notasyonları tespit etmektir.  Bu amaç 
doğrultusunda; notasyonları tespit etme adına tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uzun 
sap bağlama öğretimine yönelik; parmak numarası türleri, pozisyon ve tablatur notasyonlarının kullanıl-
dığı üç farklı notasyon tespit edilmiş ve söz konusu bu notasyonların temel özellikleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bağlama Öğretimi, Metotlaşma Süreci, Notasyon

AN EXAMINATION ON THE NOTATIONS USED IN LONG-NECKED 
BAĞLAMA TEACHING

ABSTRACT
In the context of bağlama teaching, apart from the Meshk (master-apprentice) system, which has existed 

from the past to the present, various quests have also been set off, especially during and after the Republican 
Period. The methodological process began with the pursuits such as writing notes in the form of letters, 
forming duration values by extending the last letters of the syllables and in the following processes, signs 
have been developed for the right and left hand to play by the right picking style and to provide correct 
positioning on the fingerboard.

The study aims to determine the notations used in long-necked bağlama teaching. In accordance with 
this purpose; the screening model has been used to detect the notations. As a result of the research, three 
different notations in which finger size types, position, and tablature notations are used have been identified 
towards the long-necked bağlama teaching and the basic characteristics of these notations have been tried 
to put forward.

Keywords: Bağlama Teaching, Methodological Process, Notation

1 Dr., Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü THM Anasanat Dalı, yakupacar8@hotmail.com
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Giriş
Günümüzdeki son şekli ile Anadolu çalgısı olan bağlamanın Orta Asya çalgılarından kopuzun çeşitli 

değişimlerden geçip günümüz haline geldiği bilinmektedir. Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu yaşanmış-
lıklarını kolektif bir bilinçle sonraki nesillere aktarmıştır. Kopuz çalgısı da bu bilince bağlı olarak çeşitli 
evrelerden geçmiş ve günümüz bağlama çalgısı haline gelmiştir. 

Bağlama çalgısı metotlaşma evresinden önce usta-çırak (meşk sistemi) ile öğretilmiştir. Meşk sistemi ile 
öğrenci hocasıyla birebir çalışarak yahut hocasını gözlemlerken edindiği kazanımlar ile sazını öğrenmeye 
ve geliştirmeye çalışmıştır. Hocanın öğrencisi ile birebir ilgilendiği durum meşk-i hususi, müzik cemiyet-
lerinde gözlemlenen durum ise meşk-i umumi olarak formal ve informal şekilde oluşmuştur.  Bu modelin; 
görsel ve işitselin bir arada kullanılması münasebetiyle öğrenme/öğretme de kolaylık sağlaması durumunda 
avantaj olarak; öğrenenin hocasından aldığı eğitimle sınırlı kalabileceği ve sadece hocasının tavrı, bilgi 
birikimi ve dağarcığıyla sınırlığı kalabileceği durum ise dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Meşk 
sistemi ile öğretim/öğrenim durumunun yetersiz olduğu kanısında olma düşüncesiyle metotlaşma sürecine 
girilme hissiyatı doğmuştur. 

Metotlaşma süreci bilhassa Cumhuriyet Dönemi ve sonrası başlamıştır. Öğretim/öğrenim sürecinin daha 
hızlı olabilmesi ve daha geniş kitlelerin bu çalgıyı doğru öğrenebilmesi gibi  çeşitli sebepler kaynaklı dü-
şünceler; bağlama öğretiminde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesini ve bu yöntemlere yönelik eğitim 
kitaplarının oluşturulmasını sağladığı düşünülmektedir.

İncelenen kaynaklar ışığında, bağlama öğretiminde metot kitapları günümüze yaklaştıkça yerini daha 
bilimsel çalışmalara bıraktığı gözlemlenmiştir. Bağlama öğretimine yönelik erişilen ilk metot kitaplarında 
notalar porte üzerinde değil de isimleri ile ifade edilmesi, nota isimlerindeki hecelerin son harfleri uzatıla-
rak süre değerleri ifade edilmesi gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraları eğitim kitaplarında 
notalar simgeler üzerinde gösterilmiş,  çeşitli türküler ve sözsüz halk ezgileri (oyun havaları) notaları bir 
araya getirilerek repertuar oluşturulmuştur. Bu durum yerini kitabın ilk bölümlerinde müzikle ilgili teo-
rik bilgilere yer veren kitaplara bırakmıştır. Günümüzde ise bağlama öğretimine daha bilimsel çalışmalar 
yapılmakta ve öğretim/öğrenime yönelik notasyonlar geliştirilmektedir. Geliştirilen bağlama öğretim yön-
temlerinin meşk sistemi ile sürdürülmesi gerekliliği düşüncesi ortak bir fikir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1. Bağlama Öğretiminde Meşk Sistemi ve Metotlaşma Süreci
Araştırmanın giriş bölümünde de ifade edildiği gibi bağlama çalgısı ilk olarak meşk sistemi ile öğretil-

meye başlamıştır. Yüz yüze eğitim ve cemiyet oturaklarında ki gözlemler şeklinde bağlama çalgısı öğrenil-
miş ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. 

Türk milleti göçer özelliğiyle dünyanın her köşesine yayılmasına ve kültür etkileşiminde bulunması se-
bebiyle yerleşik hayatın getirdiklerinden mahrum kalarak sahip oldukları müzik kültürlerini nota yazısının 
kullanımına kadar meşk sistemi sayesinde asırlarca koruyabilmiş, aktarabilmişlerdir (Açar, 2019: 10). 

Türk müziğinde notanın kullanılmadığı zamanlarda oldukça önemli bir işleve sahip olan meşk, müzik 
üstatlarınca devam ettirilmiş ve bu suretle belirli bazı üsluplar asırlarca sonraya taşınarak müzik eserleri de 
hafızadan hafızaya aktarılmak suretiyle unutulmaktan kurtarılmıştır. Eserin hafızaya alınması, ona uygun 
yorum ve tavır zenginliğinin belirlenmesi anlamına da gelmektedir. Hafızanın dönem içinde musiki için ta-
şıdığı önem, ‘meşk’ olarak tanımlanan müzik eğitim sistemini geliştirmiştir (Demirgen ve Sazak, 2013:30).

Meşkin yüz yüze eğitim gerektirdiğini düşünen Behar (2014) talebenin hocasının karşısında oturup 
başından sonuna dek onun yaptıklarını, söyleyip okuduklarını, hareketlerini iyice anlaması, özümsemesi, 
yorumlaması ve sonra yüzüne karşı tekrar etmesi gerektiğini ifade etmektedir. (s. 56). Bu durum “meşk-i 
hususi”, eş deyişle “formal eğitim” olarak nitelendirilmektedir. Behar (2014)’ın düşüncesini destekler bo-
yutta olan Oral (2010) ise usta-çırak ilişkisinin en önemli faydası öğrenen ve öğreten arasında bir bağ 
oluşturarak öğrenenin ustasını taklit yoluyla kendine uslûb kazandıracağı düşüncesindedir.  Oral (2010) 
yine aynı çalışmasında Özcan (2004)’ın meşk sistemi ile ilgili şu önemli görüşlerine yer vermiştir; “meşk 
metodunun en büyük faydası talebenin bir eseri, bir çalgıyı, herhangi bir musiki tekniğini ve icrasını hoca-
sının tarz ve üslubuyla öğrenerek “tavır” denen o ekolü devam ettirmesi olmuştur. “eser geçme” tabirinin 
de kullanıldığı meşkte musiki eserleri hoca tarafından seslendirilir, talebeye usulüyle birlikte bölüm bölüm 
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veya bütünüyle defalarca tekrar edilerek ezberletilirdi. Burada eserdeki herhangi bir notanın öğrenilmesi 
söz konusu olmadığından hafızanın çok önemli rolü bulunuyordu” (s. 5-6). 

Meşk yönteminin müzik kültürümüz içerisinde çoğu zaman olumsuz bir anlam yüklendiğini düşünen 
Ersoy (2012) çalışmasında; bazı müzik yazarlarının Türk müziğinde çalgı öğretiminin geri kaldığını ve 
sebebinin usta-çırak sisteminden kaynaklanmış olduğu düşüncelerini vurgulamıştır. Bu durumun yanıl-
gı olduğunu ve metotların çalgı eğitimi için tek başına yeterli olamayacağını ve edimsel olarak yine bir 
öğretene ve öğrenene dayalı bir biçimde devam edilmesi gerektiğini söylemektedir. Aynı düşüncede olan 
Kaptan (2011);  “bağlamanın, kültürel birikimini bünyesinde en iyi barındıran ve açığa çıkaran temel bir 
çalgı olduğunu ve bu bağlamda; bağlama öğretiminin teknik bir beceri olmaktan çok “müziko-kültürel” 
bir beceri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bağlama eğitmeni ile birebir çalışmak, 
doğru tavır ve üslupları dinlemek, taklit etmek ve tekrarlayarak öğrenme şeklinde ifade edilebilecek “us-
ta-çırak” sisteminin çağdaş sosyal ve eğitim yapısına uygun bir tarzda beraber devam etmesi gerektiği 
düşüncesindedir” (s. 177-178).

Meşk sisteminin bağlama öğretiminde büyük önem taşıdığı fakat tek başına etkili olmadığı, bilhassa 
yöresel çalıma yönelik tavırların ifade edilmesinde duyulan eksiklikler gibi çeşitli ihtiyaçlar üzerine me-
totlaşmaya başlanıldığı ve meşk sistemi ile geliştirilen metotların paralel bir şekilde yürütülmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

“Bağlama öğretiminde günümüze kadar, türkü notaları araç olarak kullanılmış ve sonuçta türkü öğretimi 
amaçlanmıştır. Ancak, bağlama bir çalgıdır ve her çalgının kendisine has çalgı öğretim tekniğinin olması 
gerekir ayrıca derlenen türkülerin bir çoğunda nota yazımı sadece türkü söyleme biçimine göre, oyun ha-
valarında ise yöresel tavırlar gözetilmeden yapılmıştır. Bu nedenle yayınlanmış türkü ve oyun havalarında 
icra edenden, görerek düşünmesi ve yöreye uygun çalması beklenmiştir” (Atalay ve Alim, 2004: 3).

Haşhaş ve İmik (2015) çalışmalarında bağlama çalgısının ilk kez Cumhuriyet Döneminde kurumsal-
laşma yoluna gitmeye başladığını ve müzik bölümlerinin açılmasıyla birlikte de daha teknik ve bilimsel 
yöntemlerle incelenmeye başladığını ifade etmiştir (s. 13).

Bağlama öğretiminde ilk defa Ankara Radyosu’nda M. Sarısözen’in başlattığı uygulama daha sonra 
yaygınlaşarak belediye konservatuarları, musiki dernekleri, halk eğitim merkezleri  gibi çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda gelenekleşmesi, 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde ve 1976’da İstan-
bul’da Türk Musikisi Devlet Konservatuarında bağlama öğretiminin başlatılması gibi önemli gelişmeleri 
kaydedildiğini düşünen Yener (2012) uygulamaya yönelik olan çalışmaların kitap (metot) haline dönüştü-
rülememesinin de önemli bir eksiklik olduğu düşüncesindedir (s. 1).

“Günümüzde, usta-çırak eğitimi dışında yavaş yavaş değişik alıştırmalara rastlanmaktadır. Kullanıma 
sunulan metotların yeterliği tam olarak sağlanmış görülmese de, bağlama öğretimi yine de iyiye yönelmiş-
tir. Çalgı öğretimindeki evrensel gelişmeler, zamanla Türk müzik eğitimi içerisinde bir takım yeniliklere 
zemin olmaktadırlar. Çağdaş öğretim yöntemleri de bağlama öğretimi alanında yer bulmaya başlamıştır. 
Geçmiş yıllara göre incelendiğinde, eskiye göre yeni yazım bağlama metotlarında alıştırmalar fazlası ile yer 
almaya başlamıştır” (Alan, 2012:23).

Bağlama öğretimi için geliştirilen kaynaklar ilk olarak beklentiyi karşılayamamıştır. Söz konusu bu ilk 
kaynaklarda türkü ve sözsüz eserler dağarcığı düşüncesiyle adeta repertuar kitabı şeklinde oluşturulması, 
notalardaki yazılış-çalınış hataları ve çalgıdan ziyade vokale hitaben notaların yazılması ve bağlama ile 
ilgili nazari bilgilere yer verilmemesi gibi çeşitli eksiklikler ve yanlışlıklar yapılmıştır. 

“Kaynakçası veya bibliyografyası olmayan birçok metot çalışmasını görmek mümkündür. Bunun sonu-
cu olarak da, birçok ezginin notası yanlış yazılmış, anlatımlar ve kavramlar birbirine karışmış, bağlamayı 
ve notayı yeni gören öğrencilere metodun dördüncü veya beşinci sayfasında türkü öğretilmeye çalışılmıştır. 
Konu ile ilgili kaynaklar görülmeden, araştırma ve inceleme yapılmadan hazırlanmış olan bu çalışmalar, 
ancak piyasadaki belirli bir çevreye hitap etmektedir.” (Ekici, 2001:89). 

Koç (2001) bağlama öğretimine yönelik yapılan metotlardaki olumsuz ortak özellikleri şu şekilde sı-
ralamıştır; 

• Bütünlüğünün bulunmamsı,
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• Metodun yani takip edilecek yolun belirlenmemesi,

• Eser içerisinde kullanılan resim, tablo, çizim, nota vb. şekillerin ikinci plana atılması suretiyle öğ-
renmede kolaylığın sağlanamaması,

• Konuları sürekli genel yapıları ile işlemek suretiyle belirli hususlar üzerinde ihtisası sağlayabilecek 
bölümlerin ya da eserlerin oluşturulamaması,

• Ses ve görüntü içeren malzemelerin ana gövdeye yardımcı olarak verilememesi gibi hususlar bir kez 
daha ön plana çıkmaktadır (s. 221).

Bağlama metodu inceleme kriterlerinin oluşturulmasını ve bir bağlama metodunda bulunması gereken 
özellikleri belirlemeyi amaçlayan Akçalı (2016) anket yolu ile yaptığı çalışmasında, “bağlama eğitimi sü-
recinde tezene vuruşlarının standart olmasının önemli olduğu, sol el ve sağ elin eşgüdümsel hareketlerinin 
önemli olduğu, bağlama eğitimine dizi ve tartım esaslı başlanabileceği, yöresel tavırlar ile başlanılmaması 
gerektiği, tavırların kendi aralarında zorluk derecelerine göre sıralanması gerektiği, usta-çırak ilişkisinin 
önemli olduğu ve günümüzde kullanıldığı” sonuçlarını elde etmiştir (s. 86).

Bağlama öğretimi için yazılmış metotları Özdek (2015) üç evrede değerlendirmiştir;

• Notanın kullanılmayıp çalıma ilişkin kavramların türetilmediği ve bağlama çalgısının öğretilmesi 
yerine ağırlıklı olarak folklor ve Türk halk müziği tanımlamalarının öne çıkması,

• Notaların kullanılıp çalıma ilişkin kavramların türetilmesi,

• 2000’li yıllarda başlayan ve olumlu yönde hızlı bir gelişim göstermesi.

Bağlama öğretimine yönelik hedeflenen düzeye ulaşılması, öğrenme ve öğretme sürecinin verimli ve 
daha hızlı hale dönüştürülmesi ve karşılaşılan problemlere çözüm bulunabilmesi adına sürekli yeni arayış-
lara girilmiştir. 

2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; uzun sap bağlama öğretimine yönelik geliştirilen notasyonları tespit etmek ve 

kullanım özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmada uzun sap bağlama öğretimine yönelik yazılmış metot 
kitapları incelenmiştir. İncelenen metot kitaplarında parmak numarası türleri, pozisyon ve tablatur notas-
yonları tespit edilmiştir. Notasyonların kullanım özellikleri örnekleriyle açıklamalı bir şekilde anlatılmaya 
çalışılmıştır. 

3. Yöntem
Araştırmada kuramsal çerçeveyi oluşturma adına bağlama öğretiminde meşk sistemi ve metotlaşma 

sürecine yönelik literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın bütünü ise betimsel araştırma yöntemi ve tarama 
modelindedir. Karasar (2005)’ a göre tarama modelleri; geçmişte ve süreğenliğini devam ettiren bir duru-
mu var olduğu şekilde betimleyen bir araştırma modelidir. Araştırma konusu kendi koşulları içerisinde ve 
olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (s. 77).

4. Bulgular ve Yorum
Günümüz Türk müzik kültüründe kullanılan çalgıların öğretimine yönelik elde edilen gelişmeler, bağ-

lama çalgısında da görülmektedir. Meşk sistemi dışında çeşitli yöntemler geliştirilmiş, çeşitli notasyonlarla  
öğretim/öğrenime yönelik kolaylıklar sağlanmıştır. 

Bağlama öğretimine yönelik geliştirilen çeşitli notasyonlar; öğrencinin bireysel olarak çalışmasına katkı 
sağlaması yönündedir. Bu yeni yaklaşımlar neticesinde öğrenci bireysel olarak icra ettiği etüt veya eserler-
de doğru pozisyon ve parmak numaralarını kullanabilmektedir (Açar, 2019: 43). 

Geçmişten günümüze doğru yazılmış metot kitapları incelendiğinde son dönemlerde uzun sap bağlama 
öğretimi için geliştirilmiş notasyonların olduğu fark edilmektedir. Uzun sap bağlama öğretimine yönelik 
parmak numarası ve türlerindeki notasyonlar, pozisyon notasyonu ve tablatur notasyonu olduğu tespit edil-
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miştir. Söz konusu bu notasyonlar kullanım şekilleri açısından birbirinden farklılık gösterse de temelinde 
parmak numarasına dayalı olduğu gözlemlenmiştir. Bu notasyonlara yönelik yazılmış metot kitapları mes-
leki müzik eğitimi veren kurumlarda kullanılmaktadır.

4.1. Parmak Numarası Notasyonu ve Türleri 

Parmak numarası notasyonunda, tuşenin kullanıldığı parmaklar (yaygın olarak sol el parmakları) işaret 
parmağı 1, orta parmak 2, yüzük parmağı 3, serçe parmak ise 4 şeklinde numaralandırılır. Çeşitli metot ki-
taplarında baş parmağa yönelik + / T / B / 5 gibi simgeleme/harf/numaralandırma yapılmıştır. Yaygın olarak 
kullanılanı ise + şeklidir. Bazı metot kitaplarında ise beşinci parmağa yönelik bir simgelemeye rastlanılma-
mıştır. İncelenen metot kitaplarında alt tel ve orta üst boş tel ise 0 ile numaralandırılır. 

Şekil 1. Sol El Parmak Numaraları
Uzun sap bağlama öğretiminde parmak numarası notasyonuna yönelik geliştirilen bazı metot kitapla-

rında tüm etüt ve eserlerde tamamen numaralandırma yapılmış, bazı metot kitaplarında ise başlangıç se-
viyesinde numaralandırma yapılarak öğretilmeye çalışılmıştır. Orta ve ileri düzey etüt ve eserlerde sadece 
önemli noktalarda parmak numaralandırmalara yer verilmiştir. 

Şekil 2. Parmak Numarası Notasyonunun Etüdün Tamamında Gösterilmesi (Atagür, 2013: 35).

Şekil 3. Parmak Numarası Notasyonunun Etüdün Önemli Noktalarında Gösterilmesi (Ekici, 2012: 113).
Parmak numarası notasyonunda orta tel gösterimi için yuvarlak içerisine alınmış 2 numarası, üst tel 

grubu gösterimi için yine yuvarlak içerisine alınmış 3 numarası yaygın olarak kullanılmıştır. Parmak numa-
raları notanın altında, tel grupları ise notanın üzerinde gösterilmiştir. Bazı metot kitaplarında ise orta ve üst 
tel grubu belirtilmemiş sadece parmak numarası verilmiştir. 
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Şekil 4. Parmak Numarası Notasyonunda Orta ve Üst Tel Gruplarının Gösterilmesi (Akdağ ve Derin, 2016: 40).
Gerçek ve Haşhaş (2009)’ın kitabında ise alt, orta ve üst tel gruplarına yönelik tel gruplarını belirleyici 

farklı bir notasyon kullanılmıştır. Bu notasyonlar alttan yukarı doğru üç paralel çizgi şeklindedir. Bu çizgi-
ler bağlamada ki tel gruplarını temsil eder. Konumlandırılan çizgi sonrasında herhangi bir çizginin olma-
ması aynı tel grubu ile devam edilmesi gerektiği manasındadır. 

Şekil 5. Gerçek ve Haşhaş (2009)’ın Geliştirdiği Parmak Numarası Notasyonu (s. 32).

2. Pozisyon Notasyonu
Uzun sap bağlama öğretimine yönelik geliştirilen bir başka notasyon da pozisyon notasyonudur. Po-

zisyon; elin klavyede üzerindeki konumlandırılmasına denir. Pozisyon notasyonunda da parmak numarası 
notasyonunda olduğu gibi tuşeyi kullanan parmaklar (yaygın olarak sol el parmakları) numaralandırılır. 
Pozisyon notasyonuna yönelik incelenen iki farklı kaynakta baş parmak B ve Bp şeklinde nitelendirilmiştir. 
Üç tel grubunda da boş tel 0 şeklinde ifade edilmiştir.  Kaya (2011) orta tel grubunu nitelendirirken O harfi 
ile, üst tel grubunu kullanırken ise Ü harfi ile ifade etmektedir.  

Pozisyon uygulanacak olan notanın hemen altına yazılır. Pozisyonu “p” harfi ile gösterilir ve hangi 
pozisyondaysa o pozisyon numarası yazılır. Örneğin; 5p, 2p, 3p gibi… (Kaya, 2011:52). Kaya (2011)’e 
göre tuşe üzerinde 15 pozisyon vardır, Güldaş (2012) ise tiz la perdesinden sonraki pozisyonlar 1, 2 ve 3. 
pozisyonun aynısı olmasından dolayı 12 pozisyon ile sonlandırmıştır. 

Şekil 6. Pozisyonlar (Güldaş, 2012: 17).



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı224 •

Pozisyon kullanımında birinci parmak (işaret parmağı) esas belirteçtir ve buna göre diğer parmaklar 
kromatik anlayışla sıralanır. Pozisyon değişikliği de yine kromatik anlayışla yapılmaktadır. Pozisyon no-
tasyonu kullanımında; notanın altında yazılı olan pozisyon numarasına göre bağlamada pozisyon alınır. 
Verilen pozisyon numarasına göre kaçıncı parmakla başlanılacağı anlaşılmaktadır. Örneğin; do notasının 
altında 2p yazıldığı durumda icra esnasında do notasına ikinci parmağın basılması gerekmektedir. Çünkü 
ikinci pozisyon Si notası ile başlar ve kromatik şekilde parmaklar konumlandırılır. 2p: Si, (1), Do (2), Do# 
(3), Re (4) şeklindedir. Pozisyon notasyonu kullanımında pozisyon yazıldıktan sonra bir sonraki pozisyona 
kadar en son yazılan pozisyon devam eder (Açar, 2019: 46-47). 

Şekil 7. Pozisyonların Nota Üzerinde Gösterimi (Kaya, 2011:104).
Pozisyonlar kromatik yapı temelindedir. 17’li perde sisteminde kullanılan koma perdeler pozisyon olu-

şumunda etkili değildir. Bu koma perdeleri genişleme şeklinde kullanılmaktadır. Ezginin yapısına ve aldığı 
değiştirgece bağlı olarak parmakların ilgili pozisyondaki yerlerini bozmadan, 1. ve 4. Parmağın bir üst ya 
da bir alt pozisyondan ses almasına  genişleme (extension) denir (Güldaş, 2012:26).  Güldaş (2012) metot 
kitabında genişlemeyi pozisyonun yanına G harfini ekleyerek kullanmaktadır, Kaya  (2011) ise pozisyonun 
yanına x harfnini /simgesini ekleyerek kullanmaktadır. 

3. Tablatur Notasyonu
Tablatur, Rönesans döneminden başlayarak 18. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan çalgı müziği yazısı-

dır. Terim Latince tabula: “tablo, çizelge” sözcüğünden kaynaklanır. Telli çalgılar ile klavyeli çalgılar için 
ayrı nitelikler taşıyan bu geleneksel müzik yazısı yöntemi, daha çok lavta, gitar ve org için, bu çalgıların 
özelliklerine göre belirlenmişti (Say, 2002:504). Uzun sap bağlama öğretimine yönelik tablatur notasyo-
nuyla ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Karahan (2010) uzun sap bağlama öğretimine yönelik tablatur 
notasyonunda metot kitabı yazmıştır. 

Tablatur notasyonunda da diğer notasyonlar gibi parmaklar numaralandırılır. 1, 2, 3, ve 4. parmaklar 
diğer notasyonlardaki gibidir. Baş parmak + şeklinde, boş tel ise 0 şeklinde gösterilir. 

Bağlamanın seslenmesinde kullanılan parmak ve tezene hareketlerine ilişkin uygulamalar son derece 
çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliğin hem belli başlıklar halinde toplanması, hem de simgelenmesi ve 
bir uzamda sunumu bakımından farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bağlama için genel uygulama, bir dizek 
üzerine yazılan melodinin seslendirilişine ilişkin uygulamaları simgeleyen işaretlerin dizekte yazılanlarla 
ilişkilendirilmesi şeklindedir. Belirtilen nitelikler yalnız bağlamaya özgü olmamakla birlikte, seslendirme 
tarzına bakılmaksızın birçok çalgı için durum benzerdir. Ait olduğu çalgının özelliğine göre düzenlenebil-
me durumu, tablatur yazıyı, bağlama için de kullanılabilir kılmaktadır…. Tablaturun dizek ile birlikte kulla-
nımı ek bir iş getirse de, bir çalgıdan elde edilen ses ve onun elde ediliş tarzına dair bilgileri resmedercesine 
aktarabilme niteliği; onu, bağlama özelinde kullanılmaya değer kılmaktadır (Karahan, 2010:22).

Şekil 8. Bağlama Çalgısına Uyarlanmış Tablatur (Karahan, 2010:23).
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Bu yöntemde, sol el parmaklarının tablaturda gösterimi, parmakları simgeleyen rakamların kullanım 
durumlarına göre ilgili telleri simgeleyen çizgilerin üzerine yazılarak yapılmaktadır (Karahan, 2010:24).

Şekil 9. Bağlama Çalgısına Uyarlanmış Tablatur Notasyonun Gösterimi (Karahan, 2010: 237).

Sonuç
Bağlama öğretimi geleneksel bir yöntem olan usta-çırak ilişkisi eş deyişle meşk sistemi ile günümüze 

kadar sürmüştür. Günümüzde ise geleneksel yöntemin  dışında çeşitli notasyonlar geliştirilmiş ve bu no-
tasyonlara yönelik metot kitapları oluşturulmuştur. Geliştirilen notasyonlar öğrenme sürecinde ve bireysel 
çalışmalarda etkilidir ancak gelenekselliğe bağlı kalınan bağlama üslubunun (tavrının) da üstad unsuru ile 
kazanılacağı göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla bağlama öğretimi, geliştirilen notasyonlar ve meşk sistemi 
ile paralel yürütüldüğü taktirde en etkili şeklini alacaktır.  

Uzun sap bağlama öğretimine yönelik geliştirilen notasyonlar incelendiğinde pozisyon ve tablatur no-
tasyonlarının parmak numarası notasyonunu içerisinde barındırdığı görülmektedir. Pozisyon ve tablatur 
notasyonları tanıtımına başlamadan önce parmak numaraları hakkında ön çalışma yapılarak notasyon öğ-
retimine başlanılmaktadır. 

Parmak numarası notasyonu; öğrencinin bireysel icra çalışmalarında doğru parmakları konumlandırma 
adına geliştirilmiş bir notasyon çeşididir. Notanın altına yazılan parmak numaraları sayesinde pozisyon 
geçkileri vb. durumlarda doğru parmakların konumlandırılması açısından etkili bir notasyon türü olduğu 
düşünülmektedir. Baş parmak kodlamalarında,  orta ve üst tel grubu kodlamalarında farklılıklar gösteren 
çeşitli parmak numarası notasyonu ve bu notasyon türlerinde metot kitapları bulunmaktadır. Bu notasyon 
türü ve varyantları mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda bağlama öğretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca 
notasyon kullanılan metot kitapları incelendiğinde en yaygın notasyonun parmak numarası notasyonu ol-
duğu tespit edilmiş bir durumdur.

Pozisyon notasyonu; her notanın altına parmak numarası veya simge yazılmadan, eserin/etüdün gidişatı-
na göre önem taşıyan yerlere pozisyon adı yazılarak doğru parmak konumlandırma yapılması hedefinde olan 
etkili bir notasyon çeşididir. Bireysel çalışmalarda öğrenci notanın altındaki pozisyon kodunu gördüğünde 
hangi parmağını ve bir sonraki pozisyon koduna kadar notalarda hangi parmaklarını kullanacağını bilmek-
tedir. Bu notasyon türü de mesleki müzik eğitimi verilen kurumlarda bağlama öğretiminde kullanılmaktadır.

Tablatur notasyonu; günümüzde kullanılan tablatur sisteminin bağlama çalgısına uyarlanmış halidir. 
Portenin altındaki bağlamanın tel gruplarını sembolize eden çizgiler üzerine hangi parmağın ve hangi tel 
grubunun kullanılacağı açıkça belirtilen etkili bir notasyon çeşididir. Bu notasyon türü de mesleki müzik 
eğitimi veren kurumlarda bağlama öğretiminde kullanılmaktadır.

Günümüzde, bağlama öğretimine yönelik yazılmış ilk metot kitaplarındaki eksiklikler tespit edilmiş, bu 
eksiklikler giderilmeye çalışılmış ve etkili öğretme/öğrenme hassasiyetiyle daha amacına uygun bir şekilde 
metot kitapları yazılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla  bağlama öğretimi artık daha bilimsel ve sistematik 
durumdadır. Öte yandan uzun sap bağlama öğretiminde tuşeyi kullanan ele (yaygın olarak sol el) yönelik 
geliştirilen notasyonların dışında, kısa sap,  şelpe (el ile çalma) ve tavır çalımına yönelik çeşitli notasyonlar 
da geliştirilmiştir. 
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GRAFİK TASARIMDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELERDEN 
BİRİ OLAN KAĞIDIN TASARIMA KATKISI

Gözde UMUR1

ÖZET
Kağıt, kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden birisidir. Grafik 

tasarımda kullanılan temel malzemelerden biri olan kağıt, hafif, ucuz, doğal ve geri dönüşümü mümkün 
olan bir malzemedir. Yapılan tasarımlar, kağıt sayesinde sergilenebilir, saklanabilir hale gelmiş ve tasarım-
ların üretilmeden önce nasıl görüneceğini saptamış oluruz.

Farklı özelliklere sahip olan, kağıt ve kartonun kullanım yerlerine göre birçok şekli ve çeşidi vardır. 
Grafik tasarımcı ve tüketici arasındaki iletişim sırasında, ürünün istenilen özelliklere sahip olup olmadığının 
belirlenmesi, üretim yöntemlerinin kontrolü, tasarlanan ürünü istenildiği şekilde elde edebilmek ve gerekli 
düzeltmelerin yapılabilmesi için kağıt özelliklerinin belirlenmesi ve bilinmesi gerekmektedir. 

Kağıtların bu özellikleri, yapılan grafik tasarım çalışmalarının görsel ve fiziksel kalitesini doğrudan 
etkilemektedir. Bu yüzden grafik tasarımcı yaptığı taslak çalışmalarından önce, tasarımın, hangi kağıt üze-
rinde nasıl görüneceğini, yaptığı çalışmanın üretimdeki sonucunu bilerek tasarım yolculuğuna başlaması 
gerekmektedir. 

Yapılan bu çalışmada, kağıt üretiminin ve fiziksel, kimyasal ve optik özellikleri incelenerek, bunların 
grafik çalışmalarına, grafik üretimine etkileri irdelenmiştir. Ayrıca kağıt çeşitleri, standart kağıt ölçüleri 
belirtilerek, grafik tasarım çalışmaları ve üretiminde kullanılması gereken bir kağıtta aranılan özelliklerin 
tespiti yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Grafik Tasarım, Grafik Tasarımcı, Kağıt, Optik, Ürün

CONTRIBUTION OF PAPER TO DESIGN, WHICH IS ONE OF THE 
BASIC MATERIALS USED IN GRAPHIC DESIGN

ABSTRACT
Paper, with its place in the cultural and industrial area, is one of the most important items of human 

need. Paper, one of the basic materials used in graphic design, is a lightweight, inexpensive, natural and 
recyclable material. By means of the paper, the designs can be exhibited and stored, and we can determine 
what the designs will look like before they are produced.

With different characteristics, there are many forms and varieties of paper and cardboard according to 
their uses. During the communication between graphic designer and consumer, it is necessary to determine 
whether the product has the desired properties, to control the production methods, to obtain the designed 
product as desired and to determine the paper properties and to know the necessary corrections.

These features of the papers directly affect the visual and physical quality of the graphic works. There-
fore, the graphic designer must start the design journey by knowing the paper which the design will appear 
on and the results of the work in production.

In this study, physical, chemical and optical properties of paper production are examined and their ef-
fects on graphic studies and graphic production are determined. In addition, paper types and standard paper 
sizes are specified and required properties are determined in a paper that should be used in graphic design 
studies and production. 

Keywords: Graphic Design, Graphic Designer, Optics, Paper, Product,

1 Öğr. Gör. Dr. Gözde UMUR, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü,
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GİRİŞ
Kağıt, bitkisel liflerin özel aletlerle dövülmesi sonucu liflerin keçeleşmesi, saçaklanması, su emerek 

şişmesi ve mekanik ve kimyasal etkiler sonucu kesilmesinden sonra süzgeç üzerinde oluşturulan tabakanın 
daha sonra kurutulması sonucu belirli bir sağlamlık kazanmasıyla elde edilir. 

Kâğıt, ilim ve kültürün yayılıp gelişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Yazma, taşıma ve muha-
fazasındaki kolaylıklar, herhangi bir yerdeki ilim ve bilginin çok kısa bir zamanda dünyanın her tarafına 
kolayca yayılmasını temin etmiş, böylece bugünkü medeniyete ulaşılmasının başlıca vasıtalarından birisi 
olmuştur. Bugünkü dünyada kâğıt, en başta gelen sanayi mamullerinden biridir ve günlük hayatta en çok 
ihtiyaç duyulan maddelerden biridir. İlmi çalışmalar, eğitim ve öğretim müesseseleri, her türlü basın, yayın, 
grafik sanatlar ve matbaacılık faaliyetlerinin yanı sıra para basımında, ambalaj işlerinde, mutfakta ve daha 
pek çok yerde kâğıt kullanılmaktadır. 

GRAFİK TASARIM VE GRAFİK TASARIMCI
Grafik Tasarım , bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, billboard, 

televizyon reklamları, afişler, kataloglar, kitap ve albüm kapakları, tablolar, metin içi görseller, gazete 
görselleri, davetiyeler, kartvizitler, dijital baskılar, web tasarımı görselleri gibi birçok görseli tasarlanıp, 
matbaada basılıp ürün hale gelene kadarki süreci takip eden, tanıtım filmleri, çizgi film, Web sayfası gibi 
tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan ve çizen kişileri yetiştiren eğitim 
dalıdır. Grafik tasarım alanında çalışan kişiler grafik tasarımcı ya da grafiker olarak adlandırılırlar (Parlak, 
2006:71-74) ((Becer, 2002:33-35)

Grafikerler; reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, matbaa ve gazetelerde, etiket baskı yer-
lerinde, serigrafi baskı yapan atölyelerde, film ve renk ayrımı atölyelerinde, reklam ve tasarım departmanı 
olan şirketlerde, web sayfası tasarımı yapan firmalarda ve freelance olarak çalışabilirler. Ayrıca görsel ve 
dijital sektöründe tamamında çalışabilirler. Art direktör olabilir ve reklam ajanslarında kreatif işler yapabil-
irler. Sosyal medya mecralarında çalışabilir, filmler için storyboard’lar çizebilir ve 2D ya da 3D modelleme 
yaparak oyun sektöründe çalışabilir, animasyon yapabilirler (Becer, 2002:33-37)

Resim1: Logo Örnekleri

  
Resim2: Bilboard Tasarımı Örneği
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GRAFİK TASARIMCININ ÖZELLİKLERİ VE TASARIM SÜRECİNİ YÜRÜTMESİ
Öncelikle tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar, ilgili konuda 

tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur, konunun ger-
ektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar, gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat 
yönetmeni olarak katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler, basıla-
cak veya televizyon kanalları ile internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım 
aşaması da dahil tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır (Becer, 2002:39-40).

Resim3: Afiş Tasarımı Örneği
Bir grafik tasarımcı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılay-

abilen, tasarım sürecinde  takım arkadaşlarıyla, baskı ve üretim sürecinde de çalışanlarla koordineli ve uyum 
içinde çalışabilen, hayal gücü zengin, yaratıcı fikir sahibi, tasarımlarını çizgi yolu ile karşı tarafa rahatlıkla 
ifade edebilen, masaüstü yayıncılık ekipmanlarını ve programlarını kullanabilen, sosyal, psikolojik, san-
atsal alanlara ilgili, yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen, tasarımda kullanılacak kağıt cinslerini, 
standart kağıt ölçülerini, renklerini ve gramajlarını bilen, kimseler olmaları gerekir (Becer, 2002:39-56)

    
Resim4: CD ve CD Kapağı Tasarımı Örneği

Bir grafiker ürününü tasarlarken ve tasarım süreci sonunda kendisine yardımcı en önemli hammaddel-
erinden biri kağıttır. Kağıt hakkında bilgi sahibi bir grafiker daha kolay ve kaliteli çalışmalar yapabilir. 
Kağıdın fiziksel ve kimyasal özellikleri ürünün kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Örneğin, uygun gramajda 
üretilmeyen bir ambalaj raflarda düzgün durmayacaktır ya da içindeki ürünü taşıyamayacaktır aynı şekilde 
kağıdın su yolunu bilmeden tasarlanan bir kitap kapağı yüzünden kitap kütüphanede dik duramayacaktır. 
Nitekim tasarımda doğru bir sonuç elde edebilmek için kullanılan kağıtların özelliklerini bilmek ve tasarımı 
ona göre sonuçlandırabilmek önemlidir.
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Resim5: Kartvizit Tasarımı Örneği

KAĞITIN TARİHSEL YOLCULUĞU
M.Ö. 4000 yıllarında Mısırlılar, Nil kenarlarında yetişen papirüs bitkisinden kâğıt benzeri bir yazı mal-

zemesi üretmeyi başardılar. Batı dillerinde kâğıt karşılığı olarak kullanılan paper, papier ve papel kelim-
eleri papirüsten türemiştir. Papirüs sonrası rağbet gören ikinci yazı malzemesi, çoğunlukla koyun veya 
keçi derisinden imal edilen parşömen olmuştur. Üretimi ilk defa Bergama’da başlayan bu malzeme için, 
öncelikle derinin üzerindeki kıl ve yünler kazınırdı. Daha sonra birkaç gün kireçli suda bekletilen deri, 
sünger taşı ile cila verilerek yazılacak hale getirilirdi (Ersoy, 2001:163). Ts’ai Lun ağaç kabukları, bez 
parçaları ve diğer lifli malzemeleri özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövüp, elde ettiği 
hamuru geniş bir tekne içinde suyla karıştırarak ilk mekanik odun hamurunu elde etti. Daha sonra gözenekli 
bir kalıbı, hamurun içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya akıyor, 
kalıbın yüzeyinde lifli bir tabaka kalıyordu. Bu tabaka kalıp üzerinden alınıp kurutulduğunda ve üzerinden 
el yapımı silindirlerle ilkel kalenderlemeden sonra kullanıma hazır hale geliyordu.

Keşfinden bugüne kadar 2000 yıl geçmiştir. Günümüzdeki kâğıdın icadıysa, ilk defa Çinliler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Çinli Tsai Lun’un kâğıdın mucidi olduğu tarih, milattan sonra 105 yılıdır. Orta Asya’da 
yapılan araştırma ve kazılarda, üçüncü ve yedinci yüzyıllar arasında kullanılan kâğıtların dut ağacı kabuk-
ları, kendir, kenevir ve pamuktan yapılmış olduğu anlaşılmıştır (https://www.brcmatbaacilik.com.tr/diger-
5-kagit-cesitleri.html) ; (http://papurkagit.com/kagittarih/,2019,

KAĞIDIN ÖZELLİKLERİ
Kağıdın üretimi sırasında içerisine katılan katkı maddeleri, dolgu maddeleri renk maddeleri ve üretim-

den sonra yüzeyine uygulanan bazı işlemler sonucunda kağıdın kalitesi, cinsi, gramajı, yüzey özelliği gibi 
bazı fiziksel özellikleri de değişmektedir. 

Kağıt, genel olarak fiziksel, kimyasal ve optik özelliklerine ayrılmıştır. Fiziksel özellikler, kalınlık, 
ağırlık, yoğunluk, sertlik, diklik, yüzey özellikleri ve kopma dayanımını, kimyasal özellikler, pH, nem 
içeriğini, selüloz içeriğini, optik özellikler ise ışık geçirgenliğini, ışık absorpsiyonunu ve ışık yansıtmas-
ını içine alır.  Kağıtların bu özellikleri, yapılan grafik tasarım çalışmalarının görsel ve fiziksel kalitesini 
doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden grafik tasarımcı yaptığı taslak çalışmalarından önce, çalışmanın veya 
tasarımın, hangi kağıt üzerinde nasıl görüneceğini, yaptığı çalışmanın üretimdeki sonucunu bilerek tasarım 
yolculuğuna başlaması gerekmektedir. Ayrıca bir tasarımın tasarlanıp üretilmesi yolculuğunda, grafik 
tasarımın devamı olan matbaacılık sektöründe de üretim esnasında kağıdın bu özellikleri baskı kalitesinide 
çok etkilemektedir (Sözen, 1999:104-106).

Kağıt Hammaddeleri ve Özellikleri

Kağıdın kökeni bitkisel liflerdir. En önemli lifsel hammadde kaynakları ağaçlardır. Ayrıca diğer odun 
olmayan bazı yıllık bitkiler, eski (atık) kağıtlar, bambu, şeker kamışı gibi hammaddelerden ve paçavralar-
dan da kağıt elde edilmektedir. 

Kağıdın istenilen özellik ve formasyonda üretilebilmesi için hamur içerisine yardımcı maddeler de ilave 
edilir (Aydemir ve Özakhun, 2014:81). 
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Kağıt Üretiminde Kullanılan Temel Hammaddeler

Lifsel maddeler (selüloz), yardımcı maddeler, dolgu maddeleri, tutkallama maddeleri, renklendirici 
maddeler, özel amaçlı maddeler olmak üzere altıya ayrılır.

Kağıdın Özellikleri

Kağıt yapımında kullanılan temel hammadde birçok ağaç ve bitkide elyaf (lif) şeklinde bulunan ve 
karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşan “selüloz”dur. Kağıt bu bitkisel yapılı selüloz liflerin-
den oluşur. Kağıt yüzeyi mikroskopla incelendiğinde bu ince uzun lifler görülür (Aydemir ve Özakhun, 
2014:85).

Tasarımı yapılacak ürüne göre kağıtların özellikleri değişir. Tasarımın üretiminin yapılabilmesi için 
gerekli olan temel şart, kullanılan mürekkebin kağıt yüzeyine tutunabilmesidir. Bunun için kağıt, üre-
tim esnasında yıpranmamalı ve de liflerinin boya özünden daha dayanıklı olması gereklidir. Bir kağıdın 
sağlamlığı, çok renkli baskılarda daha da önemli olmaktadır. Yapılan baskının renk sayısına bağlı olarak 
kağıt baskı makinesinden 4 veya 8 defa geçebilmektedir. İşte bu geçişlerde kağıt özelliğini yitirmemelidir. 
Kağıdın kalitesi içindeki katkı maddeleri ile yakından ilgilidir. Kağıt hammaddesi içine karıştırılan tutkal 
kağıdın emiciliğini etkiler. 

Kağıt ne kadar beyaz olursa, tasarımda kullanılan  resimler o kadar çok kendini gösterir, kontrast ve 
aydınlık olur. Selülozu fazla olan kağıtlar, selülozu az olan kağıtlara oranla çok renkli tasarımlara daha 
uygundur. Bunun iki nedeni vardır. Selülozu fazla olan kağıtların daha beyaz olması ve bu kağıtların güneş 
ışıklarından etkilenip, sararmamasıdır. Kaliteli kağıtta %5 civarında odun vardır. Bu oran kağıdın sağlam-
lığı ve sertliği için gereklidir (Sözen, 1999:105-106). 

Kağıt Cinsleri

       
Resim6:1.Hamur Kağıt Örneği               Resim7:2.Hamur Kağıt Örneği

1.Hamur Kağıt: Bileşiminde selülozu çok odunu az olan kağıt türleridir. En çok antetli kağıt, broşür, 
kitap gibi çalışmaların baskılarında kullanılırlar (Resim6)

(https://www.karahanmatbaa.com/kagitnedir.html, 2019).

2.Hamur Kağıt: Bileşiminde odun ve selüloz oranı hemen, hemen eşit olan kağıt türlerdir. Kitap broşür 
gibi benzer işlerin baskılarında tercih edilir. Ancak kağıdın rengi tam beyaz olmadığı için çok kaliteli baskı 
almak pek mümkün gözükmemektedir (Resim7)

(https://www.karahanmatbaa.com/kagitnedir.html , 2019).

       
Resim8:3.Hamur Kağıt Örneği                      Resim9:Kuşe Kağıt Örneği
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3.Hamur Kağıt: Bileşiminde odun oranı çok fazla selüloz oranı az olan kağıtlardır. Saman kağıt olarak 
da adlandırılan kağıt türüdür (Resim8)

(https://www.karahanmatbaa.com/kagitnedir.html, 2019).

Kuşe Kağıt: Bileşiminde %5 odun bulunan parlak ve mat cinsi bulunan kaliteli kağıtlardır. Genel-
likle broşür basımı için kullanılırlar. Kuşe kağıtların yüzeyleri tam beyazdır. Bundan dolayı renkli baskı 
işlemlerinde daha kaliteli tasarımlar ortaya konulur (Resim9) (https://www.matbuu.com/matbaacilikta-kul-
lanilan-kagit-turleri/ , 2019.

   
Resim10:Pelür Kağıt Örneği     Resim11:Aydınger Kağıt Örn.

Pelür Kağıt: Çok ince ve hafif kağıt çeşididir. Genelde ambalaj sektöründe ürünleri koruma amaçlı 
sarmak için kullanılırlar. Sarma kağıdı olarak da adlandırabiliriz (Resim10)

(https://www.matbuu.com/matbaacilikta-kullanilan-kagit-turleri/ , 2019).

Aydınger Kağıdı: Şeffaf buzlu cam görünümünde olan bu kağıt çeşidi, genelde davetiyelerde, mimari 
çizim veya desen çalışmalarında kullanılır. Aydınger kağıdı, tamamen beyazlatılmış selülozdan elde edilm-
iştir (Resim11)

(https://www.matbuu.com/matbaacilikta-kullanilan-kagit-turleri/, 2019.

 
Resim12: Otokopi Kağıt Örneği           Resim13: Kraft Kağıt Örneği

Otokopi Kağıtları: Kendinden karbonlu yapıda olan ve bundan dolayı ekstra bir karbon kağıdına ihti-
yaç duymayan kağıt çeşididir. Genellikle fatura, irsaliye, sipariş fişi gibi çok nüshalı işler için tercih edilme-
ktedir (Resim12)

(https://www.matbuu.com/matbaacilikta-kullanilan-kagit-turleri/, 2019.

Kraft Kağıtları: Geri dönüştürülmüş olan kağıtlardan üretilen, kalın ve pürüzlü yapıya sahip olan koyu 
renkli kağıtlardır. Genelde davetiye, broşür, ambalaj ve özel tasarım işler için kullanılırlar (Resim13)

(https://www.karahanmatbaa.com/kagitnedir.html , 2019).

Resim14: Bristol Kağıt Örneği
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Amerikan Bristol:Tek yüzü işlenmiş, diğer yüzü kuşe ve beyaz olan kalın gramajlı bir kağıt türüdür. 
Genellikle kitap, defter, broşür kapaklarında kullanılır. Bristol kağıtlarının iki yüzü de farklı yapıda olduğu 
için çevirmeli baskıya uygun değildir

(https://www.matbuu.com/matbaacilikta-kullanilan-kagit-turleri/, 2019.

GRAFİK TASARIMI VE ÜRETİMİ AÇISINDAN  KAĞIDIN KALİTESİ 
Çok iyi tasarım ve üretim  yapabilmek ve çok hızlı baskı hızına erişebilmek için kağıt çok önemlidir. 

Bunun için tasarımda kullanılacak kağıtlarda aranan nitelikler şunlardır;

• Sathı düzgün olmalıdır (dalgalı olmayacak),

• Kesimi düzgün olmalıdır,

• Kağıt su yönü dikkate alınmalıdır,

• Baskıya yatkın olmalıdır (lif ve dolgu maddeleri yönünden),

• Nemi normal olmalıdır %60-65,

• İyi depo edilmiş olmalıdır,

• Çok tozlu olmamalıdır

(https://www.karahanmatbaa.com/kagitnedir.html , 2019).

KAĞIDIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Gerek üretim gerekse baskı esnasında, kağıt üreticilerinin ve kağıt kullanıcılarının bilmesi ve dikkat et-

mesi gereken bazı fiziksel özellikler vardır. Kağıdın gramajı, kalınlığı, rutubeti, Cobb değeri, mukavemeti, 
yüzey düzgünlüğü ve porozite değerleri, optik özellikleri, yüzey pH değeri, su yolu gibi fiziksel parametrel-
er, tasarım aşamasında ve tasarımın üretimi esnasında, son derece önem taşımaktadır.

Gramaj

Gramaj, kağıdın 1’sinin gram cinsinden ağırlığıdır Mesela 300gr kağıt kalınlığı deniliyorsa bu 1m2 
alan içerisinde o kağıdı tartsak 300gr gelecek demektir. Kağıdın bazı fiziksel özellikleri gramaja bağlı 
olarak değişim gösterir. Tasarımı yapılan ürüne bağlı olarak kağıdın gramajının doğru belirlenmesi önem-
lidir. Gramaj laboratuvarlarda hassas elektronik terazilerle ölçülmektedir  (Eldern, 2019:270).

Gramaj formülü

1 tabaka kağıdın ağırlığı (gr) =  Kağıdın Eni (cm) x Kağıdın Boyu (cm) x Gramajı / 10.000 cm2

Resim15: Gramaj Ölçer
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Kalınlık

Bir tek kağıt parçasının alt ve üst yüzeyi arasındaki mesafenin mikron cinsinden ölçüm sonucudur. 
Kağıdın kalınlığının hem aynı tabakada, hem de art arda gelen tabakalarda homojen olması gerekir. Çünkü 
kalınlık değerleri arasında oluşabilecek farklar tasarımın üretimi sırasında kırışmalara ve mürekkep alımının 
farklı olması ve dolayısıyla ton farklılıklarının oluşmasına sebep olur. 

Her ne kadar kağıdın gramajı bize kalınlık konusunda ipucu versede bu her zaman doğru olmay-
abilir. Kağıdın kalınlığını ölçmenin en iyi yolu bir mikrometre alıp ölçümünü yapmaktır. 300gr bir 
kağıt mikrometre ile ölçünce 500mikron kalınlığında olabileceği gibi gene 300gr başka bir kağıt 
400mikron hatta 350 mikron gelebilmektedir. Bu kağıdın cinsi, kalitesi vb. ile ilgilidir. Dolayısıyla 
her 300gr kağıt aynı değildir ve müşteriler çoğunlukla bu yanılgıya düşebilmektedir. Kalınlık değerleri 
arasında oluşabilecek farklar tasarımın üretimi sırasında kırışmalara ve mürekkep alımının farklı olması ve 
dolayısıyla ton farklılıklarının oluşmasına sebep olur (Aydemir ve Özakhun, 2014:120).

Resim16: Mikrometre (kağıt kalınlığı ölçer)

Rutubet

Kağıdın bünyesinde bulundurduğu su miktarıdır. Kağıt neminin yüksekliği veya düşüklüğü kalite 
yönünden olumsuz sonuçlara neden olur. Kağıt nemi düştükçe kağıt kırılgan bir hal alır. Kağıt neminin 
fazla olması ise kağıtta mürekkebin fiziksel ve kimyasal kurumasını geciktireceği için tasarım üretiminin 
kalitesini etkiler.

Kağıt için, üretimden çıkış nemi kadar saklama koşullarındaki nem değeri de çok önemlidir. Kağıt hi-
drofil yani su seven bir yapıda olduğundan rutubeti kendisininkinden yüksek bir ortama girdiğinde rutubet 
almaya, tersi durumda ise rutubet vermeye eğilimlidir. Bu nedenle çevre rutubeti kağıt rutubetiyle dengede 
olmalıdır. Eğer bu denge yoksa kağıtla çevre arasında rutubet dengeleninceye kadar nem alışverişi olmakta, 
bu da kağıtta düz duruşu etkilemekte, kağıdın basılabilirliğini ve işlenebilirliğini etkileyen ondülasyon ve 
kıvrılma sorunlarına yol açabilmektedir. Saklama koşullarında en ideal bağıl nem oranı % 55 dir (Sözen, 
1999:70-71). 

COBB Değeri

Kağıt yüzeyinin suya karşı gösterdiği direncin veya kağıdın suyu kabulünün bir ölçüsüdür. Belli bir süre 
içinde 1m2 kağıt yüzeyi tarafından emilen su miktarının gr/m2 cinsinden değeri olup bu süre dünya stand-
artlarında etiket ve karton cinsi kağıtlarda 120sn, fotokopi ve kuşe kağıtlarda 60sn dir.

Cobb değerinin mutlaka optimum bir aralıkta tutulması gerekmektedir. Cobb değerinin düşük veya yük-
sek olması mürekkebin kağıda teması sırasında baskı kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir (https://www.
biymed.com/forum/mesleki-teknik-terimler-sozlugu/matbaa-terimleri/cobb-degeri.html , 2019).

Mukavemet

Mukavemet; kağıdın kopmadan önce dayandığı birim alana düşen en büyük kopma direncidir. Makine 
yönü (boy) ve makine yönü tersi (en) olmak üzere iki yönde kontrol edilir. Baskı öncesi mukavemet kadar 
baskı sonrası mukavemet değeri de oldukça önemlidir. Dört renk baskıdan sonra mukavemet değerinde en 
az % 28 artış olması beklenir. Bu artış gözlenmiyorsa kağıt-mürekkep dengesizliği var demektir. Muka-
vemet değerindeki bu artış % 100 seviyelerine çıkabilmektedir (https://www.alkimkagit.com.tr/tr/ar---ge/
kagit-terminolojisi/ , 2019).
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Yüzey Düzgünlüğü

Yüzey düzgünlüğü sektörde perdah olarak bilinir. Perdah iyileştikçe yeterli örtücülük için gerekli baskı 
mürekkebi ihtiyacı azalmakta ve baskı kalitesi ve baskı parlaklığı artmaktadır. Yüzey düzgünlüğü iki farklı 
metotla ölçülmektedir. Bendtsen Metodu ile ölçüm yönteminde kağıt tabakası ile düz bir yüzey arasında 
geçen hava hızı ölçülür. Birim olarak ml/dak kullanılır ve sayısal değer küçüldükçe yüzeyin daha düzgün 
olduğu anlaşılır. Bekk Metodu ile ölçüm yönteminde kağıt tabakası ile düz yüzey arasından geçen havanın 
geçiş süresi ölçülür. Birim olarak sn kullanılır ve sayısal değer büyüdükçe yüzeyin daha düzgün olduğu 
anlaşılır. 

Kağıdın cinsine ve kullanım alanına göre optimum yüzey düzgünlüğü değerleri vardır. Örneğin fotokopi 
kağıtlarında, fotokopi çekimleri sırasında problemlere sebebiyet verdiği için çok yüksek yüzey düzgünlüğü 
değeri istenmemektedir. Buna karşılık kuşe kağıtlarda yüzey düzgünlüğü değerinin iyi olması istenmekte-
dir (Aydemir ve Özakhun, 2014:133).

Porozite

Birim zamanda, birim basınç farkı altında birim alandan geçen ortalama hava akış miktarıdır. Hava 
geçirgenliği ml/dak olarak ifade edilir. Porozite değeri sayısal olarak artıkça kağıdın hava geçirgenliğinin 
yüksek olduğu anlaşılır. Porozite değeri de kağıdın cinsine ve kullanım alanına göre optimum düzeyde 
olmalıdır. Baskı kağıtlarında porozite değerinin yüksek olması mürekkebin kağıda nüfuz etmesi sırasında 
problem yarattığından baskı kalitesini olumsuz yönde etkiler (Aydemir ve Özakhun, 2014:147).

KAĞIDIN OPTİK ÖZELLİKLERİ

Beyazlık

Beyazlık, bir maddeden yansıyan ışığın, ışığı tam yansıtan bir maddedeki yansımaya oranı olarak tanım-
lanmaktadır. R457 dalga boyunda ölçülen bir değerdir. 

Beyazlık değerinin sayısal olarak artması, kağıdın beyazlığının yüksek olduğunun göstergesidir. 
Kağıdın her iki yüzeyinin beyazlık değerinin aynı olması istenmektedir. Gözle görülür beyazlığın arttırıl-
ması amacıyla optik beyazlatıcılar ve çivit boya kullanılmaktadır (https://www.alkimkagit.com.tr/tr/ar---
ge/kagit-terminolojisi/ , 2019 , Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret, 2009).

CIE - Kağıdın Rengi

D65 gün ışığı ışık kaynağı altında elde edilen değerler flüoresans beyazlatıcı maddeler içeren veya 
içermeyen kağıdın gözle görülür beyazlığına karşılık gelir. Sayısal olarak değerin artması, kağıttaki gözle 
görülür beyazlığın artması olarak ifade edilir. Kağıdın rengi spektrofotometre yardımıyla ölçülüp matem-
atiksel değerlerle (L*a*b*) ifade edilir.

L*: açıkla (L*=100) koyu  (L*=0) arasındaki farkı tanımlar.

a*: yeşille (-a*) kırmızı (+a*) arasındaki farkı tanımlar.

b*:maviyle (-b*) sarı (+b*) arasındaki farkı tanımlar. (Resim17) (Sözen, 1999:102).

Resim17: CIELAB Renk Sistemi
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Resim18:Spektrofotometre

Opasite

Kağıdın ışık geçirgenliğidir. Bir kağıdın, altındaki aynı cins kağıtları gösterme derecesinin tespiti için 
kullanılır ve yüzde cinsinden ifade edilir. Üretimi yapılacak her kağıt için önemli bir özelliktir. Özellikle 
düşük gramajlı kağıtlar daha ön plana çıkar. Kağıdın ince olması, tasarımın  arka yüzde görünme riskini 
arttırdığı için opasitenin yüksek olması gerekmektedir  (Aydemir ve Özakhun, 2014:130).

Yüzey pH Değeri 

pH değeri, su içerisindeki asit veya baz konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. pH metre veya turnusol kağıdı 
ile ölçülebilir. Sayısal olarak 1 – 14 arasında değerlenir. pH değerinin 7 den küçük olması suyun asit kon-
santrasyonun yüksek olduğunu, 7 den büyük olması baz konsantrasyonun yüksek olduğunu, 7 olması suyun 
nötr olduğunu gösterir. Yapısında  hidrojen bileşenleri, nem, su olan her türlü madde için geçerlidir. Kağıt 
da bunlardan biridir  (Sözen, 1999:124).

Kağıtta pH değerinin aşırılığı veya azlığı, öncelikle mürekkebin rengine daha sonra da kağıdın ömrüne 
etki eder. Kağıt için ideal değer 7 yani nötrdür. 7 değerini orta veya ideal nokta olarak alırsak +1/-1 değer-
leri de en fazla kabul edilebilir değerlerdir. pH değerlerinin bir renk karşılık tablosu bulunmaktadır. Değere 
karşılık gelen alt tablodaki renk, kağıdın pH değeri olduğu gibi  kağıda sürülen mürekkebin rengine, bu 
tablodaki rengi katarak mürekkebin renginin değişmesine sebep olur (Sözen, 1999:124).

Resim19:Kağıdın pH değerinin Mürekkebe kattığı renk
Yukarıdaki tablodaki renklere dikkatlice bakılırsa, ilk olarak asidik kağıtlarda renkler açılacak, alkali 

kağıtlarda mürekkep renkleri koyulaşacak ve mavi ile harmanlanarak farklılaşacaktır. pH değeri bağıl nem 
ve ısı ile bire bir ilişkilidir. Bu parametrelerde değişiklik olduğunda kağıdın pH değerinde de değişiklik 
olacaktır. Bu değişiklikte mürekkebin rengine etki edecektir  (https://www.alkimkagit.com.tr/tr/ar---ge/
kagit-terminolojisi/ , 2019 , Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret, 2009).

Kağıdın Su Yolu

Kağıdı meydana getiren elyafların safiha içerisinde dizilişleri kağıdın su yolunu oluşturur. Üretim prose-
si esnasında kağıt makinesinde kağıdın akış yönü Su Yolu, makine enindeki yönü Su Yolu Tersi olarak ad-
landırılır. Kağıdın düz durma, mukavemet, yırtılma gibi bazı fiziksel özelliklerindeki değişimler, elyafların 
diziliş yönü olan su yolu yönünde daha fazla gözlendiğinden pilyaj, kıvrılma kırma katlama vb. konularda 
Su Yolu kavramı dikkate alınması gereken bir özelliktir (Gençoğlu ve Şimşeker, 2009:162).
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Resim20:Su Yolu Yönleri
Ülkemizde genel bir kural olarak kağıt ebadının ikinci sayısı su yolunu göstermektedir. Örneğin 64*90 

ebadında olan bir kağıdın su yolu, uzunluğu 90 cm olan kenara paraleldir. 100*70 ebadında olan bir kağıdın 
su yolu da uzunluğu 70 cm olan kenara paraleldir (Gençoğlu ve Şimşeker, 2009:162).

Resim21:Su Yolu Tespiti (Kağıt su yoluna doğru daha düz yırtılır)

STANDART KAĞIT EBATLARI VE NORMLARI
Baskıya girecek kağıdın cinsi ve gramajı müşteri ve tasarımcı arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. 

Tasarımcının amacı ise bu gramaj ve ebattaki işi en az fire ile standart ölçülerden elde etmektir. Ayrıca kağıt 
seçiminde dikkat edilecek husus özellikle kutu ve kitap kapaklarında kağıdın su yönüdür.

Tasarımda mümkün olduğu kadar fire vermeden kullanılabilecek kağıt ebadı seçilerek çalışılmalıdır. 
Her zaman uygun ebatlardaki kağıtlarla çalışma imkanı bulunamayabilinir. Bazı kağıtlar kullanılacak ebat-
lara uygun olarak kesilir ve bu kesim sonunda fire denilen parçalar artabilir. Artan bu kağıt parçaları uy-
gun başka işlerde değerlendirilebilir. Kullanılacak kağıt ebadının uygun olarak seçimi bize gerek kağıt 
maliyetinden gerekse kağıt kesimi için harcanacak zamandan tasarruf sağlar. Kağıt üreticileri çeşitli kağıt 
standartları oluşturmuşlardır. Kağıt almak isteyen tasarımcı bu standart kağıt boylarından tasarımına uygun 
olanını tercih eder gerekmektedir  (Aydemir ve Özakhun, 2014:130).

STANDART KAĞIT EBATLARI (CM)
50x70 Çıkartma Kağıtları

57x82 1. Hamur, 2. Hamur, 3.Hamur, Kuşe, Biletlik

59x84 1. Hamur, 2. Hamur, 3.Hamur, Pelür, Otokopi

59x92 Avrupa Parşömen, Pelür, Biletlik, 1. Hamur

64x90 1.Hamur, Kuşe, Şamua

68x100 1. Hamur, 2. Hamur, 3.Hamur, Biletlik, Şamua

70x100 1. Hamur, 2. Hamur, 3.Hamur, Kuşe, Karton, Pelür, Bristoller, Mukavvalar, Otokopi Kağıtlar.
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Standart Kağıt Ölçüleri

Resim22: Standart Kağıt Ölçüleri

KAĞIDIN GRAFİK TASARIMINA VE ÜRETİMİNE ETKİSİ
Grafik üretimine göre kağıtların özellikleri değişir.  Grafiker kağıdı tanımalı ebatlarını bilmeli ve üretim 

sürecinde kağıdın hangi özelliklerinin üretimi nasıl etkileyeceği hakkında bilgili olması gerekmektedir. 
Üretimin oluşabilmesi için gerekli olan temel şart, kullanılan mürekkebin kağıt yüzeyine tutunabilmesidir. 
Bunun için kağıt baskı esnasında yıpranmamalı ve de liflerinin boya özünden daha dayanıklı olması gerek-
lidir. Bir kağıdın sağlamlığı, çok renkli işlerde daha da önemli olmaktadır. Baskı makinesi şayet tek veya 
çok üniteli olduğunda yapılan baskının renk sayısına kağıt makineden 4 veya 8 defa geçebilmektedir. İşte 
bu geçişlerde kağıt özelliğini yitirmemelidir. Kağıdın kalitesi içindeki katkı maddeleri ile yakından ilgilidir. 
Her baskı sistemi kağıttan belli oranda boyayı emme kabiliyeti ister. Kağıt bu niteliği içindeki tutkal miktarı 
ve yüzeyinin mat veya parlak olması ile kazanmaktadır. Tutkallı kağıtlar daha ayarlı baskı vermektedirler. 
İçinde tutkal olmayan kağıtlar çabuk nemlenir ve çürük olurlar. Ancak kağıdın boyayı emmesinin bir sınırı 
olması gerekir. Aşırı emici kağıtlara baskı yapıldığı zaman boyanın arka tarafa geçtiği görülür. Birden fazla 
boya verildiği zaman bu sefer de renk tonunda değişiklik ve ayarsızlık meydana geldiği görülür. Baskı ned-
eni ile boya miktarı arttırılamadığında basılan işteki resimlerde renk doyumu sağlanamaz. 

Piyasada yüzlerce farklı kağıt markası ve çeşitli gramajlarda kağıtlar bulunmaktadır. Bu kağıtların 
1. Kalitesi, 2. Kalitesi ve hatta 3. Kalitesi bile bulunabilmektedir. Bunların hepsi baskı kalitesini ve 
ambalajın dayanıklılığını etkileyen faktörlerdir. Kağıdın kalın olması her zaman en iyi sonucu verecek 
diye bir gerçek yoktur. Tabi ki kağıt kalınlığı önemli bir göstergedir fakat burada en doğrusu tasarımcı 
ve müşteri toplantılar yapıp tasarıma en uygun kağıdı seçmek için fikir alışverişinde bulunmalıdır.

Kağıt ne kadar beyaz olursa, basılan resimler o kadar çok kendini gösterir, kontrast ve aydınlık olur. 
Selülozu fazla olan kağıtlar, selülozu az olan kağıtlara oranla çok renkli baskılara daha uygundur. Bunun 
iki nedeni vardır. Selülozu fazla olan kağıtların daha beyaz olması ve bu kağıtların güneş ışıklarından et-
kilenip, sararmamasıdır. Kaliteli kağıtta %5 civarında odun vardır. Bu oran kağıdın sağlamlığı ve sertliği 
için gereklidir. Aksi halde baskı hâlinde basınca dayanamayıp zedelenebilir gerekmektedir  (Aydemir ve 
Özakhun, 2014:127-130).

SONUÇ
Tasarım halindeki bir görselin ürün haline getirilmesi birçok önemli aşamada gerçekleşmektedir. Grafik 

tasarım ve baskı süreci tasarımlanmış bir görselin ürün haline getirilmesinde birbiriyle doğrudan ilgili en 
temel süreçlerdir. İstenilen kalitede bir ürün elde edilebilmesi aşamasında grafik tasarım kadar kağıt cinsi, 
ebadı, tasarıma uygunluğu ve bunun yanında da tasarımın üretiminin de problemsiz bir şekilde tamamlan-
ması gerekmektedir. Tasarımın üretiminde karşılaşılabilecek problemler mekanik kaynaklı olabildiği gibi, 
tasarımdan veya kağıttan kaynaklı problemler de olabilir. Bu problemler uygulanan baskı sisteminin türüne 
(tipo, tifduruk, flekso, dijital, ofset, serigrafi baskı) göre de çeşitlenebilmektedir. Mekanik problemlerin 
çeşitli operatör müdahaleleri ile ortadan kaldırılması mümkün olabilmekteyken, tasarım temelli problemler 
ve kağıttan kaynaklanan problemlerin baskı aşamasında ortadan kaldırılabilmesi çok zor veya imkansızdır. 
Bu problemler başta grafik tasarım işletmelerine ve dolaylı yollardan ülke ekonomisine büyük zararlar 
verebilmektedir. Tasarımın yapılması ve üretilmesi konusunda yaşanacak olumsuzluklardan kurtulmak ve 
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firmaların zarar görmesini dolayısıyla ülke ekonomisinin kötü etkilenmesini önlemek kaliteli grafik tasarım 
eğitiminden geçmektedir.

Grafik tasarım eğitimi alan kişilerin grafik üretim ve üretim süreçleri hakkında eğitim almaları, iş hayatı-
na atıldıklarında grafik temelli problemleri ortadan kaldıracak bilgi ve tecrübeye sahip olmalarını sağlamak-
tadır. Bu sahip oldukları bilgi ve tecrübeler, çalıştıkları kurumların gerek maddi gerekse işgücü kayıplarını 
azaltacaktır. Grafik tasarımcının çalıştığı kurumun tüm süreçler ve kurum içinde kullanılan malzemeler 
hakkında da bilgi sahibi olması, yaptığı çalışmanın gerek amaca gerekse baskı şartlarına uygun olmasını 
sağlayacaktır. Bu nedenlede, grafik tasarım eğitimi veren kurumların ders programlarında matbaacılık eğiti-
mine ve en önemli hammadde olan kağıt hakkında bilgi  verilmesi eğitim kalitesini arttıracağı gibi, zaman, 
işgücü ve maddi kayıplar en aza indirgenerek, ülke ekonomisine de katkıda bulunulacaktır. 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN 

KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİ DURUMLARININ 
İNCELENMESİ

(ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 Levent ÜNLÜ1, Turan SAĞER2, Ahmet R. ÖZPOLAT3

Özet
Bu araştırmanın amacı, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin kendi kendine öğrene bilme beceri-

leri durumlarını çeşitli değişkenler açısından inceleyerek hangi değişkenlerin öğrencilerin öğrenmeleri 
üzerinde etkili olduğunu belirlemektir. Araştırmanın yönteminde, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmada, verileri elde edebilmek için “Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araş-
tırmanın çalışma gurubu 2018-2019 akademik eğitim ve öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında 1. 2. 3. ve 
4. sınıflarında eğitim gören 123 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri istatistik programında analiz 
edilerek ortalama, standart sapma ve karşılaştırma analizlerinden elde edilen sonuçlar (p<0.05) anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmeye çalışmıştır. Araştırmanın verileri kendi kendine öğrene bilme becerileri ölçeği 
alt boyutları karşılaştırılmış, tek yönlü varyans analizi sonucunda Öğrenme Motivasyonu,  Öz-İzleme ve 
Kişilerarası İletişimin F değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu; Planlama ve Uygulamanın 
ise p > 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı; ayrıca öğrencilerin, akademik başarısı, cinsiyet, yaş, sınıf, 
kaldıkları yer, mezun oldukları lise türü, ailenin yaşadığı yer, baba ve annenin eğitim durumu değişkenleri 
açısından incelenmiş, Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim pu-
anlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldığında bütün alt boyutlardaki F değerinin p < 
0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı; sadece, yaş ve sınıf değişkeninde Planlama ve Uygulama, ailenin 
yaşadığı yer değişkeninde kişilerarası iletişimde ve annenin aldığı eğitim değişkeni açısından ise Öğrenme 
motivasyonu alt boyutlarında p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bu anlamlılıkların 
hangi yönde olduğunu görmek için yapılan Scheffe testi sonucuna göre ise kişilerarası iletişimin diğer alt 
boyutlardan daha etkili olduğu, planlama ve uygulama alt boyutunda yaşı 26 ve üzerinde olan öğrencilerin 
toplam puanları yaşı 18 ve 21 arasında olan öğrencilerden yüksek olduğu, ailenin yaşadığı yer bakımından 
Kişilerarası İletişim alt boyutundaki puanların; şehirde yaşayanların köyde yaşayanlara, ilçede yaşayanların 
ise köyde yaşayanlara göre yüksek olduğu; annenin mezun olduğu okul türüne göre, öğrencilerin öğrenme 
motivasyonu puanlarının aynı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda müzik eğitimi bölümü 
öğrencilerinin kendi kendine öğrenme beceri düzeylerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Müzik 
eğitimi alan öğrencilerin kendi kendine öğrenme bilme becerileri düzeylerini geliştirmeleri için Öğrenme 
motivasyonu, Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim gibi destekleyici çalışmalar yapılıp 
bilgiler verilerek, kendi kendilerini öğrenmeye sevk edici yönlendirme yapmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Kendi kendine öğrenme, Müzik eğitimi, Müzikte öğrenme.
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FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF FINE ARTS 
EDUCATION MUSIC EDUCATION STUDENTS’ SELF-LEARNING 

SKILLS STATUS EXAMINATION

(THE CASE OF ERZINCAN BINALI YILDIRIM UNIVERSITY)

Abstract
The aim of this study is to determine the dimension of learning which is effective on the students by ex-

amining the self-learning skills of the students who take vocational music education. In the research meth-
od, relational survey model was used. In the study, Self Learning Skills Scale was used to obtain the data. 
The study group of the study consisted of 123 students studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades in the 
Department of Music Education, Department of Fine Arts Education, Faculty of Education, Erzincan Binali 
Yıldırım University in 2018-2019 academic year. The data of the study were analyzed in the statistical pro-
gram and the results obtained from the mean, standard deviation and comparison analyzes (p <0.05) tried to 
be evaluated at the significance level. As a result of the one-way analysis of variance, the subscales of the 
self-learning skills scale of the research data were compared. Planning and Implementation were not signif-
icant at p> 0.05 significance level; In addition, students’ academic achievement, gender, age, class, place of 
residence, high school type of graduation, family living place, father and mother were examined in terms 
of variables of education status, Learning motivation, Planning and Implementation, Self-Monitoring, In-
terpersonal Communication scores related to one-way According to the results of the analysis of variance F 
value in all sub-dimensions p <0.05 significance level is not significant; only in terms of age and class, Plan-
ning and Implementation, in the place where the family lives, interpersonal communication, and in terms of 
the learning variable of the mother, p <0.05 significance level was found to be significant. According to the 
results of Scheffe test, it was observed that interpersonal communication was more effective than the other 
sub-dimensions, and that the total scores of students aged 26 and over in the planning and implementation 
sub-dimension were higher than the students aged between 18 and 21 years; the scores of the Interpersonal 
Communication sub-dimension in terms of where the family lives; it is observed that those living in the 
city are higher than those living in the village and those living in the district are higher than those living in 
the village; It was found that the students’ learning motivation scores were the same according to the type 
of school the mother graduated from. As a result of the research, it is seen that the self-learning skill levels 
of music education students are different from each other. It is suggested that students who receive music 
education are encouraged to direct themselves to learning by providing supportive studies such as Learning 
motivation, Planning and Implementation, Self-Monitoring, Interpersonal Communication in order to de-
velop their self-learning knowledge skills.

Key Words: Learning, Self learning, Music education, Learning in music.
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1. GİRİŞ

Öğrenme bireyin yaşamı boyunca devam eden, bireysel farklılıkları odak noktasına alan ve birçok 
alanla interaktif bir etkileşim içerisinde olan bir süreci kapsamaktadır. Günümüzün akademik literatü-
rü bu süreci irdeleyen, niteliğini arttırmak üzerine yoğunlaşan, eksiklikleri belirleyen ve en önemlisi 
öğrenen bireyi de sürece dahil etmek üzerine eğilen çalışmalarla gelişmektedir. 

Taşpınar (2017) göre, kişinin yaşamı boyunca devam eden, herhangi bir zaman ve mekan 
kısıtlaması olmaksızın her ortamda edinebileceği öğrenme sürecinin altyapısını bilişsel, duyuşsal 
ve devinişsel davranışların oluşturduğunu belirtmektedir. Bu düşünce temelinde öğrenmeye ilişkin 
modern görüşler, öğrenmenin yapıcı, öz-yönelimli, işbirliğine dayalı ve bağlamsal bir süreç olması 
gerektiği üzerinde durur (Dolmans, 2005). Kısaca modern çağ yalnızca öğreticiye ve öğrenme 
kavramının kendisine değil öğrencinin kendi kendine öğrenme sürecindeki konumuna odaklanır.

Kendi kendine öğrenme süreci bir sürekliliği gerektirir. Bu süreç öğrencilere, öğrenenlere ve 
öğrenme ortamına dayanır. Bir öğrencinin, öğrenme deneyiminden tam olarak yararlanabilmesi 
için bağımsız ve motivasyona sahip olması beklenir. Bazı öğrenciler bu beklentileri karşılayabilir, 
ancak diğer öğrenciler için öğrenme süreci göz korkutucu bir derecede zorluk çekerler (Maung, 
Abdullah ve Abas, 2007).

Secondira (2009) göre, öğrencilerin öğrenme sürecini planlamada, izlemede ve değerlendirmede 
etkili bir rol oynaması gerekir. Bununla ilgili olarak, bir öğrencinin bağımsız olarak öğrenme veya 
Kendi Kendine Yönlendirilmiş Öğrenme olarak adlandırılma kabiliyetine sahip olması beklenir 
(Akt; Wijayanti, N. F., Irawanto, M. E., Murti, B., 2016).

Knowles (1975) göre, kendi kendine öğrenme “bireylerin inisiyatif aldıkları, başkalarının yar-
dımı ile veya yardımı olmadan, öğrenme ihtiyaçlarını teşhis etmede, öğrenme hedeflerini formüle 
etmek, insan ve malzeme kaynaklarını tanımlamak, uygun öğrenme stratejilerini seçme ve uygu-
lamada ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi yönünde bir süreçtir” (Akt; Dynan, Cate, Rhee, 
2008: 96).

Kendi kendine öğrenme sürecinin düzenlenmesi öncelikle ortak bir amacın ve bu amaca uygun 
bir yöntemin belirlenmesiyle ve ardından ortak bir öğrenme ortamının yaratılmasıyla oluşur. Bu süre-
ce esas katkı yaratıcı arayışlar edinme motivasyonunda olan öğrencilerin enerjisi ve yeni anlayışlara 
açık olmalarıyla sağlanır. Öğrencilerin öğrenmenin farklı aşamalarına katılımı, özerk ve kendi kendine 
öğrenmenin derecesini belirler (Blidi, 2017: 141).

Her ne kadar kendi kendine öğrenme konusundaki baskın söylemler, yetişkin eğitimi, yüksek 
öğretim ve psikoloji alanlarında olsa da, son yıllarda tartışmalar iş, liderlik gibi birçok alana da 
genişlemiştir. Farklı alanlardaki bilim insanlarının bu ilgisi, kendi kendine öğrenme kavramının 
sahip olduğu potansiyelin ne denli önemli olduğunu hiç olmadığı kadar göstermektedir (Kranzow, 
Hyland, 2016: 3). Kendi kendine öğrenen öğrenciler mesleğinde ortaya çıkan gelişmeleri tapik 
ederek güncel kalmasına ve bilgi düzeyinin artmasına yardımcı olur (Towle, Cottrell, 1996). 

Müzik eğitimi alanında, özellikle çalgı eğitimi ve müzik teorisi konusundaki derslerin çoğunlukla öğ-
renen kişinin çalışması, azmi ve sürekliliğine dayalı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, müzik eğitiminin, 
kendi kendine öğrenme görüşüyle iç içe olduğu ve bireyin kendi yönlendirdiği, tutum ve davranışları ge-
liştirdiği söylenebilir.  

1.1. Amaç
Bu araştırmanın amacı, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin kendi kendine öğrene bilme beceri 

durumlarını inceleyerek hangi alt boyutun öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde etkili olduğunu belirlemektir.
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1.2. Araştırmanın Problemi

Araştırmanın amacı doğrultusunda şu sorunun cevabı aranmıştır;

“Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri” Ne Düzeydedir?

1.3. Araştırmanın Alt Problemleri

Araştırmanın ana problemine dayalı olarak çeşitli değişkenler açısından alt problemler şu şekildedir;

1. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin, Öğrenme motivasyonu, Planlama ve 
Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim alt boyutlarına göre fark var mıdır?

2. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Akademik Başarılarına göre fark var 
mıdır?

3. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri Cinsiyetine göre fark var mıdır?

4. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri Yaşlarına göre fark var mıdır?

5. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri Okul Sınıfına göre fark var mıdır?

6. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri Kaldıkları Yere göre fark var mıdır?

7. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri Mezun Oldukları Lise Türüne göre fark 
var mıdır?

8. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri Ailesinin Yaşadığı Yere göre fark var mıdır?

9. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Babanın Mezun Olduğu Okul Türüne” 
göre fark var mıdır?

10. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Annenin Mezun Olduğu Okul Türüne” 
göre fark var mıdır?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. İlişkisel araştırma, bireylerin içinde bulun-
dukları durum veya olayların yanı sıra eğitim durumu, akademik başarı, yaş, cinsiyet gibi arasındaki ilişki 
ve bağlantıları inceleyen araştırma yöntemidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 
2014: 23).

2.2. Veri toplama aracı 

Araştırmanın verilerini elde etmek için Jane Lee-Hsieh (2010) “Self-Directed Learning Instrument 
(SDLI)” tarafından geliştiren ve Yalçın (2016) “Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme, Bilgi 
Okuryazarlığı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezinin 
“Kendi Kendine Öğrenme Ölçeği” bölümünden alınarak elde edilmeye çalışılmıştır.

Yalçın (2016), “Self-Directed Learning Instrument (SDLI)” adlı ölçeğin dil eşdeğerliği geri-çeviri 
yöntemi ile yaparak dil eşdeğerliliğini sağlamaya çalışmıştır. Kendi Kendine Öğrenme Becerileri madde 
toplam puan korelasyonu katsayısı tüm maddeler için 0,661-0,844 arasında bulunulmuştur. Alt boyutların 
madde-alt boyut puan korelasyon katsayıları ise “Öğrenme Motivasyonu” alt boyutu için 0,818-0,898, 
“Planlama ve Uygulama” alt boyutu için 0,784-0,836, “Öz-izleme” alt boyutu için 0,852-0,900, ve “Kişile-
rarası İletişim” alt boyutu için ise 0,817-0,851 arasında olduğu saplanılmıştır. Kendi Kendine Öğrenme Be-
cerileri ölçeğinin iç tutarlılığı ve homojen göstergesi olarak Crobach α güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. 
Alfa yöntemi ölçekte yer alan soruların tamamının genel varyansa oranlaması ile bulunan 0 ile 1 arasında 
değerler standart değişim ortalamasıdır. Cronbach α güvenirlik katsayısının bulunabileceği aralık buna göre 
ölçeğin güvenirlik durumu aşağıdaki gibidir.
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0,00< α <0,40 ölçek güvenilir değildir, 0,40< α <0,60 ise ölçek düşük güvenilir, 0,60< α <0,80 ise ölçek 
oldukça güvenilir, 0,80< α <1,00 ise ölçek çok yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu anlamını taşı-
maktadır. Yalçın (2016) göre, ölçeğin tamamı için yapılan güvenirlik analizi sonucunda güvenirlik katsayısı 
0,966 olarak bulunmuştur. 

Kendi Kendine Öğrenme Becerileri ölçeği 20 sorudan ve sorular 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt 
boyutlar öğrenme motivasyon (6 madde), planlama ve uygulama (6 madde), öz-izleme (4 madde), ve ki-
şilerarası iletişimdir (4 madde). Ölçek soruları kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), 
katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1) arasında değişen 5’li likert tipti özelliğini taşımaktadır (Yal-
çın, 2016).

Bu araştırmada ise öğrencilerin, akademik not ortalaması, cinsiyet, yaş, sınıf, kaldığı yer, ailesinin yaşadığı 
yer, babasının eğitim ve annenin eğitimi kriterleri ile “Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçeğinin” alt boyut-
larıyla karşılaştırılarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır.

2.3. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma gurubu 2018-2019 akademik eğitim ve öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında 1. 2. 3. 
ve 4. sınıflarında eğitim gören 123 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle 
seçilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi belli bir kriter doğrultusunda örneklem grubu seçmeyi hedefler. Bu 
çalışmada da kriter olarak müzik eğitimi alan bireylerin çalışmaya dahil edilmesi amaçlandığından bu ör-
nekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma sonuçları benzer gruplara genellenebilir.

2.4. Verilerin analizi 

Veriler istatistik programında analiz edilerek ortalama, standart sapma ve karşılaştırma analizlerinden 
elde edilen sonuçlar (p<0.05) anlamlılık düzeyinde değerlendirilmeye ve elde edilen durumlar bulgular 
bölümün de yorumlanmaya çalışılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen veriler istatiksel açıdan değerlendirilmiş ve yorumlanmaya 

çalışılmıştır. 

3.1. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin, Öğrenme motivasyonu, 
Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim alt boyutlarına göre fark var mıdır? Alt 
Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Tablo 1. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin, Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, 
Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim alt boyutlarına göre Tek Yönlü Varyans Analizi

Toplam 
Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık Fark

Öğrenme motivasyonu
Grup İçi
Toplam

Gruplar arası 686,378 3
228,793
62,020

3,689 ,014 1>4,7380,368 119
8066,745 122

Planlama ve Uygulama
Grup İçi
Toplam

Gruplar arası 686,065 3
228,688
170,363

1,342 ,26420273,201 119
20959,266 122

Öz-izleme
Grup İçi
Toplam

Gruplar arası 2013,572 3
671,191
84,586

7,935 ,000
3>1,
3>4

10065,696 119
12079,268 122

Kişilerarası İletişim
Grup İçi
Toplam

Gruplar arası 2870,603 3
956,868
82,907

11,541 ,000
4>1,
4>2,
4>3

9865,983 119
12736,585 122

1- Öğrenme motivasyonu, 2- Planlama ve Uygulama, 3- Öz-İzleme, 4- Kişilerarası İletişim
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Müzik Bölümü öğrencilerinin kendi kendine öğrenme bilme becerilerinin ölçeği alt boyutları olan; 
Öğrenme motivasyonu, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim toplam puanlarının farklılığına ilişkin tek yönlü 
varyans analizi sonuçlarına bakıldığında F değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu;  Planlama 
ve Uygulama alt boyutunun p > 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı bulgusuna. Bu anlamlılığın han-
gi yönde olduğunu görmek için yapılan Scheffe testi sonucuna göre, öğrenme motivasyonun kişilerarası 
iletişimden; öz-İzlemenin, öğrenme motivasyonu ve kişilerarası iletişimden; kişilerarası iletişimin, öğrenme 
motivasyonu, planlama ve uygulama, öz-izlemeden yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgu ışığında müzik 
bölümü öğrencilerinin kendi kendine öğrenme bilme becerilerinin alt boyutlarından kişilerarası iletişimin 
daha etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

3.2. “Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Akademik Başarılarına göre 
fark var mıdır? Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Tablo 2. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Akademik Başarılarına göre Tek Yönlü Varyans Analizi

Toplam 
Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 420,015 74

5,676
6,682

,849 ,740Grup İçi 320,733 48
Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 1146,634 74

15,495
16,208

,956 ,575Grup İçi 778,000 48
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 264,754 74

3,578
4,550

,786 ,826Grup İçi 218,417 48
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 293,480 74

3,966
4,500

,881 ,692Grup İçi 215,983 48
Toplam 509,463 122

Müzik Bölümü öğrencilerinin akademik başarı ortalamalarına göre kendi kendine öğrenme ölçeği alt 
boyutları olan; Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim toplam 
puanlarının farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldığında bütün alt boyutlardaki F 
değerinin p > 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgu ışığında müzik bölümü öğ-
rencilerinin akademik başarı ortalamalarına göre kendi kendine öğrenme alt boyutları farklılaşmamaktadır.

3.3. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri 
Cinsiyet Açısından Etkililiği”  ne düzeydedir? Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Tablo 3. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrene Bilme Becerilerinin Cinsiyete Göre Tek Yönlü Varyans Analizi

Toplam Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 2,488 1 2,488

,408 ,524Grup İçi 738,260 121 6,101
Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 12,124 1 12,124

,767 ,383Grup İçi 1912,510 121 15,806
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 2,188 1 2,188

,550 ,460Grup İçi 480,983 121 3,975
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 4,483 1 4,483

1,074 ,302Grup İçi 504,980 121 4,173
Toplam 509,463 122
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Müzik Bölümü öğrencilerinin cinsiyet açısından ortalamalarına göre kendi kendine öğrene bilme be-
cerileri ölçeği alt boyutları olan; Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası 
İletişim toplam puanlarının farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldığında bütün 
alt boyutlardaki F değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgu ışığında 
müzik bölümü öğrencilerinin cinsiyet açısından ortalamalarına göre kendi kendine öğrene bilme becerileri 
alt boyutlarında bir farklılaşmanın olmadı görülmektedir.

3.4. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri 
Yaş Bakımından etkisi” ne düzeydedir? Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Tablo 4. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Yaş Bakımından Etkisinin Tek Yönlü Varyans 
Analizi

Toplam 
Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık Fark

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 34,790 3

11,597
5,932

1,955 ,125Grup İçi 705,958 119
Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 132,057 3

44,019
15,064

2,922 ,037 3>1Grup İçi 1792,577 119
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 17,337 3

5,779
3,915

1,476 ,225Grup İçi 465,834 119
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 4,465 3

1,488
4,244

,351 ,789Grup İçi 504,998 119
Toplam 509,463 122

1= 18-21 yaş aralığı, 2=22-25 yaş aralığı, 3=26 ve üstü yaş aralığı

Müzik Bölümü öğrencilerinin “Yaşları” açısından ortalamalarına göre kendi kendine öğrene bilme 
becerileri ölçeği alt boyutları olan; Öğrenme motivasyonu, Öz-İzleme ve Kişilerarası İletişim toplam pu-
anlarının farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldığında bütün alt boyutlardaki F 
değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı; Planlama ve Uygulama alt boyutunda ise p < 0,05 
önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu anlamlılığın hangi yönde olduğunu görmek için yapılan 
Scheffe testi sonucuna göre, yaşı 26 ve üzerinde olan öğrencilerin planlama ve uygulama toplam puanları 
yaşı 18 ve 21 arasında olan öğrencilerden yüksektir. Bu bulgular ışığında müzik bölümü öğrencilerinin 
“Yaşları” açısından ortalamalarına göre kendi kendine öğrene bilme becerilerinin Öğrenme motivasyonu, 
Öz-İzleme ve Kişilerarası İletişim alt boyutlarında bir farklılaşmanın olmadığı; Planlama ve Uygulama alt 
boyutunda ise yaşın etkili olduğu görülmektedir.

3.5. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme 
Becerilerinin Okul Sınıfı Bakımından etkisi”  ne düzeydedir? Alt Probleme İlişkin 
Bulgular ve Yorum

Tablo 5. Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Okul Sınıfı Bakımından Tek 
Yönlü Varyans Analizi

Toplam 
Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 14,155 3

4,718
6,106

,773 ,511Grup İçi 726,593 119
Toplam 740,748 122
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Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 113,552 3

37,851
15,219

2,487 ,064Grup İçi 1811,082 119
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 21,272 3

7,091
3,882

1,827 ,146Grup İçi 461,899 119
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 14,655 3

4,885
4,158

1,175 ,322Grup İçi 494,809 119
Toplam 509,463 122

Müzik Bölümü öğrencilerinin okul sınıfı bakımından ortalamalarına göre kendi kendine öğ-
rene bilme becerileri ölçeği alt boyutları olan; Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, 
Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim toplam puanlarının farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarına bakıldığında bütün alt boyutlardaki F değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı 
olmadığı görülmektedir. Bu bulgu ışığında müzik bölümü öğrencilerinin hem kendi sınıf hem de 
diğer sınıflar arasındaki ortalamalarına göre kendi kendine öğrene bilme becerileri alt boyutlarında 
bir farklılaşmanın olmadığını söylenebilir.

3.6. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri 
Kaldıkları Yer Bakımından etkisi” ne düzeydedir? Alt Probleme İlişkin Bulgular ve 
Yorum

Tablo 6. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Kaldıkları Yer Bakımından Tek Yönlü Varyans 
Analizi

Toplam 
Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 12,462 2

6,231
6,069

1,027 ,361Grup İçi 728,286 120
Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 44,545 2

22,273
15,667

1,422 ,245Grup İçi 1880,089 120
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 5,494 2

2,747
3,981

,690 ,504Grup İçi 477,677 120
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 8,870 2

4,435
4,172

1,063 ,349Grup İçi 500,594 120
Toplam 509,463 122

Müzik Bölümü öğrencilerinin kaldıkları yer bakımından ortalamalarına göre kendi kendine öğrene 
bilme becerileri ölçeği alt boyutları olan; Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, 
Kişilerarası İletişim toplam puanlarının farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına ba-
kıldığında bütün alt boyutlardaki F değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı görülmekte-
dir. Bu bulgu ışığında müzik bölümü öğrencilerinin yaşadıkları yer anlamında (Yurt, Ev-Arkadaş ile 
birlikte, Ev-Ailesi ile birlikte) ortalamalarına bakıldığında kendi kendine öğrene bilme becerileri alt 
boyutlarında bir farklılaşmanın olmadığını söylenebilir.
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3.7. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri 
Mezun Oldukları Lise Türü Açısından Etkisi” ne düzeydedir? Alt Probleme İlişkin 
Bulgular ve Yorum

Tablo 7. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Açısından Tek Yönlü 
Varyans Analizi

Toplam 
Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası ,249 1

,249
6,120

Grup İçi 740,499 121 ,041 ,840
Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 5,040 1

5,040
15,864

Grup İçi 1919,595 121 ,318 ,574
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 2,625 1

2,625
3,971

Grup İçi 480,545 121 ,661 ,418
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 7,498 1

7,498
4,148

Grup İçi 501,966 121 1,807 ,181
Toplam 509,463 122

Müzik Bölümü öğrencilerinin “Mezun Oldukları Lise Türü Açısından” ortalamalarına göre 
kendi kendine öğrene bilme becerileri ölçeği alt boyutları olan; Öğrenme motivasyonu, Planlama 
ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim toplam puanlarının farklılığına ilişkin tek yönlü 
varyans analizi sonuçlarına bakıldığında bütün alt boyutlardaki F değerinin p < 0,05 önem düze-
yinde anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgu ışığında müzik bölümü öğrencilerinin “Mezun 
Oldukları Lise Türü Açısından” ortalamalarına bakıldığında kendi kendine öğrene bilme becerileri 
alt boyutlarında bir farklılaşmanın olmadığını söylenebilir.

3.8. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerileri 
Ailesinin Yaşadığı Yer Bakımından etkisi” ne düzeydedir? Alt Probleme İlişkin Bulgular 
ve Yorum

Tablo 8. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Ailesinin Yaşadığı Yer Bakımından etkisi Tek 
Yönlü Varyans Analizi

Toplam 
Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık Fark

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 6,162 2

3,081
6,122

,503 ,606Grup İçi 734,586 120
Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 60,969 2

30,484
15,531

1,963 ,145Grup İçi 1863,665 120
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 16,865 2

8,432
3,886

2,170 ,119Grup İçi 466,306 120
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 29,866 2

14,933
3,997

3,736 ,027
1>3,
  2>3

Grup İçi 479,597 120
Toplam 509,463 122

1- Şehir Merkezi, 2- İlçe, 3- Köy
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Müzik Bölümü öğrencilerinin “Ailesinin Yaşadığı Yer Bakımından etkisi” ortalamalarına göre kendi 
kendine öğrene bilme becerileri ölçeğinin olan; Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama ve Öz-İz-
leme alt boyutlarının F değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı;  Kişilerarası İletişim alt 
boyutunda ise p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu bulgusu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamlılığın 
hangi yönde olduğunu görmek için yapılan Scheffe testi sonucuna göre, ailenin yaşadığı yer bakımından 
Kişilerarası İletişim alt boyutunda öğrenci toplam puanlarının; şehirde yaşayanların köyde yaşayanlara, 
ilçede yaşayanların ise köyde yaşayanlara göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında müzik 
bölümü öğrencilerinin “Ailesinin Yaşadığı Yer Bakımından etkisi” ortalamalarına bakıldığında kendi ken-
dine öğrene bilme becerileri alt boyutlarında Kişilerarası İletişim yönünde bir farklılaşmanın olduğu, diğer 
alt boyutlarda her hangi bir değişimin olmadığı söylenebilir.

3.9. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme 
Becerilerinin Babanın Mezun Olduğu Okul Türüne”  göre fark var mıdır? Alt Probleme 
İlişkin Bulgular ve Yorum

Tablo 9. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Babanın Mezun Olduğu Okul Türüne Göre Tek 
Yönlü Varyans Analizi

Toplam Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 12,698 3 4,233

6,118
Grup İçi 728,050 119 ,692 ,559
Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 78,568 3 26,189

15,513
Grup İçi 1846,066 119 1,688 ,173
Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 18,753 3 6,251

3,903
Grup İçi 464,418 119 1,602 ,193
Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 12,664 3 4,221

4,175
Grup İçi 496,799 119 1,011 ,390
Toplam 509,463 122

Müzik Bölümü öğrencilerinin “Babasının Aldığı Eğitim” ortalamalarına göre kendi kendine öğrene bil-
me becerileri ölçeği alt boyutları olan; Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişi-
lerarası İletişim toplam puanlarının farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldığında 
bütün alt boyutlardaki F değerinin p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgu ışı-
ğında müzik bölümü öğrencilerinin “Babasının Aldığı Eğitim” ortalamalarına bakıldığında kendi kendine 
öğrene bilme becerileri alt boyutlarında bir etki yaratmayıp farklılaşmanın olmadığı söylenebilir.

3.10. “Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Bilme 
Becerilerinin Annenin Mezun Olduğu Okul Türüne”  göre fark var mıdır? Alt Probleme 
İlişkin Bulgular ve Yorum

Tablo 10.Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Bilme Becerilerinin Annenin Mezun Olduğu Okul Türüne Göre Tek 
Yönlü Varyans Analizi

Toplam Ortalamalar sd Ortalamalar F Anlamlılık

Öğrenme motivasyonu
Gruplar arası 60,760 4 15,190

5,763
2,636 ,037Grup İçi 679,988 118

Toplam 740,748 122

Planlama ve Uygulama
Gruplar arası 114,238 4 28,559

15,342
1,861 ,122Grup İçi 1810,396 118

Toplam 1924,634 122

Öz-izleme
Gruplar arası 6,836 4 1,709

4,037
,423 ,792Grup İçi 476,334 118

Toplam 483,171 122

Kişilerarası İletişim
Gruplar arası 15,699 4 3,925

4,184
,938 ,445Grup İçi 493,764 118

Toplam 509,463 122

1- İlkokul 2- Ortaokul 3- Lise 4- Üniversite
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Müzik Bölümü öğrencilerinin “Annenin Aldığı Eğitim” ortalamalarına göre kendi kendine öğrene bilme 
becerileri ölçeğinin; Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme ve Kişilerarası İletişim alt boyutlarının F değerinin 
p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı;  Öğrenme motivasyonu alt boyutunda ise p < 0,05 önem dü-
zeyinde anlamlı olduğu; bu anlamlılığın hangi yönde olduğunu görmek için yapılan Scheffe testi sonucuna 
göre, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteden mezun olan annelerin, öğrencilerin öğrenme motivasyonu 
toplam puanlarının p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır her ne kadar bu alt 
boyutta tek yönlü varyans analizi sonucu anlamlı gibi görünse de anlamlılık düzeyinin sınırda olmasından 
dolayı farkın kaynağına ilişkin yapılan Scheffe testi sonucunda fark bulunmamaktadır. Bu bulgular ışığında 
müzik bölümü öğrencilerinin “Annenin Aldığı Eğitim” düzeyinin ortalamalarına bakıldığında kendi kendi-
ne öğrene bilme becerileri alt boyutlarında yönünde Öğrenme motivasyonu bir farklılaşmanın olduğu, diğer 
alt boyutlarda her hangi bir değişimin olmadığı söylenebilir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın sonuçları genel olarak ele alındığında, müzik eğitimi bölümü öğrencilerinin ken-

di kendine öğrenme beceri düzeylerinin öğrenme motivasyonu açısından birinci sınıfta daha iyi olduğu 
görülmektedir. Bu sonuca göre öğrencinin kendi yeteneğiyle bölüme isteyerek gelmesi ve bölümdeki 
derslere karşı ilgisinin öğrenme motivasyonunu etkilediği ve artırdığı söylenebilir. Öğrencilerin kendilerini 
izlemeleri ve değerlendirmelerini içeren öz izleme alt boyutu puanlarının 3. Sınıf öğrencilerinde 1. ve 4. 
Sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. bu bağlamda 3. Sınıf öğrencilerinin bölüme 
adaptasyonlarının artması ve artık eğitimi aldıkları bölümün gereklerini yerine getirmek için çaba sarf ettik-
leri bundan dolayı da kendi kendilerini izleyerek sürekli geliştirmeye çalıştıkları söylenebilir. 4. Sınıflarda 
bu etkinin ortaya çıkmaması ise 4. Sınıfların motivasyonlarını daha çok KPSS sınavlarına yoğunlaştırmala-
rıyla açıklanabilir. 4. Sınıf öğrencilerinin Kendi kendine öğrenebilme becerileri ölçeğinin kişilerarası ileti-
şim boyutu puan ortalamaları diğer sınıflardan yüksektir. Bu bulgu doğrultusunda da müzik bölümü 4. Sınıf 
öğrencilerinin aldıkları eğitim ve eğitim süresince çıktıkları sahne deneyimleri ve performansları sosyal 
yanlarını geliştirerek bu öğrencileri dışadönük bireyler haline getirmektedir. Bunun sonucu olarak ta kişiler 
arası iletişim becerileri diğer sınıflara nazaran bu öğrencilerde yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine 
kişilerarası iletişim boyutunun öğrencinin yaşadığı yere göre farklılaştığı görülmektedir. Özellikle nüfusun 
fazla olduğu yerlerde öğrencilerin iletişim becerileri puan ortalamalarının yükseldiği görülmektedir. Yani 
Şehirde yaşayan öğrencilerin ilçede ve köyde yaşayan öğrencilerden, ilçede yaşayan öğrencilerin ise köyde 
yaşayan öğrencilerden daha iyi kişilerarası iletişim kurdukları söylenebilir. Bu bağlamda öğrencilerin 
temas ettikleri kişi sayısı arttıkça sosyalleşmeleri de artmaktadır denilebilir. Çalışmanın bu bulgusu çalış-
manın bir diğer alt problemi olan kişilerarası iletişimini sınıfa göre farkına ilişkin, 4. Sınıf öğrencilerinin 
deneyim kazandıkça daha fazla sahne deneyimi edindikçe gelişen kişiler arası iletişim becerileri bulgusunu 
desteklemektedir.   

Kendi kendine öğrenebilme becerileri ölçeğinin planlama alt boyutunda ise yaşa göre farklılık görül-
mektedir. Bu farklılığın kaynağına bakıldığında yaşı büyük olan öğrencilerin yaşı küçük olanlara göre daha 
planlı oldukları görülmektedir. Yaşı büyük olan öğrencilerin artık hayat sorumluluğunu alma noktasında 
daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiği ancak yaşı küçük olan öğrencilerin bu konuda daha rahat davrandık-
ları düşünüldüğünde çalışmanın bu bulgusunun bu yorumla örtüştüğü söylenebilir.

Araştırmanın sonuçları yönünde müzik eğitimi alan öğrencilerin kendi kendine öğrenme bilme becerileri 
düzeylerini geliştirmeleri için;

• Öğrenme motivasyonu, Planlama ve Uygulama, Öz-İzleme, Kişilerarası İletişim gibi destekleyici 
çalışmalar yapılıp bilgiler verilerek,

• Öğrencilerin, kendi kendine öğrene bilme düzeylerinin araştırılarak bilgilendirilmesi,

• Uzman Eğitimler tarafından öğrencilere kendi kendine öğrenmelerini gerçekleştirebilecekleri eği-
tim seminerler verilmesi önerilmektedir.





 Levent ÜNLÜ, Turan SAĞER, Ahmet R. ÖZPOLAT • 257 

KAYNAKÇA

Blidi, S. (2017). Collaborative learner autonomy a mode of learner autonomy development. Sprin-
ger Science Business Media, Singapore. 

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.  (2014). Bilimsel 
araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Dolmans, D. H. J. M., Grave W. D., Wolfhagen I. H. A. P., Vleuten, C. P. M., (2005). Problem-ba-
sed learning: future challenges for educational practice and research. Medical Education, 
39: 732–741

Dynan, L., Cate, T., Rhee, K. (2008). The ımpact of learning structure on students’ readiness for 
self-directed learning. The Journal of Education for Business, DOI: 10.3200/JOEB.84.2.96-
100

Kranzow, J., Hyland, N., (2016). Self-Dırected learnıng: developıng readıness ın graduate stu-
dents. International Journal of Self-Directed Learning,13 (2): 1-14

Maung, M., Abdullah A., Abas, M. Z. W., (2007). Factors Influencing the development of self-directed learning in a 
higher education environment. International Journal of Self-directed Learning 4 (1): 27- 36.

Taşpınar, M. (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 

Towle A., Cottrell D. (1996). Self directed learning. British Medical Journal 74, 357

Wijayanti, N. F., Irawanto, M. E., Murti, B., (2016). Difference of self directed learning readiness 
between ıntrovert and extrovert personality type among medical students. Indonesian Jour-
nal of Medicine, 1(3):194-200

Yalçın, M. (2016). “Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme, Bilgi Okuryazarlığı ve 
Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” Yayımlanmış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.





Kamile PERÇİN AKGÜL, Tayfun KIRMIZIGÜL • 259 

ELAZIĞ MUSİKİSİNDE KULLANILAN ÇALGILARIN HARPUT 
AĞZIYLA ETKİLEŞİMLERİ VE HARPUT TAVRININ OLUŞUMU

Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL1,Tayfun KIRMIZIGÜL2

ÖZET
Harput (Elazığ) Musîkisi, ağız ve üslup açısından Geleneksel Türk Halk Musîkisi ve Geleneksel Türk 

Sanat Musîkisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü makamları ve usul özellikleriyle önemli 
bir tavır özelliği gösteren Harput (Elazığ) Musîkisi, günümüze kadar ulaşan gelişim sürecinde usta-çırak 
ilişkisiyle ilerleme sağlamakla birlikte kapsamında barındırdığı çalgıları, okuyucu esaslı olarak etkileyerek 
günümüz Harput (Elazığ) tavrını oluşturmuştur.

Genel olarak; Türk Musîkisi makamlarının yoğun olarak kullanıldığı yöre tavrı içerisinde, Elezber, Tec-
nis, Varsak, Divan, İbrahimi, Tatvan gibi yöreye has makamların da yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir.

Geleneksel Türk Halk Musîkisinde yer alan, Arguvan Ağzı, Çamşıhı Ağzı, Barak Ağzı gibi Harput 
Ağzı da özel bir ağız olarak karşımıza çıkmakla birlikte, bu ağzın etkisi yörede kullanılan çalgılara da 
yansıyarak, yöre tavrının oluşumunda büyük rol oynamıştır.

Bu çalışmanın kapsamı, Harput (Elazığ)’da icra edilen türkülerin okuyucudan çalgıya nasıl yansıdığı ve 
çalgı tavrına etkisi üzerine kurgulanmıştır. Çalışmanın öncelikli amacı, Harput (Elazığ) tavrının Türk Halk 
Musîkisi içerisinde ayrıcalıklı yerinin okuyucu ile çalgı arasındaki çift yönlü iletişimine dikkat çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: Elazığ, Harput, Musiki, Tavır, Ağız.

THE İNTERECTİONS OF İNSTRUMENT PLAYED İN ELAZIĞ 
MUSİC WİTH HARPUT DİALECT AND THE COMPOSİTİON OF 

HARPUT MODE

ABSTRACT
Harput (Elazığ) music has an important place in both Turkish classical and folk music in point of ac-

cent and style. With its own unique mode type and methods, Harput music has formed its current style 
by affecting its integrated musical instruments in favor of local artist in eddition with master-apperentice 
relationship.

The local modes such as elezber, tecnis, varsak, divan, ibrahimi, Tatvan have been frequently seen wit-
hin this local style in which also almost all of music modes has been shown.

Harput accent, in addition to its important role in classical Turkish music such as co-existing  Arguvan, 
çamşıhı, and barak accents, has shaped sharply the local music style by influincing the music enstruments 
played in there.

The scope of this study is on how the folk songs performed in Harput (Elazığ) are reflected to the inst-
rument and their effect on the instrument attitude.

The primary objectives of the study are that the Harput (Elazığ) attitude is a special attitude in Turkish 
folk music and the relationship between the reader and the instrument is intricate.

Key Words: Elazığ, Harput, Musîki, Tavır, Ağız.
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2 Öğr. Gör.,Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı,Öğr.Gör., tayfunkirmizigul23@gmail.com





Kamile PERÇİN AKGÜL, Tayfun KIRMIZIGÜL • 261 

Giriş:
Bir çeşit tarih taşıyıcılığı misyonu üstlenmiş musiki; yaşanmışlıklar yoluyla duyguların dili, yüreğin sesi 

oluvermiştir. Derdini, sevincini, öfkesini, mutluluğunu, serzenişini, mesajını ve hatta acısını aktarmış insa-
noğlu doğumundan ölümüne. Ninniyle başlayan bu yolculuk, ağıtla son bulmuştur. Kimliği olmuş türküler 
insanlığın, kim olduğunu nereden geldiğini anasını atasını hatırlatan misyonuyla kültür taşıyıcısı olmuştur 
nesilden nesile tüm renkliliğiyle.    

Hele tüm renkliliği toprağında barındıran Anadolu, insanının da kendisine duyduğu sadakat ve bağlılıkla 
beslemektedir kültürü en duru haliyle herşeye karşın. Anadolu’nun en eşsiz renklerinden Harput Musîkisi, 
içinde barındırdığı çok kültürlülükle en çarpıcı örneklerinden olmuştur Anadolu ezgilerinin.

Bölgede yaşanan çok kültürlülük sanatsal ürünleri daha lezzetli kılmış ve ortaya sıradışı bir bireşim 
çıkıvermiştir. Sazının ve sözünün rengiyle farklılık yakalayan bu bireşim, gerçekte saray musîkisiyle halk 
musîkisinin buluşma noktasında anlam kazanmıştır. Dinlerin ve kültürlerin kardeşliği ve barışın silüeti bu 
tablonun mimarı Harput Musîkisi, toplumsal düzeyde hem duyguların hem toplumsal uyumun dengeleyi-
cisi olma ayrıcalığı yakalamıştır. 

Harput Musîkisi icrasında söz her koşulda sazın önünde yer almış ve eğlence gecelerinde kimileyin her-
hangi bir saz olmaksızın bile meşkler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen kürsübaşı gecelerinde 
seslendirilen ezgilerin ara sazlarının da ağızla icra edildiği görülmüştür. Bu tercihin temel gerekçesi çalgıcı 
sıfatının bölge insanının muhafazakar tutumu kaynaklı olumsuz bir algıyla yüzyüze bırakılmış olmasıdır. 
Bu eleştirel yaklaşım müslüman gençlerin çalgı çalma eğilimlerinin bastırılmasına zemin hazırlamıştır. 
Yerel halkın çalgı konusundaki bu tutumuna karşılık, Harput’ta yaşayan Ermeniler çalgı konusunda yeter-
liliklerini geliştirmiş ve icra konusunda önemli bir üstünlük yakalamışlardır.    

Harput Musîkisinde önceleri kartalın kanat kemiğinden yapılan çığırtma, yaygın olarak kullanılsa da 
zamanla yerini, önce zurnaya daha sonra klarnete kalıcı bir biçimde devretmiştir. Halk oyunu eşliklerinde 
de yaygın olarak kullanılan klarnet (halk arasında gırnata) Harput Musîkisinin temel çalgısı olarak yerini 
almıştır. Klarnetin yanısıra; ud, cümbüş, kanun, keman, tef, erbane, darbuka, davul (asma davul) yaygın 
olarak kullanılan çalgılarken, tanbur, ney, kaval gibi çalgılara nadiren rastlanmıştır. Harput Musîkisinde 
bağlama yer yer bazı köylerde görülse de yaygın kullanımıyla karşılaşıldığı söylenemez.  

Harput Musîkisi’nin Geçmiş Evreleri ve Gelişimi:
Harput Musîkisi, bölge musîkileri içerisinde en kadim olanlarından biridir. Musîki içerisinde bulunan 

kendine has makam ve usul özellikleriyle THM içerisinde özel bir yere sahip olan Harput Musîkisinin ses 
ve saz icralarıyla da bölge musîkileri içerisinde ayrıcalıklı bir tavır olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Harput ve civarında Klasik Türk Müziği sazlarının yüzyılı aşkın süredir çalındığı bilinmekte, bağ ve 
bahçelerde günlerce süren müzikli eğlencelerde ve “kürsübaşı” meşklerinde yüksek sesli ve açık havaya 
daha uygun olan klarnet ve cümbüşün daha çok tercih edildiği görülmektedir (Karkın ve İmik; 2011). Har-
put Musîkisinde yaygın olarak kullanılan klarnet, aslında çığırtma ve nadiren kullanılan zurnanın yerini 
almış bir çalgı aleti olarak dikkat çekmektedir.

Birçoğu Geleneksel Türk Musîkisi içerisinde ince saz takımı diye bilinen çalgıların Harput Musîkisi 
icrasında, ağız ve okuyuş karakterine bürünerek farklı bir çalım tekniği içerdikleri görülmektedir. Harput 
Musîkisinde kullanılan makamların bir bölümü Klasik Türk Musîkisi makamlarıyla aynı isimle anılmakla 
beraber, büyük bir bölümü yakın illerde de görülen kendine özgü makam isimleriyle anılırlar. “Harput mü-
ziğinde kullanılan makamların bir bölümü, diğer yörelerde de görülmesine rağmen bir bölümü ise sadece 
bu yöreye özgüdür. Harput’a özgü bu makamlar: Divan makamı, Elezber makamı, İbrahimiye makamı, 
Tecnis makamı, Tatyan makamı, Varsak makamı, Muhalif makamı, Müstezat makamı, Kürdî makamı ve 
Nevruz makamıdır” (Ekici, 2013: 157). 

Geleneksel Türk Musîkisi Makamlarından; Uşşak, Hüseyni, Bayati, Muhayyer, Saba, Kürdi, Nihavent 
ve Hicaz makamları yörede aynı isimle sıkça görülen makamlardandır. Kendine özgü makam, usul ve 
ağız özellikleriyle Türk Musîkisi içerisinde ayrıcalık yakalamış olan Harput Musîkisi, okuyuş üslubunun 
yanısıra, aynı tavır özellikleri ve çalım icrasıyla da Türk Musîkisi kapsamında dikkat çekici bir nitelik ya-
kalamıştır. 
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“Harput Musîkisi, çevresindeki bölgelerden daha köklü bir geçmişe sahiptir. Bu zengin folklorun asıl 
özgün yönünü ise Anadolu’nun diğer yörelerinden görece farklı biçimde olan yöre müziği oluşturmaktadır” 
(Abacı, 2013). Usul özelliğiyle de bölgede önemli bir ayırıcı özelliğe sahip olan Harput Müziği’nde en 
yaygın olarak ( 10/8’lik Curcuna) usulü görülmektedir. Turhan ve Taşbilek’e göre; Curcuna usulü (10/8) 
bu yörenin kullandığı en yaygın usuldür. Bunun yanısıra, Geleneksel Türk Musîkisi usullerinden büyük 
usuller hariç hemen hepsi Harput Mahalli Musîkisinde yer almıştır. Bunlar; 10/8, 4/4, 2/4, 6/8, 9/8, 5/8, 3/4, 
12/8, 12/4, 7/4 usulleridir ( Turhan ve Taşbilek, 2009: 25).

Harput (Elazığ) Ağzı ve Şivesi:

Bölge insanının dile attığı imza niteliğinde tanımlanabilecek ağız ve şive farklılıkları bir anlamda top-
lumsal aidiyet içgüdüsünü de karşılayan bir gereksinim kapsamında yorumlanabilir. Köyden köye bile de-
ğişim gösterebilecek bu kullanım kültür analistleri açısından önemli ve karmaşık bir değişken olarak varlık 
gösterir. “Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili ilk tasnif çalışması olan İgnas Kaunos’un 1896 tarihli tasni-
finde başlıca yediye ayrılan Türkiye Türkçesi ağızlarının dördüncüsü Harputça olarak geçmektedir” (Ögel, 
2015: 8). “Lehçe bir dilin bilinen tarihinden önce kendisinden ayrılmış olup, çok büyük ayrılık gösteren 
kollarına denir. Mesela, Çuvuşça ve Yakutça, Türkçenin lehçeleridir. Şive, milletin kabilelerinin birbirinden 
farklı konuşmalarıdır. Şive, bir dilin bilinen tarihi gelişmesi içinde ayrılmış olup, bazı ses ve şekil ayrılıkları 
gösteren kollarına denir. Mesela, Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Azeri Türkçesi vb. Türkçenin şiveleridir. 
Ağız, bir şive içinde mevcut olan ve söyleyiş farklarına dayanan küçük kollara, bir memleketin çeşitli bölge 
ve şehirlerinin kelimeleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalarına verilen addır. Mesela, 
Erzurum ağzı, Karadeniz ağzı, Afyon ağzı, Urfa ağzı, Harput ağzı vb.” (Güler, 1992: 1).

Harput’ta konuşulan Türkçe, Anadolu lehçesine dâhildir. Erzurum ve Diyarbakır’da konuşulan Türk-
çeyle bile Harput’ta konuşulan Türkçe arasında, şive bakımından oldukça mühim farklar vardır (Memişoğ-
lu, 1992: 171).

Harput Musikisi, tıpkı diğer yöre ağızları (Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, Azeri ağzı, Barak ağzı vb.) 
gibi özel bir ağız ve tavır özelliğine sahiptir. Okuyuş üslubu, şive bütünlüğü, yöresel tavır ve ezgileriyle 
THM’de büyük bir yere sahiptir. Hoyrat, Gazel, Divan, Elezber, İbrahimi, Tecnis, gibi uzun hava türleri 
ile GHM içerisinde tavır özellikleriyle önemli bir yer tutarak, THM’nin zenginliğine zenginlik katmıştır. 
GHM’de icra zorluğuyla göz dolduran Harput ağzı, THM ve TSM tavır özelliklerini iç içe barındıran nadir 
ağız özelliklerinden biridir (Kırmızıgül, 2019: 39). Ağız içerisinde bulunan “ah hele zalım”, “ah oğul”, 
“hele gurban”, “yavri yavri” gibi katma sözler, uzun hava türleri içerisinde Harput ağzına önemli bir belir-
ginlik kazandırmıştır.

Harput ağzı ve Harput tavrı XIX. ve XX. yüzyıllara ilişkin ses kayıtları ile GHM içerisinde yeralan en 
eski tavırlardan biridir. Çalma geleneğinden daha çok okuyucu geleneğinin hâkim olduğu o yüzyıllarda, 
okuyucu tavırlarının enstrüman çalanlara yansımasıyla musîki kimliği okuyucuya göre şekillenmiş, Harput 
Musıkîsine sonradan dahil olan enstrümanların çalım tekniğini ve karakterini önemli ölçüde etkilemiştir. 
O yüzyıllarda çalgı çalmanın ayıp olarak karşılandığı göz önünde bulundurulduğunda, çalmaktan çok söz 
söylemenin yani şarkı ve türkü okumanın daha ayrıcalıklı olduğu anlayışı göze çarpmaktadır. Çalgı çalan 
kişilerin “bizim oğlan çalgıcı oldu” gibi bir yaklaşımla kınandığı ve çalmaktan ziyade okumanın daha bü-
yük bir önem kazandığı  belirgin bir biçimde görülmektedir. Harput yerli halkının okuyucu olmaya verdiği 
önemden ötürü çalgı çalmak işini daha çok yörede yaşayan Gayri Müslim halk üstlenmiştir. Bu şekilde tavrı 
okuyucudan alan çalgıcılar, Harput tavrının okuyucuya göre şekillenmesine ve çaldıkları enstrümanların 
karakterlerinin yöre müziğine göre icra edilmesine özen göstermişlerdir. Bu sayede Harput tavrı, okuyucu 
esaslı olarak GHM içerisindeki kimliğine ulaşmış olur (Kırmızıgül, 2019: 39).

Gayri Müslimlerin çalgı icracılığı konusunda üstlenmiş oldukları bu yükümlülükleri, müziği yaşamlarının 
önemli bir bileşeni olarak değerlendirmelerinin göstergesi niteliğindedir. Bu tabloyu Sunguroğlu şöyle 
açıklamıştır: “Türkler sesi, onlar sazı öne almışlardı. Her Ermeni evinde; bir keman, bir kanun, bir piyano 
veya bir armonik bulunurdu. Kız, erkek gençlerin birçoğu müzik âletlerinden anlar ve bunları çalabilirlerdi. 
Biz gençlerde müzik ihtiyacımızı çok defa Ermeni dostlarımızın arasında ve yahut akşamları Şehroz ma-
hallesine doğru bir gezintiyle sokaktan tatmin edebilirdik; çünkü hemen hemen her evden bir keman veya 
bir piyano refakatinde güzel kız sesleri duyabilirdik” (Sunguroğlu,1961: 14).
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İçiçe geçmiş geleneğin temellerinin atılmış olduğu bu yaşanmışlıklar, yeni bir sentezin biçimlenme sü-
recine tanıklık etmiştir. Neyin kime ait olduğu konusundaki soru işaretlerini yanıtsız bırakan bu nitelikteki 
paylaşımlar, gerçekte yakalanan kültürel zenginliğin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. 

Harput Ağzının Klarnete ve Diğer Çalgılara Etkisi:

Harput Musıkîsi, tarih boyunca usta çırak ilişkisi ile sonraki nesillere aktarılmıştır. Osmanlı dönemle-
rinde, günümüzde kullanılan kanun sazının yerine santurun kullanıldığı Harput Musıkîsi, rebap, tanbur, 
kemane, ney, kaval, zurna, bağlama gibi enstrümanları zaman zaman bünyesinde bulundurmuş ancak bu 
enstrümanlar musıkî içerisindeki varlıklarını koruyamayarak yerlerini günümüzde kullanılan, klarnet, ka-
nun, ud, cümbüş, keman gibi enstrümanlara bırakmışlardır (Kırmızıgül, 2019: 44)

Harput Musıkîsinin günümüz icracılarından ud sanatçısı Nezihi Kaya’ya (2019) göre; “Musıkî icrasında 
usta çırak ilişkisi büyük önem arz etmektedir ve icra edilen birçok Türk Musıkîsi enstrümanı Harput tavrını 
Klarnete göre çalmaktadır”(Kırmızıgül,2019: 45).

Yine Harput Musıkîsinin günümüz icracılarından kanun sanatçısı Atilla Demirbaş’a (2019) göre; “ Biz 
Harput Musıkîsini meşklerden ve Kürsübaşı gecelerinden öğrendik, klarnet bizi daima sürükleyen bir saz 
oldu” şeklindedir(Kırmızıgül,2019: 45).

Sözel Çarpma ve Nüansların (Jestlerin) Çalgılara Yansıması:
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Harput Musîkisi içerisinde yeralan kırık hava formundaki “Hüseynikten Çıktım Şeher Yoluna” adlı tür-
küde, sözel çarpma ve nüanslar tespit edilerek eşlik eden çalgılara yansıması incelenmiş ve elde edilen 
bulgular nota üzerinde belirtilmiştir. Sesin baskın karakterine karşın, eşlik eden sazlar tüm motif ve jestleri 
sesi takip ederek tekrarlayarak Harput Musıkîsinde belirleyici unsurun türkü okuyucuları olduğunu kanıtlar 
niteliktedir.

Harput Musıkîsinde seslendirilen uzun hava türlerinde, uzun havayı seslendiren kişinin yapmış olduğu 
motifler ve ses aralıklarındaki gezinmeler ile sesler arasında yapılan çarpmalar (jestler), Harput tavrının 
belirleyici özelliği olarak çalgılara da yansıyarak, çalgı çalan kişilerin yöre tabiri ile “ Ayak Tutma” olarak 
değerlendirdiği uzun hava açışlarında, okuyucu ile aynı ses aralıklarında dolaşarak benzer çarpmalarla 
(Jestler) seslendirdikleri görülmektedir. Yukarıda örnek  notası ile tespit edilen “Elezber” uzun hava ör-
neğinde belirtildiği gibi, çalgı okuyucuyu bir anlamda taklit ederek aynı nüans, motif ve jestlerle Harput 
tavrını duyurmaktadır (Kırmızıgül, 2019: 50).

Harput Musıkîsi yerel ses sanatçısı Nihat Kazazoğlu ile yapılan görüşmede “ Ben 80 yaşındayım ve 
benim yaşadığım yıllar boyunca Harput Musıkîsinde her zaman klarnet, kanun, keman, cümbüş, ud vardı. 
Ama büyüklerimden duyduğum kadarıyla Osmanlı Döneminde Harput’un yerli halkı çalgı çalmayı hoş 
karşılamazlardı. O sebeple, düzenlenen meşklerde ve Kürsübaşı toplantılarında okunan şarkı ve türkülerin 
aranağmeleri ağızla söylenirdi. Buna da “Ayak Tutma” denirdi. Sonraları çalgıların öncelikle Ermeniler, 
daha sonraysa yerli halk tarafından benimsenmesiyle okuyucuların ağızlarıyla yaptıkları aranağmeleri ve 
ayak tutmaları çalgılarıyla çalmaya başladılar. Bu şekilde Harput Musıkîsine sonradan giren çalgılar, oku-
yucuların ağzından çalarak, Harput tavrını ortaya koymuş oldu.” (Kazazoğlu, 2019) şeklinde ifade ederek 
Harput Musıkîsinde kullanılan çalgıların okuyuculardan aldıkları tavırları çalgılarına yansıttıkları ve yöre 
tavrını bu şekilde geliştirdikleri açıkça görülmektedir (Kırmızıgül, 2019: 50).
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Yaşayan kültürün önemli temsilcilerinden esinle popülarite kazanan eserlerin özellikle gençler tara-
fından yine popüler isimler aracılığıyla da olsa aktarılıyor oluşu, eleştiriyle karşılanmak yerine bu tür gi-
rişimlerin önünün açılarak Harput Musıkîsi kadar Anadolu ve Rumeli’nin musıkî zenginliklerinin de öne 
çıkarılıyor ve yaşatılıyor oluşu, kültür taşıyıcılığı açısından oldukça önem içermektedir.    

Sonuç ve Öneriler
Halihazırda kullanılmakta olan Harput Musıkîsine ait şarkı ve türkü notalarıyla yapılan çalgı eğitimleri, 

nota üzerinde tavrı belirleyen jestlerin (nüansların) yeteri derecede betimlenememesi sonucu yetersiz kalma 
tehtidiyle karşı karşıyadır. Bu kapsamda yöre tavrının geçmişten günümüze usta çırak ilişkisiyle gelmiş ol-
masından yola çıkarak, notasyona dayalı eğitimin mutlaka aynı yöntemle yine usta çırak ilişkisiyle destek-
lenerek devam ettirilmesi, yöre tavrının gelecek kuşaklara doğru olarak aktarımının olmazsa olmazı olarak 
tanımlanmalı ve eğitim süreçlerinde öncelikler arasında yer bulması sağlanmalıdır.  

Günümüz Musıkî arşivlerinin korunduğu TRT repertuarında ve çeşitli kurumlar aracılığıyla basılmış 
kaynaklarda yer alan Harput Musıkîsine ait türkü notalarının yeniden gözden geçirilerek, tavrı belirleyen 
jestlerin (nüans,çarpma vb.) vurgulandığı notaların arşivlere kazandırılması sonucu, çalgı eğitiminde usta 
çırak ilişkisine, ilgili notalarla destek sunulmuş olunacaktır.
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VAN TÜRK MUSİKİ DERNEĞİNİN VAN İLİNİN SOSYO-KÜLTÜREL 
YAPISINA VE MÜZİK KÜLTÜRÜNE KATKILARI

Emine A. DUMAN1, Derya K. DOĞAN2

ÖZET
Müzik sanatı yüzyıllar boyunca bireylerin kendilerini ifade etmelerine olanak veren, kültürlerini nesil-

den nesile aktarma yolculuklarına büyük ölçüde katkıda bulunan bir sanat olmuştur. Bu çerçevede toplum-
ların yaşayış şekli, müzik kültürlerinin yanında birçok farklı unsura da yansımıştır. Kültürel açıdan farklı 
etnisiteleri içerisinde barındıran Türkiye sanat, kültür ve müzik birikimi bakımından değerli, geniş kitlelere 
yayılmış özellikler gösterir. Bu özellikler ülkemizin her ilinde kendine has bir ifade yöntemiyle ve farklı 
yollarla bireylere ulaşmış ve aktarılmıştır. 

Binlerce yıllık tarih süresince farklı kültür ve medeniyete beşiklik etmiş olan Van ili, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan diğer iller gibi tarihi, doğası, kültür yapısı ve müzik kültürü ile oldukça zengin bir 
yapı teşkil etmiştir. Müzik kültürü, aktarımı ve çeşitli çalışmalarıyla Van ilinde faaliyet gösteren Van Türk 
Müziği Derneği Van müzik kültürüne ve gelişimine olumlu yönde katkılar sağlamıştır.  Bu çerçevede bu 
araştırmada Van müzik kültürüne büyük katkıları olan Klasik Türk Müziğini yaşatma ve aktarma amacı 
taşıyan Van Türk Müziği Derneğinin sosyo-kültürel çerçevede ‘bilim, sanat ve eğitim odaklı’ çalışmaları 
sınıflandırılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada ‘Nitel Araştırma’ yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında kaynak taraması 
yapılmış, konu ile ilgili literatür taranmıştır. Daha sonra, yapılan görüşmeler sonucunda Van Türk Müziği 
Derneğinin düzenlemiş olduğu konserlerin, sosyal projelerin, söyleşilerin, yarışmaların, kursların, eğitime 
verdikleri katkılarının ve diğer etkinliklerinin Van müzik kültürüne ne derecede etki ettiği, yapılan müziğin 
Van ilinin sosyo-kültürel gelişimine ne yönde katkılar sağladığı konusunda cevaplar aranmıştır. Araştırma-
nın sonucunda Van Türk Müziği Derneğinin Van iline müzik kültürü, müzik eğitimi ve şehrin sosyo-kül-
türel yapısına büyük katkılar sağladığı, sosyal sorumluluk projeleri ile Van iline zenginlik kattığı, ayrıca 
Van ilinin ve müziğinin diğer illerde tanıtımının sağlanmasına katkıda bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Van, Türk Müziği Derneği, Müzik Kültürü.

ABSTRACT
The art of music has for centuries been an art that allows individuals to express themselves, contributing 

greatly to their journey of passing their culture from generation to generation. In this context, the way socie-
ties live has been reflected in many different elements as well as musical cultures. Our country, which con-
tains culturally diverse ethnicities, shows valuable features in terms of art, culture and music accumulation, 
spread to large masses. These features have been reached and conveyed to individuals in every province of 
our country by a unique method of expression and by different means. 

The province of Van, which has been a cradle to many cultures and civilizations during its thousands 
of years of history, has formed a very rich structure with its history, nature, cultural structure and musical 
culture, like the other provinces in the Eastern Anatolia region. The Van Turkish Music Association, which 
operates in Van province through its music culture, transfer and various activities, has made positive cont-
ributions to Van music culture and development.  In this context, the studies of the Van Turkish Music As-
sociation, which aims to keep alive and transfer the Classical Turkish music which has a great contribution 
to Van music culture, have been classified and interpreted in socio-cultural context. 

The ‘qualitative research’ method was used in the research. In the first phase of the research, literature 
about the subject was scanned. Later, as a result of the interviews, answers were sought about the extent to 
which the concerts, social projects, interviews, competitions, courses, contributions to education and other 
activities organized by the Van Turkish Music Association had an impact on the van Music Culture, and the 
way in which the music contributed to the socio-cultural development  of Van province. As a result of the 

1 Müzik Öğretmeni, MEB, Sadiye Ünsalan Ortaokulu, nihavend_65@hotmail.com.
2 Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, dkaraburun@inonu.edu.tr.
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research of the Association of Turkish music Van Van-music culture, music education and the socio-cul-
tural structure contributes to social responsibility projects and the van-which adds to wealth, also of Van 
province, and other provinces in the provision of music contributed to the introduction of the results that 
have been achieved.

Keywords: Van, Turkish Music Association, Music Culture.
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1. Giriş
Bu bölümde araştırmanın amacı ve problemi doğrultusunda sosyo-kültürel yaşantı içerisinde sanat, kül-

tür, kültürü oluşturan ve geliştiren faktörler ayrıca kültürün en önemli unsurlarından olan, kültürün aktarımı 
ve öğretimi açısından büyük bir rol üstlenen müzik, müzik kültürü ve müzik kültürü aktarımı konusunda 
çalışmalar yapan kurumlar hakkında kavramsal bir çalışma yapılmıştır. 

Tolstoy “İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu 
başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk ve sözcüklerle belirlenen biçimlerle ifade etme 
ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır” der (akt. Ersoy, 2002: 5). Bu bağlamda sanat bir ifade şekli ve ya dü-
şünceyi estetik yollarla anlatma sanatıdır diyebiliriz. Sanat kavramı yüzyıllardır farkı biçimlerde aktarılarak 
günümüze gelmiş olduğundan kültür ile büyük bağlılıklar içerisindedir.

Kültür kavramının geçmişten günümüze birden fazla farklı tanımı yapılmış ve üzerinde birçok farklı 
görüşün ele alındığı bir kavram olmuştur. Dolayısıyla kültür kavramı değişkenlerinin çokluğu sebebi ile 
içerisinde farklı birçok tanımı barındırmaktadır. 

Uçan’a göre ( 2000: 9 ), “kültür bir bütündür. İnsanın yarattığı her şey bu bütün içinde yer alır. İster maddi ve 
manevi ister olgusal ve kavramsal olsun insanın oluşturduğu her şey bu bütün içinde kapsanır. Bu bağlamda 
insan etkinliğinin her ürünü ve ürünle sonuçlanan her etkinlik süreci kültürdür. Geniş anlamıyla kültür denilince 
insanlar, insan toplulukları, toplumlar ve tüm insanlık tarafından oluşturulup geliştirilen yaşam tarlarının yaşam 
biçimlerinin her biri, toplamı, tümü veya bütünü anlaşılır”.

Erdoğan ve Alemdar’a göre ise; 

“kültür, tümüyle öğrenilmiş ve sosyal olarak aktarılmış davranıştır. Kültür halkın paylaştığı bütün değerler, 
kaideler, adetler ve alışkanlıklardır. Kültür bireylerin etkileşimlerinde neyin doğru ve önemli olarak düşündükle-
ridir. Kültür aynı zamanda değerli olan objelerdir. Kültür insanların kendi yaşam deneyimleriyle biçimlenmiştir 
ve onların yaşam biçimlerinin bütününü oluşturur” (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 21-22). 

Yapılan tanımlar çerçevesinde kültür kavramının özünde insan unsurunun önemli bir üretici ve aktarıcı 
rol üstlendiğini, yüzyıllar boyunca edinilen bilgilerin ve deneyimlerin günümüze gelmesinde bir köprü 
görevi gördüğünü söylemek mümkündür. Müzik sanatı da toplumların geçmişten bugüne duygu, düşünce 
yaşam tarzı ve üretip tükettikleri tüm olguların aktarımında oldukça önemli bir yer arz etmektedir. İnsanlar 
hayatları içerisinde neler hissetmiş ve yaşamışlarsa bunları ezgilerle ifade etmeye çalışmışlardır. Müzik 
duygu ve düşüncelerin seslerle, ezgilerle ve ritimlerle vücut bulmuş halidir ve kültürel her sürece tanıklık 
etmiş bir sanat dalıdır. Bu çerçevede bireylerin kendilerini kolayca ifade edebildikleri müzik olgusunun 
müzik kültürü bağlamında da ele alınması gerekir.

Say, toplumsal işlevleri açısından müziğin, bireyler arasında bağlar kurduğunu, ortak duygu ve düşünce-
lerin oluşmasını sağladığını vurgulayarak, müzik ve kültür arasındaki bağı şu şekilde ifade etmiştir: Müzik 
aslında kültürel bir olgudur. “Kültürün oluşmasını ve biçimlenmesini doğrudan etkiler. Geçmiş ile gelecek 
arasında bağlar kurar. Kültürün hem nedeni hem de sonucu olan insanı, insan değerlerini dile getirir” (Say, 
2001: 19). Bu çerçevede müzik olgusu kültürün oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında büyük roller 
üstlenmekte ve oldukça önem taşımaktadır. Kültürün yüzyıllar boyunca hem insan etkileşiminde hem de 
kültürel bir köprü kurma bağlamında büyük bağlar oluşturduğunu da söylemek mümkündür.

Kültürün en önemli boyutlarından, en temel taşlarından ve başlıca değişkenlerinden biri müziktir. 

“Müzik insanlığın varoluşundan bu yana bireyi ve toplumu besleyen başlıca ‘insanca yaşam ve kültür’ damar-
larından biridir. Müzik kültürü bu damardan bireye ve topluma akan kendine özgü bir kültürel özsu’dur. Müzik 
kültürü temel kaynağı insanla birlikte geçirdiği evrim sürecinde, bazen çabuk bazen yavaş, ama sürekli oluşkan 
gelişken, değişken, dönüşken bir özellik gösterir” ( Uçan, 2000: 10 ). 

Günay’a göre ise müzik kültürü, toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun, genel kültürünün yanında 
kazandığı müzik sanatına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile müzik ortamlarında geçerli ahlak 
kuralları, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün olarak tanım-
lamıştır (Günay, 2006: 99).

Bireyler dünyaya geldikleri günden itibaren yaşantıları içerisindeki olgularla, çeşitliliklerle toplumdaki 
yerlerini alırlar. Her birey ailesi ve yaşadığı çevre içerisindeki müziksel davranışlarla belli yaşantılar oluş-
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turur ve müzik kültürü kazanımlarını elde eder. Dolayısıyla müzik kültüründe aile ve çevre unsurlarının 
büyük ölçüde önemli olduğunu söylemek mümkündür. 

“Müzik sanatı ve müziğin toplumdaki etkileri söz konusu olunca içinde müzik ile ilgili öğretim alanları olan tüm 
okullar, müzik üreten gruplar, kuruluşlar, kullanılan çalgılar, dinleti salonları, müzik dinleme alışkanlıklarımız, 
konserlerde uyduğumuz görgü kuralları, elektrikli müzik araç gereçleri vb. insan ürünü olarak kültürün parça-
larıdır” (Karaburun Doğan, 2016 :3). 

Bu çerçevede kültürün parçalarından olan, toplumumuzda sosyal hayat içerisinde müzik kültürünün olu-
şumunu, gelişimini ve aktarımına destek olmak için oluşturulmuş, bireylerin sosyalleşmesini, evrensel bir 
dil olan müziğin nesilden nesile aktarımını sağlamak, bulunduğu şehrin sosyo-kültürel ve müzik kültürüne 
katkı sağlamak adına oluşturulmuş örgün eğitim veren kuruluşlar, kurslar ve dernekler vardır. Günümüzde 
teknolojik gelişmelerin etkisi ile azalan, müzik kültürünü yaşatma ve aktarma anlamında sınırlı sayıda var 
olan ve öz kültürümüz olan geleneksel Türk müziğini icra etmeye çalışan bu kuruluşlardan olan dernekler, 
insanların müzik gereksinimlerini karşılamak, sürekli yapılan çalışmalar ile kültürün oluşumunda ve sosyal 
sorumluluk projeleri çalışmaları ile toplumla oldukça etkili etkileşimde bulunarak müzik kültürü için büyük 
ölçüde önem taşımaktadır. Ayrıca bu derneklerin kültüre katkıları yadsınamayacak derecede de fazladır. 

Kültürün en güzel ifadesi olan müziğin insanlar üzerindeki pozitif ve kalıcı etkisi artık bugün bilim 
tarafından da kanıtlanmış bir gerçektir. Müzik gençlerin yaşadığı çevreye ve dolayısıyla topluma katılımını 
ve kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayan araçların başında gelmektedir. Dolayısıyla günümüzde hayatın 
zor şartlarının içerisinde nefes alamayan bireylere, özellikle gençlere müziğin eşsiz gücüyle buluşturmak 
ve bireylerin rahat bir nefes alabilecekleri müzik kurumları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca müzik ku-
rumlarının müzik alanında çalışmak isteyen ve eğitim almak isteyen, meslek olarak müzik odaklı meslek 
edinmek isteyen kişilere destek verici çalışmalarının bulunduğu gözlemlenmiştir.

Bu doğrultuda bu çalışmada, müzik kurumları içerisinde yer alan müzik derneklerinden Van Türk Musi-
ki Derneği’nin bilim sanat ve eğitim odaklı faaliyetleri sınıflandırılarak derneğin müzik kültürüne katkıları 
ortaya çıkarılmıştır.

1.1. Van Türk Musiki Derneği’nin Tarihçesi, Misyonu ve Vizyonu

Van Türk Musiki Derneği, Türk Sanat Musikisini ve Türk Halk Müziğini geleceğin teminatı olan genç 
kuşaklara sevdirmek, onları ve bu işe amatör bir ruhla gönül vermiş bireyleri bir araya getirerek müzik kül-
türünü geliştirmek, Türk müziğini konusunda eğitim ve öğretim yolculuklarına katkıda bulunmak ve kendi 
öz kültürümüz olan Türk müziğinin saygınlığını artırarak nesilden nesile geçmesine yardımcı olma amacını 
taşıyan gönüllü bireylerden oluşan bir topluluktur. Dernek 1993 yılı ekim ayında kurulmuş ve o tarihten 
itibaren müzik çalışmalarına devam etmektedir. Dernek tüzel kişilik kazanmadan önce Avukat Alper Önder 
ve Prof. Dr. Yaşar Şenler şefliğinde çalışmalarını çeşitli mekânlarda sürdürmüş ve bu çalışmalarda Türk 
müziğinin genç nesillere aktarılmasında büyük mesafeler kat etmiştir. Belli bir düzeye ulaştıktan sonra 
çalışmalarını daha geniş kitlelere ve Van halkının birebir müzikle kucaklaşmasını sağlamak için dernek ku-
rulması aşamasına geçilmiştir. Kurucu üye olan Fikret Paköz, Zerrin Akköprü Eskitaşçıoğlu, Aydın Adıyan, 
Korkmaz Karabulut, Mehmet Gedik, Kubilay Cabir ve Hasan Tekin girişimleri sonucu 1993 yılında Prof. 
Dr. Hanefi Özbek şefliğinde Van Türk Musiki Derneği adı altında bir dernek kurularak çalışmaların bu çatı 
altında yapılmasına başlanılmıştır.

Kuruluşundan bugüne kadar binden fazla eserin geçildiği dernekte, yaklaşık bin beş yüz müziksever 
derneğin 26 yıllık tarihinde bu dernek çalışmalarına katılmış ve konser sunumlarında bulunmuştur. Şu 
anda altmış aktif kişiden oluşan bir koroya sahip olan dernek her yıl il merkezi başta olmak üzere, bağlı 
ilçelerde ve diğer illerde de konserler vererek Van müzik kültüne önemli katkılar sağlamış ve büyük takdir 
toplamıştır. Dernek her yıl Eylül ayına başlayıp, Haziran ayında sona eren bir sezon periyodunda, haftanın 
belirli günlerinde çalışmalar yapmakta ve her sezon ortalama 4-5 konser icra etmektedir. Dernekte ayrıca 
bugüne kadar Emine Aslan, Ferhat Kılınçarslan, Dilşan Aslan, Jülide Delibaş şefliklerinde Gençlik Korosu, 
Tasavvuf Korosu, Çocuk Korosu kurularak konserler verilmiş ve hala dönemsel olarak bu korolar devam 
ettirilmeye çalışılmıştır. Türk Müziğinin genç kuşaklara aktarılması yönünde başarılı çalışmalar yapan der-
nek enstrüman konusunu da ihmal etmemiştir. Dernek 2017/2018 de kalkınma bakanlığı bünyesinde Sodes 
projesi uygulamış ve bu proje ile 40 öğrenciye ud, kanun ve ney dersleri verilmiştir. Bu kapsamda deza-
vantajlı bireyler de projede yer almıştır. Tarihinde ilk kez Bahçesaray ilçesinde Klasik Türk Müziği konseri 
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düzenlenmiş ve büyük bir beğeni toplamıştır. Dernekte yetişen birçok genç müzisyen konservatuar ve mü-
zik eğitimi bölümlerini kazanmıştır. Yine dernekte yetişip de yurt çapında başarılara imza atmış değerler 
de mevcuttur. Jülide Akdeniz, Burcu Demirel, Muhterem Kibarkaya, Emine Aslan Duman ve Özlem Pur-
kuloğlu TRT’ nin açmış olduğu sınavlarda bölge ve Türkiye birinciliklerinin yanında ülke çapında önemli 
başarılar elde etmişlerdir. Dernek 1993-2008 yılları arasında Prof. Dr. Hanefi Özbek, 2008-2018 yılları ara-
sında Ekrem Altıntaş ve 2018 yılı itibari ile Ferhat Kılınçarslan şefliğinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Dernek kurucularından olan ve dernek yönetiminde yer alan Zerrin Eskitaşçıoğlu Akköprü; Van gibi göç 
alan bir doğu şehrinde, 26 sene Klasik Türk Müziğini yaşatmış olmanın ve bu kültürü devam ettirmenin ne 
kadar önemli olduğunu vurgulamış, ayrıca her sene onlarca çocuğu zararlı durumlarda kurtarıp temiz bir 
çevreye sokmanın ve bu okul görevi gören mecranın Van ili için büyük katkıları olduğunu ifade etmiştir. 
Ayrıca Van Türk Musiki Derneği’nin, TRT Ankara Radyosu Kanun Sanatçısı ve Koro Şefi Tahir Aydoğ-
du, Grup Ofis kurucusu Gürşen Sevinç ve TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı ve Bestekar Kadri Şarman 
Tarafından 2015 yılında kurulan Türk Müziği Federasyonuna (TÜMFED)  üye olduğunu da aktarmıştır 
(Akköprü, 2019).

1.2. Problem Durumu

Araştırma, Van Türk Musiki Derneğinin Van İlinin sosyo-kültürel yapısına ve Müzik Kültürüne katkıları 
nelerdir? Sorusuna yanıt arayacaktır.

1.3. Alt Problemler

1. Van Türk Musiki Derneğinin, Van iline sağladığı eğitim odaklı çalışmalarının katkıları nelerdir?

2. Van Türk Musiki Derneğinin Van iline sağladığı bilim odaklı çalışmalarının katkıları nelerdir?

3. Van Türk Musiki Derneğinin Van iline sağladığı sanat odaklı çalışmalarının katkıları nelerdir?

4. Van Türk Musiki Derneğinin yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinin Van iline katkıları nelerdir?

 1.4. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma;  Van Türk Musiki Derneği’nin Van ilinin sosyo-kültürel yapısına ve müzik kültürüne kat-
kılarının neler olduğunun tespit edilmesini amaçlamaktadır.

1.5. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma, ülkemizde müziğe ve müzik kültürü çalışmalarına gönül vermiş müzik topluluklarının, 
bulundukları ilde yapmış oldukları önemli çalışmaların, topluma ne ölçüde faydası olduğunu anlamak, 
yapılan çalışmaların genç kuşağa aktarımı, toplumdaki genç bireylerin buralarda kazanılıp hayata hazır-
lanması, ayrıca Klasik Türk Müziğinin halka aktarılması ve yaşatılması çalışmalarının ne ölçüde değerli 
olduğunu anlamak ve bu alanda yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutması bakımından büyük önem 
taşımaktadır.

1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma, Van Türk Musiki Derneğinin Van ilinin sosyo-kültürel yapısına ve Müzik Kültürüne katkıları 
konusunun 2003-2019 dönemi itibari ile Van Türk Sanat Musiki derneğinin çalışmalarının değerlendiril-
mesi ve araştırma sürecinin elverdiği koşul ve olanaklar ile sınırlandırılmıştır. Araştırma verileri, kaynak 
taraması ve Dernek çalışanları ile yapılan görüşmeler ile sınırlandırılmıştır.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli/Deseni

Bu araştırma, nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmada; Van Türk Musiki Derneği’nin Van ilinin 
sosyo-kültürel yapısına ve müzik kültürüne katkıları konusunda durum tespiti yapılacağından, araştırma 
betimsel bir nitelik taşımaktadır.
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2.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın birinci aşamasında, kaynak taraması yapılmış, konu ile ilgili literatür taranmıştır. Daha 
sonra yapılan görüşmeler ile Klasik Türk Müziğini yaşatma ve aktarma amacı taşıyan Van Türk Musiki 
Derneği’nin sosyo-kültürel çerçevede ‘bilim, sanat ve eğitim odaklı’ çalışmaları sınıflandırılarak tablo ha-
line getirilip yorumlanmaya çalışılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada yer alan nitel veriler kaynak tarama ve yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 

2.4. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Van ilinde bulunan Klasik Türk Müziği topluluklarıdır. Örneklem grubu ise 
1993-2019 yılları arasında, Van ilinde çalışmalarını sürdürmekte olan Van Türk Musiki Derneğidir. 

3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde Van Türk Musiki Derneği’nin Van İline Sosyo-kültürel ve Müzik kültürü çerçevesinde ya-

pılan çalışmaları bilimsel, sanatsal ve eğitsel olarak sınıflandırılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

3.1. Van Türk Musiki Derneği Tarafından Gerçekleştirilen Bilim Odaklı Etkinlikler

Çalışma Türü Etkinlik Adı

Projeler

SODES Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında “Senden Başka NEY ’imiz Var Projesi. 
Bu proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesine gezi düzenlenmiştir. Dernek Şefi 
Ferhat Kılınçarslan, dernek Kanun sazı sanatçısı Dilşan ASLAN eşliğinde 3 öğrenci geziye 
götürülmüştür. Çalgı Bölümleri gezilerek, İTÜ hocaları ile söyleşi yapılmıştır.

Sempozyum,
Konferans

Dernek Kanun Sanatçısı Dilşan Aslan Yıldız Teknik Üniversitesinde Değerli Kanun 
sanatçılarından olan Ruhi Ayangil ve Halil Karaduman ve diğer değerli kanun sanatçılarının da 
bulunduğu Uluslar arası Kanun Sempozyumuna katıldı. (2005).
Dernek Kanun Sanatçısı Dilşan Aslan İstanbul’da Göksel Baktagir’ inde bulunduğu Uluslar 
arası Kanun Sempozyumuna katıldı ve bir eser icra etti (2012).
Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı’na hem bulunmuş hem de bir konser verilmiştir.
(2007).
Van Gölü Hidrolojisi ve Kirliliği Konferansına katılım sağlanıp dinleti verilmiştir. (2008).
DSİ Genel Müdürlüğünde yapılmış olan Eğitim seminerlerinde katılım ve dinleti 
yapılmıştır(2004).

Söyleşiler, Fasıl 
Dinletisi

Türk Bestecisi, Müzikolog ve Müzik teorisyeni olan Yalçın Tura ile söyleşi yapıldı (2006).
TRT İstanbul Radyosu Viyolonsel Sanatçısı Serdar Açın, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu Klasik Kemençe Sanatçısı Munise Reyyan Kurbani, TRT Ankara Radyosu Usta 
Klarnet Sanatçısı Salih Çağlar, TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı Van’lı Mehmet Özkaya, TRT 
İstanbul Radyosu Keman sanatçısı Turay Dinleyen gibi değerli sanatçılar Derneğin 20. Yıl 
konseri için Van iline gelmiş hem söyleşi yapmışlar hem de konserde dermek saz sanatçıları 
ile eserler icra etmişlerdir (2013).
İstanbul Devlet Türk Müziği Ud Sanatçısı Necati Çelik Van iline 3 kez gelmiş Dernek ile hem 
söyleşiler yapmış hem de konserlere katılım sağlamıştır. (2007,2008,2017). 

Tablo 1 incelendiğinde Van Türk Musiki Derneği’nin uzun yıllar içerisinde bilimsel alanda 1 proje, 5 
sempozyum ve çalıştay çalışmaları, birçok sanatçı ve değerli hocalar ile söyleşilerde ve fasıl dinletilerinde 
bulunulduğu görülmektedir. Dernek hem konserleriyle hem de değerli hocaları Van halkı ile buluşturarak 
Van müzik kültürüne ciddi katkılar sunmaktadır diyebiliriz. Ayrıca Sosyal etkinliklerin sınırlı sayıda oldu-
ğu Van ilinde yapılan bilimsel ağırlıklı sempozyum ve çalıştaylara katılım sağlanarak, diğer katımcıların 
bilimsel çalışmalarının yanında hem Van ili kültürünü hem de Van müzik kültürünü tanımalarına imkan 
sağlamışlardır. 
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3.2. Van Türk Musiki Derneği Tarafından Gerçekleştirilen Sanat Odaklı ve Sosyal Sorumluluk 
Çalışmaları İçeren Etkinlikler 

 Tablo 1.
Konserler ve Etkinlik Adları
1.Merhum Bestekârlar Anısına Konserler yapılmıştır.  Avni ANIL ve Sadettin Kaynak Eserleri Konserleri.
2. Engelliler Haftası Konseri. (Engelli Çocuklar için Konserler verildi).
Engelliler Korosu kurulup, birlikte konserler düzenlendi.
3. 2 kez Polis Haftası Konserleri düzenlendi.
4. Her yıl 2 Nisan Van’ın Kurtuluşu Konserleri verilmiş ve Van Türküleri Seslendirilmiştir.
5. 2 kez Lösemili çocuklar için konserler düzenlendi.
6. Her yıl Ramazan Çadırlarında Halka Ramazan Akşamları kapsamında Tasavvuf Konserleri verildi.
7. Bahçesaray ilçesinde ilk kez 2010 yılında Klasik Türk Müziği Konseri düzenlendi.
8. Tabipler Odası daveti ile yapılan Tıp Bayramları Konserleri düzenlendi.
9. Iğdır Üniversitesi Rektörü daveti ile Iğdır ilinde bir konser düzenlendi.
10.Tatvan, Bahçesaray, Doğubeyazıt, Bitlis, Gevaş, Çaldıran İlçelerinde konserler düzenlendi. 
11. 1 kez Sağlık Gönüllüleri Haftasında Konser verildi ve konserin geliri sağlık gönüllüleri vakfına verildi.
12. 2018 de İlk kez açık hava konserleri verildi.
13. 2018 de Avm de tanıtım günleri yapıldı ve bu kapsamda konserler verildi.
14. Turizm Haftası kapsamında Van Kalesinde standlar kuruldu ve konserler düzenlendi.
15.Van Öğretmenler Derneği için konser yapıldı.
16. Van Devlet Su işleri kapsamında konserler verildi.
17.Van Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Kutlamalarında konserler verildi.
18. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi için konserler verildi.

Tablo 2 incelendiğinde Van Türk Musiki Deneği’nin sanat ve sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 
çok sayıda çalışma yaptıkları görülmektedir. Dernek Lösemili çocuklar ve sağlık gönüllüleri vakfı yararına 
yaptıkları konserler ile morale ihtiyacı olan bireylere hem destek olmuş hem de verdikleri konserlerden 
elde edilen gelirleri bu kurumlara bağışlamıştır. Bu kapsamda yine Engelli bireyler için bir koro kurulmuş 
ve Engelliler haftasında engelli çocuklara konserler verilerek yine sosyal sorumluluk kapsamında büyük 
görevler üstlenmiştir. Sanat çalışmaları kapsamında Türkiye’nin önemli sanatçılarından ve bestekârların-
dan olan Avni Anıl ve Sadettin Kaynak anısına konserler düzenlenmiştir, bu sanatçıların güzel eserleri icra 
edilmiştir. Ayrıca Van ilinde bulunan birçok kurumla işbirliği yapılarak farklı etkinlikler gerçekleştirmiş-
lerdir. Bu kapsamda Devlet su işleri, il halk kütüphanesi, Van Devlet Tiyatrosu ve Öğretmenler Derneği 
çalışmalarına ve Van iline katkı sağlamak anlamında daha birçok kuruma destek olmuşlardır. Her sene Van 
ilinin kurtuluşu, polis haftası, turizm haftası, tıp bayramı çerçevesinde de konserler düzenlenmiştir.

3.3. Van Türk Musiki Derneği Tarafından Gerçekleştirilen Eğitim Odaklı Etkinlikler

Tablo 2.
Çalışma Türü Etkinlik Adı

Kurslar

Her yıl
Org Kursu
Bağlama Kursu
Gitar Kursu
Ud Kursu
Kanun Kursu
Ney Kursu
Keman Kursu
Piyano Kursu
Nota , bona ve solfej kursları
Nazariyat Dersleri
Üniversitelerin Müzik Bölümlerine Öğrenci Yetiştirmek için Hazırlık Kursları
Türk Halk Müziği Korosu Çalışmaları
Türk Sanat Müziği Korosu Çalışmaları 

Yarışmalar

Emine Aslan Duman
Jülide Akdeniz,
Burcu Demirel, 
Muhterem Kibarkaya, 
TRT’nin Açmış olduğu yarışma ve sınavlarda Klasik Türk Müziği ve Ses alanında dereceler almışlardır.
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FOTOĞRAF SANATINDA SOYUTUN İNŞASI: GÖRÜNGÜSEL 
ANLAM ÜZERİNE KAVRAMSAL DENEMELER VE SEMİYOTİK 

ÇÖZÜMLEMELER

İmran UZUN1

Özet
Fotoğraf sanatındaki aşkın düşünceyi irdeleyen bu çalışma, soyut kavramların üretilmesinde gerçekliğin 

fenomenolojik gösterenlerinden faydalanan denemelerden ve bu denemeleri göstergebilimsel yaklaşımla 
deşifre eden bilimsel uğraşıdan meydana gelmektedir. Fotoğraf sanatının maddeye içkinliğinin tartışıldığı 
post-modern dönemde, hakikatin nesnel özelliklerini yitirdiği varsayımını konuşan post-truth çağ sanatçı-
ları soyutun maddesel aşkınlık formu olarak izlenimlere hükmettiği önermesini irdelemekte isteklidir. Bu 
çalışma, empresyonist sanatsal bakışın biçimlendirdiği soyutlama kavrayışını uzun süreli bir pratikte der-
leyen soyutlama denemeleriyle ilgili alanyazına katkı sunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın amacı, klasik 
natüralist tavırla kavramsal tavrın işbirliğinde yükselen yeni bir fotoğrafik görme biçiminin somut çıktıları 
üzerinden soyut düşünceyi anlatmak ve göstergelerin taşıdıkları anlamları soyutlayıcı bir müdahale ve ya-
ratıcı eylemle kurmaktır. Bu bağlamda, İmran Uzun fotoğraf antolojisinden 4 fotoğraf birer deneme olarak 
seçilmiş ve çalışma amaçları doğrultusunda Roland Barthes’in göstergebilimsel yaklaşımına göre çözüm-
lenmiştir. Yüzey, buz, su ve ışık temalarında soyutlanan fotoğrafik göstergelerin taşıdıkları yan anlamları 
deşifre eden bu yaklaşım, görünenin ardındaki kavramsal ve aşkın gerçeklikle kurulan araçsal ilişkiyi, 
fotoğrafın konumundan anlamaya çalışmaktadır.  Çalışma, fotoğraf üzerine yazılan, çizilen, söylenen ve 
diğer birçok yolla kayıt altına alınan düşüncelere katkı sunması ve soyut düşüncenin aşkınlığını somutun 
içkinliğindeki keşiflerle anlatması bakımından önemlidir. Çalışmanın sonuçları, hakikatle kurulan deneysel 
ilişkilerin belirli bir kavramsal çıkarım üretmedikçe yavan kaldığını, anlam mefhumunun nesnel değil nes-
neler ötesi fenomenolojik bir tavırla ideal biçime erişeceğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Soyutlama, Empresyonizm, Fenomenoloji, Göstergebilim

CONSTRUCTION OF ABSTRACT IN PHOTOGRAPHY ART: 
CONCEPTUAL TRIALS ON PHENOMENOLOGICAL SIGNIFICANCE 

AND SEMIOTIC ANALYSIS

Abstract
This study, which examines the transcendental thought in the art of photography, consists of essays 

utilizing the phenomenological manifestations of reality in the production of abstract concepts and the 
scientific endeavors that decipher these essays with a semiotic approach. In the post-modern era, when 
the immanence of the art of photography to matter is discussed, post-truth era artists, who speak of the 
assumption that truth loses objective features, are eager to examine the proposition that abstract dominates 
impressions as a form of material transcendence. This study aims to contribute to the literature on abstrac-
tion experiments which compiles the concept of abstraction formed by impressionist artistic point of view 
in a long term practice. The aim of the study is to explain abstract thought through the concrete outputs of a 
new photographic form of vision rising in cooperation with the classical naturalist attitude and conceptual 
attitude and to construct the meanings of the indicators with an abstract intervention and creative action. 
In this context, 48 photographs from Imran Uzun photographic anthology were selected as essays and 16 
of them were analyzed according to Roland Barthes’ semiotic approach for the purposes of the study. This 
approach, which decipheres the connotations of photographic indicators abstracted on surface, ice, water 
and light themes, tries to understand the instrumental relationship established with the conceptual and trans-
cendental reality behind the visible from the position of the photograph. The study is important in that it 
contributes to the thoughts written, drawn, sung, and recorded in many other ways on photography and tells 
the transcendence of abstract thought through discoveries in the immanence of the concrete. The results of 
the study show that the experimental relationships established with the truth remain uninspired unless they 

1 Öğr. Gör. Dr., Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, imranuzun@bayburt.edu.tr
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produce a specific conceptual inference, and that the notion of meaning will reach the ideal form with a 
phenomenological but not objective object.

Key Words: Photograph, Abstraction, Impressionism, Phenomenology, Semiology
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Giriş
Bu çalışmada, soyutlayıcı bir bilincin baktığı olgular evreni zamanında alınan/kayıtlanan fotoğraf ör-

nekleri, yukarıda özetlenen problematik çerçeveden hareketle incelenmektedir. Bir belge/doküman olarak 
fotoğraf ve sanat olarak fotoğraf arasındaki ayrımın geniş çaplı tartışmalara konu edildiği ‘yeni’ görsel 
kültürde, sanatın bir popüler kültür uzvu olarak aurasını/özünü kaybettiği sayıtı, çalışmanın problematik 
ilgisini teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra fotoğraf konulu yayın literatüründe, soyutlama yaklaşımı ile 
ilgili bir boşluğun tespiti önemle belirtilmelidir. Bu nedenle çalışma, güncel fotoğraf sanatçılarında nasıl 
bir soyutlama eğilimi olduğu ve bu eğilimin semiyotik kurgusunun nasıl yapıldığı probleminden hareketle 
hazırlanmıştır. Çalışma boyunca, ilgili probleme yanıt sunacağı hesaplanan örnekler seçilerek kuramsal ve 
sanatsal açıdan soyut-somut ilişkisi denkleminde açıklanmıştır.

Çalışmada, 30 yılı aşkın süredir aktif fotoğrafçılık yapan ve mesleki pratiğini son 10 yıldır ise soyut 
sanat rotasına aktaran İmran Uzun’un soyutlama çalışmalarına odaklanılmaktadır. Çalışma evreni kabul 
edilen İmran Uzun antolojisinden, amaçlı örnekleme yapılarak seçilen 4 fotoğraf, sanatçının sanat eğilimle-
ri çerçevesinde özgün tipolojisine uygun olarak seçilmiş ve geneli temsil etme amacıyla hareket edilmiştir. 
Yüzey, ışık-gölge, su, buz fenomenlerini soyut anlamlama çalışmalarında kullanan Uzun, sanatsal yönelimi 
ve soyutlama paradigmasını; ‘Bir gözüm hep dışarıdaydı’ ifadesiyle açıklamaktadır. Görme eylemini bire-
yin iç dünyası ile nesnel dünya arasındaki kesişim ve karşılaşma olarak yorumlayan Uzun, görme anıyla 
birlikte değişimin ve sentezin kaçınılmaz olduğunu savunmaktadır. Çünkü görme gerçekleştiği zaman, dı-
şarıda olan içeriye girmeye çabalarken, içerideki imgeler ise dışarıya çıkmaya çabalamaktadır. Bu çalışma-
da seçilen fotoğrafların anlamsal boyuta çözümlenmesi, soyutlama pratiğine örnek teşkil etmekle birlikte 
sanatçının iç dünyasını anlamaya da kılavuzluk edecektir. Çünkü soyutlama pratiği, sanat, felsefe, mesleki 
bilgi ve tasavvufla doğrudan bağları bulunan, içsel çatışmaların doğa tarafından uzlaştırıldığı ve bireyin 
tikelliğini teknik ve sanatsal bir dille evrenselleştirdiği epey gözenekli bir deneyimdir.

Bu çalışmada, örneklem olarak seçilen 4 fotoğraf, Roland Barthes’in göstergebilimsel yaklaşımı esas 
alınarak çözümlenecektir. Somut gösterenlerin soyut kavramlara işaret ettiği varsayımıyla hazırlanan bu 
çalışmada, fotoğraflardaki nesne estalasyonlarının hangi soyut anlamları taşıdığı incelenecektir. Barthes’e 
göre görsel öğelerin birbirileriyle ilişki kurması neticesinde düz ve yan anlam oluşmaktadır. Bu oluşum, 
fotoğrafta iki düzlemin varlığına işaret eder. Dizisel/düz anlam olarak adlandırılan birinci boyutta nesneler 
seçilir. Diğer düzlemi ifade eden dizimsel/ yan anlamda ise seçilen nesneleri anlamlandırılarak bir bütüne 
ulaşılır (Karaman, 2017:  31). Fotoğraf sanatı, nesnelerin dünyasında ilk anda meydana gelen düz anlamla-
rın yanı sıra nesnelere yüklenen soyut yan anlamları da üretir. Bu noktadan hareketle, İmran Uzun fotoğraf 
soyutlamalarında, ‘gösterenler’ olarak nesnelerin düz anlamları ve ‘gösterilenler’ olarak soyut yan anlamlar 
açığa çıkarılacaktır. Neticesinde göstergebilim bir anlam meselesidir ve somut sembollerin yüklendikleri ve 
üretmekle yükümlü oldukları anlamların keşfi ile ilgilenir. Somut ve soyut arasında diyalektik bir farklılık 
olduğu düşünüldüğünde, göstergebilimin bir çözümleme metodu olarak önemi belirginleşmektedir. Çünkü 
göstergebilimde anlam, zıtlık ve çatışma üzerine kurulmaktadır. Nesnelerin taşıdıkları anlamlar arasında-
ki kontrast, egemen anlamın kodlandığı düzeyi kurmaktadır. Bu çalışmada, gösteren-gösterilen ilişkisinin 
yanı sıra fotoğraflardaki zıtlık düzeyleri de çözümlenecektir.

Fotoğrafta Sanatında Soyutlama 
Sokrates, Platon/Eflatun, Kant ve Hegel’in ‘soyut’ olan üzerine düşündüklerine bakıldığında, somut 

fragmanların bir görüngü olduğu fikri ile karşılaşılmaktadır. Hegel’in bu durumu anlattığı ‘Tinin Feno-
menolojisi/Görüngübilimi’ adlı yapıtında anlatmak istediği şey (2016); ‘Geist’in / Töz’ün / Tin’in’ somut 
tezahürlerinin ve cismani formasyonlarının aslında, kendine yabancılaşan bir soyutluğun, yokoluşa mah-
kumiyeti ve somut varlığın sınırlarını aşmayı hedefleyen müstakbel bir kavuşma anının mutlaka tecelli 
edeceğidir. Bu görüş eskatolojik olmakla birlikte, Platon’un ‘görüngü’ fikrini temsil eden ve ileriye taşıyan 
bir düşünseli beslemesi açısından önemlidir. Nitekim Kant’ın (1999) deneysel gerçekliğe ilişkin ‘a pos-
teriori’ kavramsallaştırmasının karşısında duran ve deneysel olmayan ‘a priori’, transendental/aşkın bir 
tecrübe ile keşfedilmeye açık durmaktadır. Kant’ın ‘Pratik Aklın Eleştirisi’nde tartıştığı ‘sentetik a priori 
mümkün müdür?’ sorunsalı, sanatçının aşkın sanat eylemleri ile gerçekliği keşfetme çabasında bir referans 
olmaktadır. Çünkü deneye/tecrübeye dayanmayan aşkın bilginin, yani Töz’ün bilgisinin karşılığı olan a 
priori, sanatçının deneyimlenmemiş ve deneyimlenmesi mümkün olmayan yaratıcı dünyasında temsil edil-
mekte, aranmakta ve temas etmenin yolları sınanmaktadır. Neticesinde deneyim, kimi yaklaşımlara göre 
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kendinden varoluşa sahip iken soyutluğu ve düşünceyi/bilinci merkeze alan yaklaşımların ana ekseni, belir-
lenimci/determinist bir hattı takip etmektedir. Marks (1978), Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı kitabının 
önsözünde özetlediği ‘Tarihsel Materyalizm’ görüşünde, ‘İdealist’ felsefe ve sanata karşı; bilincin maddi/
olgusal dünya ile kurulan toplumsal ilişkilerle biçimlendiği ve düşünselin ardında maddi pratiklerin, yani 
praksisin aranması gerektiği savı her ne kadar etkili dursa da ekonomi politik çalışmalar için işlevselliğini 
koruyan bu görüş, sanatın soyut karakterinde karşılıksız kalabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, fotoğ-
rafın somut göstergelerin terkibi ile soyutladığı anlamlar dünyasının keşfi, daha çok maddeler ötesi/aşkın 
bir soyut anlamın varlığı varsayımına dayanmaktadır.

Daha önce duyusal, görünebilir olan gerçekliği, doğayı tekrarlayan fotoğraf, şimdi bu görevi bırakır ve 
bir başka varlığı, duyusal ve görünebilir olmayan bir varlığı görünür-kılmak ister. Paul Klee’in söylediği 
gibi:  “Sanat, artık, görünebilir olan şeyi tekrarlamaz, tersine görünür kılar.” Bu ‘görünür kılınacak’ şey ise, 
duyularla kavranan nesneler değil, ama onların anlamıdır, nesnelerin soyut düşünsel varlığıdır. Duyusal 
gerçeklikten özce farklı olan bu düşünsel soyut varlık, yeni bir tavır alma isteğini de beraberinde getirir. Bu 
tavır alma, doğa ve nesneler karşısında duyusal değil, düşünsel bir tavır almadır. Bu tavır alma ile birlikte, 
yalnız bir düşünsel-soyut varlık kavranmış olur. Sanat, bu yeni değerler dünyasında soyut-düşünsel bir bo-
yut içinde şimdi karşımıza çıkmış olur.(Tunalı,1983: 137).

Soyut sanat, doğası gereği tinselliğe yönelir. İç görüsel bir sezgi ile nesneyi, insanı ve evreni görür. 
Soyut sanatçılar, ruha dokunma, ruhsal bir resim yaratma içgüdüsü ile hareket etmişlerdir. Soyut sanat, 
bir yanıyla bilimsel gelişmeleri izlemiş, diğer yanıyla dini kaynaklardan beslenmiş, soyut sanatçılar, farklı 
doğalardaki kaynakları kullanmışlardır (Çelikkan,2018: 57).

Dora Vallier’in saptadığı gibi Worringer, uygarlıklar boyunca tanrıların ezici gücünün ve de tersinin, 
yani bir tehdit olarak hissedilen varoluşun belirsizliğinin insanı gerçekten saptırdığı anlar olduğunu göz-
lemler:  Duyarlılık erişilmez olanın esiri kaldığından, sanat soyutlamaya yönelir, çünkü gerçeği aşabilecek 
tek şey yalnızca soyut biçimdir (Bonfand, 2015: 11). Kandinsky’ye göre “soyut”, bir çizim süreci sonunda 
dünyadan kaynaklanan şeyin ifadesi değildir; beliriştir, tekil belirişler, burada bir tablodan, dolayısıyla bi-
rinci derece bir belirişten yola çıkarak yol açtıkları göz kamaşmasıdır (Bonfand, 2015: 16).

Çağın başında Wilhelm Worringer, sanat tarihine yeni bir araştırma mantığı getirirken, tüm sanat ya-
ratmaları için iki kavram saptamak ister. Bu iki kavram, iki temel içtepiyi, iki psikolojik fenomeni karşılar. 
Bunlardan biri, bütün natüralist eğilimli sanat anlayışlarının dayandığı özdeşleyim (Einfühlung) içtepisi, 
öbür de tüm anti-natüralist, soyut eğilimli sanat anlayışlarının dayandığı ‘Soyutlama (Abstraktion)’ içtepi-
sidir. Özdeşleyim kavramını, Theodor Lipps’den alan Worringer, bununla; doğaya yönelik, doğa ile mutlu 
bir ilgi kurmak isteyen sanat üsluplarını açıklamak ister (Tunalı, 1983: 140).

Modern sanatın dili soyutlamaya yatkın olsa da, sanatta soyutlamanın kökenleri insanlığın ilkel dönem-
lerine dayanır. İlkel insan, kendi yaratımı olan aletlerin niteliklerini genellemiştir. Bu yaratma vasıtasıyla, 
soyutlama sürecini açmıştır. İlk insanların simge ve semboller ile soyutlamaları, bilgi paylaşımına olanak 
sağlamaktaydı. İnsanlığın ilk soyutlama örneklerinden sonra, modern sanat dönemindeki soyutlamalara 
kadar geçen süreçte bilgi ve bilinç durumu ne kadar ilerleme göstermiş olsa da, insanların duygu durumları, 
korkuları, tedirginlikleri her dönemde benzerlikler göstermektedir. Korkular, güvensizlik duyguları ile başa 
çıkmada, soyutlama faaliyetleri, yeni, bir dünya yaratabilme aracı olmuştur. İlkel kültürler döneminde bile 
doğal objeler, soyut biçime yaklaşan deforme şekilde gösterilmiş, Worringer, taklit sanatından önce soyut 
sanatın var olduğunu iddia etmiştir. Herhangi bir sanat dalında, şekilselliğin geri planda tutulması, zihinsel 
yapı ve düşünme gücünün açık bir göstergesidir ve insanın yaratıcı dünyasını ortaya koymaktadır (Çelik-
kan, 2018: 27).

Amaç ve Yöntem
Bu araştırmanın amacı; sanatsal bir perspektif ve soyut anlam kompozisyonu oluşturma gayretiyle çe-

kilen fotoğraflar özelinde açığa çıkan soyut anlamı tahlil etmek ve bu anlamın doğasını irdelemektir. Araş-
tırmanın bir diğer amacı ise; fotoğraftaki ışık konumlandırma ve gölgeleme tekniklerinin, soyut anlamın 
doğasına nasıl bir tesirde bulunduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda, araştırmada şu temel sorulara yanıt 
aranacaktır;

• Fotoğraflardaki soyut anlamı kuran temel saikler nelerdir?



İmran UZUN • 281 

• Fotoğraftaki somut göstergeler ile soyut anlam arasındaki ilişki nasıl kurulmaktadır?

Araştırmada veri toplama ve analiz tekniği olarak, göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılacak-
tır. Göstergebilim, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki üzerine kurulmaktadır. Gösterenler düzlemi 
anlatımı, gösterilenler düzlemi ise anlamsal içeriği oluşturmaktadır (Barthes, 1993: 41). Dolayısıyla bu 
yöntem, fotoğraftaki somut gösterenler ile soyut gösterilen arasındaki ilişkiyi tahlil etmek açısından olduk-
ça elverişlidir. Çünkü Gösterge bilim doğrudan doğruya sadece göstergeler ile değil, anlamla, göstergelerin 
anlamlarıyla ve anlamın üretilmesiyle ilgilenen bir etkinliktir (Rifat, 2001: 156). Bu bakımdan araştırmada, 
öncelikle fotoğraflardaki somut gösterenler tespit edilecek, sonrasında ise ışık ve gölge tabanlı gösterenle-
rin işaret ettiği soyut anlam gösterilenleri üzerinden semiyotik düzeye ulaşılacaktır.  

Fotoğrafta Soyutlama Örnekleri ve Göstergebilimsel Çözümlemeler
Sanatçı bu metindeki soyut çalışmalarında fotoğraf gerçeğini bozarak, kolaj yaparak -ki bu soyutlamalar 

genelde örneklerine bakıldığında daha çok kübist çalışmalar gibi durmaktadır- dijital manipülasyonlarla, 
fotoğraf baskı ve farklı çekim teknikleriyle değil, salt geleneksel gerçeklik ilkesiyle fotoğrafta ritim, denge, 
renk, ışık ve zaman zaman kompozisyonlar da oluşturarak büyük oranda natüralist soyutlamalara gitmiştir. 
Sanatçının natüralist soyutlamayı tercih etmesinin sebebi, doğayı insanüstü bir form, organik biçimleniş 
ya da inorganik bedenlenme olarak görerek, doğada bir aşkınlık duygusunu tatmin etmeyi seçmesidir. Bu 
çalışmalarda sanatçı kendi soyutunu, insanın elinin değmediği, ilişki kurmadığı bir doğal form üzerinden 
ortaya koymaktır. Sanatçı aslında soyutlamalarında kendine özgü anlamları doğaya atfeder, doğaya yükler. 
Böylece sanatçı bu doğallığı kendi anlam ve düşünce dünyasında görmek istediği gibi fotoğraflar. 

Buz Üzerinden Fotoğrafta Soyutlama Örneği 

Fotoğraf 1. Büyük Doğuş Nebulası 
Evrenin oluşumuna ilişkin yaygın kabul gören ‘Big Bang/Büyük Patlama’ teorisi, nebula oluşumların-

daki doğuş olaylarının birbirini tetikleyerek genişlediği varsayımıyla hareket etmektedir. Bu fotoğraftaki 
soyut anlatı, evrenin doğurganlığını ve büyük doğuşları simgeleyen bir nebula formunu yansıtmak ve kao-
tik varoluşun gizemli gözeneklerini resme yakın bir dilde buluşturmaktır. Nebula olarak tasvir edilen bulut-
su görünümün aynı zamanda döllenmeye hazır bir yumurta ile benzeş olması, doğuşun insansı suretlerini de 
fotoğraftaki soyutun anlatı sathına dahil etmiştir. Yıldızların meni olarak düşünülmesiyle birlikte, evrensel 
doğumun insani doğumla ortak yönlerinin keşfi amaçlanmıştır. 

Fotoğraftaki zaman ve mekan oldukça göreceli, kozmolojik ve değişkendir. Zamanı bildiren ‘gündüz’, 
‘gece’ ‘saat’ ya da tarih gibi kavramların geçerliğini ve ardışıklığını göreli olarak sürekli başka formlara 
devrettiği evrende, mekanlar üstü bir mekan ve mekanların çok daha ötesinde büyüyen bir maddesizlik 
ortamı vardır. Yaşamın maddeyle sınırlanmadığı evrenselliği temsil eden fotoğrafta, maddenin boşluktaki 
konumu ve boşluğun içerisindeki hiçlikten doğan madde karmaşasına bir atıf vardır. 

Fotoğrafta siyah ve beyaz renkler arasındaki ontolojik çatışma, melez bir form olan gri renk kullanımı 
ile yumuşatılmış ve uzlaşı yaratılmıştır. Diyalektik prensiplerine göre tez (beyaz)-anti tez (siyah)-sentez 
(gri) formülasyonunun uygulandığı renk skalasında, yaşam denilen mefhumun aslında varlık ve yokluk 
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arasındaki müzakere ve uzlaşmadan kaynaklandığı mesajı verilmektedir. Ancak doğuş öncesi yokluğu sim-
gelemek için siyahın baskın tonları kullanılmıştır. 

Fotoğraftaki gösteren-gösterilen ilişkisi, yokluktan varlığa geçişin evrensel ve insani boyutlarını soyut 
olarak tasvir etmekte kullanılmıştır. Zıtlıklar ise, doğum ile ölüm arasındaki yaşamsal mücadelenin sıcak 
anlarını niteleyen bir sıfatlar dili olarak düşünülmüştür. 

Tablo 1. Fotoğraftaki Gösteren-Gösterilen İlişkisi

Somut Gösteren Somut Gösterilen Soyut Gösterilen
Siyah Renk Evrensel Boşluk Maddesiz Varoluş/Ana Rahmi
Buz Evren Büyük Doğuş
Buz Yumurta Doğurganlık
Işık yansımaları Yıldızlar Kaotik Yaşam/Sperm
Sokak Lambası Nebula Büyük Doğurganlık 

Gösterenler evrensel ve insani benzerliğe gönderme yaparken, somut gösterilenlerin taşıdıkları anlam 
doğuşu simgelemektedir. 

Tablo 2. Fotoğraftaki Temel Kavramsal Zıtlıklar

Varoluş Yokoluş
Doğum Ölüm
Doğurgan Kısır
Kaos Düzen
Maddi Maddi Olmayan

Fotoğrafın anlatmakla mükellef olduğu soyutluk, varoluş ve yokoluş arasındaki aksta meydana gelen 
kavramlar kargaşasında bir düzen oluşturmayı hedeflemektedir. Yaşamı hayret uyandıran mükemmelliğini 
sunan kaos, düzen mekanizmaları ve yaşam prodüksiyonları tarafından terbiye edilerek varoluşu zengin-
leştirmektedir. Fotoğraftaki temsil, ölümün kol gezişine karşılık büyük doğuşların direnişini sembolize 
etmektedir.  Çünkü ölüm evrenin olağan durumsallığıdır. Yaşam için büyük bir çaba ve varoluşsal krizler 
gerekir. Bu nedenle doğmak için öncelikle yokluğu alt etmek gerekir. Fotoğraftaki soyutluk, yokluğu alt 
ederek büyüyen ve devasa doğumlarla yaşam üreten doğurganlık mekanizmalarını çatışmalar merkezinde 
işlemiştir. 

Su Üzerinden Fotoğrafta Soyutlama Örneği

Fotoğraf 2. Akışkan Kanatlar
Çağlayan bir su formunun anafor yarattığı anı yansıtan fotoğrafta, suyun saydamlığı ardındaki doğal 

görünümle anafor alanlarındaki görüntüsel oluşum arasında biçimsel bir fark tanımlanmıştır. Anaforun 
biçimsel yoğunluğu fotoğrafın üst tarafında, durgunluğun saydamlığı ise alt tarafta konumlandırılmıştır. 
Oluşturulmak istenen ‘kanat açan şahin’ görünümü, suyun yüzeyindeki hareket farklılıkları ile yakalanmıştır. 

Özgürlüğün zor koşulları ve mücadeleci karakterini anlatmak için başvurulan soyutlama yaklaşımı, bir 
şahinin yırtıcı kişiliği ve gücüyle özdeşleştirilmiştir. Özgürlük ile uçmak arasında bağıntılar kuran anlatıda, 
suyun mukavemetine kendi özgül ağırlığı ile karşı koyan şahinin gücü gösterilmiştir. 
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Doğal gün ışığından faydalanan anlatı, mekanlar arasında bir yer değişmece oluşturmuştur. Gökyüzü, su-
yun hüküm sürdüğü mekanda ve suyun oluşturduğu biçimler kullanılarak mekânsal niteliklerini kazanmıştır. 

Anlatıda kullanılan yeşil, mavi ve beyaz tonlar, özgürlük vurgusu taşımaktadır. Özgürlüğün göksel taraf-
larını simgeleyen açık mavi renk yoğunluğu, suyun ışığı yansıtması nedeniyle doğallık özelliklerini koru-
maktadır. Gökyüzü, su üzerindeki yansımasıyla kendini yeniden kurmuş ve başkalaşan formlara dağılarak 
biçimlerle iç içe geçmiştir. 

Fotoğraftaki göstergelerin genel temasında yer alan özgürlük vurgusu, suyun farklı biçimlenişleri saye-
sinde anlatılmıştır. Gösterenler-gösterilenler ilişkisinde somut göstergelerin soyut karşılıkları özgürlüğün 
karakterini açıklayan ayrıntılar olarak düşünülmüştür. 

Tablo 3. Fotoğraftaki Gösteren-Gösterilen İlişkisi

Somut Gösteren Somut Gösterilen Soyut Gösterilen
Su Yüzey Şahin İnsan
Su Yüzey Kanat Özgürleşmek
Su Yüzey Gökyüzü Özgürlüğün Doruğu

Özgürleşmenin yarattığı serbesti duygusunu asırlar boyunca arayan ve köleliğe başkaldırı gösteren in-
san, özgürleşmenin kendi kendine oluşmayacağı koşulunu bilerek her daim mücadele etmiştir. Bu müca-
delenin farklı fazlarda gerçekleşiyor olmasının akışkanlığı göz önünde bulundurulduğunda, özgürlük için 
ödenen bedel ve harcanan eforun her bünyede farklı etkiler yaratması kaçınılmazdır. 

Tablo 4. Fotoğraftaki Temel Kavramsal Zıtlıklar

Özgürlük Tutsaklık
Mücadele Kabulleniş
Özgürleşmek Tutsaklaşmak

Fotoğrafın soyut kavramsal çatışması, özgürlük vurgusunun çağrıştırdığı karşıtlıklara gizil atıflar yapıla-
rak anlaşılmalıdır. Özgürleşmeye giden yolda mücadele etmekten kaçınan insan için koşulsuz son olarak bir 
tutsaklaşma ve kabulleniş sonucu ortaya çıkmaktadır. Özgürleşme sürecinde ise kanat çırptıkça ve özgürlük 
hissini arttırdıkça gücün doruklarını yoklamak ve ihtişamlı bir kuşun zarafetine sahip olmak en güçlü öner-
me olarak görünmektedir. 

Yüzey Üzerinden Fotoğrafta Soyutlama Örneği 

Fotoğraf 3. Platon’un Mağarası
Fotoğrafı oluşturan ana görüntü aslında bir ağaç gövdesindeki oyuktan oluşmaktadır. Oyuğun merke-

zinde bulunan yarı aralık gibi görünen göz bebeğini de anımsatan görüntü bir mağaranın ağzından geriye 
itilmiş aralanmış bir algı sunmaktadır. Merkezin sağındaki aralık bir arka boşluk hissi verirken Platon’un 
mağarasında ki dışarıyı göremeyen insanların bakışlarıyla mağaranın dış dünyasını gölgelerinden algılayan 
bir dış gerçeklik olduğunu tasavvur ederler.

Fotoğrafın mekansal anlatısında, evrensel uzamı simgeleyen sınırlı espas tekniği kullanılmış ve mekan 
algısı genişletilerek belirgin bir sınırlılık oluşturulmuştur. Sembolik düzeydeki anlatıda, obje konumlan-
dırması ve kıvrımlı detaylar, kompozisyondaki çatışma vurgularını anlamlı kılacak halde terkip edilmiştir. 
Fotoğraf özgürleşmeyi tahayyül eden, ancak özgür olmanın sonsuz belirsizliği içerisinde uzaklara gideme-



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı284 •

me tereddütü yaşayan insanın, kendi ‘kıyı’ alanında özgürlük oyunları oynamasını ve tutsaklıklarından pek 
fazla uzaklaşamamasını anlatmaktadır. 

Fotoğraftaki renk yoğunluğu ve geçişler beyazın sağdan sola akışında sert ve yumuşak geçişlerle kendi-
ni var etmesi siyah sarmalına direnerek mağara çıkışı olarak betimlediğimiz bölümdeki kırmızının siyahla 
buluşması özgürlük için bir bedeli ve kanı simgeleyebilir. Merkezdeki sarı ve kırmızının direnişinden sonra 
geçişlerin yumuşadığı beyazlık insanın her zaman özgürlük için mücadelesinin zor da olsa aydınlığa beyaza 
ulaştığını anlatmaktadır.

Fotoğraftaki gösteren-gösterilen ilişkisi ve temel zıtlıklar, aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 5. Fotoğraftaki Gösteren-Gösterilen İlişkisi

Somut Gösteren Soyut Gösterilen
Ağaç oyuğu Mağara
Derinlik/ Bilinmezlik Esaret
Zor Yüzey Geçişler Kaotik varoluş

Fotoğraftaki gösterenler, iki boyutlu yüzeyde dıştan içeriye doğru derinleşen alıkonulma ve bu esaretin 
sonsuzluk hissine doğa tarafından vurgu yapılmaktadır.

Tablo 6. Fotoğraftaki Temel Kavramsal Zıtlıklar

Güç Güçsüzlük
Esaret Mücadele
Sınır Sınırsızlık

Fotoğrafta güç güçsüzlük karşıtlığında ele alınmaktadır. Güçlü olanın güçsüz olanı esaret altına alması 
esaret altında ki topluluğun mücadeleden vaz geçmeyerek Platon’un mağara ağzındaki arlığın sınırı kırması 
ve yarı açıklık hissi veren izlenimde her şeye rağmen sınırsızlığı simgelemektedir.

Işık Üzerinden Fotoğrafta Soyutlama Örneği

Fotoğraf 4. Metaforik Yırtılma: Meteorların Yaylım Ateşi
Fotoğraf, kargılardan yapılan bir tentenin zamanla oluşan yıpranmışlıklarından sızan gün ışığının oluş-

turduğu metaforik anlamı içermektedir. Fotoğraftaki karanlık, gün ışığının yalıtıldığı bir pozlama tekniği 
ile yakalanırken, ışığın salınımı serbest bırakılmıştır. 

Fotoğraftaki anlatı, boşlukta duran ışığın uzun pozlama etkisi yaratarak bir keskinlik ve yaylım hissi 
vermesini amaçlamaktadır. Fotoğraftaki soyut mesaj ise, kozmik boşlukta kaotik bir istikamet izleyen gök-
taşlarının şiddetli yol alışlarının yaratacağı tedirginlik ve ürkütücülüktür. Bit meteorla aynı hızda ilerliyor 
olmanın ve hedefsizliğin yaratacağı anlamsal sarsıntı, bireyi sabit bir karedeki ışık hızına ortak etmekte ve 
soyut anlamın keskinliği karşısında sorgulamaya itmektedir. Işık kullanılarak, fotoğrafta olmayan bir olayın 
temsili hedeflenmiştir. Meteor görsel bir temsil olarak fotoğrafta değildir, ancak ışığın çizgiselliği bir nes-
nenin hareketini düşündürmekte ve iki uçlu doğrusallık arasında kurulan istikametin yönü kestirilememek-
tedir. Işığın bir metafor olarak evrenin kendi üzerindeki şiddet denemeleri olabileceği fikri üzerine de giden 
fotoğraf, soyutun caydırıcı saldırganlığını ve rahatsız edici tavrını da kavramsal anlatıya dahil etmektedir. 

Fotoğraf, taşıdığı soyut anlamın doğası itibariyle zamansız ve mekansızdır. Bu zamansızlık ve mekan-
sızlık, belli bir kozmik durumdan münezzeh tutulmak anlamında değil, her an her yerde gerçekleşebilme 
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ihtimali nedeniyle söz konusudur. Evrenin kaotik hiddeti, belli yerlere ve zamanlara özgü değildir, olağan-
lığı yırtan bu olağan dışı durum çoğu zaman tanrısal bir hikmetle birlikte düşünülür. 

Fotoğraftaki renk kullanımı, ışığın varlığını yokluğundan ayırmak için siyah ve beyaz tonlarının terci-
hiyle oluşmuştur. Işığın olmayışının en somut tezahürü olan siyah, varlığının en fazla deneyimlenen türle-
rinden biri olan beyazla ahenk kurmaktadır.  

Fotoğraftaki gösteren-gösterilen ilişkisi kozmik bir soyutlamaya atıfta bulunması nedeniyle soyut çağrı-
şımların yoğun olduğu bir kurucu misyon üstlenir. Fotoğrafın karşıtlıkları ise kaotik şiddet ve hızın, boğucu 
bir durağanlık ve güvende hissetme dürtüsüyle ittifak kurduğu karşılıklı savaşım belirlemektedir. 

Tablo 7. Fotoğraftaki Gösteren-Gösterilen İlişkisi

Somut Gösteren Somut Gösterilen Soyut Gösterilen
Kargı Tente Evren Sonsuzluk
Işık Meteor Öldürücü Şiddet
Işık Yön Belirsizlik

Evrende olup bitenleri anlamaya çalışan rasyonel ve bilimsel akıl, çoğu zaman teorik düşünceler üre-
terek yaşananlara bir anlam yüklemeye çalışır. Ancak temel olarak bir meteorun takip ettiği istikameti 
determine etmek imkansızdır. Çünkü evrende ne olup biteceğine karar veren mekanizma insanüstüdür ve 
kavrayış kalıplarını yanıltan parametreler üretir. Meteorun evrensel yolculuğunu temsil eden ışık, sonunun 
ne olacağını kestirdiğini sanan bilişsele bir yanılgı da armağan edebilir. Çünkü meteorları yalnızca düşen 
varlıklar olarak değerlendirme yanlışlığı, sonu açık bırakılan bu fotoğrafta telkin edici bir taktiktir. Çünkü 
meteorların yönü ve nihai istikameti kadar, fotoğraftaki soyutluğun içerdiği anlam da belirsiz ve çoklu 
yapıdadır. 

Tablo 8. Fotoğraftaki Temel Kavramsal Zıtlıklar

Işık Karanlık
Yön Yönsüzlük
Hız Durağanlık 

Zıtlığın oluştuğu ve kendini anlatabilme yetisine kavuştuğu soyut katmanda, ışığın hızlılığına ayak uy-
duramayan bir durağanlık içindeki insanın, onu bir lamba tuşunda hapsedebildiği yanılgısına da gönder-
me yapmaktadır. Yürüdüğü yönü ışığın konumundan belirleyen insanın, ışığın yönsüzlüğü hakkında içine 
dalmak istemeyeceği buhran, birçok kez anlaşılmayı bekleyen güçlü bir paradokstur. Bu fotoğrafın soyut 
paradoksu ise, zıtlığın ve zıtlaşmanın şiddete gösterdiği refleksi, ışığın hızıyla ölçmeye çabalar. 

Sonuç 
Sanatçının bu metindeki soyut fotoğraf antolojisinde görülen soyutlayıcı tavır, Natüralist tavır ile Kav-

ramsal Tavrın müştereğini yansıtmaktadır. Natüralist Tavır Aristoteles’in ‘mimesis’ önermesine bağlı ka-
larak doğayı taklit etmek ve nesnel hakikatin gösterdiklerine göre bir dünya tasavvuru kurmakla yakından 
ilintilidir. Rönesans’a ve hatta modernist sanata da ilham olan bu görüş, tarihsel materyalist felsefenin bir 
yakıt olarak kullandığı ve temel argümanlarını biçimlendirdiği rasyonel tavırla iç içedir. İnsan, bir parçası 
ve uzvu olduğu doğayı yalnızca davranışlarında değil, sanat yaklaşımında da taklit eder ve doğanın verdik-
lerine sadık kalarak, aşkınlığın reddini öneren bir forma kendini hazırlar. Bu noktada içkinlik önem kazanır 
ve doğadaki görünümlerin ‘yaratılışın’ ya da ‘oluşun’ en saf ve yalın halleri olduğu gerçeği bir varsayım 
olarak sanat akımlarında tekrar edilir. Kavramsal tavırda ise, nesnelerin ve doğanın nesnelerinin biçimle-
nişinde ‘doğaüstü’, yani ‘insanüstü’ bir müdahalenin yaratıcı konumu anlaşılmaktadır. Hakikatin ‘feno-
menler/görüngüler’ kozmolojisinden farklı olarak ‘görünmeyende’ olduğu fikri, nesnelerin sanat üzerin-
deki deterministik etkilerini de sönümlendirir. Artık kavramların nesneleri vardır ve doğanın görünümleri 
düşünselin kavramsal altyapısına göre yeniden yorumlanır. Bu metinde, sanatçının kavramsal tavrını doğa 
üstünden gerçekleştirme yaklaşımı görülmektedir. İnsanın müdahil olduğu yapay doğa, bir başka ifadeyle 
insanlaşan doğa, çoğu zaman yabancılaşan emek zincirinin bir halkasıdır ve insanın kendini yansıtmadığı 
gibi doğayı da tam anlamıyla göstermez. Oysa antik düşünceden beri süregelen doğa fikri, uygarlaşmamış 
ve insanın varlık gösterisi sunmadığı bir ‘yaban’ ortamıdır. Bu yabanlık, ehlileşmesi gereken tehditler ka-
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dar, insanın keşfini bekleyen bir yabancılığı ve uzaklığı da niteler. İnsanın doğayla kurduğu ilişki, tinsel bir 
form üretme uğraşısının sınırlarını aşarak, soyut anlamlar yoluyla yakınlaşmalara, fark edişlere, keşiflere 
ve yaratıcılığa evrilir. İnsan, kendini hiç olmadığı ve ait hissetmediği bir yerde yeniden bulur ve eliyle 
biçimlendiremediği gerçeklikte ideal düşüncelerini kimliklendirir. Doğa bu yönüyle insana, kendi dışında 
olan oluş ve bozuluşların duygulanımını sağlar. Özdeşleyimden çok daha fazlası olan bu durum, kendine 
dışarıdan seslenişe benzer ve insan bir vadideki haykırışlarının ekosunda kendi yansımalarını nasıl keşfedi-
yorsa, benzer bir öz yoklayışın da fotoğrafta yaratılması mucize olarak nitelendirilemez. Bu nedenle sanatçı 
için doğanın natüralist varlığı, insandan bağımsız ve dışarıda olan bir biçimlenme değildir. Yapıtlarındaki 
kavramsal tavrını, kendini hiç olmadığı bir yerde arama çabalarının sonucuna ve vahametine emanet eder. 
Bu hareket onun için doğada bulamadığı varlığını alt etme ve bedensel sınırlarının dışına taşarak kendini 
doğanın soyut dünyasında yaratıcı kılma edimidir. Bir ayna gibi karşısında duran doğa, ona olduğu yer-
de durmaktan fazlasını vererek, yansıdığı yerlerde de olabilmenin deneyimini isnat eder. Sanatçı doğada 
gördüğü kendiliğini biriktirir, anların özgül ağırlığını diğerlerinden ayrıştırır ve kendi anlarını tasarlayarak 
doğayı kendi suretine büründürür. Neticesinde temsil, temsil edilenin kendisi, hatta daha da ileride temsil 
edenin de ta kendisidir. 
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ÖZET
Bir işletme/kurum veya kuruluşun bütüncül bir yaklaşımla tüm birimlerinde iyiyi, verimliliği ve sürdürülebilir ola-

nı ortaya koyma çabası, toplam kalite yönetimi prensiplerinin göz önüne alınmasını gerektirir. Bu yaklaşım, topluma 
sunulmuş hizmetlerin kurumsal bağlamda etkililiğinin ‘kaliteli’ olarak tanınmasını sağlar. Çünkü ‘kalite’ olgusunun 
bir standarda oturtulması, gelecekte karşılaşılabilecek sorunların ve/veya eksikliklerin hızla giderilmesine ve çözümü-
ne katkıda bulunur. Ayrıca dünya standartlarına uygun bir programın formüle edilmesi, uluslararası tanınırlık ve kabul 
edilebilirlik belgesinin alınmasını, buradan beslenen bireylerin uluslararası ölçekte varlıklarını kuvvetlendirmelerini 
kolaylaştırır ve iş bulabilme olanakları açısından önem arz eder.

Her kurumda olduğu gibi Yükseköğretim kurumlarında da standardizasyon ve uluslararasılaşma, birtakım akredi-
tasyon uygulamalarını zorunlu kılmıştır. Akreditasyon ile, verilen hizmetin sistematik olarak güvence altına alınması 
ve süreklilik kazanarak denetlenebilmesi amaçlanmaktadır. Akreditasyon yükümlülüklerini yerine getirmiş kurum/
kuruluşların, tanınması, tercih edilebilirliği ve niteliği arttırdığı gibi, ulusal beklentilerin uluslararası düzeyde de ge-
çerli olmasını, eleştirilebilen ve değişime açık bir sistemin kurulmasını da sağlayabilmektedir. Bu sebeple birbirinden 
farklı eğitim-öğretim sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir yaklaşımı benimseyebilmek amacıyla ka-
lite kapsamında akreditasyon çalışmalarına öncelik verildiği ve bu doğrultuda iç-dış değerlendirme görevlerini yerine 
getiren birçok kurul- komisyon- ajansın oluşturulduğu görülmektedir.

Araştırma sonucunda Türkiye’de akreditasyon sisteminin; mühendislik, mimarlık, tıp ve eğitim gibi disiplinlerde 
var olduğu, yani akredite edildikleri; uluslararası düzeyde kabul gören kalite güvencesini sağladıkları; ancak sanat ve 
tasarım fakülteleri özelinde oluşturulabilecek benzer sistemlerin eksikliğinin halen devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu 
sebeple bu çalışmada, Türkiye’de sanat eğitimi veren fakültelerin akreditasyon olanakları üzerine yoğunlaşılmıştır. 
Değerlendirmelerin temel kriterlerini yerine getirerek yapılanmayı sağlayabilmiş birimlerle karşılaştırmaların yapıla-
bilmesi, böylece eksikliklerin giderilebilmesi, Avrupa ülkeleri ile sistem farklılıklarının en aza indirilmesi, potansiyel-
lerin ortaya çıkarılabilmesi ve iş birliklerinin geliştirilebilmesi için kısmen ön kaynak niteliğinde bir çalışma ortaya 
koymak hedeflenmiştir. Özellikle Avrupa’da eğitim/öğretime ve mezunlarının iş hayatında istihdam olanaklarının 
gelişmesine verilen önemin bir göstergesi olarak ortaya çıkan akreditasyon çalışmalarının, sanat ve tasarım eğitimi 
kapsamında akademik çerçevede bilinirliğinin arttırılabilmesi beklenen hedefler arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Akreditasyon, Sanat ve Tasarım Eğitimi, Sanat, Kalite.

ABSTRACT
The effort of producing the best, the most efficient and sustainable with a holistic approach in all departments 

of an enterprise/institution or organization shows us that the total quality management principles are essential. This 
approach ensures that the effectiveness of services provided to the society within an institutional context is acknowl-
edged as ‘quality’. Because setting the standards for the fact of ‘quality’ contributes to resolve and sort out problems 
and/or deficiencies likely to be faced some day in the system swiftly. Moreover, formulating a schedule in accordance 
with the world standards has importance in terms of receiving the certificate of international recognition and acknowl-
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edgement, strengthening the international entity of individuals benefiting from this and is important for being able to 
find a job opportunities.

As in all institutions, standardisation and internationalisation has needed certain accreditation practices at higher 
education institutions. With accreditation, it aimed to secure the provided service systematically and inspect it by gain-
ing continuity. Recognition of the institutions/organizations which are fulfilled accreditation liabilities have increase 
in their rate of preferability and in the quality of their activities regarding higher education, that the national expec-
tations are also valid internationally, and that a system which is open to criticism and change is established. Thus, it 
is seen that accreditation studies are prioritized as part of quality to adopt a common approach in European Union 
countries that have education-training systems different from each other and that many council-commission-agency 
fulfilling the internal-external evaluation duties are created accordingly.

As a result of the study,it is observed that, in Turkey’s accreditation system, disciplines such as engineering, archi-
tecture, medicine and education are accredited, ensured the quality assurance acknowledged as part of international 
trends, and yet the absence of analogue systems which can be created specific to art and design faculties still exists.
Therefore, this study concentrates on the accreditation opportunities of faculties giving art education in Turkey. It is 
aimed to provide a preliminary study in order to make comparisons with the departments that are able to meet the 
fundamental criteria of the evaluations and thus, to overcome the deficiencies, to minimize system differences in com-
parison to European countries, to discover the potentials and to develop cooperation. Among the expected goals, there 
is especially the increase of accreditation studies, which have emerged as an indicator of the importance attributed to 
education-training in Europe and the development of employment opportunities of their graduates, as part of art and 
design education within an academic framework.

Key Words: Higher Education, Accreditation, Arts and Design Education, Art, Quality.
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GİRİŞ
Günümüzde tüm sektörlerde kalitenin ve dolayısıyla sürdürülebilirliğin sağlanması, ulusal ve ulusla-

rarası rekabette pay sahibi olabilme gibi hedefler, ister kamu kuruluşları ister özel işletmeler olsun, insan 
işgücü ile ayakta kalan paydaşları nitelikli eğitim arayışına yönlendirmiştir. Çünkü eğitim bir ülkedeki sis-
temlerin tamamını değiştirecek ve yenileyecek güce sahiptir. Yükseköğretimde kalite kültürünün oluşturul-
ması, eğitimle elde edilen çıktıların da iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Burada yola çıkarak ilk uygu-
lama örnekleri Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen ve Avrupa’ya yayılan akreditasyon, bazı ülkelerde 
bir yükseköğretim kurumunun program açabilmesi ve öğrencilerine diploma/ derece sağlayabilmesi için 
zorunlu hale getirilmişir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de son yıllarda yükseköğretim 
hizmetleri için önemi artan kalite geliştirme çalışmaları, toplumsal fayda ve ilerleme sağlaması bakımından 
gereklilik haline gelmiştir.

İç denetim mekanizmalarının yanısıra dış kalite güvencesi sağlayacak bağımsız kuruluşların değerlen-
dirmeleri verimliliği arttırma yöntemi olarak yorumlanmaktadır. Her geçen gün sayıları artan devlet ve/
veya vakıf  üniversitelerinin; kurumun kalitesine, rekabet gücüne ve özgünlüğüne katkı sağlayacak nitelikli 
öğrencileri çekebilmek amacıyla kalite beyanlarını fark yaratıcı bir etken olarak kamuoyuna sunması bu 
yöndeki temel göstergelerden birisidir. Bu sebeple mesleki derneklerin bir araya gelerek oluşturdukları 
bağımsız değerlendirme kurulları, belirledikleri ölçütler doğrultusunda programlara akredite olma imkânı 
sağlamaktadır. Ancak sanat ve tasarım eğitimi için bu kapsamda yürütülen çalışmalara günümüzde hala 
rastlanamaması, çalışmanın yapılmasına yönelik temel motivasyonu oluşturmuştur.

Bu çalışmada öncelikle altyapının daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla literatürden faydalanı-
larak kavramlara ilişkin açıklamalar yapılmış, Avrupa ve Türkiye’deki yükseköğretim hizmetlerinin geçir-
diği süreçler hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Avrupa’daki akreditasyon çalışmalarında mevcut duru-
mun çözümlemesi seçilen örnek üzerinden yapılmıştır. Böylece sanat ve tasarım eğitiminde akreditasyon 
kapsamında geliştirilebilecek standart ve yaklaşımlara altlık oluşturulması amaçlanmıştır.

METODOLOJİ

Araştırma Modeli

Yükseköğretim hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında kalite güvence araçlarından biri olarak son yıl-
larda çok tartışılan akreditasyon uygulamalarını Türkiye’den daha önce hayata geçirmiş Avrupa Birliği 
ülkeleri üzerinden incelenmeyi ve Türkiye’deki mevcut durumu karşılaştırmalı çözümlenmeyi öngören bu 
çalışma, betimsel bir araştırma olarak kurgulanmıştır.

Betimsel araştırmalar bir durumu olabildiğince tam, dikkatli ve var olduğu şekliyle açıklar. Bu araş-
tırmaların eğitim alanındaki en yaygın yaklaşımını tarama modeli oluşturmaktadır. Tarama modellerinde 
durumu değiştirme ve/veya etkileme çabaları gösterilmezken, problem durumunun, amacın ifade edilişi 
genellikle soru cümleleri ile yapılır (Büyüköztürk vd., 2019:24,43; Karasar, 2012:77). Bu bağlamda sanat 
eğitiminde akreditasyon çalışmalarına yönelik mevcut durumun belirlenmesi gereği şu sorular  üzerine 
yoğunlaşılması uygun görülmüştür:

• Kalite ve akreditasyon nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

• Avrupa’da yükseköğretim hizmetleri ve akreditasyon süreçleri nasıldır?

• Türkiye’de yükseköğretim hizmetleri nasıldır ve akreditasyon kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir?

• Avrupa Birliği ülkelerinde sanat eğitimi veren fakültelerin akreditasyon süreçleri nasıldır?

• Türkiye’deki sanat eğitimi veren fakülteler akreditasyon çalışmalarında hangi aşamadadır? 

Evren ve Örneklem

Çalışmanın hedef evrenini yükseköğretim hizmetlerinde akreditasyon uygulamaları yürüten tüm dünya 
ülkeleri oluşturmaktadır. Tanımlanabilen ancak ulaşılması güç olan hedef evren arasından Almanya, Avus-
turya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Hırvatistan, Hollan-
da, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, 
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Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’nın katılımı ile 28 ülkeye ulaşmış Avrupa Birliği 
ülkeleri çalışma evreni olarak seçilmiştir. Evrenden örneklemi oluşturma sürecinde amaca uygun liste ola-
rak kabul edilen bu ülkeler arasından İngiltere, Almanya ve Hollanda oransız eleman örnekleme yöntemi 
ile örnekleme birimi olarak seçilmiştir. Ancak çalışmayı oluşturucak verilere hem yabancı dil kısıtı, hem de 
kurumların akreditasyon raporlarını tamamıyla erişime açmamaları sebebiyle ulaşılamamış olması, incele-
necek ülkelerin imkânlar doğrultusunda elenmesini zorunlu kılmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmaya dair veriler; çoğunlukla örnekleme birimine dahil edilmiş ülkelerin yükseköğretim sistem-
leri ve akreditasyon süreçleri ile ilgili daha önce yapılmış araştırma raporu, makale, tez, kitap, dergi ya-
yınlarından ve resmi kurum web sitelerinden edinilerek bir araya getirilmiştir. Yine aynı tür kaynaklardan 
Türkiye’deki sistemlere yönelik bilgiler toplanmıştır. Belirlenen içeriğe göre verilerin karşılaştırılması ile 
yorumlara ulaşılmış, sonuç olarak sanat eğitimi kapsamında akreditasyon ile ilgili geliştirilebilecek öneri-
lere yer verilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM

Kalite

‘Kalite’ kavramına yönelik olarak literatürde bir tanım birliğine varılamamışsa da; genellikle bir ürü-
nün/ hizmetin gereksinimleri karşılama derecesi olarak açıklanmaktadır. Schindler ve diğerleri (2015:4) 
tek bir kavram üzerinde mutabık kalınan bir tanımın yapılamamasının temel sebebini, birçok farklı görüşü 
ortaya koyduktan sonra; tedarikçiler, ürün kullanıcıları, çıktı kullanıcıları ve sektör çalışanları olmak üzere 
dört gruba ayrılan paydaşların farklı yorumlarına dayandırmaktadır. Örneğin; ürün kullanıcıları grubunda 
yer alabilecek öğrenciler kaliteyi katıldıkları kurum, kayıt oldukları program ve tamamladıkları derslerle 
ilişkilendirirken; işverenler nitelikli çalışan ekipleri aracılığıyla ortaya koydukları nihai ürün kapsamında 
değerlendirebilirler.

Harvey (2006), farklı açıdan bir sınıflandırma ortaya koyarak kaliteye dair açıklamalarını kelimenin tür-
leri üzerinden yapmaktadır. Ona göre bir isim olarak kalite kavramı; bir insanın, nesnenin, eylemin, sürecin 
veya örgütün temel niteliğinin bir düzenlemesidir; bir sıfat olarak da, genellikle yüksek derece veya yüksek 
statü anlamına gelir (kalite performansında olduğu gibi) ve ayrıcalıklı olmayı, arzu edilebilirliği, iyiliği ve 
hatta güvenilirliği betimlemektedir.

Juran’a (1998, Aktaran; Karaoğlu Can, 2019:23) göre ise; kalite kavramının anlam derinliğini karşıla-
ması açısından farklı içeriklerden iki tanesi özellikle önemlidir:

• “Kalite; müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve böylece müşteri memnuniyetini sağlayan ürüne dair 
‘özellikler’dir. Bu anlamda kalitenin anlamı gelirlere yöneliktir. Daha yüksek kalitenin amacı, daha 
fazla müşteri memnuniyeti sağlamak ve geliri artırmaktır. Bununla birlikte, daha fazla ve/veya daha 
iyi kalite özellikleri sağlamak genellikle bir yatırım gerektirir ve dolayısıyla genellikle maliyetlerde 
artışlar içerir. Bu sebeple yüksek kalite genellikle ‘daha fazla maliyet’ demektir.

• Kalite, eksiklikten kurtulma, tekrar tekrar çalışma (yeniden işleme) gerektiren ya da saha arızaları, 
müşteri memnuniyetsizliği, müşteri talepleri vb. ile sonuçlanan hatalardan kurtulma özgürlüğüdür. 
Bu anlamda da, kalitenin anlamı maliyetlere yöneliktir ve daha yüksek kalite genellikle ‘daha az 
maliyet’dir”

Kalite üzerine bahsi geçen tüm ürün/ hizmet/ kurum/ kuruluş/ paydaş/ program ve süreçler bir sistemi 
oluşturan temel unsurlardır. Sistemin daha iyi olana ulaşma çabasında mükemmeli yakalaması Toplam 
Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımı doğrultusunda ele alınmaktadır. Bu yaklaşım “özünde kazancı arttırmak 
için örgüt yönetimine ilişkin süreçlerin de kaliteli hale getirilmesini amaçlayan ve bu hedeflere ulaşabilmek 
için de çalışanların özellikle üretim süreçlerinin iyileştirilmesine, geliştirilmesine katılımını sağlamaya yö-
neliktir. Adındaki ‘toplam’ sözcüğü bir işletme, kuruluş açısından bütünlüğü ifade eder. Buna göre toplam 
kalite kontrol kavramı ürünle ilgili tüm süreçlerde, tüm çalışmalarda, çalışanların kendi aralarındaki ve 
müşteri ile olan ilişkilerinde kalitenin aranmasını öngören bütüncül bir anlayışı yansıtmaktadır” (Gencel, 
2001:169). Diğer bir deyişle TKY, kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla, sistemdeki herkesi eşit 
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ölçülerde sürekli iyileşme ve gelişim göstermesi gereken faaliyetlere dahil eden; böylece üretim sürecinin 
tamamına sıfır hata modelinin yayılmasını sağlayan bir kalite felsefesidir. Bu bütün içerisinde sistematik bir 
izleme ve değerlendirmenin gerçekleştirilmesi, kurum ve kuruluşların ortaya koydukları vizyon ve misyona 
bağlı kalınarak organizasyonel bir süreç ortaya konulması kalite güvencesi sistemini doğurmaktadır. Öte 
yandan Küçük (2011:110)’e göre; kalite için belirlenen isteklerin kullanıcının ihtiyacını tam karşılamaması 
durumunda, kalite güvencesi de tamamlanmış sayılamamaktadır.

Daha önce bahsedildiği gibi kalite kavramı ve beraberinde getirdiği süreç ve sistemler, kalitenin etki-
lediği her paydaş için farklı anlamlar üretmektedir. Çalışmanın bir yükseköğretim kurumu birimi olan fa-
külteler üzerine yoğunlaşması, bu perspektifte bilgiye yer verilmesini zorunlu kılmaktadır. O yüzden kalite 
güvence sisteminin dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarında sağlanmasına yönelik ihtiyacın temel 
sebeplerinin Çetinsaya (2014:29)’nın Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 2014/2 sayılı yayında 
değindiği şekliyle açıklanması önem teşkil etmektedir;

• “Yükseköğretim sistemlerindeki hızlı büyüme ve artan kamu/özel finansmanı sonucu yükseköğre-
tim kurumlarına yönelik denetleme artmıştır. Kalite güvence sistemi, hem denetim süreçleri, şef-
faflık ve hesap verebilirlik bakımlarından, hem de küreselleşmeyle birlikte kaçınılmaz hale gelen 
uluslararasılaşmayı gerçekleştirebilmek için önemli bir işlev üstlenmiştir.

• Başta dünyanın en dinamik ve bilgi tabanlı ekonomisi olmak isteyen Avrupa ülkeleri olmak üzere, 
yükseköğretim öğrenci sayısı ve maliyetin artması sonucu kalite ve kalite güvencesi standartlarına 
artan bir ilgi söz konusudur. Bu çerçevede, dünyada birçok ülkede kalite güvencesinden sorumlu 
yeni birimler ya da kurumlar kurulmuştur.

• Uluslararasılaşmanın ve öğrenci hareketliliğinin gittikçe arttığı bir dünyada kalite güvencesi, alınan 
diploma ve derecelerin geçerliliğini sağlama açısından oldukça önemli bir işlev görmektedir.”

Aynı yayında Türkiye özelinde de tanımlanan bu sebepler; eğitimin ve araştırmanın niteliğini, uluslara-
rası rekabet edebilirliği artırmak, toplumun ve ekonominin taleplerini daha iyi karşılamak ve çağdaş dünya 
uygulamalarıyla uyumu yakalamak olarak sıralanmıştır (Çetinsaya, 2014:175). Bu açıklamalara ek olarak 
Özer vd. (2009:27); ulaşılan niteliğin korunabilmesi, başarılı öğrencilerin, yetenekli araştırmacı ve öğretim 
üyelerinin istihdam edilebilmesi için kaliteyi sağlamaya önem verilmesi gerekliliğine değinmektedir.

Kalite güvencesi izleme/ değerlendirme/ kontrol metodolojisi gereği; iç (öz) değerlendirme, dış denetle-
me ve dış değerlendiricilerin onayı/izlenme dönemleri olmak üzere üç bölümde incelenmektedir. Kurumun 
kendi içerisinde oluşturduğu ve yürüttüğü kalite değerlendirme süreçleri öz değerlendirmeyi, bağımsız bir 
kuruluş- ajans tarafından denetlenmesi ise dış denetlemeyi oluşturmaktadır. Bir yükseköğretim kurumu ve/
veya programı kapsamında (Ayvaz vd., 2016:56);

• ‘iç değerlendirme’; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve 
kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, ilgili yükseköğretim kurumunun görevlendireceği değer-
lendiriciler tarafından değerlendirilmesi

• ‘dış denetleme’; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükse-
köğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kuru-
lunca tanınan, bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları 
tarafından yürütülen değerlendirilmesi

Şeklinde açıklanabilmektedir. Dışsal değerlendirme sürecinin işlemesi bir yöntem olarak akreditasyonu 
ortaya çıkarmaktadır.

Akreditasyon

Fransızca’da ‘akrediter:akredite’ eyleminden türeyen akreditasyonun kelime anlamı ‘güvenilir ve ina-
nılır olma hali’ni karşılamaktadır (Doğan, 1999:510). Kalite güvencesinin sağlanmasında bir araç olan 
akreditasyon için tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak genel bir tanımı şu şekilde yapılabilir: Akreditas-
yon; birçok ülke ve sektörde topluma sunulan hizmet ve programların kalite niteliklerinin, önceden belir-
lenmiş standartlar çerçevesinde bağımsız olarak yapılandırılmış  veya tamamen devlet tarafından finanse 
edilen kurumlarca denetlenmesi ve izlenmesini içeren sistematik bir süreçtir (Kısakürek, 2007:10; Gencel, 
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2001:193; Aktan ve Gencel, 2010:138; Aslan, 2009:291). Barındırdığı yaklaşım ile akreditasyon temelde; 
iyileştirme ve kalitede bütüncül süreklilik sağlamak, şeffaflık ve hesap verebilirliği geliştirmek, hizmet 
ve üründe verimliliği artırmak, yeterliği belgelemek amaçları üzerine odaklanmaktadır. Yapılan akredi-
tasyonun tanımından ve temel amaçlarından yola çıkarak sağlayabileceği başlıca yararlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

• Uygulama, akredite eden kurumun önceden belirlediği standartlara minimum düzeyde uyulması 
gerekliliğini ortaya çıkarır. Her ne kadar ‘minimum’ olma durumu faydasal bir ifade olarak algı-
lanmasa da, diğer kurumlarla olan sistematik denkliğe ulaşma ve rekabete ortak olma bakımından 
önemli bir adımdır.

• Akredite olunması ile birlikte alınabilecek belgeler; kalite niteliğini güvence altına alırken, ilgili 
kurumun ulusal ve uluslararası ölçekte kabul edilebilirlik düzeyini de belirler. 

• Akreditasyonun bir sürece bağlı olarak gerçekleşmesi, belgeleme işleminden sonra da planlamanın 
ve faaliyetlerin devam etmesini sağlayacaktır. Böylece belirli periyodlar dahilinde gerçekleştirilme-
si planlanan misyon ve vizyona bağlı hedeflerin hayata geçirilmesi kolaylaşır.

Bir ülkenin bilimsel, ekonomik, kültürel anlamda ilerlemesini sağlayacak temel yapı taşı olan nitelikli 
insan-çalışan, eğitim ile varolacak ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu sebeple mesleki eğitimde 
en geniş paya sahip yükseköğretim kurumlarında kalitenin üst düzeyde sağlanması ve güvence altına alın-
ması oldukça önemlidir. Akreditasyon çalışmalarını genişletmek bu kurumlarda yenilikçi ve ilerici tavrı 
destekleyecektir. Gök (2011:1047) yalnızca nitelikli bireyleri yetiştirme değil, kurumun varlığını sürdü-
rebilmesi açısından da dış değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan akreditasyon değerinin önemli olduğunu 
vurgulamaktadır ve bu duruma örnek olarak ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi birçok ülkede üniversi-
telere mali kaynak sağlayan kişi/ kurumların kurum bütçelerini akreditasyon değerlerine göre belirlemesini 
örnek göstermektedir.

Akreditasyonun genel yararlarına ek olarak yükseköğretim özelinde sağlayacağı faydalar şu şekilde 
sıralanabilir (Aktan ve Gencel, 2010:141-143):

• Tanınma imkânları ile öğrenciler ve tüm paydaşlar eğitim kurumlarının mükemmeliyet standartları-
nı sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi sahibi olurlar,

• Özel sektöre kaliteli insan gücü istihdamı yönünden kolaylıklar ve dahası güven sağlar. İşverenler, 
iş başvurusunda bulunan kişinin mezun olduğu okulun akademik kalite düzeyini kolaylıkla araştıra-
bilirler ve bu onlar için bir güven oluşturur, 

• Yükseköğretim kurumları arasında kredi transferi işlemlerini kolaylaştırır,

• Bazı ülkelerde yükseköğretim kurumlarına yapılacak devlet yardımı için akreditasyon ön koşul ola-
rak gereklidir. Bu bakımdan, akreditasyon, devlet fonlarına erişim imkânı sağlar,

• Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programlarının uygu-
lanmasını kolaylaştırır, 

• Yükseköğretim kurumlarının saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmesi, veli ve öğretmenlerin 
okula yönelik güvenini arttırır, 

• Çalışanlara sorunları ortaya koyma ve çözüm üretme olanağını verir ve çalışanların süreçlere katı-
lımını teşvik eder, 

• Kurum içi iletişimi geliştirir,

• Ulusal eğitim sistemiyle uluslararası sistem arasında yaşanabilecek uyum sorunlarını ortadan kaldırır, 

• Yükseköğretimin uluslararasılaşmasını ve kültürler-arası işbirliğini sağlar, 

• Mali yönetimin ve bütçe sürecinin iyileştirilmesine olanak sağlar.
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Bir yükseköğretim kurumunun dış denetimcilerce akredite edilmesinden önce kendi içerisinde denetim 
mekanizması sağlayarak, tüm etkinliklerini ve paydaşlarını sisteme dahil etmesi gerekmektedir. Böylece 
kalite kurum içerisinde içselleştirilebilir ve kurumsal bir kültür oluşturulabilir. Kalite güvencesinin bir anla-
yış olarak gelişmediği ve kültürel bir pratiğe dönüşmediği durumlarda dışsal faktörlerin zorlamalarıyla ka-
litenin sağlanması birçok zorluğu da beraberinde getirecektir (Özer vd., 2009:34). Bu öncelikler değerlen-
dirildiğinde yükseköğretimde akreditasyon sürecine dair altı aşamadan bahsedilebilir (Gencel, 2001:195):

• Standartların oluşturulması,

• Birimlerin kendi değerlendirmelerini içeren ‘öz değerlendirme’,

• Raporların incelenmesi, görüşmelerin yapılması, tesislerin incelenmesi için gerekli olan ‘uzman 
ekip ziyaretleri’,

• Ekip değerlendirmelerini ve programların akreditasyon durumu hakkındaki önerilerini içeren bir 
‘raporlama’,

• Birim tarafından rapora karşılık olarak yazılan ‘cevap’,

• Fakülteden ve ziyareti gerçekleştiren ekipten elde edilen kanıtlara dayalı olarak yetkili merciin 
verdiği ‘karar’.

Sürecin tamamında akreditasyon yükseköğretim kurumunun girdilerine, diğer bir deyişe öğrenci seçimi, 
öğretim elemanlarının niteliği, akademik ve fiziki altyapı (kütüphane, sınıf, laboratuvarlar vb.), program 
bilgisi gibi özelliklerine odaklanmış olur. (Elmacı vd., 1999:116; Altınöz, 2011:1088).

Akreditasyonda Avrupa Standartları ve Yükseköğretim Hizmetleri

Yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanabilmesi için bir yöntem olarak dış denetim uygulama ör-
neklerinin 19.yy sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan akreditasyon kuruluşları ile orta-
ya çıktığı görülmektedir. Ancak tüm dünyada artış gösteren öğrenci sayıları ve eğitim faaliyetleri, bunlara 
bağlı olarak oluşan finansman sıkıntıları, topluma karşı yüklenilen görev ve sorumluluklar vb. gelişmeler 
kalite kavramının yükseköğretim kapsamında yapılandırılmasını, ABD’deki akreditasyon sisteminin ulusal 
ölçekte yeniden yorumlanmasını gerekli kılmıştır. Diğer yandan Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin akademik 
hareketlilik çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak, yükseköğretim kurumları tarafından 
verilen diplomaların yine birlik ülkeleri arasında karşılıklı tanınabilirlik özelliği kazanabilmesi Avrupa’da 
kalite değerlendirmelerine önem verilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda tam anlamıyla bir akreditasyon 
uygulaması olarak görülmese de Altınöz (2011:1084); Fransa’nın 1984 yılında üniversitelerinin ayrıntılı 
bir değerlendirmesini yapmasının ilk örnek sayılabileceğini vurgulamaktadır. Bu süreçten sonra 1990’lı 
yıllarda Finlandiya kurum değerlendirmesi, Hollanda, İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler de program ve 
alan değerlendirme çalışmaları yapmışlardır. Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ise süreç öğretim programında 
minimum düzeyi belirlemek amacıyla yürütülmektedir.

Avrupa Birliği’ne üye olan veya olmayan tüm Avrupa ülkelerinde eğitim-öğretim yaklaşım ve sistemle-
rinin, ülke politikalarının, programların ve nitelik kriterlerinin farklı oluşu, uluslararası standardizasyonun 
sağlanabilmesi için yapılan değerlendirme/geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların uygulamasına 
engel teşkil etmektedir. Gök (2011:1045) bu çerçevede yükseköğretim sistemleri yönünden farklılaşan Av-
rupa ülkelerini üç gruba ayırmaktadır:

• Anglosakson Ülkeleri (ABD, Kanada, İngiltere): Dünyada öncü olan ABD üniversiteleri ve benzeri 
yapıda kabul edilebilecek Kanada ve İngiliz üniversiteleri ‘kalite güvencesi’ sürecini ‘akreditasyon’ 
özelinde 30-40 senedir sürekli olarak uygulamaktadır.

• Kuzey Avrupa Ülkeleri (İskandinav Ülkeleri ve komşuları): Kalite güvence sistemini ileri ve yaygın 
düzeyde uygulama başarısı ve becerisi ile AB ülkelerine liderlik yapmaktadır.

• Orta ve Güney Avrupa Ülkeleri: Klasik durağan yapıları ile yeniliğe ve değişime ayak uydurama-
makta ve reform çabaları istenen hız ve biçimde gerçekleşememektedir. 
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Bu farklılıkların giderilebilmesi ve ortak ilkelerin belirlenebilmesi için 1998 yılında imzalanan Sorbon 
Deklerasyonu ile başlayan yeni bir sürece girilmiştir. Bir yıl sonra gerçekleşen Bolonya Deklerasyonu 
(1999) ise Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area-EHEA) oluşturulması ve yeni-
den yapılanmada somut adımların atılması bakımından önem arz etmektedir. Bu deklerasyonlarla başlayan 
Bolonya Süreci, Avrupa hükümetlerinin öğrenci ve personel hareketliliğini kolaylaştırmak, yükseköğretimi 
daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmek, dünya çapında Avrupa yükseköğretimini daha çekici ve reka-
betçi konuma taşımak amacıyla yaptıkları bir anlaşmadır (Url1).  Sürecin desteklediği uyumun sağlanabil-
mesi için çalışmalar sürerken, standartlar ortaya koyabilecek veya bunları denetleyebilecek birçok kuruluşa 
yönelik girişimlerde bulunulmuştur. ENQA (Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği/ The European 
Network for Quality Assurance/ Kuruluş: 2000. 2004 Genel Kurul kararı ile European Association for Qu-
ality Assurance in Higher Education dönüştürüldü), CEENQA (Merkezi ve Doğu Avrupa Yükseköğretim 
Kalite Güvence Ağı/ Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher 
Education/ Kuruluş: 2001) ve ECA (Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu/ European Consortium for Acc-
reditation in Higher Education/ Kuruluş: 2003)5 bu girişimlerin en önemlilerindendir.

Merkezi ve Doğu Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ağı’nın yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını içe-
ren ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği’nin kalite güvencesindeki son gelişmelere yönelik 
hazırladığı bir dizi makalenin bir bölümü olarak yayınladığı raporda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerinde 
akreditasyon sistemlerinin farklılığı ortaya konmuştur (Tablo1). 

Tablo1. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Akreditasyon Kurumları.
(Hofmann (2006:20-26)’dan yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir.)

Ülke Akreditasyon Kurumu Sağladığı Avantajlar Kurumsal Yapı ve Yasal Çerçeve

Avusturya AAC: Austrian Accreditation 
Council

1. Tanınan dereceleri verme hakkına sahip olmak. 
2. Özel eğitim kurumlarının öğrencileri, devlet 
üniversitesi öğrencileri ile aynı haklara sahiptir.

Denetim sorumluluğu Eğitim Bakanlığı’na 
aittir. Ulusal Kanun ile kurulmuştur. Avusturya 
Parlamentosu’nun kararı ile feshedilebilir.

Avusturya FHR: Austrian 
Fachhochschule Council Tanınan dereceleri verme hakkına sahip olmak. Denetim sorumluluğu Eğitim Bakanlığı’na aittir. 

Hükümet tarafından kurulmuştur.

Bulgaristan NEAA: National Evaluation 
and Accreditation Agency

1. Alınan not uyarınca çalışma ve eğitim yapma 
hakkına sahip olmak. 
2. Devletin yükseköğretim kurumuna yönelik 
politikası oluşturulurken akreditasyon sonuçları 
dikkate alınmaktadır.

Çek 
Cumhuriyeti

ACCR: Accreditation 
Commission of the Czech 
Republic

1. Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
finanse edilmek. 
2. Öğrenci kabulü, devlet sınavları, diploma verilmesi 
haklarına sahip olmak.

Eğitim Bakanlığı’nın bir birimidir. 1990 ve 1998’de 
çıkarılan yükseköğretim yasalarına ile hükümet 
tarafından kurulmuştur.

Almanya
ACQUIN: Accreditation, 
Certification and Quality 
Assurance Institute

Tanınma ve finansman sağlamak.

Almanya, Avusturya, İsviçre, Macaristan ve 
ABD’deki 100’den fazla yükseköğretim kurumunun 
meslek örgütünün bir derneğidir. Genel Kurul ile 
feshedilebilir.

Macaristan HAC: Hungarian 
Accreditation Committee

Diploma verme, eğitim yapma vb. haklara sahip 
olmak. 
Olumsuz bir kararın sonucu olarak, bir kurum veya 
program kapatılabilir.

Uygulanan prosedürün yasallığı ile ilgili 
denetim sorumluluğu Eğitim Bakanlığı’na aittir. 
Yükseköğretim Yasası gereği kurulmuştur. 
Parlamento kararı ve yasalar ile feshedilebilir.

Letonya HEQEC: Higher Education 
Quality Evaluation Centre

1. Tanınan dereceleri verme hakkına sahip olmak. 
2. Devlet garantili kredileri öğrencilere verme hakkına 
sahip olmak.

Eğitim Bakanlığı’ndan 6 tüzel kişi ve en büyük 5 
yükseköğretim kurumuna bağlıdır.

Litvanya
CQAHE: Centre for Quality 
Assessment in Higher 
Education

Tanınan dereceleri verme hakkına sahip olmak.

Faaliyetlerin düzenlenmesi ve amaçların yerine 
getirilmesi ile ilgili sorumluluk bakanlık tarafından 
atanan merkez müdürüne aittir. Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve yine aynı 
bakanlık tarafından feshedilebilir.

Polonya UAC: University 
Accreditation Commission

1.’En Yüksek Eğitim Kalitesi Kulübü’ne üyeliğe 
sahip olmak. 
2. Öğrenciler diplomalarına, akredite edilmiş 
derslerden mezun olduklarını gösteren özel bir belge 
eklenir.

Polonya Üniversiteleri Rektörler Kurulu’na bağlıdır.

Romanya
NCAAA: National Council 
for Academic Assessment and 
Accreditation

Akredite edilmiş uzmanlık için diploma verme 
hakkına sahip olmak.

Parlamentoya karşı sorumludur. Raporlarını 
parlamentoya sunar.

Slovak 
Cumhuriyeti

ACSR: Accreditation 
Commission of the Slovak 
Republic

Sadece akredite edilmiş programlar açılabilir ve 
finanse edilebilir.

Yükseköğretim kurumları ve diğer paydaşların 
adayları göz önünde bulundurularak hükümet 
tarafından kanunla kurulmuştur ve feshedilemez.

5  Detaylı bilgi için bknz. ENQA Resmi Web Sitesi, enqa.eu; CEENQA Resmi Web Sitesi, ceenqa.eu; ECA Resmi Web Sitesi, 
ecahe.eu.
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Tablo1’den de anlaşılabileceği üzere her ülkenin akreditasyon kuruluşunun yapısı ve yasal dayanağı, 
buna bağlı olarak da kalite standartlarına yönelik uygulamaları farklılık göstermektedir. Durman (2007:18); 
2005 yılında yayınlanmış olan Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi İlke ve Standartları 
(Standarts and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) raporunun, Bo-
lonya sürecine dahil olan ülkelerin tek modele dayalı kalite standartları oluşturmasının mümkün olmaması 
sebebiyle, genel prensipleri kapsayacak şekilde formüle edildiğinden bahsetmektedir. Esas olan raporda 
belirtilen ilke ve standartların üye ülkeler ve kurumlar tarafından kabul edilmesi, özerkliği ve detayları yine 
kurumların kendisinin belirlemesidir.

Türkiye’deki Yükseköğretim Hizmetlerinde Akreditasyon
Türkiye’de yükseköğretim hizmetleri; “yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün 

yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 
eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bü-
tünlük içinde düzenlemek (Url2)” amacı ile 1981 yılında kabul edilmiş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
gereği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülmektedir. Aynı kanunun 6.maddesine göre YÖK, 
tüm yükseköğretimi düzenleyen, özerkliğe sahip bir kuruluş olduğu gibi; gerekli planlama, geliştirme ve 
değerlendirme faaliyetlerini yürütmede de yetkilidir. Bu özellikleriyle yükseköğretim hizmetlerinin mer-
keziyetçi bir yapıya sahip olduğu ve akreditasyon gibi dış denetim uygulamalarının sistem içerisinde iki-
liklere sebep olabileceği tartışma konusudur. Ancak dünyanın diğer ülkelerinde yürütülen kalite güvencesi 
kapsamındaki çalışmalarda önemli bir adım olan akreditasyonun, Türkiye’nin yükseköğretim hizmetlerinin 
standart geliştirme, uluslararası nitelik kazanma ve sistematik faaliyet yürütme arayışında paydaşlarına sağ-
layacağı birçok yarar bulunmaktadır. Bu doğrultuda ortaya çıkan ilk akreditasyon çalışmaları, bazı üniver-
sitelerdeki mühendislik fakültelerinin Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu (Accreditation Board 
for Engineering and Technology/ ABET/ Kuruluş: 1932)’nun Amerika dışındaki ülkelere verdiği ‘eşdeğer-
lik (substantially equivalent)’6 belgesini almaları ile başlamıştır. Tam anlamıyla ‘akredite edilmiş olma’ du-
rumunu karşılamayan eşdeğerlik kabülleri sonrası “çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları 
için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmak” amacıyla; Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin 
dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK), 2002 yılında bağımsız Mühendislik De-
ğerlendirme Kurulu’nu kurmuştur. 2006 yılında Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (European 
Network for Accreditation of Engineering Education/ ENAEE)’na dahil edilen ve 2007 yılında dernekleşen 
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), yine aynı yıl içeri-
sinde YÖK tarafından değerlendirilerek Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi’ni almaya hak kazanan 
ilk kuruluştur (Url3). Böylece yükseköğretimde ulusal dış değerlendirme faaliyeti gösteren tanınmış bir 
kuruluş, başvuru yapacak programları belirlediği ölçütler dahilinde akredite etmektedir. 

YÖK’ün kurulmasıyla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin kanunda belirtilen amaca ve ilkelere uy-
gunluğunun denetlenmesi ve raporlanması görevi Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na aittir. Öte yandan, 
yükseköğretim kurumlarında kalite düzeylerini geliştirme özelinde çalışmaların 90’lı yılların sonunda hız 
kazanmaya başladığı ve denetleme kurulu dışında da komisyon/kurulların oluşturulduğu görülmektedir. Bu 
kapsamda gerçekleşmiş en önemli gelişmeler şunlardır:

• 2005/ 25942 sayılı ‘Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Yönetmeliği’nin yayınlanması: Bu yönetmelik gereği 2005 yılında Yükseköğretim Akademik De-
ğerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK)’nun oluşturulmuştur. 9 üyesi bulunan ko-
misyon, kalite çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla temel ilke ve prensipler ile 
ilgili süreçlere yönelik olarak hazırladığı ‘Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme Rehberi’ni 2006’da yayınlamıştır. 2007’de ise Avrupa Yükseköğretimde Kalite 
Güvence Birliği (ENQA)’ne üyeliğine başvurmuş ve kabul edilmiştir (YÖDEK, Url4-5).

• 2015/ 29423 sayılı ‘Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin yayınlanması: Bu yönetme-
lik sonrası “yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmet-

6 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1994-2010/ 13 program ile) Bilkent Üniversitesi (1995-2012/ 3 program ile), Boğaziçi Üniversitesi (1998-
2010/ 6 program ile), İstanbul Teknik Üniversitesi (2004-2011/ 21 program ile) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (2005-2011/ 2 program ile). 
Günümüzde ABET eşdeğerlik belgesini vermeyi durdurmuştur. Detaylı bilgi için bknz. ABET Substantial Equialency. Web: https://www.abet.
org/global-presence/substantial-equivalency/
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lerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler 
yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurum-
larının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 13 üye ile 
kurulmuştur (YÖKAK, Url6). YÖKAK tarafından yetkilendirilen ve tescil süresi 2019 yılı itibari ile 
henüz bitmemiş 12 adet akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır.

YÖKAK tarafından yetkilendirilen ulusal kuruluşlar incelendiğinde günümüzde akreditasyon sağlayan 
program ve fakülteler hakkında fikir edinilebilir. Bu kuruluşlar aşağıdaki gibidir:Mühendislik Eğitim Prog-
ramları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/ MÜDEK

• Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/ TEPDAD

• Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği/ FEDEK

• Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/ 
VEDEK

• Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/ EPDAD

• Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/ HEPDAK

• İletişim Araştırmaları Derneği (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu/ İLEDAK)

• Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/ SABAK

• Turizm Akademisyenleri Derneği (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu/ TU-
RAK)

• Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/ ECZAKDER

• Türk Psikologlar Derneği

• İlahiyat Akreditasyon Ajansı/ İAA

• Mimarlık Akreditasyon Kurulu/ MİAK

Sanat ve/veya tasarım, güzel sanatlar fakülteleri/ programlarına yönelik akreditasyon çalışmaları yü-
rüten herhangi bir kuruluşun olmadığı görülmektedir. Bu sebeple çalışma, yükseköğretimde sanat eğitimi 
veren fakültelere üzerine yoğunlaştırılmıştır.

Avrupa’daki Sanat Fakültelerinde Akreditasyon Çalışmaları
1990’lı yıllardan sonra Birleşik Krallık’ın yükseköğretim kurumlarında önemli bir büyüme ve çeşitlilik 

görülmektedir. ‘University’, genel meslek eğitimi veren ‘general college’ ve müzik, sanat, tasarım gibi uz-
manlığa yönelik eğitim veren ‘specialist college’ olmak üzere üç farklı türde eğitim kuruluşun bulunduğu 
İngiltere, sayıca en çok yükseköğretim kurumunu barındıran ülkedir. İngiltere’deki ‘college’ adı verilen 
kurumların mezunlarına resmi bir diploma sağlayabilmesi için bir üniversiteye bağlı olmasalar dahi, yine 
bir üniversiteden onay almaları gerekmektedir. Yükseköğretim hizmetlerini ağırlıklı olarak yürüten üniver-
siteler, büyük ölçüde kamu fonları ile finanse edilen özerklik statüsüne sahiptirler. Bu özellikleriyle kurum-
lar yönetim, eğitim-öğretim, araştırma vb. açısından bağımsız oldukları gibi; kamu kaynaklarına bağımlı 
oldukları için de devlet tarafından rahatlıkla yönlendirilebilirler.

Akreditasyon, İngiltere yükseköğretimde yaygın olarak kullanılmayan, bazı derece verme yetkisi ol-
mayan üniversite dışı kurumlarda programları onaylamak amacıyla yapılan düzenlemeler ve meslek ku-
ruluşları ile ilişkilendirilen bir kavramdır.  Diğer bir deyişle, meslek birlikleri ve yasal kuruluşlar, mesleki 
yeterlilik veya uygulama lisansı sağlayan belirli programları onaylayan, tanıyan kuruluşlardır ve meslek 
ünvanı sağlayacak programların (hukuk, tıp ve çeşitli mühendislik dalları gibi) akreditasyonu bu birlik 
ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir (Brennan ve Williams, 2007:465-468). Ancak “böyle bir meslek 
kuruluşundan akredite olmama, üniversitenin o programda ders veremeyeceği anlamına gelmez. Üniver-
site istediği programda istediği dersi vermekte özgürdür ve akreditasyonun anlamı alana bağlı olarak iş 
piyasası tarafından belirlenir” (Özer vd., 2010:52). Mezunlar için birçok işgücü piyasası fırsatı, belirli ye-
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terlilik gereklilikleri ile düzenlenmemektedir ve işverenler için akredistasyon dereceleri, belli bir mesleki 
yeterlilikten ziyade, sahiplerinin geniş yetenek ve yetkinlik seviyelerinin kanıtı olarak kabul etmektedir. Bu 
sebeple, son yıllarda çeşitli müfredat ve kalite girişimleriyle ‘daha istihdam edilebilir’ duruma getirilmesi 
önem kazanmıştır (Brennan ve Williams, 2007:467). Öte yandan bir kurumun herhangi bir zorunluluğu 
olmamasına rağmen dış denetimde kalite dereceleri sağlaması, finansman kararları açısından prestijli bir 
konum anlamına gelmektedir.

İngiltere’de kalite güvence sistemleri 1997 yılına kadar olan süreçte, üniversiteler ve finansman konsey-
leri adına amacı  kurumların hizmetlerini analiz etmek, analizlere yönelik bazı kriterler ve araçlar sunarak 
öz denetim için kurumsal kapasiteyi güçlendirmek olan Yükseköğretim Kalite Konseyi (Higher Education 
Quality Council/ HEQC) tarafından yürütülmüştür.

Değişen kalite gereksinim ve süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve 1996 yılında değerlendirme/ de-
netimi bir araya getiren yeni bir sistemin HEQC dışında bir ajans tarafından yürütülmesini içeren teklif 
sonrası, 1997 yılında Kalite Güvence Ajansı (Quality Assurance Agency/QAA) kurulmuştur. HEQC’in gö-
revlerini devralan ajansın kuruluşundaki temel motivasyon, bağımsız tek bir kurum tarafından yönetilen 
tek bir kalite sürecidir. Öncelikli görevi yeni bir kalite süreci oluşturmak ve esas  alınacak bir rehberin 
altyapısını geliştirmek olan ajans, çok kısa sürede ‘Akademik İnceleme’ (Academic Review) olarak da bili-
nen bir metodoloji üzerinde çalışmaya başlamış ve çıktılarını 2000 yılında açıklamıştır. Buna bağlı olarak 
ilk denetimler 2003 yılında yapılmaya başlanmıştır (Brown, 2004:2,69,101,122). QAA’nın genel işleyişine 
yönelik spot bilgiler Tablo2’de yer almaktadır.

Tablo2. QAA Temel İşleyiş Bilgileri.
(QAA Resmi Web Sitesi (qaa.ac.uk, Erişim: 07.12.2019)’nden edilen bilgiler dahilinde yazarlar tarafından üretilmiştir.)

Kalite Güvence Ajansı (QAA) Temel İşleyiş Bilgileri 

Vizyon-Misyon

Bağımsız olarak güvence altına alınmış, dünya lideri konumunda bir yükseköğretim 
sistemi kurmak.
Kalite ve standartlarını denetleme ve tavsiyede bulunma ile görevlendirilen bağımsız bir 
kurum olarak Birleşik Krallık yükseköğretiminde, yeterlilik için çabalayan üç milyon 
öğrencinin bekledikleri yükseköğretim deneyimlerini edindiklerinin denetimini yapmak.

Çalışma Alanları

• Birleşik Krallık Yükseköğretim Standartları Yönetmeliği (UK Quality Code 
for Higher Education)’nin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, yükseköğretim 
standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi

• Üniversitelere ve kolejlere, yükseköğretim sektörü kuruluşlarına ve hükümetlere 
kalite ve standartlar hakkında tavsiyede bulunmak ve destek sağlamak.

• Derece verme yetkisi ve Birleşik Krallık’ta bir üniversite olarak adlandırılma hakkı 
için yapılan başvurularda hükümetlere tavsiyelerde bulunmak.

• Bulgulara ilişkin rapor oluşturmak ve yayınlamak.
• Yükseköğretimdeki akademik standartlar ve kalite ile ilgili şikayet ve endişelerin 

araştırılması.
• Profesyonellerin, kurumların ve hükümetlerin hem Birleşik Krallık’ta hem de 

uluslararası alanda yükseköğretim kalitesine yönelik yaklaşımlar geliştirebilmeleri 
için danışmanlık, eğitim ve uluslararası hizmetler sunmak.

Finansman

QAA birkaç yolla finanse edilmektedir. Bunlar;
• Yükseköğretim sağlayıcılarının üyeliklerinden elde edilen gelirler.
• Birleşik Krallık fon konsey ve kuruluşları ile yapılan sözleşme ve anlaşmalardan elde 

edilen gelirler.
• Göç planlamaları için İçişleri Bakanlığı tarafından talep edilen eğitim denetimine ve 

yıllık kontrollerine QAA tarafından incelenmek üzere yükseköğretim sağlayıcılarının 
ödediği ücretler.

• Birleşik Krallık’ta ve uluslararası alanda yapılan özel sözleşme ve danışmanlıklardan 
elde edilen gelirler.

Yönetim Kurulu
QAA’nın yönetim kurulu üyeleri endüstri, ticaret, maliye ve meslek deneyimleri için 
atanmış kimselerdir. Ayrıca kurulda iki öğrenci ile Birleşik Krallık yükseköğretimini 
temsil eden kuruluş ve fon konseylerinin atadığı üyeler bulunmaktadır.
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QAA’nın ‘bağımsız’ bir kuruluş olma, yönetim kurulunda profesyoneller dışında öğrencilere de yer 
verme, kalite ve standartları güvence altına alma/sürekli denetleme/iyileştirme ve raporları yayınlama vur-
guları Tablo2’nin odak noktalarıdır. Kamuoyunun bilgisini ve güvenini sağlamak amacıyla raporların açık-
lanıyor olması, QAA’yı Avrupa’daki diğer akreditasyon kuruluşlarından ayıran önemli bir özelliktir. 

QAA incelemelerini çeşitli yöntemler kullanarak gerçekleştirmektedir. Kullanılan bu yöntemler tedarik-
çinin konumu, statüsü ve sunduğu yükseköğretim nitelikleri dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak 
değişmektedir. Yükseköğretim değerlendirmeleri, yıllık izlemeler ve ziyaretleri, kalite geliştirme değer-
lendirmeleri, kalite değerlendirme ziyaretleri gibi farklı tipleri incelemeler, kendi içlerinde de birden fazla 
türe sahip olabilmektedir. Her bir kategori için başvurulara yönelik hazırlanmış rehber kılavuz, doküman 
ve şablonlara QAA’nın net olma, kamuoyunun bilgiye doğrudan ulaşım sağlayabilmesine olanak verme 
ilkelerine bağlı olarak resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. İngiltere’de derece verme yetkisine sahip 
kurumların başvurabileceği değerlendirmeler için Ekim 2019’da yayınlanmış bir kılavuz7 incelendiğinde, 
Tablo3’teki örnekte belirtildiği gibi her bir kritere yönelik açıklamaların yapıldığı ve bu kriterlerin aranaca-
ğı göstergelerin neler olduğunun açıklandığı (kanıt gereklilikleri) görülmektedir. 

Tablo3. QAA Değerlendirme Kriterleri ve Kanıtlanması Örneği.
(QAA Resmi Web Sitesi (qaa.ac.uk, Erişim: 07.12.2019)’nden edilen bilgiler dahilinde yazarlar tarafından üretilmiştir.)

Kriter B2/Akademik Standartlar

Açıklamalar

B2/1: Derece verme yetkisi olan bir kuruluş, yükseköğretim niteliklerinin 
akademik standartlarını belirlemek ve devamlılığını sağlamak için açık ve tutarlı 
bir şekilde uygulanan yöntemlere/sistemlere sahip olmalıdır.

B2/2: Derece verme yetkisi olan kuruluşlardan, Yükseköğretim Yeterlilikleri 
Çerçevesinde (FHEQ) tanımlanan akademik standartları karşılayan programlar ve 
nitelikler tasarlayıp sunabileceklerini göstermeleri beklenir.

Kanıt Gereklilikleri

• Kriter B2’nin karşılandığını göstermesi için, başvuru yapan kuruluştan;
• Kurumun yükseköğretim niteliklerinin, Birleşik Krallık Derece Verme 

Kuruluşlarının Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ne uygun olarak 
dereceler sunduğunu

• Program onaylama düzenlemelerinin tutarlı bir şekilde uygulandığını
• Program denetlemelerinin tutarlı ve doğru bir şekilde uygulandığını, akademik 

standartların korunup korunmadığını
• Azami akademik standartları oluşturma, sürdürme ve diğer eşdeğer seviye 

yeterlilik sağlayıcıları ile karşılaştırılabilirliğini sağlamada,  dışsal ve bağımsız 
uzmanlıktan yararlanıldığını

• kanıtlaması istenmektedir.

Bu bilgiler kapsamında QAA’nın tarafından Mart 2007 ve Mayıs 2012 yıllarında denetime tabi tutulan 
Royal College of Art’a ait 2012 yılı kurum inceleme raporu (Url7) incelenmiştir.

Royal College of Art tarafından sağlanan yükseköğretimi araştırmak ve akademik standartlarının, kali-
tesinin Birleşik Krallık’ın beklentilerini karşılayıp karşılamadığına dair yargılarda bulunmak olarak amacı 
açıklanan rapor; QAA ekibinin faaliyetlerini de şu şekilde sıralamaktadır:

• Akademik standartlar, öğrenme olanaklarının kalitesi ve öğrenme olanaklarının geliştirilmesi kap-
samında yargılarda bulunmak

• Kurumun iyi uygulamalarına yönelik nitelikleri belirlemek

• Önerilerde bulunmak

7 Akademik Standartlar ve Kalite Güvencesi (Academic Standarts and Quality Assurance), Performans Değerlendirmeleri (Evaluation of Per-
formans) veya Akademik Personel (Academic Staff) gibi birçok kritere ait detaylı bilgi için bknz. İngiltere’de Derece Verme Yetkileri: QAA 
Tarafından Değerlendirilecek Kurumlar için Kılavuz (Degree Awarding Powers in England:Guidance for Providers on Assessment by QAA), 
qaa.ac.uk
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• Kurumun yürüttüğü ve/veya yürütmeyi planladığı faaliyetlerin uygunluğunu tespit etmek ve onaylamak

• Kamuya açık bilgi sağlamak

Bu faaliyetler doğrultusunda raporun içeriği; akademik standartlar, öğrenme olanaklarının kalitesi, ka-
musal bilgi ve öğrenme olanaklarının geliştirilmesi olmak üzere dört ana başlık etrafında şekillendirilmiştir. 
Detaylı bilgilere geçiş öncesi QAA, değerlendirmenin ana hatları ve değerlendirilen kurumun tarihçesi, 
misyon ve vizyonu ile ilgili bilgiler vermektedir. Daha sonra bu bilgilere ana başlıklar altındaki inceleme 
sonuçlarının neden önemli olduğunu açıklamak amacıyla atıf yapıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, 
değerlendirmenin tam olarak hangi tarihlerde ve kimler tarafından yapıldığı da açıklık politikasına uygun 
olarak belirtilmektedir8. Farklı kurumların değerlendirme raporlarında ekibi oluşturan kişi sayısının çeşit-
lilik gösterdiği tespit edilmiştir. Değerlendirme sonucu elde edilen bulguların bir kısmı örnek teşkil etmesi 
bakımından Tablo4’te özetlenmiştir.

Tablo4. QAA’nın Royal College of Art’a ait İnceleme Raporu’ndan kısmi bilgiler.
(QAA Resmi Web Sitesi (qaa.ac.uk, Erişim: 07.12.2019)’nden edilen rapor dahilinde yazarlar tarafından üretilmiştir.)

Royal College of Art İnceleme Raporu Ana Hatları

QAA’nıın Royal College 
of Art için ulaştığı genel 
yargılar

Akademik standartlar ve kalite Birleşik Krallık’ın azami standart beklentilerini 
karşılamaktadır.
Öğrenci öğrenme olanaklarının kalitesi Birleşik Krallık’ın beklentilerini 
karşılamaktadır.
Öğrencme olanaklarının geliştirilmesi Birleşik Krallık’ın beklentilerini 
karşılamaktadır.

QAA’nın Royal College 
of Art’da belirlediği iyi 
uygulama nitelikleri

Öğrencilerin görüş ve önerilerini dinlemek/desteklemek/cevaplamak için gerekli 
mekanizmaların etkinliği. Böylece kurum ile öğrenci arasında etkili bir ilişki 
sağlanmaktadır.
Endüstri ile sanat ve tasarım alanlarında bağların kuvvetlendirilmesine yönelik 
çalışmaların varlığı.

QAA’nıın Royal College of 
Art için önerileri

Kurumun diğer kurumlarla yaptığı işbirliklerinde; anlaşmaların onaylandığı 
şekliyle sürdürülebilirliklerinin sağlanabilmesi için tekrar onaylama 
süreçlerinden bağımsız şart ve koşulların kesinleştirilmesi. Bu kapsamda 
prodesür ve yönetmeliklerin 1 Ocak 2013 tarihine kadar belirlenmesi 
gerekmektedir.
Eksi olduğu belirtilen tüm program nitelik ve çıktılarının 30 Eylül 2012 tarihine 
kadar tamamlanması ve yayınlanması
Program öğrenme çıktıları, eğitim-öğretim yöntemleri ve değerlendirmeleri 
arasındaki ilişkinin açıkça gösterildiği bir Akademik Altyapı (Academic 
Infastructure)’nın Temmuz 2013’e kadar tamamlanması

Raporun bazı bölümlerinde önceki yıllarda yapılan değerlendirmeler dahilinde sunulmuş önerilerin ye-
rine getirildiği ve kurum için pozitif çıktılar sağladığı vurgulanmaktadır. Tüm süreçte inceleme ekibinin 
bizzat gözlemlediği veya kişisel görüşmelerle elde ettiği bilgiler, her bir alt başlık içerisinde belirtilmek-
tedir. Geliştirilen önerilerin de bu yönde nasıl bir katkı sağlayacağı da açıklanmış olur. Raporun sonunda 
kurum hakkında bilgi edinme çabasındaki yetkili olmayan kimselerin içeriğe dair fikir edinebilmesi için 
terimler sözlüğüne yer verilmiştir.

8 İncelenen rapor, içlerinde bir öğrencinin de bulunduğu toplam dört kişilik bir gözlem ekibinin 21-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 
değerlendirmedir.



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı302 •

        
Görsel1. QAA Kalite Nişanları.

(qaa.ac.uk, Erişim:)

1992 yılı öncesi verilen eğitimin kalitesinin değerlendirilmesinde ‘mükemmel (excellent)’, ‘tatmin edici 
(satisfactory)’ ve ‘yetersiz (unsatisfactory)’ ifadelerinden oluşan üçlü değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. 
Gerek yapısal anlamda yaşanan değişiklikler, gerekse yeni kalite ölçütlerinin QAA ile yeniden tanımlan-
ması ortaya dörtlü puanlama sistemini çıkarmıştır. Bu sistemde belirlenen altı değerlendirme alanlarından 
herhangi birinden dörtlü puanlama üzerinden ‘bir’ alınması, kalitenin onaylanamayacağı ve 12 ay içerisin-
de ziyaretin tekrarlanacağı, altı alandan üçünden veya daha fazlasından ‘iki’ alınması ise kurumun iyileş-
tirme planı hazırlaması gerektiği anlamına gelmektedir (Anderson vd., 2000:52-53). Olumlu sonuçlanan 
bir akreditasyon süreci sonunda ise QAA, kurumlara kalite nişanı kullanma hakkı tanımaktadır (Görsel1).

Türkiye’de Sanat Eğitimi Veren Fakültelerdeki Akreditasyon Çalışmaları
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, yükseköğretim hizmetlerinde birbirlerinden farklı gelenek ve sisteme 

sahip olmaları, bu sebeple ortak bir payda üzerinde buluşabilme istekleri; standardizasyonun sağlanması ve 
toplam uyum ile ilişkilendirilebilir. Kalite güvencesinin bir başka ayağı olan bu planlama, eşdeğerlik, ta-
nınma süreci, Avrupa ülkelerinde yürütülen akreditasyon süreçlerine benzer bir yaptırıma ve sisteme sahip 
olmayan Türkiye için alternatif bir adım olarak görülebilir.  Her iki yılda bir izleme grupları ile denetlenen 
ve Bologna olarak adlandırılan süreç kısaca; “yüksek eğitim yeterliliklerinin standartlarında ve kalitesinde 
karşılaştırılabilirliği sağlamak için Avrupa ülkeleri arasında tasarlanmış olan bakanlık toplantıları ve anlaş-
malar dizisi” (Ayaz vd., 2016:1) olarak açıklanmaktadır. Çalışmanın ‘Akreditasyonda Avrupa Standartları 
ve Yükseköğretim Hizmetleri’ başlığı altında temel bilgileri verilen ve ENQA gibi bazı uluslar arası kurum-
ların da katılığı dikkat çeken Bolonya Süreci’ne, Türkiye 2001’de dahil olmuş, ortak hedefler dahilinde 
belirlenen ilke ve standartları 2005’ten itibaren uygulamaya başlamıştır. YÖDEK’in kurulması ve Yönet-
meliği’nin hazırlanması yine bu sürecin bir çıktısıdır. Yönetmelikte ‘dış değerlendirme’ net bir şekilde 
ifade edilmiş ve bu kapsamda bazı tanımlamalara yer verilmiştir. Bunlardan en önemlileri şunlardır (Url8):

• Kalite değerlendirme tescil belgesi: Yükseköğretim kurumlarından bağımsız kurum, kuruluş veya 
kurulların, yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite ge-
liştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgedir.

• Kalite belgesi: Bir yükseköğretim kurumunun, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğre-
tim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgedir.

• Kalite onayı ve tanınma: Bir yükseköğretim kurumunun, “Kalite Belgesi” alarak kalite düzeylerinin 
onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili kuruluşları tarafından 
kalitesinin tanınmasını ifade eder.

• Kurum içi periyodik gözden geçirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma 
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini 
ve sonuçlarının periyodik olarak değerlendirmesini ifade eder.

• İyileştirme eylem planları: Bir yükseköğretim kurumunun, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına 
göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır.

Tanımlamalar ve yönetmelikte açıklanan her bir bölüm incelendiğinde, Avrupa ülkelerindeki akreditas-
yon uygulamalarının temel alındığı ve işleyiş programının buna göre düzenlendiği görülmektedir. Ancak 
en önemli değişken olarak resmi yaptırım süreçleri benzer şekilde yürütülmemektedir. Diğer bir deyişle 
akreditasyon, genellikle meslek kuruluşlarının bir araya gelerek aldığı ortak kararlara ve ilgiye bağımlıdır.
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Görsel2. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Programlarında Akreditasyon Durumları.
(2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, osym.gov.tr, Erişim: 05.12.2019)

Görsel3. Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Programlarında Akreditasyon Durumları.
(2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, osym.gov.tr, Erişim: 05.12.2019)

Bir saygınlık veya popülarite göstergesi olarak akreditasyonun, sanat ve tasarım eğitiminde henüz yer 
edinememiş olması, her geçen yıl sayıları artan yükseköğretim kurumlarında sürdürülen faaliyetlerin kali-
tesinin kamuoyuna duyurulması bakımından olumsuzluk içermektedir. Bu durum öğrencilerin bir yükse-
köğretim kururmu seçme ve program tercihi yapma süreci ile doğrudan ilişkili olan YKS Yüksekogretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da ön plana çıkmaktadır (Görsel2-3). Yine aynı kılavuzda ak-
reditasyon kuruluşları listesi ve 2016-2017-2018 yıllarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış 
değerlendirmesi gerçekleştirilen kurumlar listesi yer almaktadır. Devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamını 
kapsayacak şekilde oluşturulan listede 2016 yılı için 20, 2017 yılı için 50, 2018 yılı için 45 üniversiteye 
yer verildiği görülmektedir. Dış değerlendirmeye tabi tutulan kurum sayısındaki artışın 2 yıl içerisinde 
%100’den fazla olduğu; ancak üniversitelerin hiç birinin bu listeye sanat ve tasarım eğitimleri ile katkı 
sağlamadığı dikkat çekmektedir.

5. SONUÇ
Türkiye’deki yükseköğretim hizmetlerinin kalitesine yönelik kontrollerin sağlanması yalnızca program-

lar açıldıktan sonra YÖK’ün ders veren akademik personel sayısının kendilerine bildirilmesini istemesi ile 
sınırlı kalmaktadır. Program açma sürecinde bildirilen fiziki altyapı imkânlarına sahip olma durumunun ne 
derecede devam ettiği, ders programları veya değerlendirme sistemlerinin nasıl işlediği vb. kaliteyi olumlu 
yönde etkileyecek ana etmenlerin gözardı edildiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında YÖK dışında 
ikincil bir organizasyonun düzenli periyodlarla programın yeterliklerine dair çıktıları denetleyebiliyor ol-
ması ve böylece imkânların geliştirilmesinde sürekiliğin sağlanmasına katkıda bulunması, eğitim sistemin-
de gerçekleştirilmesi beklenen hedeflere bir adım daha yakınlaşmayı sağlayacaktır.

Akreditasyon veren kuruluşların da belli bir standarda ve yeterliğe sahip olması gereği; birbirinden ba-
ğımsız, farklı kritelere sahip birçok kuruluştan oluşan parçalı bir sistem yerine  İngiltere’deki tek çatı altında 
toplanan sistem modelinin ulusal ölçekte yeniden yorumlanmasının avantaj sağlayabileceği düşünülmek-
tedir. Ancak tek tipleşmeden kaçınabilmek amacıyla bu model içerisinde her programın farklı ihtiyaçları 
gözönünde bulundurularak planlama, uygulama, inceleme vb. faaliyetlerin kurgulanması gerekmektedir.

Bu kapsamda diğer mühendislik, tıp, öğretmenlik vb. eğitim programlarında olduğu gibi sanat ve tasa-
rım eğitiminde de akreditasyon verebilecek kurumlar hayata geçirilmeli, ancak belirlenecek standartların 
özellikle ulusal ölçekte gereksinimleri karşılaması sağlanmalıdır. Bu gereksinimlere genellikle ihmal edilen 
sanat ve tasarım alanlarının ile endüstri ilişkisinin eklenmesi, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, istih-
dam olanaklarının çerçevesini genişletecektir.

Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus ise, sanat ve tasarım eğitiminin geleneksel model-
lere adapte edilebilmesinden kaynaklanan zorluklar sebebiyle kalite için resmi kurumlarca tanınmış ikincil 
bir değerlendirme sisteminin bürokratik yük olarak algılanabilecek olmasıdır. Bu sebeple, sistematik bir 
yapının varlığı ortaya konurken sanatın kişisel bir çabanın ürünü olduğu ve yalnızca nitel-nitel verilerle 
ölçülemeyeceği, estetik kaygıların, yeteneğin ön planda tutulması gerektiği unutulmamalıdır.
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Kalitenin geliştirilmesinde akreditasyon çalışmalarından yararlanılması, ortak öğretim programları an-
lamına gelmese de uluslararası kurumlar arasında tanınırlığı ve bu kurumlarla işbirliğini arttıracaktır. Böy-
lece sanat ve tasarım alanında da dünyayla beslenen-besleyen olmak üzere karşılıklı bir ilişki kurulacaktır.
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