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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

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 
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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;

“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 sis-
temi 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 
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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 
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 de-
ğerleri içine alan bir sistemdir (Can,1994). Bahsi geçen 12/11 ve 11/10 gibi değerlerin kullanımı müzik teo-
risinde 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 Va-
ziri’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 bağlamalarda 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. 
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Şekil 3.Uşşak Cinsi
Şekil 3’te Uşşak cinsinin Geleneksel Türk Müziğindeki(GTM) gösterimi ve THM’deki kullanım karşılı-

ğı 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



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı20 •

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. sü-
tunlar AEU ses sisteminin perde ve aralık değerleri ile Bağlama perde sistemi arasında oluşan farklılıklarını 
göstermektedir. Burada dikkat çeken en önemli husus, bağlama perdeleri ile AEU ses sistemi arasında bi-
rinci 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 artırma-
sı 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 değer-
leri verilmiştir. İki farklı karar sesinde yapılan icradan elde edilen ölçümler sonucunda perdelerin aralık 
değerleri arasında meydana gelen sapmaların oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 24-TET 
sisteminin 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. 

Kaynakça
Abdulgasımov, V.(1996). Azerbaycan Tarı, (Çev. Salih Turhan), Ankara: Yardımcı Grafik. 

Akdoğu, O.(1999). Türk Müziğinde Perdeler, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Akkoç, C.(2002). Non-Deterministic Scales Used in Traditional Turkish Music, Journal of New Music Research, 
31(4), 285-293. 

Aydın, A. F.(?) Geleneksel Türk Halk Müziğinde Derleme Teknikleri, (Erişim Tarihi: 09.12.2019), http://www.turku-
ler.com/yazi/GTHMdt.asp

Bozkurt, B. (2008), “An automatic pitch analysis method for Turkish maqam music”, Jaurnal of New Music Research, 
vol.37, no.1, pp. 1-13. 

Bozkurt, B., Gedik, A. C., Savacı, A., Karaosmanoğlu, M. K. ve Özbek, M. E. 2010. “Klasik Türk Müziği Kayıtlarının 
Otomatik Olarak Notaya Dökülmesi ve Otomatik Makam Tanıma”. TÜBİTAK 1001 projesi, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir: Türkiye.

Bozkurt, B., Yarman, O., Karaosmanoğlu, M. K. and Akkoç, C.(2009). Weighing diverse theoretical models on Tur-
kish maqam music against pitch measurements: A comparison of peaks automatically derived from frequency 
histograms with proposed scale tones, Journal of New Music Research, 38(1), 45-70. 

Can, M. C.(1994). Türk Müziğinde Ses Sistemleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yeni Dönem Özel Sayısı 
ss.227-262.

Can, M. C.(2001). Müzikte Tam Beşli Zincirleri ve Pythagoras Dizileri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 
ss.143-159.

Can, M. C.(2001). XV. Yüzyıl Türk Müziği Nazariyatı: Ses Sistemi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü( Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Farmer, H. G.(1987). “Musiki” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı24 •

Helmholtz, H.(1895). On The Sensations Of Tone As A Physiologıcal Basis For The Theory Of Music, Çev.A. J. Ellis, 
(Third Edition), London Longsman, Green and Co.and New York.

Karaelma, B.(2013). Aral-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemine Göre Türk Müziği Teorisi, Ankara: MGM Basımevi.

Karaosmanoğlu, M.K.(2017). Müzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri, İstanbul: İTÜ Vakfı Yayınları. 

Maalouf, S. (2003). “Mikhail Mishaqa: Virtual Founder of the Twenty-Four Equal  Quartertone Scale”, JAOS, Vol. 
123, No.4, Sf: 835–840.

Özçimi, S.(1989). Hızır bin Abdullah ve Kitâbü’l-Edvâr, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(-
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

Özkan, İ. H.(2011). Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri Kudüm Velveleleri,İstanbul: Ötüken. 

Öztürk, O. M.(2009). Onyedi’den Yirmidört’e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi, Folklor/Edebi-
yat, 2(58), ss.63-88.

Öztürk, O. M.(2012). Hızır Bin Abdullah’ta Saz Düzenleri ve Yansıttığı Ses Sistemi Üzerine Tespitler, Porte Akade-
mik,3(2) ss.109-128

Partch, H.(1979). Genesis of a Music, New York: Da Capo Press.

Tura, Y.(2017). Türk Musikisinin Meseleleri.(3.Baskı) İstanbul: İz Yayıncılık. 

Yarman, O., et al. (2008). “Türk Makam Müziği’nde Nazariyat-İcra Örtüşmezliğine Bir Çözüm: 79-Sesli Düzen”, İTÜ 
Dergisi B, ISSN 1303-7013 (pending publication).

Yekta, R.(1986).Türk Musikisi, (Çev. Orhan Nasuhioğlu), İstanbul: Pan Yayıncılık.

Zonis, E.(1973).Classical Persian Music: An Introduction. Cambridge: Harvard University Press.



Kadri Yılmaz ERDAL, Seyhan CANYAKAN • 25 

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

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 
1  Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri ABD, Burdur/ TÜRKİYE, 
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 E-Posta: scanyakan@mehmetakif.edu.tr



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). 

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. 
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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 
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.
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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.

Şekil 4: Ö1’in Ton balans dengesi.
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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. 

Analiz 3

Şekil 7: Analiz 3’in spektrum analizi.
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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-
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. 
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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. 

Analiz 6 

Şekil 13: Analiz 6’in frekans analizi.

Şekil 14: Ö6’in ton balans dengesi.
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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 
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.
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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

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.
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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. 

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.

Key words: Instrument training, orchestra training, music education.

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.

1  Prof.Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi AKEF Müzik Eğitimi ABD-Konya e mail:zkurtaslan@erbakan.edu.tr
2  Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi GSF Müzik Bölümü-Antalya e mail: hazan.kurtaslan@hotmail.com
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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. 

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.
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Şekil 1: Örgün eğitim sistemi içindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları için çalgı eğitimi modeli

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.
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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-
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 
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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.

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. 
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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;

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-



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı48 •

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. 

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.



Aslıhan ERUZUN ÖZEL • 49 

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.

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.
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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.

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.
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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). 

İncelenen sanatçıların seçmiş oldukları repertuarlar ve ezgilerinden çıkarılan genel kanıya göre, halk ezgi-
lerine yönelim artmıştır. Bu tür açış niteliğindeki taksimler Uşşak, Hüseyni ve Hicaz makamlarında yapılmış-
tır. Albümlerde genel olarak çalgı eşlikli taksimler ön plana çıkmıştır. Taksimlerin yanı sıra caz enstrumanla-
rıyla 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

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 
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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 
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. 
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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. 
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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. 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.

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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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 
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. 
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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 
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-

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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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 

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 
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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.
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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

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-
1 * Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, kadersurmeli@gmail.com
2 **Araştırma Görevlisi, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi,  Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, burcin.genis@gmail.com
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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 
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-
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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” 
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. 
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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 
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…
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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.

Resim 3: Filmden ekran görüntüleri
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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). 

Resim 6: Tipoloji 2 – Figürler
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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

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; 

1  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, acanbay@gmail.com
2  Prof. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, znacakci@gmail.com
3  Prof. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, eceserkan@gmail.com
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• 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 
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)
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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 bunları 
yorumladığı ve uyguladıkları” sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada genel olarak; “Halk Kültürü dersini yürüten 
öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin halk kültürü konusun-
da 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 önemsemedikleri, sı-
nıflarda 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 çalış-
malar başlatılmalıdır. Bu yönde özellikle eğitim kurumlarında oluşturulabilecek öğrenme modellerine 
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-
liliği sağlanmalıdır. Ayrıca yine öğrenci-veli ve idari kadrodan oluşan uzmanların proje süreçlerini 
takip etmeleri, sonuçların değerlendirilmesi ve paylaşılmasının da önü açılmalıdır.
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• 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 -sonrasın-
da programları- temelini ulusların öz kültüründen alır ve zaman içinde modern-çağdaş normlarla birleşerek 
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 müm-
kün 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 yanları 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

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-

1 Doç.Dr. 
2 Dr.Öğr.Üyesi
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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, 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. 

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).
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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).

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).
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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.

   
(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.
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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 
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. 
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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. 

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. 

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 
augmented 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.



Rumeysa Zeynep ARAÇLI, Cemre ASLAN, Betül GÜZEL, Levent MERCİN • 95 

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 assembly. 
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 
number 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 
augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41–49 http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.
compedu.2012.10.024





Zeki NACAKCI, Alaattin CANBAY • 97 

TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN 
GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeki NACAKCI1, 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

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. 

1  Prof. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, znacakci@gmail.com
2  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, acanbay@gmail.com
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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;

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 
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−	 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-
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. 
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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.

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 
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• 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 

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, 

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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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”
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 
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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 
giremeyeceği 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 duvarla 
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 esinlenerek 
oluşturulan Rabbit yazı karakteri, adını özgürlüğün bir simgesi haline gelen bu tavşanlardan almıştır. 
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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”

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 
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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 verilebilir.

• 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.

Keywords: Education, Globalization, Visual Arts Education, The Use of Technology.

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. 

1 Öğr. Gör. Dr. Muhammet İNCEAĞAÇ, Kastamonu Üniversitesi, minceagac@kastamonu.edu.tr
2  Öğretmen Sıla İNCEAĞAÇ, MEB, silainceagac@gmail.com.tr
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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.

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.
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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.

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 
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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 
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 
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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.

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.
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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. 

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; 
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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 
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.
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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 
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 
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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.

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
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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. 

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. 
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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.

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.

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 

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, İstanbul /TÜRKİYE, 
 yasem.t5@gmail.com
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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

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-
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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 bulun-
duğu 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.

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. 

Şekil 2. Zaralı Halil Söyler
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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.

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, 
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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 
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.
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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 
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 

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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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

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

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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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 -

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.
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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.

Grafik 3. Zara Yöresi Müziklerinin Konu İçeriği
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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

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 

1 Dr., Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü THM Anasanat Dalı, yakupacar8@hotmail.com
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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 
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).
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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,

• 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 
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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-
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. 
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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. 

Şekil 4. Parmak Numarası Notasyonunda Orta ve Üst Tel Gruplarının Gösterilmesi (Akdağ ve Derin, 2016: 40).



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı172 •

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).
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). 
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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).
Bu yöntemde, sol el parmaklarının tablaturda gösterimi, parmakları simgeleyen rakamların kullanım 

durumlarına göre ilgili telleri simgeleyen çizgilerin üzerine yazılarak yapılmaktadır (Karahan, 2010:24).
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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,
 gozdeumur@gmail.com
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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



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı182 •

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 EDUCATİON DEPARTMENT OF FİNE ARTS 
EDUCATİON MUSİC EDUCATİON STUDENTS’ SELF-LEARNİNG 

SKİLLS STATUS EXAMİNATİON (THE CASE OF ERZİNCAN BİNALİ 
YILDIRIM UNİVERSİTY)

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.

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, 
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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.

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?
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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.

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. 
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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
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. 
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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

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 
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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

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



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı198 •

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.
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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.

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-

1 Prof. Dr., Antalya AKEV Üniversitesi,Rektör, kamile.akgul@akev.edu.tr.
2 Öğr. Gör.,Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı,Öğr.Gör., tayfunkirmizigul23@gmail.com
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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. 

“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” 
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(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).

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.

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 ). 
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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-
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 
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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 
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.
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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.

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 
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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. 

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.
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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.

Tablo 3 incelendiğinde ise Van Türk Musiki Derneği’nin Eğitim odaklı birçok faaliyet yürüttüğü görül-
mektedir. ‘Dernek kurulduğu ilk günden itibaren çalgı eğitimi, nazariyat dersleri vermektedir. Bireyleri bu 
konuda yetiştirip hem sosyalleşmesini hem de hayata hazırlanmasını sağlamakta hem de yaptığı tüm çalış-
malar ile Van ilinin sosyo-kültürel anlamda çehresine güzellik katmaktadır. Ayrıca Derneğimiz geçmişten 
bugüne liselerin ve üniversitelerin müzik bölümlerine öğrenciler kazandırmış ve çok sayıda bireyin hayatı-
nı yönlendirmesine katkı sağlamıştır. Derneğimizde çocuk yaştan itibaren aramıza katılıp, müzik alanında 
yetiştirilip daha sonra Müzik Öğretmeni olan birçok elemanımız olmuştur, bu durum bize gurur kaynağı 
olmuştur’ (Kılınçarslan, 2019). Dernek elemanlarından olan 4 Müzik Öğretmeni TRT’nin açmış olduğu 
yarışmalarda Klasik Türk Müziği ve Ses alanında dereceler almışlardır. Dolayısıyla Van Türk Musiki Der-
neğinin birçok platformda başarılı çalışmalarda bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Dernek Kanun Sanatçısı ve Müzik Öğretmeni Dilşan Aslan Van Türk Müziği Derneğinin bugüne kadar 
sayısız eleman yetiştirdiğini, müziğe gönül vermiş, her kesimden bireyin müzik sayesinde bu dernekte bir 
arada toplandığını ve güzel çalışmalar yaptığını ifade etmiştir (Aslan, 2019). Tıp doktorundan, ev hanımına, 
öğretmenden hemşireye, kuyumcudan eczacıya ve öğrencilerden avukata kadar her meslekten ve kesimden 
müzikseverler bu dernekte buluşmakta ve müzik adına güzel işler yapmaktadırlar. Ayrıca dernekte uzun 
yıllar koro şefliği yapan Prof. Dr. Hanefi Özbek ve Derneğin şu an itibari ile Şefliğini yapan Ferhat Kulın-
çarslan’ nın güftesi ve bestesi kendilerine ait olan eserleri bulunmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın sonuçları, Van Türk Musiki Derneği’nin hem sosyo-kültürel bağlamda hem de müzik kül-

türü bağlamında yapılan çalışmalarının sınıflandırılarak ortaya çıkarılması bakımından önem taşımaktadır. 
Elde edilen bulgular Van Türk Musiki Derneğinin Van ilinin sosyo-kültürel yaşamına ve müzik kültürünün 
korunması, geleneksel Türk Müziğinin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması ayrıca yapılan eğitim, 
sanat ve bilimsel çalışmaları ile Van halkına güzel olanaklar sağlaması çerçevesinde oldukça büyük bir 
rol üslendiği sonuçlarına varılmıştır. Yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları sayesinde bireylere moral 
motive sağlamış, Türk Müziğinin gelecek kuşaklara aktarımında ciddi bir köprü görevi üstlendiği gözlem-
lenmiştir.  Dernek uzun yıllar içerisinde yer, konser, araç gereç ve çalgı eksiklerini kendi elemanlarının 
gönüllü aidatları ile gidermeye çalışmıştır. Bu çerçevede kurum ve kuruluşların, il belediyesinin ve diğer 
önemli kurumların derneğe destek sunması, teknik anlamda araç gereç, çalgı eksikliklerinin tamamlanması 
sağlanarak katkıda bulunması ayrıca derneğin sosyo-kültürel yaşama destek olması açısından eksiklikleri-
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nin giderilmesi, bu derneğin daha güzel işler yapabilmesi anlamında önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
bağlamda Kültür bakanlığının desteği ile kurumsallaşma çerçevesinde farklı çalışmalar yapılabilir. Van 
Türk Musiki Derneği sosyal hayat içerisinde gençlerin kötü ortamlardan uzaklaşıp faydalı işler yapmak 
anlamında da Van iline katkıda bulunmuştur. Bu açıdan bireylerin hayata hazırlanmasında önemli bir yer 
tutan derneğin toplum ve aileler tarafından da desteklenmesi Van iline oldukça yararlı olacaktır. 
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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

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 
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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 
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).
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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?

• 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. 
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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 
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 kav-
ramlar kargaşasında bir düzen oluşturmayı hedeflemektedir. Yaşamı hayret uyandıran mükemmelliğini sunan 
kaos, düzen mekanizmaları ve yaşam prodüksiyonları tarafından terbiye edilerek varoluşu zenginleştirmek-
tedir. 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 ne-
denle 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
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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. 

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 
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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-
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 
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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 
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-
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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-
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. 

Kaynakça
Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven. Çev. Mehmet R. ve Sema R. İstanbul:  Yapı Kredi Yayınları. 

Bonfand, A. (2015) Soyut Sanat. Dost Kitabevi.

Çelikkan, Ş.G. (2018). Modern ve Postmodern Dönemlerde Soyut Sanat Felfesesi 1. Baskı. İzmir: Mungan Kavram 
Yayınevi 

Hegel, F. (2016). Tinin Görüngübilimi. Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul:  İdea Yayınevi. 

Kant, İ. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. Çev. Ülker Gökberk v.d. İstanbul:  Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. 

Karaman, E. (2017). “Roland Barthes ve Charles Sanders Peırce’ın Göstergebılımsel Yaklaşımlarının Karşılaştırılma-
sı”. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 34, 25-36.

Marx, K. (1978). Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. Çev. Sevim Belli. Ankara:  Sol Yayınları.  

Rifat, M. (2001). Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları. İstanbul:  Om Yayınları. 

Tunalı, İ. (1983). Felsefenin Işığında Modern Resim. İstanbul Remzi Kitabevi.





Merve KARAOĞLU CAN, Levent MERCİN, Deniz BABİLİK, Rumeysa Zeynep ARAÇLI • 229 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ SANAT EĞİTİMİ 
VEREN FAKÜLTELERİN AKREDİTASYON DURUMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARİSON OF THE ACCREDİTATİON STATUS OF FACULTİES 
PROVİDİNG ART EDUCATİON İN TURKEY AND EUROPEAN 

UNİON COUNTRİES

Merve KARAOĞLU CAN1, Levent MERCİN2, Deniz BABİLİK3, 

Rumeysa Zeynep ARAÇLI4

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.
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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.



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı244 •

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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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ULUSLARARASI MÜZİK EĞİTİMİ 
MEVZUATININ UYGULAMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

APPLICATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MUSIC 
EDUCATION IN AZERBAIJAN AND TURKEY

Gülnaz ABDULLAZADE1, Habibe MAMMADOVA2

ABSTRACT:

The history of cultural relations between Azerbaijan and Turkey dates back to ancient times. Suffice it 
to say that even some of the Turks who arrived in Eastern Anatolia in the 10th century also passed through 
the territory of modern Azerbaijan.

Under the slogan of great leader Heydar Aliyev «one nation, two states» there is spiritual and cultural 
unity behind this slogan, and at the same time the uniqueness of these lands is demonstrated. Cultural rela-
tions between the two countries are gradually developing in the 20th century.

In 1963, two representatives of Turkish composers, Adnan Saigun and Ulvi Jamal Erkin, came to Baku 
with a tour of symphonic music program. The concert of Adnan Saigun and Ulvi Jamal Erkin’s symphony 
for violin and orchestra will be performed for the first time in the Azerbaijan State Philharmonic. These 
musicians were followed by concerts by young Turkish pianist Idil Biret and violinist Sunnah Ka Maestro 
Niyazi in Baku.

In return, famous Azerbaijani musicians, including conductor Niyazi, singers Rashid Behbudov, Zeynab 
Khanlarova, Sarah Kadimova and others, successfully performed in a number of cities in Turkey.

The second stage dates back to the 1970s. These years were marked by the arrival of Turkish opera so-
loists and writer Satir Aziz Nesi in Baku. Famous poet and writer Nazim Hikmet plays an important role in 
Azerbaijani-Turkish relations, and this should be emphasized.

Famous Azerbaijani composer Arif Malikov wrote the ballet «Legend of Love» based on the work of 
Nazim Hikmet. Composers Arif Malikov and Firangiz Alizadeh created many famous romances to poems 
by Nazim Hikmet. Arif Malikov dedicated his seventh symphony to the famous Turkish public figure Ihsan 
Doghramachi. The eighth symphony was dedicated to the late President of Azerbaijan Heydar Aliyev, and 
the vocal work was based on the words of Nazim Hikmet. Outstanding composer Vasif Adigozalov ded-
icated the oratorio «Chanakkale» to the memory of those who died in the war for the Dardanelles for the 
Turkish people. Firuziz Alizade staged an «Empty Cradle» in Turkey based on a Turkish folk tale.

Azerbaijani teachers have also made a great contribution to education. In many cities of Turkey young 
people were brought up on the basis of their pedagogical activity and made their way into the world of 
performing arts.

Another stage is the emergence of scientific ties. This was followed by scientific contacts between the 
two countries after independence - conferences, symposiums, seminars, joint folklore research conducted 
in the regions - between the Baku Music Academy and the State Conservatory of the Aegean-Turkish State 
in 2002-2003. Another important part of the scientific ties is the introduction of doctoral dissertations by 
Turkish researchers in Azerbaijan, which will raise new comparative questions. At the same time, Azerbai-
jani researchers also find ways to develop Turkish musical science in their research, which means that the 
motto «One nation, two states» is clearly reflected in education, art and culture.

Key words: Turkey, Azerbaijan, education, music, cultural communications, research.
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GİRİŞ:
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin tarihi çok eskilere dayanıyor. 10. yüzyılda Doğu 

Anadolu’ya gelen bazı Türklerin bile modern Azerbaycan topraklarından geçtiğini söylemek yeterlidir. 
Bu bölgelerde yaşayan halklarla ilişkiler, hem Anadolu hem de Azerbaycan türklerini kültürüne katkılarda 
bulunmuştur.

Büyük lider Haydar Aliyev sloganı «bir millet - iki devlet» manevi, kültürel bir birlik olduğunu, aynı 
zamanda bu toprakların benzersizliğini göz önünde bulundurmaktadır. İki ülke arasındaki kültürel ilişkiler, 
20. yüzyılda kademeli gelişmeye başlıyor.

1963’te, Türk bestecilerin iki temsilcisi - Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin - senfonik müzik progra-
mı olan bir tur için Bakü’ye geldiler. Adnan Saygun Senfonisi ve Ulvi Cemal Erkin’in keman ve orkestra 
konçertosu, ilk defa Azerbaycan Devlet Filarmonisi’nde seslendirilmiştir. Bu müzisyenlerin ardından genç 
Türk piyanist İdil Biret ve kemancı Sunna Kah Maestro Niyazi ile birge Bakü’de aynı sahneyi paylaşdılar.

Karşılıklı bir adım olarak, şef Niyazi, şarkıcılar Rashid Behbudov, Zeynab Khanlarova, Sara Kadimova 
ve diğerleri de dahil olmak üzere, Azerbaycanlı müzisyenler Türkiyenin  bir çok kentinde başarılı perfor-
manslar sergilediler.

İkinci aşama 1970›lere dayanıyor. Bu yıllar, Türk opera solistleri ve yazar Satir Aziz Nesi›nin Bakü›ye 
gelişiyle kutlanıyor. Ünlü şair ve yazar Nazım Hikmet, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde önemli yer kap-
samaktadır.

Dünyaca ünlü  Azerbaycanlı besteci Arif Melikov, Nazim Hikmet’in eserlerine dayanan “Aşk Efsanesi” 
balesini yazdı. Besteciler Arif Malikov ve Firangiz Alizade, Nazım Hikmet’in şiirlerine birçok  yapıtlar  
yazdılar. Arif Melikov, yedinci senfonisini İhsan Doğramacı’ya adamıştır. Sekizinci senfoni, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev `e adanmıştır, eserde seslenen vokal  parça Nazım Hikmet’in şiirlerinden 
alıntıdır. Diğer Azerbaycanın ünlü  bestecisi Vasif Adigozalov, “Çanakkale” oratoryosunu, Çanakkale sava-
şında şehit düşen askerlere adamıtır. Firangiz Alizadeh, türk halk masalından alıntı esas alarak ,Türkiye’de 
“Boş Beşik” balesinin sahnelemiştir

Türkiyenin eğitim alanında da, Azerbaycan eğitimcilerinin  büyük katkıları vardır. Türkiye’deki pek 
çok şehirde, azerbaycanlı hocaların katkılarıyla sahne sanatları eğitimi gören genç nesil büyük sahnelere 
atılmışlar. Diğer aşama bilimsel ilişkilerin ortaya çıkmasıdır. Burada iki ülke arasındaki bilimsel temaslar, 
bölgelerde yapılan - konferanslar, sempozyumlar, seminerler, - Bakü Müzik Akademisi ile 2002-2003 yıl-
ları arasında Ege Türkiye Türk Konservatuvarı arasında ortak folklor çalışmaları ilişkileri ileri seviyyeleri 
taşımıştır. 2016-2018 yılları arasında Bakü Müzik Akademisi akademisyenleri ve Türk doktora öğrencisi 
Zafer Kılınçer, Azerbaycan’ın Zagatala, Ağdaş, Barda ve Yevlak bölgelerinde yaptığı araştırmalara katıldı. 
Bilimsel ilişkilerin bir diğer önemli yanı ise, Azerbaycan’daki Türk araştırmacıların doktora tezlerini yeni 
karşılaştırmalı konular ortaya çıkaracak şekilde uygulamasıdır. Bunu yaparken, Azerbaycanlı araştırmacılar 
da araştırmalarını Türk müziğinin gelişimine dönüştürüyorlar. Tüm bu sürecin tablolar üzerinde açıklama-
sını aktarmak istiyoruz.

Üst seviyede eğitim veren Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi müziğin her alanında verdiği 
eğitimle çok sayıda başarılı ve saygın müzik insanları yetiştirmiştir. Bakü Müzik Akademisin’de eğitim al-
mış bu Azerbaycanlı sanatçı ve akademisyenlerin bir kısmı aynı zamanda Türkiye’nin farklı illerindeki üni-
versitelerde uzun yıllardır hizmet verip yüksek seviyede öğrenciler yetiştirmiş ve halen yetiştirmektedirler.

Bakü Müzik Akademi’sinde verilen doktora eğitimi mezuniyet sürecine kadar alanla ilgili en yetkin 
eğitimciler tarafından verilmektedir. Transkripte yer alan alınması zorunlu dersler – yabancı dil, azerice, 
bilgisayar, uzmanlık-ana sınavları tamamlandıktan ve Azerbaycan Cumhur Başkanı adına Ali Attestasiya 
Komissiyasının (Yükseköğretim Kurulu) karşımıza koyduğu kurala dayanarak, tez konusu ile ilgili makale 
(AAK dergiler listesine bağlantılı dergilerde 5 makale ve 1 yurtdışında hakemli dergide makale) ve bildiri 
metnleri (2 Ulusal sempozyum ve 1 Uluslararası sempozyum) tamamlandıkdan sonra, öğrenci birbirini 
takip eden zamanlarda 4 ayrı savunmaya tabii tutulmaktadır. Bu savunmaların ilk ikisi Bakü Müzik Akade-
misinde, üçüncü savunma ise Bakü’deki alanla ilgili farklı bir müzik üniversitesinde görevli birçok akade-
misyenin katılımıyla gerçekleştirilir. Son savunmadan 1 ay önce Tezin özet broşür-kitabçası Azerbaycanın 
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universitelerine, kütüphanelere, arşiv idarelerine ve 15 farklı ölkenin Yükseköğretim Kurullarına ve 33 
Universite kütüphanelerine gönderilir. 

İlk savunma tez konusunun bağlantılı olduğu bölümde yapılır.

İkinci savunma ise, farklı üniversitelerin alanda görevli akademisyenlerinden oluşturulur.

Üçüncü savunma, yukarıda da belirtildiği gibi müzik bölümü olan farklı üniversitede ve ağırlıklı 
olarak oradaki Akademisyenlerden oluşan başka bir komisyonla yapılır. Bu savunma aşağıdakı 
Universitelerden birinde yapıla bilir. 
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Son savunma ise; Azerbaycan Devlet Başkanı adına Yüksek Beyan Komisyonu tarafından Bakü Müzik 
Akademisi nezdinde yaradılmış F/D 02.151 Doktora Komisyonu tarafından yapılır. Azerbaycan’da doktora 
alanında bu son savunmayı yapabilme imkânı tüm müzik üniversiteleri içinde sadece Bakü Müzik Aka-
demisi’ne verilmiş olup, komisyonda tüm Azerbaycan’daki müzik üniversitelerinde görev yapan alanında 
uzman ve diğer savunmalara katılmamış en az 20 kadar profesörün katılımı ile, gizli oylama sonucunda 
yüksek hassasiyet ve titizlikle değerlendirilmektedir. 



Gülnaz ABDULLAZADE, Habibe MAMMADOVA • 251 

Bilimsel dereceler verilmesine dair tasdik çalışmasının birinci nüshasında Ali At-
testasiya Komisyonu’na sunar ve bu belgelerin (Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
yanında AAK riyaset heyetinin 2011 yılı 04 Mart tarihli (protokol № 05-R) ve 2012 yılı 04 Mayıs 
tarihli (protokol № 07-R) kararlarla alınan listesi:

• Kurumun antetli yazılan ve Savunma Komisyon Başkanı tarafından imzalı ek mektubu;

• Pasaport;

• Çalıştığı yerden onaylanmış belge;

• Lisans ve Yüksek lisans Diplomalarının Transkriptlerle beraber Azerbaycan Egitim Bakanlığından 
Onaylanmış Denklikleri;

• Akademik derece  verilmesi ile ilgili belge;

• Tez konusu ve danışman onay protokolü;

• Tez konusunun Koordinasin Komisyonunda kayda alınması hakkında protokol;

• Doktora sınavları hakkında Transkript;

• Tez çalışmasının plagiat-intihal kontrol belgesi;

• 4 Savunmanın protokolu, ilk iki Komisyon üyelerinin yorum belgesi. 1, 2 ve son savunma aynı za-
manda kamera ile de kayıt altına alınmaktadır; 

• 2 Resmi Müdafieçinin yorum raporu;

• Tez Danışmanı raporu;

• Tez Özet broşürüne 3 bilim insanın yorum raporu;

• Tez konusuna uygun basılmış makale ve bildiri metnlerinin foto kopisi. 

• Doktora Tezinin cildlenmiş orijinalı.

Bakü Müzik Akademisinde Doktorasını savunmuş Türk öğrencilerinin listesi:

N İsim Soyisim Savunma yılı Tez Konusu
1 Gani Pekşen 2003 «Ələvi mərasimlərində musiqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (Türkiyə və 

Azərbaycan dini musiqisinin müqayisəli kontekstində)
2 Cengiz Daimi 2005 «Novruz bayramı mərasiminin Azərbaycan və Türkiyədə mövcudluğu və 

onun melopoetik əsaslarının özünəməxsusluğu»

3 Emel Şenocak 2007
«Türkiyə vokal ifaçılığının formalaşmasında Avropa vokal texnikasının 
rolu»

4 Adnan Tönel 2007 «Türkiyə və Azərbaycanda laylay və ninnilərin musiqi-poetik 
xüsusiyyətləri»

5 Aşkın Çelik 2008 «Azərbaycan xalq mahnılarının Türk ifa variantları və onların 
müqayisəli təhlili»

6 Nuri Mahmut 2009 «12 Uyğur mukamlarının Azərbaycan muğamları və Türkiyə məqamları 
ilə müqayisəli təhlili»

7 Halil Altınköprü 2009 «Hasan Ferid Alnarın yaradıcılığı «Türk beşləri» kontekstində»
8 Tuncay Dağlı 2009 «Təsəvvüf fəlsəfəsində musiqi»
9 Ercan Kılkıl 2009 «Azərbaycan və Türkiyədə Koroğlu dastanı aşıq havalarında poetik və 

musiqi xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili»
10 Meyser Kaya 2011 “Azərbaycan və türk xalq mahnilarinin müqayisəli təhlili”
11 Mahmut 

Karagenc
2011 “Türkiyə nəfəs çalğı alətləri və onların xalq musiqisində rolu”

12 Kadir Çayır 2012 “Orta Anadolu bölgəsindəki Çankırı və Akşehir Yaran meclisleri”
məclislərində ifa olunan musiqinin müqayisəli təhlili”
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13 Hakan Tatyüz 2012 «Qaracaoğlan yaradıcılığında aşıq havaları»
14 Zeynel Demir 2013 «Ərzurum aşıq məktəbi»
15 Ali Dağıstan 2013 “Türk bağlaması oxşar çalğı alətləri sırasında”
16 Gültəkin Şener 2014 «Azərbaycan və Anadolu xalq rəqs musiqisinin müqayisəli təhlili»
17 Elif Nun İçelli 2014 «Türk vokal ifaçılığında fonetik məsələlər»
18 Funda 

SevilayÜnal
2014 “Musiqinin insana müalicəvi təsiri baxımından tarixi araşdırmaların 

tədqiqi”
19 Kadir Verim 2015 «Türkiyə - Azərbaycan kamança növləri və onların ifaçılıq 

xüsusiyyətləri»
20 Tarkan Erkan 2015 «İzmir vilayəti Torbalı bölgəsinin musiqi folklorunun tədqiqi»

21 Derya Ağca 2016 «XVII-XIX əsrlərdə Qərbi Avropa bəstəkarlarının operalarında türk 
mövzularının təcəssümmü»

22 Osman Özel 2016 «Türkiyənin vokal sənətinin inkişafında Leyla Gencərin rolu və yeri»

Azerbaycan araştırmaçılarının Türk mövzusuna müracaatı:
N İsim Soyisim Savunma yılı Tez Konusu
1 Aygün Səmədzadə 2003 «Ahmet Adnan Saygun yaradıcılığının bəzi 

üslub xüsusiyyətləri»
2 Ayəndə Adilova 2004 «Nazim Hikmət Azərbaycan bəstəkarlarının 

yaradıcılığında»
3 Fuad Əlizadə 2005 «Türkdilli xalqların musiqisində variantlıq 

problemləri»
4 Sevinc Rzayeva 2005 «Vasif Adıgözəlovun triptixi: «Qarabağ 

şikəstəsi», «Çanaqqala» və «Qəm karvanı» 
oratoriyaları (janrın təfsirində ənənə və 
müasirlik)»

5 İlqar İmamverdiyev 2008 «Azərbaycan və İran türklərinin aşıq-ifaçılıq 
sənətinin qarşılıqlı əlaqələri»

6 Səltənət Tağıyeva 2001

2008

«Azərbaycan və Türk aşıq musiqisinin 
müqayisəli təhlili problemləri» - doktora; 

«Türksoylu xalqların mərasim 
mədəniyyətinin müqayisəli aspektləri» -post 
doktora.

7 Xatirə Həsənzadə 2009 «Türk xalqlarının mahnılarında intonasiya 
əlaqələri»

8 Nərgiz Quliyeva 2009 «Azərbaycan – Türkiyə musiqi-tarixi 
əlaqələrinin inkişaf dinamikası»

9 Şərqiyyə Həziyeva 2011 «Qars aşıq mühitinin Azərbaycan 
mədəniyyətindəki tarixi-kulturoloji yeri»

10 Simarə İmanova 2013 «Azərbaycan və Türk musiqisinin Lirik 
janrlarının lad-məqam əsasları»
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Bu nedenle, Türkiye-Azerbaycan ve diğer Türksoylu halklar arasında bilimsel ve kültürel bağların ku-
rulması ve geliştirilmesi, onların politik ve ekonomik birliğini daha da artıracaktır. Bu, «Bir millet - iki 
devlet» sloganının eğitim, sanat ve kültüre açıkça yansıdığı anlamına gelmektedir.

KAYNAKÇA:
Bakü Müzik Akademisi Doktora Tez Arşivi
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GÜZEL SANATLAR LİSESİNDE MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN 
UYGULAMALARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ 

DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüseyin YILMAZ1, Erhan MERT2, Cantürk BAYRAKÇI3

Özet
Bu çalışmanın amacı güzel sanatlar lisesinde yürütülmekte olan mevcut müzik eğitimi uygulamaları-

nın müzik öğretmenlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Çalışmaya dahil edilen 
katılımcılardan, müzik eğitimi uygulamalarının şu anda yapılan mevcut uygulamalar, karşılaşılan engeller, 
kolaylaştırıcı etmenler ve müzik eğitiminin daha etkili olabilmesi için öneri ve görüşleri alınmıştır. Veriler 
araştırmacılar tarafından oluşturulan, uzman görüşü alınarak standart bir form yoluyla toplanmıştır. Ça-
lışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli, verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği 
kullanılmıştır. Çalışmaya güzel sanatlar lisesinde mevcut olan 5 müzik öğretmeni katılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre çalışmada var olan uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin veriler, öğrencilere daha 
fazla zaman ayrılabilmesi eğitimin hedeflenen amaçlara ulaştığı, çalgı ders saatlerinin az oluşu, müfredatın 
öğrenci seviyesine göre uygun olmayışı, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması, ders 
müfredat programının konu dağılımlarına göre yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, öğretmen, öğrenci, 
aile ve üniversite işbirliğinin olmasıgerektiğinin, ders araç-gereç ve materyallerin yeterli olmaması, öğ-
retmen sayısının artırılması,  müzik eğitimi alacak bireylerin yetenekleri keşfedilip ilköğretimden itibaren 
eğitim almaları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, Güzel sanatlar lisesi, Müzik Öğretmen

EVALUATİON OF MUSİC EDUCATİONPRACTİCES İN FİNEARTS 
HİGH SCHOOL İN ACCORDANCEWİTH MUSİC TEACHERS, 

BRANCHTEACHERSANDSTUDENTS’ OPİNİONS

Abstract
The aim of this study is to evaluate the current musiceducation practices in the Fine Arts High School in line 

with the opinion sand suggestions of music teachers. Suggestion sand opinions were taken from the partici-
pants included in the study in order to make the current practices, the obstacles, the facilitating factor sand the 
music education more effective. The data were collected through a standard form created by the researchers 
taking expert opinion. In the study, general survey model , which is one of the qualitative research metho-
ds, and contentanaly is technique were used in data analysis. Five music teachers from the fine arts high 
school participated in the study.According to the results of the study, the data related to the evaluation of 
the existing applications in the study such results have been reached to spend more time on students, where 
education achieves the targeted objectives, Less instrument hours, lack of appropriate curriculum according 
to student level, insufficient level of readiness of students, that the curricul umshould be revised according 
to the subject distributions, teacher, student, family and university cooperation, insufficiency of course tools 
and materials, increasing the number of teachers, discover the talents ofindividuals who will receive music 
education and receive education from elementary school.

Keywords:  Music education, FineArts High School, Music Teacher, 
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Giriş
Sanatın insanoğlunun hayatındaki varlığı herkesçe kabul edilebilecek bir gerçekliğe sahiptir. Buna göre 

sanatın eğitim sistemi içinde yer almasının gerekliliği de tartışılmaz öneme sahip görülmektedir. Sanat 
genel eğitim içinde yer alan dersleri düzeyinde olabildiği gibi sanat eğitimi ağırlıklı ortaöğretim kurumları 
şeklinde de olabilmektedir. Türkiye’de yer alan ve sanatı öğretmeyi hedefleyen örgün ortaöğretim kurum-
larından biri de Güzel Sanatlar Liseleridir (Ayaydın, 2011: 436). Güzel sanatlar eğitim kurumları, Cum-
huriyetin ilanından sonra farklı isimler ile kurulmuşlardır. Bu eğitim kurumlarından biride güzel sanatlar 
liseleridir. İlk olarak 1989 yılında İstanbul’da açılan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri olmuştur.

Güzel Sanatlar Lisesi kurumları; müziği çalma, dinleme ve okuma becerilerini kazanma, müziği anlama, 
müzik bilgisi oluşturma ve diğer müzik çalışmalarına temel oluşturma bakımından, müzik eğitiminin en 
evrensel ve en temel boyutudur. GSL müzik eğitimi, bireyin müziksel davranışlarında, fikirlerinde, hayatı 
tanıyıp yaşamasında değişiklik oluşturan sistematik bir süreçtir. Bu süreç bir kaç açıdan gerçekleşmektedir. 
Bunlar; müziksel işitme eğitimi, çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik teorisi eğitimidir (Topalak, 2013: 114).

Anadolu güzel sanatlar liseleri (AGSL), ülkemiz insanlarının çağdaş yüzünün ortaya çıkarılmasında, 
yeteneklerinin eğitilmesinde, ülke kültürünün ve sanat eğitiminin zenginleştirilmesinde görev alan önemli 
sanat kurumlarımızdır. AGSL’ de öğrenciler, sanat eğitimiyle yeni bir kimlik kazanmakta, sanat adına, ül-
kemizde ve dünyada yepyeni soluklar olma yolunda eğitilmektedir” (Öztürk, 2003; 2).

Bu eğitimle birlikte öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir;

Diğer branş eğitimlerinde olduğu gibi müzik eğitiminde öğretmenlerin rolü önemlidir. Güzel sanatlar 
lisesi müzik eğitimi uygulama derslerinde öğretmenin tutum ve davranışları bazen diğer etkenlerden daha 
çok ön plana çıkabilir. Öğrenme sürecini bilinçli bir şekilde farkında olarak öğrencileri yetiştirmek öğret-
menler ile mümkündür. Sanatın müzik eğitimindeki istenilen kaliteyi yakalamak için öğretmenlerin çözüm 
üretebilmesi, bu üretkenlik ile sonuç alınması gerekmektedir. Sanat eğitiminin verildiği güzel sanatlar lise-
lerinde görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin ve öğrencilerin yaşadığı güncel sorunların araştırılma-
larına ihtiyaç duyulmuştur. 

Problem Cümlesi 
Araştırmanın problem cümlesi; “Güzel Sanatlar Liselerinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulamaların 

Müzik Öğretmenleri ve Öğrencilerin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi?” olarak belirlenmiştir. 

Araştırma Alt Problemler

• Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulamaların Müzik Öğretmenlerinin görüşle-
rine göre olumlu-olumsuz etmenler nelerdir? 

• Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulamaların Müzik Öğretmenlerinin görüşle-
rine göre kolaylaştırıcı-zorlaştırıcı etmenler nelerdir?

• Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulamaların Müzik Öğretmenlerinin görüşle-
rine göre etkili yürütülebilmesi için neler yapılabilir? 

• Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulamaların Müzik Öğretmenlerinin görüşle-
rine göre etkili yürütülebilmesindeki engeller nelerdir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ile güzel sanatlar liselerinde müzik eğitimine ilişkin uygulamaların müzik öğretmenleri 
ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilip belirlenmesi, tartışılması ve sorunların çözümüne 
yönelik önerilerin sunulması amaçlanmaktadır. 
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Yöntem

Araştırmanın Modeli

Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli, verilerin analizinde ise içe-
rik analizi tekniği kullanılmıştır. Tarama modelleri araştırmaya konu olan durumu veya nesneleri geçmişte 
ya da hala var olduğu şekliyle herhangi bir değiştirme veya etkileme çabası olmadan betimlemeyi amaçlayan 
araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modellerinde önemli olan var olan durumu olduğu gibi gözlemleyip be-
timlemektir (Karasar, 2005; 80). Verilerin analizinde ise içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması

Bu çalışmada güzel sanatlar lisesinde yürütülmekte olan mevcut müzik eğitimi uygulamalarının müzik 
öğretmenlerinin görüş/önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirmeler ile 
beraber katılımcıların görüş ve önerileri eklenerek müzik eğitimi uygulamalarının uygulamadaki kalite-
sini arttırmak amaçlanmaktadır. Bunun için katılımcılardan, programın uygulanmasında şu anda yapılan 
mevcut uygulamalar, karşılaşılan engeller, kolaylaştırıcı etmenler ve müzik eğitimi programının daha etkili 
olabilmesi için öneri ve görüşleri alınmıştır. 

Veri Toplama Aracı

Veriler araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak oluşturulan standart bir görüşme formu yoluyla 
toplanmıştır. Formda müzik öğretmenleri için dört (4) soru almıştır. Sorular aşağıda verilmiştir.

• Okulunuzdaki müzik eğitim uygulamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Size göre bu uygulama-
ların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Nasıl geliştirilebilir? (M).

• Okulunuzda müzik eğitiminin yürütülmesinde karşınıza çıkan olumlu-olumsuz-kolaylaştırıcı- zor-
laştırıcı etmenler nelerdir? Bu olumsuzlukları gidermek için neler yapılabilir ?( M).

• Sizce müzik eğitiminin daha etkili yürütülebilmesi için neler yapılabilir? Daha etkili yürütülebilme-
si için Milli eğitim, okul, öğretmen, öğrenci, aile, çevre, araç-gereç, okul yöneticileri ve üniversite-
ler neler yapılabilir ? (M).

• Sizce müzik eğitiminin etkili yürütülebilmesindeki engeller nelerdir?  Bu engellerin giderilebilmesi 
için Milli eğitim, okul, Öğretmen, öğrenci, aile, çevre, araç-gereç, okul yöneticileri ve üniversiteler 
neler yapabilirler ?(M).

Çalışma Gurubu

Çalışmaya Kars güzel sanatlar lisesinde 5 müzik öğretmeni katılmıştır. Evreni ise kars ili ile sınırlı tutul-
muştur. Araştırma kapsamına alınmış olan bu guruplar “Ölçüt Temelli Örneklem” yöntemine göre belirlen-
miştir. Ölçüt Temelli Örneklemde, katılımcıların çalışma kapsamındaki olguyu/olayı yaşamış olmaları ve 
yaşam deneyimlerini açıklayacak olmaları gerekmektedir (Heppner, Wampold ve Kivlinghan, 2008; 300).  

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde kategorilerin oluşturulurken literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda hareket edil-
miştir. Bu araştırmada; güzel sanatlar lisesinde yürütülmekte olan mevcut müzik eğitimi uygulamalarının 
müzik öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi incelenerek, uygulama sonucu 
analiz edilen veriler, karşılaştırılmalı analiz yöntemi kullanılarak yorumlanmış ve yazılı metin olarak bilgi-
sayar ortamına aktarılmıştır.

Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde verilerin analizinden elde edilmiş olan bulguları tablolar halinde sistemli bir 

biçimde sunulmuştur.
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Araştırmanın birinci alt sorusu olan; “Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulama-
ların Müzik Öğretmenlerinin görüşlerine göre olumlu-olumsuz etmenler nelerdir?” sorusuna ilişkin bulgu-
lar aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1

Görüşler f

Olumlu
Etmenler Nelerdir?

Öğrenci sayısı azlığı nedeni ile 
öğrencilere daha fazla zaman 
ayrılması. Uygulama ağırlıklı 
eğitim verilmesi. Gerçekleştirilen 
müzik eğitiminin amacına ulaştığı 
gözlemlenmiştir.

M1-M3-M4-M5

Olumsuz
Etmenler Nelerdir?

Çalgı ders saatlerinin az olması.
Yıllık planların öğrenci seviyesine 
uygun olmadığı. Güzel sanatlar 
liseleri için çoktan seçmeli 
programların oluşturulması

M1-M2-M4

Güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimine ilişkin uygulamaların müzik öğretmenlerinin görüşlerine göre 
olumlu-olumsuz etmenler olarak, olumlu etmenlerde M1, M3, M4, M5 öğretmenleri, öğrenci sayısı azlığı 
nedeni ile öğrencilere daha fazla zaman ayrılması. Uygulama ağırlıklı eğitim verilmesi. Gerçekleştirilen 
müzik eğitiminin amacına ulaştığı açıklarken, Olumsuz etmenlerde ise M1, M2, M4 öğretmenleri Çalgı 
ders saatlerinin az olması. Yıllık planların öğrenci seviyesine uygun olmadığı. Güzel sanatlar liseleri için 
çoktan seçmeli programların oluşturulması olarak açıklamışlardır.

Araştırmanın ikinci alt sorusu olan; “Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulama-
ların Müzik Öğretmenleri görüşlerine göre kolaylaştırıcı-zorlaştırıcı etmenler nelerdir?” sorusuna ilişkin 
bulgular aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 2

Görüşler f

Kolaylaştırıcı  Etmenler
Nelerdir?

-
-

Zorlaştırıcı
Etmenler Nelerdir?

Öğrencilerin derse hazırlıksız 
gelmesi. Ders müfredatın da 
bulunan konu dağılımının 
gözden geçirilmesi. Müzik 
alanına ilişkin bakış açısının 
(aile, sosyal çevre vb.) 
kötü olması. Okulun fiziki 
donanımlarının yetersiz 
olması. Öğrencilerin hazır 
bulunuşluk düzeylerinin iyi 
olmayışı müzik eğitiminin 
yürütülmesinde aksaklıklar 
meydana getirmektedir.

M1-M2-M3-M4-M5

Güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimine ilişkin uygulamaların müzik öğretmenleri görüşlerine göre 
kolaylaştırıcı-zorlaştırıcı etmenler nelerdir sorusuna yapılan açıklamalarda hiçbir öğretmenin kolaylaştırıcı 
etmen olarak bir şey ifade etmediği, zorlaştırıcı etmen olarak da tüm öğretmenler, Öğrencilerin derse ha-
zırlıksız gelmesi. Ders müfredatında bulunan konu dağılımının gözden geçirilmesi. Müzik alanına ilişkin 
bakış açısının (aile, sosyal çevre vb.) kötü olması. Okulun fiziki donanımlarının yetersiz olması. Öğren-
cilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin iyi olmayışı müzik eğitiminin yürütülmesinde aksaklıklar meydana 
getirmektedir gibi ifadelerle açıklamışlardır.
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Araştırmanın üçüncü alt sorusu olan; “Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygulama-
ların Müzik Öğretmenlerinin görüşlerine göre etkili yürütülebilmesi için neler yapılabilir?” sorusuna ilişkin 
bulgular aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 3

Görüşler f

Etkili Yürütülmesi

Öğretmen, öğrenci, aile, üniversite 
işbirliği sağlanmalıdır. Derste 
kullanılabilecek araç-gereç ve 
materyallerin yeterli olması 
gerekmektedir. Öğrencilerin 
hazırbulunuşluk düzeyi yüksek 
olmalıdır. Öğretmen sayısının azlığının 
giderilmesi. Müzik eğitimi alacak 
bireylerin yetenekleri keşfedilip 
ilköğretimden itibaren eğitim almaları 
sağlanabilir.

M1-M2-M3-M4-M5

Güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimine ilişkin uygulamaların müzik öğretmenlerinin görüşlerine göre 
etkili yürütülebilmesi için neler yapılabilir sorusunu öğretmenlerin hepsi Öğretmen, öğrenci, aile, üniver-
site işbirliğinin sağlanması, derste kullanılabilecek araç-gereç ve materyallerin yeterli olmasının gerektiği,  
öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin  yüksek olması gerektiği,  öğretmen sayısının azlığının gideril-
mesi,  müzik eğitimi alacak bireylerin yetenekleri keşfedilip ilköğretimden itibaren eğitim almaları sağla-
nabilir gibi ifadeler kullanmışlardır

Araştırmanın dördüncü alt sorusu olan; “Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Eğitimine İlişkin Uygula-
maların Müzik Öğretmenlerinin görüşlerine göre etkili yürütülebilmesindeki engeller nelerdir?” Sorusuna 
ilişkin bulgular aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 4

Görüşler f

Etkili Yürütülmesindeki engeller

Okulun fiziki yapısının uygun 
olmaması. Derslik-çalışma odası 
azlığı. Okuldaki materyaller kullanım 
açısından eksikliği.Müziğe başlama 
yaşının çok geç olması. Çevrenin 
müziğe bakış açısının olumsuz olması.
Yöre halkının güzel sanatlar alanlarında 
bilinçlendirilmesi. Okul müdürlerinin 
müzik dersine ilişkin bakış açılarının 
yeterli olmaması.

M1-M2-M3-M4-M5

Güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimine ilişkin uygulamaların müzik öğretmenlerinin görüşlerine göre 
etkili yürütülebilmesindeki engeller nelerdir sorusuna öğretmenler, Okulun fiziki yapısının uygun olma-
ması. Derslik-çalışma odası azlığı. Okuldaki materyaller kullanım açısından eksikliği. Müziğe başlama 
yaşının çok geç olması. Çevrenin müziğe bakış açısının olumsuz olması. Yöre halkının güzel sanatlar alan-
larında bilinçlendirilmesi. Okul müdürlerinin müzik dersine ilişkin bakış açılarının yeterli olmaması gibi 
ifade belirtmişlerdir.

Sonuç, Tartışma ve Öneri
Bu çalışma kapsamında güzel sanatlar lisesinde yürütülmekte olan mevcut müzik eğitimi uygulamaları-

nın müzik öğretmenlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla uygulamada 
müzik eğitimi uygulamalarınınolumlu- olumsuz etmenleri,  karşılaşılan engeller, kolaylaştırıcı etmenler ve 
müzik eğitimi programının daha etkili olabilmesi için öneri ve görüşleri sorumuş. Elde edilen veriler içerik 
analizine tabi tutularak kategorileştirilmiştir. Bu analizlerden elde edilen sonuçlar aşağıda tartışılıp öneri 
halinde sunulmuştur.
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Araştırma sonuçlarına göre çalışmada var olan uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin veriler, öğ-
rencilere daha fazla zaman ayrılabilmesi gerektiği, çalgı ders saatlerinin az oluşu, Öneri olarak Çalgı ders 
saatlerinde iyileşme yapılması önerilebilir. Öğretmen, öğrenci, aile ve üniversite işbirliğinin olması gerek-
tiğinin sonucuna varılmıştır. Ders araç-gereç ve materyallerin yeterli olmaması, öğretmen sayısının artırıl-
ması sonucuna varılmıştır.

Müfredatın öğrenci seviyesine göre uygun olmayışı, ders müfredat programının konu dağılımlarına göre 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği. Müfredatın tekrardan yeni teknolojik donanımlarla uygun hale geti-
rilmesi önerilebilir.

Güzel sanatlar lisesi müzik eğitimi öğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi so-
nucunda öğretim programının kazanımlarının öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı, okullardaki fiziki 
koşulların programın uygulamasını zorlaştırdığı ve programda teorik bilgilerin fazla olduğu belirlenmiştir. 
Akkuzu ve Şen (2017) tarafından yapılan çalışmada ise müzik dersi öğretim programının genellikle teorik 
bilgilere dayandığı ve konuları çok ağır olduğu, Cesur (2012) tarafından yapılan çalışmada ise programının 
içeriğinin fazla kuramsal ve öğrencilerin bilgi düzeyinin üzerinde olduğu ifade edilmiştir. Yapılan bu çalış-
malar araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir.

Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması, Öğrencilere, videolarla dersleri teknolojik 
anlamda desteklenmesi önerilebilir.

Müzik eğitimi alacak bireylerin yetenekleri keşfedilip ilköğretimden itibaren eğitim almaları sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç için ise; MEB’nın alt yapı için tüm birimlerden görüş alması ve öğrencilerin doğru 
tercih yapmaları için desteklenmesi önerilebilir.

Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin güzel sanatlar lisesi müzik dersi öğretim programına ilişkin 
bazı değişiklikleri olumlu bulurken, başta kazanımların fazla olması, dersliklerin müzik öğretimine uygun 
koşullara sahip olmaması, yeterli materyalin olmaması, öğrenci seviyesinin düşüklüğü, velilerin ilgisizliği, 
altyapı problemleri, içeriğin yoğunluğu ve öğrencilerin aktif katılımını ve motivasyonunu arttıracak etkin-
liklerin yetersizliği gibi sorunların giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ 
VE UYGULAMASI DERS KİTABININ İNCELEMESİ

REVIEW OF FINE ARTS HIGH SCHOOL 9TH GRADE TURKISH ART 
MUSIC THEORY AND PRACTICE BOOK

Ozan BELGE 1

Özet
Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlardan biri olan güzel sanatlar liselerinin müfredatında “Türk 

Sanat Müziği Teori ve Uygulaması” dersi yer almaktadır. Bu ders, halen uygulanan programda güzel sanatlar 
liselerinin 9. ve 10. sınıflarında yürütülmektedir. Dersin programına ve ders kitaplarına bakıldığında 9. 
sınıfta perde, aralık, dörtlü ve beşliler, usûller, makamların oluşumu ve makamlar üniteleri yer almaktadır. 

Bu çalışma, güzel sanatlar lisesi 9. sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ders kitabında yer alan 
konuların içerik ve program açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde 9. Sınıf 
Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ders kitabı ve bu dersin programı incelenmiştir. Programın öğren-
cilere kazandırmayı hedeflediği beceriler ile ders kitabının içeriği karşılaştırılmış, program ve kitap arasın-
daki uyum durumu ortaya konulmuştur. Ayrıca ders kitabının içeriğinde eksik veya hatalı olarak kullanılan 
konular saptanmıştır. Böylece güzel sanatlar liselerinde ders kitabı olarak kullanılan bu kitabın içerik olarak 
eksiklikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İleride yapılacak basımlarda ve yeniden yazılacak kitaplarda bu ha-
taların tekrarlanmaması amacıyla bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk sanat müziği, Müzik eğitimi, Müzik teorisi, 

Abstract
Review of Fine Arts High School 9th Grade Turkish Art Music Theory and Practice Book Dr. Öğr. Üyesi 

Ozan BELGE* ABSTRACT In the curriculum of fine arts high schools, which is one of the institutions 
providing music education in our country, Teori Turkish Art Music Theory and Practice ”course takes place. 
This course is carried out in the 9th and 10th grades of fine arts high schools. When the course program 
and textbooks are examined, in the 9th grade, there are curtains, intervals, fourths and fifths, procedures, 
formation of makams and makams units. This study was conducted to examine the subjects in the 9th grade 
Turkish Art Music Theory and Practice course book in terms of content and program. For this purpose, 9th 
grade Turkish Art Music Theory and Practice course book and the program of this course were examined. 
The content of the course book and the skills that the program aims to provide to students are compared and 
the harmony between the program and the book is revealed. In addition, the contents of the textbook were 
identified as missing or incorrect. Thus, the deficiencies of this book which was used as a textbook in fine 
arts high schools were tried to be determined. In the future editions and books to be rewritten, an evaluation 
was made in order to avoid these mistakes. 

Keywords: Turkish Art Music. Music Education, Music Theory

GİRİŞ
Güzel sanatlar liseleri, ilk olarak 1989 yılında İstanbul’da açılmıştır (Kaya, 2007). Güzel sanatlar lisele-

rinin amacı, MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde “öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve 
beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek” olarak 
açıklanmaktadır (MEB, 2017). 

Güzel sanatlar liselerinin programları kuruluşundan sonra ilk defa 2016 yılında güncellendiği görülmek-
tedir (MEB, 2016b). Bu güncelleme ile güzel sanatlar liselerinde ders sayısı arttırılmış, haftalık ders çizel-
gelerinde de değişiklikler yapılmıştır. Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde tek olarak uygulanmakta 

1 Dr. Öğr. Üyesi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri ABD, Burdur, Türkiye, 
ozanbelge@gmail.com
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olan haftalık ders çizelgesi Türk halk müziği, Türk sanat müziği ile Türk ve batı müziği ortak çizelgesi 
olarak 3 program şeklinde düzenlenmiştir (MEB, 2018). Yapılan bu düzenleme doğrultusunda müziksel 
işitme, okuma ve yazma dersi öğretim programı da üç bölüme ayrıldığı, Türk halk müziği, Türk sanat 
müziği ve batı müziği teori ve uygulaması adlarıyla üç ayrı ders olarak çizelgede yer aldığı görülmektedir. 
Yenilenen program ve derslerin çeşitlenmesi sonucunda ders kitapları da yeniden yazılarak öğrenci ve öğ-
retmenlerin kullanımına sunulmuştur.

1. Güzel Sanatlar Liselerinde Türk Sanat Müziği Eğitimi
Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlardan biri olan güzel sanatlar liselerinin programında “Türk 

Sanat Müziği Teori ve Uygulaması” dersi yer almaktadır. Bu ders, halen uygulanan programda güzel 
sanatlar liselerinin Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve müzik bölümlerinde yürütülmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 19/02/2018 tarih ve 60 sayılı kararına göre Türk Sanat 
Müziği Teori ve Uygulaması dersi müzik bölümlerinde 9. ve 10. sınıflarda 2’şer saat, Türk halk müziği 
bölümlerinde 11. ve 12. sınıflarda 2’şer saat, Türk sanat müziği bölümlerinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda 
2’şer saat olarak yürütülmektedir (MEB, 2018). Türk halk müziği bölümü ve müzik bölümü ile Türk sanat 
müziği bölümünün ilk iki yılındaki Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ders öğretim programına ba-
kıldığında ünitelerin ve konuların aynı olduğu görülmektedir. Ders öğretim programı ve ders kitaplarında 
müzik bölümü ve Türk sanat müziği bölümü 9. sınıf kitabı ile Türk halk müziği bölümü 11. sınıf kitabında 
perde, aralık, dörtlü ve beşliler, usûller, makamların oluşumu ve makamlar üniteleri yer almaktadır.

2. Yöntem
Araştırmada Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması kitabının incelenme-

si amacıyla betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

1.1. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak basılan Türk Sanat 
Müziği Teori ve Uygulaması kitapları (9, 10, 11 ve 12. sınıf), örneklemini ise belirtilen kaynaklardan 9. 
sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması (Müzik Bölümü) kitabı oluşturmaktadır.

1.2. Verilerin Toplanması

Araştırmanın verilerini toplamak için doküman analizi yapılarak;

• 9. sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Programı konu sıralaması yönünden,

• Program kazanımları ile ders kitabının içeriğinin örtüşmesi yönünden,

• Ders kitabındaki kavram ve terimlerin doğru kullanımı yönünden,

• Ders kitabındaki şekil/grafik vb. görsellerin doğru ve etkili kullanımı yönünden incelenmiştir.

3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ortaya konulmuş ve yorumlanmıştır.

3.1. Ders Öğretim Programının Değerlendirmesi

Araştırmada bulgulara ulaşmak için öncelikle 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi 
Öğretim Programı incelenmiştir.

9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Programı’nda birinci ünite şu konular-
dan oluşmaktadır.
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Tablo 1. Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Ders Programı 1. Ünite

Ünite Adı Ünite Açıklaması Konu Adı Kazanımlar
Perde, 
Aralık, 
Dörtlü ve 
Beşliler

Türk sanat müziği teorisine yeni 
başlayanlar için 24 eşit olmayan 
aralıklı ses sisteminin temelleri ile 
başlamak ağır olacağından tümevarım 
yöntemi uygulanarak sistem bütününe 
ulaşılması sağlanmalıdır. Bu nedenle 
ilk derslere, sistemde ana dizi olarak 
kabul edilen çargâh makamı dizisinin 
ana perdeleri ve bu perdelerin aralık 
değerleri ile başlanması uygun 
olacaktır.

Geleneksel Türk 
Musikisinde 
Çargâh Makamı 
Dizisi Ekseninde 
Ana Perdelerin 
İsimleri

Çargâh makamı dizisindeki perdeleri 
tanır. 

Çargâh Makamı 
Dizisindeki 
Perdelerin 
Ardışık İki 
Perdenin Koma 
Değerleri ve 
Harf Sembolleri 

1. Hüseyniaşiran-acemşiran 
perdelerinin aralık değerinin 4 
koma olduğunu kavrar. 

2. Buselik-çargâh perdelerinin aralık 
değerinin 4 koma olduğunu kavrar. 

3. Diğer perdelerin aralık değerini 
gösterir. 

4. 4 komalık aralığın B, 9 komalık 
aralığın T harfiyle gösterildiğini 
kavrar. 

Koma Cetveli ve 
Tablosu

1. Koma cetvelindeki Türk sanat 
müziği değiştirici işaretleri, harf 
karşılıkları ve koma değerlerini 
açıklar. 

2. Koma cetveli ve tablosu ile ilgili 
hazırlanmış alıştırmaları çözer. 

Tablo 1’e bakıldığında 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Prog-
ramı’nda yer alan birinci ünitenin adının Perde, Aralık, Dörtlü ve Beşliler olduğu görülmektedir. Bu 
ünitede perde, perde adları, makam kavramı, makamın oluşumu gibi konular öğretilmeden çargâh 
makamı dizisindeki perdeleri verilmesi eğitsel olarak doğru bulunmamaktadır. 

Tablo 2. Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Ders Programı 2. Ünite

Ünite Adı Konu Adı Kazanımlar
Usuller 2 Zamanlıdan 7 

Zamanlıya Kadar 
Usuller

1. Nim sofyan usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
2. Semai usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
3. Sofyan usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
4. Türk aksağı usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
5. Yürük semai usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
6. Devrihindi usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
7. Devrituran usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 

8 Zamanlıdan 10 
Zamanlıya Kadar 
Usuller

Düyek usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
Müsemmen usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
Aksak usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
Oynak usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
Raks aksağı usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
Aksak usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 
Curcuna usulünde yazılmış ezgileri usul vurarak okur. 

Tablo 2’ye bakıldığında 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Prog-
ramı’nda yer alan ikinci ünitenin adının Usuller olduğu görülmektedir. Bu ünitede usullerin 2 za-
manlıdan 7 zamanlıya kadar bir konu, 8 zamanlıdan 10 zamanlıya kadar başka bir konu olarak 
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ayrıldığı görülmektedir. Programda usullerin neye göre ayrıldığı anlaşılmamaktadır. Programın 
kazanımlarında 5 zamanlı zafer usulü, 6 zamanlı sengin semai ve darb-ı usulleri, 8 zamanlı kata-
kofti usulü, 9 zamanlı evfer ve aydın usulleri, 10 zamanlı aksak semai evferi, lenk fahte ve ceng-i 
harbi usullerine yer verilmediği görülmektedir. Aksak usulünün sehven iki kere yazıldığı, ikinci 
kez yazılan usulün adının aksak semai olması gerektiği düşünülmektedir. Kitapta bu hatanın dü-
zeltildiği ve aksak semai usulüne yer verildiği tespit edilmiştir.

Tablo 3. Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Ders Programı 3. Ünite

Ünite Adı Konu Adı Kazanımlar
Makamların 
Oluşumu

Basit Makamları 
Oluşturan Dörtlü-
Beşliler ve Göçürme 
Çalışmaları 

1. Basit makamların oluşmasındaki temel mantığı açıklar. 
2. Basit makamları oluşturan dörtlü ve beşlileri sayar. 
3. Basit dörtlü-beşlilerin kalıplarını başka perdeler üzerine göçürme 

alıştırmalarını çözer. 
4. Basit dörtlü ve beşlileri seslendirir. 

Özel Dörtlü ve Beşlilerde 
Kalıplar ve Göçürmeler 

1. Özel dörtlü ve beşlilerin adlarını açıklar. 
2. Özel dörtlü ve beşlilerin kalıplarını açıklar. 
3. Özel dörtlü ve beşlileri başka perdelere göçürür. 
4. Özel dörtlü ve beşlileri seslendirir. 

Türk Müziğinde Makam 
Kavramı ve Makam 
Türleri

1. Makam teriminin kökenini açıklar. 
2. Müzik terimi olarak makamın anlamını açıklar. 
3. Türk müziğindeki makam türlerini ifade eder. 

Tablo 3’e bakıldığında 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Prog-
ramı’nda yer alan üçüncü ünitenin adının Makamların Oluşumu olduğu görülmektedir. Bu ünitenin 
ilk konusunda basit makamların oluşmasındaki temel mantığın açıklaması, son konuda ise makam 
terimi ve makam türleri yer almaktadır. Bu sıralamaya göre makam, makam türleri gibi kavram-
lar açıklanmadan basit makamlar konusunun ele alındığı görülmektedir. Bu konu sıralamasının 
ardıllık/sıralılık ilkesine uygun olmadığı düşünülmektedir.  Bu ünitede ilk olarak makam kavramı-
nın açıklanması, arkasından makam türlerinin açıklanması, arkasından basit makamları oluşturan 
dörtlü ve beşlilerin açıklanması bu ünitenin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır.

Tablo 4. Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Ders Programı 4. Ünite

Ünite Adı Konu Adı Kazanımlar
Makamlar Çargâh, Mahur ve 

Acemaşiran Makamı
1. Çargâh, mahur ve acemaşiran makamlarının hangi dörtlü ve 

beşlilerden oluştuğunu açıklar. 
2. Çargâh, mahur ve acemaşiran makamlarının perdelerini sırasıyla 

sayar. 
3. Karar, yeden ve güçlü perdelerini söyler. 
4. Çargâh, mahur ve acemaşiran makamlarında yazılmış seyirleri usul 

vurarak okur. 
5. Çargâh, mahur ve acemaşiran makamlarındaki eserleri usul vurarak 

okur. 
Tablo 4’ün devamı

Buselik Makamı 1. Buselik makamının hangi dörtlü ve beşlilerden oluştuğunu açıklar. 
2. Buselik makamının perdelerini sırasıyla sayar. 
3. Karar, yeden ve güçlü perdelerini söyler. 
4. Buselik makamında yazılmış seyirleri usul vurarak okur. 
5. Buselik makamındaki eserleri usul vurarak okur. 

Kürdi Makamı 1. Kürdi makamının hangi dörtlü ve beşlilerden oluştuğunu açıklar. 
2. Kürdi makamının perdelerini sırasıyla sayar. 
3. Karar, yeden ve güçlü perdelerini söyler. 
4. Kürdi makamında yazılmış seyirleri usul vurarak okur. 
5. Kürdi makamındaki eserleri usul vurarak okur.
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Tablo 4’e bakıldığında 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Progra-
mı’nda yer alan dördüncü ünitenin adının Makamlar olduğu görülmektedir. Burada ilk makam olarak 
çargah makamının seçildiği ancak makamın tek başına değil mahur ve acemaşiran makamlarıyla 
birlikte ele alındığı görülmektedir. İlk defa makam öğrenecek öğrenciler için 3 makamın birlikte 
işlenmesinin uygun olmadığı düşünülmektedir.

3.2. Ders Öğretim Programı İçeriği ile Kitap İçeriğinin Karşılaştırılması

9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Programı  ile ders kitabının 
içeriğinin örtüşmesi yönünden incelenmiştir. 

Programda birinci ünitenin başında yapılan açıklamada (Tablo 1) “Türk sanat müziği teorisine 
yeni başlayanlar için 24 eşit olmayan aralıklı ses sisteminin temelleri ile başlamak ağır olacağından tü-
mevarım yöntemi uygulanarak sistem bütününe ulaşılması sağlanmalıdır. Bu nedenle ilk derslere, sistemde 
ana dizi olarak kabul edilen çargâh makamı dizisinin ana perdeleri ve bu perdelerin aralık değerleri ile 
başlanması uygun olacaktır” ifadeleri yer almaktadır. Kitapta ise bu açıklamaya uyulmadığı ve kitabın 
hemen başında 24 aralıklı ses sisteminin anlatıldığı görülmektedir. Konu sıralamasında programa 
uymakla birlikte perde, makam, makamın oluşumu, seyir gibi konular açıklanmadan çargâh ma-
kamının perdelerinin anlatıldığı görülmektedir.

İkinci ünite olan Usuller ünitesinde programa uygun olarak 5 zamanlı zafer usulü, 6 zamanlı 
sengin semai ve darb-ı usulleri, 8 zamanlı katakofti usulü, 9 zamanlı evfer ve aydın usulleri, 10 
zamanlı aksak semai evferi, lenk fahte ve ceng-i harbi usullerine yer verilmediği görülmektedir. 
Programda yanlış yazıldığı düşünülen ve aksak usulü olarak yazılmış olan aksak semai usulü ise 
kitapta doğru bir şekilde kullanılmıştır. Bu ünitede usullerin mertebelerinden örnekler yer alırken mer-
tebe ile ilgili hiçbir bilgi veya açıklamaya yer verilmemektedir.

Üçüncü ünite Makamların Oluşumu ünitesinin ilk konusunda, program kazanımlarında yer almamasına 
rağmen durak, güçlü ve yeden perdesi terimleri açıklanmıştır. Bu ünitenin ilk konusunda basit makamlar 
ile ilgili bilgi verilirken ünitenin son konusunda makam türleri açıklanmaktadır. Programdaki konu ve 
kazanımlara uygun olsa da programda yanlış sıralanan konuların kitapta da aynı sıralamayı koruduğu gö-
rülmektedir. Bu sıralamanın eğitsel olarak yanlış olduğu düşünülmektedir. Bu konuda göçürme ile ilgili 
hiçbir açıklama yapılmadan göçürme çalışmaları yapıldığı görülmektedir. Ünitenin ikinci konu-
sunda ise özel dörtlü ve beşlilerin neden bu adı aldıkları ile ilgili hiçbir bilgiye yer verilmediği 
görülmektedir. 

Dördüncü ünite olan Makamlar ünitesinde ilk konu Çargâh, Mahur ve Acemaşiran Makamı 
olarak görülmektedir. Bu ifadede bir anlatım bozukluğu yer almaktadır. Bu konu için hazırlanmış 
seyir örneklerinin bir kısmı seyir özelliklerini taşımamaktadır. Bu örnekler içinde 2,3,4 notadan 
oluşan ezgiler yer almaktadır. Ayrıca programda yer almayan rast, uşşak, hüseyni ve muhayyer 
makamları kitapta yer almaktadır.
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3.3. Kitaptaki Kavram ve Terimlerin Doğru Kullanımı

Ders kitabındaki kavram ve terimlerin doğru kullanımı yönünden incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:

Sayfa 14’te Koma başlığı altında “Tam ikili” ifadesi kullanılmaktadır. 

Müzik teorisi kitaplarında bu aralığı anlatmak için “büyük ikili”  veya “tam ses” terimleri kullanılmak-
tadır. Tam ikili aralığı terimi yanlış bir terim olarak kullanılmıştır. 

Sayfa 48’de ise “yarım aralık” ifadesi kullanılmıştır.

Müzik teorisi kitaplarında bu aralığı anlatmak için “yarım ses” veya “küçük ikili” terimleri kullanıl-
maktadır. Yarım aralık terimi yanlış bir terim olarak kullanılmıştır.  

Sayfa 18’de “ritim deyimi” ifadesi kullanılmaktadır.

Ritim bir deyim değildir. Bu ifade yanlış kullanılmıştır. Ritim bir terim veya kavram olarak ifade edilmelidir.

Sayfa 69’da çargâh makamında yazılan ezgiler seyir oluşturmamaktadır.

Aynı kitabın önceki bölümlerinde seyir için “dizide belli kurallarla gezinilmezse yani seyir özelliklerine 
uyulmazsa makam meydana gelmez” ifadesi kullanılmıştır (sayfa 48). Ancak kitaptaki seyir örnekleri yan-
lış örneklerden seçilmiştir. 69, 70, 71, 93 ve 101. sayfalarda yer alan seyir örnekleri arasında 2,3,4 notadan 
oluşan seyir örnekleri yer almaktadır.
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Sayfa 49’da güçlü perde tanımı eksik olarak verilmiştir. 

Basit makamlarda güçlü perde sadece dörtlü ve beşlilerin birleşme yerinde değildir. Bu ifade düzeltilmelidir.

Kitapta her makamdan sonra seyir örnekleri kullanıldığı, bu seyirlerden sonra ise Türk müziği eserlerin-
den örneklere yer verildiği görülmektedir. Bu eserlerde nota değerleri, ses sınırı, usul gibi konular bakımın-
dan bir düzey sıralaması olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu ünitede programda yer almamasına rağmen Rast Makamı, Uşşak Makamı ile Hüseyni ve Muhayyer 
konularına yer verilmiştir. Son konunun adının ise Hüseyni ve Muhayyer olarak yazıldığı görülmektedir. 
Diğer konulara bakıldığında bu ifadenin Hüseyni ve Muhayyer Makamları olarak yazılması gerektiği dü-
şünülmektedir.

Sayfa 18’de Usul başlığı altında Türk müziğinde kullanılan usuller anlatılmaktadır. 

Bu konu içinde usullerin mertebeleri gösterilmekte fakat mertebe ile ilgili bilgi verilmemektedir.

Sayfa 23’te Etkinlik önerisi olarak Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar türküsünün notası verilmiş, bu tür-
künün öğrenilip usul vuruşlarıyla söylenmesi istenmiştir.

Türkünün 9. sınıf öğrencisi tarafından nasıl öğrenileceği konusunda bir açıklama ve çalışma örneği 
olmadığı görülmektedir.

3.4. Kitaptaki Görsellerin Doğru Kullanımı

Kitaptaki şekil/grafik vb görsellerin doğru kullanımı yönünden incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:

Makamlar ünitesinin ilk konusunda çargah, mahur ve acemaşiran makamlarının karar, yeden, ve güçlü 
perdeleri ile seyirleri bir tablo olarak gösterilmiştir.
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Diğer makamlarda ise bu bilgilerin tablo olmadan yazıldığı görülmektedir.

Benzer konuların farklı şekillerde gösterilmesi doğru bulunmamaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler
Araştırma bulguları doğrultusunda;

• Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması dersi öğretim programında 
konu sıralamalarında yanlışlıklar olduğu,

• Dersin öğretim programı ile ders kitabı arasında uyumsuzluklar olduğu,

• Ders kitabında bazı kavram ve terimlerin yanlış açıklandığı, bazılarının ise eksik açıklandığı,

• Kitaptaki görsellerin kullanımında yanlışlıklar olduğu

• Kitapta dilbilgisi hataları yapıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

• Ders öğretim programında yer alan konuların sıralaması incelenmeli, yeniden sıralanan konular 
doğrultusunda program tekrar yazılmalıdır.

• Ders kitabı, yenilenecek program doğrultusunda tekrar ele alınarak yazılmalıdır.

• Ders kitabındaki terimler ve kavramlar incelenmeli, yanlış veya eksik kullanılan terimler yeni ba-
sımlarda düzeltilmelidir.

• Kitaptaki görseller incelenmeli, hatalı kullanımlar düzeltilmelidir.

• Kitap dilbilgisi yönünden incelenmeli, yapılan hatalar düzeltilmelidir.
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JOHANN CASPAR FERDİNAND FİSCHER’IN BESTECİLİĞİ VE 
ARİADNE MUSİCA ALBÜMÜNÜN FÜG ANALİZİ

Hacı Bekir KURŞUNET1, Mahir MAK2

ÖZET
Polifoni (çoksesli) müziğinin temel eserlerini gördüğümüz Barok dönem, Alman bestecilerin Avru-

pa’daki egemenliğiyle zirveye ulaşmıştır. Bu bestecilerden şüphesiz Johann Sebastian Bach müzik yazma-
daki ustalığı ile öne çıkmıştır. Yaşamını İngiltere’de sürdürmüş ve İngiliz müzik stiline büyük katkı vermiş 
olan George Haendel de Bach gibi çağının önde gelen Alman bestecilerindendir. Bunların yanı sıra Johann 
Caspar Ferdinand Fischer da incelenmesi gereken  bir diğer Alman bestecidir. Takım Prelüd ve Füg yazma 
düşüncesinde J. S. Bach ön plana çıkmış olsa da Bach’tan daha önce takım halinde prelüd ve füg besteleyen 
Fischer, yazdığı Ariadne musica adlı eserle Bach’a öncülük etmiştir.

Bu bildiride 1656’da doğan Fischer’in, Johann Sebastian Bach’a ilham olan ve Kontrpuan müziğinin 
önemli örneklerinden sayılan Ariadne Musica albümünde yer alan füglerin tematik analizi yapılmıştır. Do-
küman analizi yöntemi ile eserlerdeki polifoni tekniklerinin analizi yapılmış, Fischer’in incelenen eserle-
rinde kullandığı polifoni tekniklerinin Kanon, Stretto vb. gibi polifoni teknikleri olduğu sonucuna varılmış-
tır. Bu bildiri, müzik eğitimi veren kurumlarda Armoni, Müzik Formu ve Eser Analizi derslerine kaynak 
oluşturması bakımından önemli görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: prelüd, füg, analiz, polifoni, Barok müzik.

JOHANN CASPAR FERDINAND FISCHER’S COMPOSITION AND 
FUGUE ANALYSIS FROM THE ARIADNE MUSICA ALBUM

ABSTRACT
The Baroque period, in which the main works of polyphonic music was composed, reached the peak of 

German composers’ dominance in Europe. Johann Sebastian Bach is known with mastery of composing 
music in this composers. Another composer is George Haendel who lived in England and contributed to 
England music style. Haendel is also a famous composers as Bach in The Baroque period. In addition, Jo-
hann Caspar Ferdinand Fischer is another important German composer. J. S. Bach came to the fore in the 
idea of writing Prelude and Fugue; but Fischer composed Prelude and Fugue before Bach, and pioneered to 
Bach with his work Ariadne musica.

in This Paper, of Ariadne Musica album was conducted for thematic fugue analysis and polyphonic 
methods by the document analysis method. Techniques such as canon and stretto were found in analyzed 
works. This paper is thought to be important in terms of providing resources for harmony, work analysis 
and music form courses. 

Key words: prelüde, fugue, analysis, polyphoni, Baroque music.

1. Giriş 
Barok dönem müziği İtalya’dan Avrupa’ya yayılmış; fakat Almanya’da zirveye ulaşmıştır. Bu dönemin 

müzik karakteri önceki dönemlere göre daha süslü bir yapıya sahiptir. Müzik adına birçok kuralın temeli-
nin atıldığı, majör ve minör ton sisteminin genel kabul gördüğü ve Özellikle kontrpuan müziğinin ağırlıkta 
olduğu bu dönemde başlıca bilinen besteciler Jean Philippe Rameau, Antonio Vivaldi, George Frideric 
Handel, Johann Sebastian Bach’tır. 

Bu dönemde özellikle Alman besteci J.S. Bach, yazdığı kontrpuan eserleriyle döneme damgasını vur-
muştur. 2 defter halinde yayınladığı Wholtemperierte Klaviers isimli eserinde 48 prelüd ve füg vardır. Bu 

1 Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Araştırma Görevlisi, Marmara üniversitesi Eğitimi bilimleri enstitüsü Müzik öğretmenliği Doktora 
öğrencisi, Mail: hkursunet@sakarya.edu.tr 

2  Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Dr. Öğretim Üyesi
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eserler takım halinde yazılmış ve belirli bir sistematik yapıya sahiptir. Basit ve birleşik füglerden oluşan 
bu takım adeta kontrpuan müziğinin rehberi gibidir. Müzik tarihinde, takım prelüd ve füg yazma anlayışı-
nın başlangıcı olarak Bach gösterilir; Fakat Bach’tan önce yaşamış ve aynı yılları paylaşmış olan Johann 
Caspar Ferdinan Fischer, çok kapsamlı ve sistematik bir anlayışla yazılan ve takım prelüd ve füg türünde 
ilk eser olarak bilinen Wholtemperierte Klaviers’ten tam 20 yıl öncesinde konumuz olan Ariadne Musica 
isimli eserini yayınlamıştır. 

Türkiye’de Kontrpuan müziği ile ilgili kaynakların az olması ve özellikle eser analizi dersleri için in-
celenmiş eser sayısının az olması bu konuda kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle lisans düze-
yinde, eser analizi derslerinin yanı sıra Armoni-kontrpuan-eşlik ve ileri düzey piyano eğitimi derslerinde 
kontrpuan eserlerinin analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu bildiride Johann Caspar 
Ferdinand Fischer’ın Ariadne Musica isimli eserinin analizi yapılmıştır. Analizin odak noktası eserin içeri-
sinde yer alan 1.3. ve 8. Füglerdir. 

1.1. Füg 

Say’a göre (2002), (Lat., İsp., İt. Fuga. Alm. Fuge, İng., Fr. Fugue): Latince “kaçmak” anlamındadır. 
Genel bir tanımla; karakteristik bir temanın, kanon ve taklitler aracılığıyla kontrapuantal stilde işlenmesiyle 
oluşturulan biçimdir. Füg formu, J. S. Bach’ın eserlerinde en üstün, olgun sanatsal düzeyine ulaşmıştır. Ba-
rok çağın özelliklerini taşımasına karşın, daha sonraki dönemlerin bestecileri tarafından da benimsenerek 
değerlendirilmiş, ayrıca bestecilik öğretiminin başlıca çalışma alanlarından biri olmuştur (Özer ve Demir-
batır, 2017, s.827).

Füg, Tema, Cevap, Karşı cevap (Konu) ve İntermedia olmak üzere 4 ana elementten oluşur. Bunlardan 
Tema (Konu), fügün ilk başında duyulan müziktir. Tema özel karakterli ve ritimli bir yapıda kurgulanır ve 
füg boyunca farklı tonalitelerde seslenerek kendini sürekli tekrar eder.

Cevap (Yanıt), Temanın ardından gelen sestir ve temanın tonalite olarak değişmiş halidir. Cevaplar iki 
türde karşımıza çıkar. Bunlar Gerçek (Real) cevap ve Tonal cevap şeklindedir. Gerçek cevap Temanın bi-
rebir aynısıdır. Subdominant ya da dominant tonuda seslendirilir. Herhangi bir aralık değişimi söz konusu 
değildir. Tonal cevap ise Temanın aralıklarının kısmen değişikliğe uğramış halidir. Buradaki aralık değişi-
mi, dominant tonunda seslenen Cevap’ın seslenişi sırasında ana tonda kalış hissini tamamen kaybetmemek 
için yapılır.  

Anthony’e (1997) göre, Füg boyunca, her zaman füg konusuyla birlikte kendini duyuran tematik özel-
liğe sahip başka bir ezgi partisi varsa, buna da “Karşı Konu” adı verilir. “Karşı Konu” ilk defa “konu”nun 
duyurulduğu partinin devamı olarak “yanıt” partisiyle birlikte duyurulur (Kaya, 2009, s.32).  Karşı konu 
genel olarak füg boyunca tartım ve aralık yönünden bazı değişikliklere uğramakla beraber genel olarak aynı 
yapıda kalır. Füg boyunca birden fazla karşı konu üretilebilir. Asıl görevi Tema ve Cevap’a eşlik etmektir.  

İntermedia ise ara müzik anlamına gelir. Temaların seslenişleri arasında köprü kurmak amacıyla kullanı-
lır. Ritmik materyalini Tema’dan alır ve genelde bir-iki ölçü sürer. Ardından Tema yeniden seslenir. 

1.2. Problem durumu 

• Ariadne musica albümünde yer alan füglerin tematik analizi nasıldır?

1.2.1. Alt problemler

• İçerisinde hangi polifoni usulleri kullanılmıştır. 

• Ton sıralaması nasıldır?

• Füglerin form yapısı nasıldır?

1.3. Amaç ve önem

Bu araştırmada Ariadne Musica isimli eserden 1-8. Numaralı füglerin tematik, usul ve form analizi ya-
pılması amaçlanmıştır. Başka bir amaç da bu eserin analizi ile birlikte bu alanda yapılan çalışmalara katkı 
sağlamaktır. Bu düşünceden hareketle Araştırma, Armoni, Eser analizi, Piyano eğitimi, Müzik formu gibi 
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derslere kaynak oluşturması bakımından önem görülmektedir. Bu çalışma ayrıca, bahsi geçen derslere iliş-
kin Füg Analiz Modeli sunması bakımından da önemli görülmektedir. 

1.4. Yöntem

Araştırmada Doküman Analizi yöntemi kullanılmıştır. Her Füg, Tema, Cevap, Ton, Polifoni usulü gibi 
faktör açılarından analiz yapılarak Füg analiz Modeli üzerinde şema haline getirilmiştir. Fügler 4 sesli ol-
duğu  Analiz şeması da 4 çizgili yapıda kurulmuştur. 

1. Johann Caspar Ferdinand Fischer
Fischer, 1656-1746 yılları arasında Almanya’da yaşamış Barok dönem bestecidir. Hakkında çok az bilgi 

sahibi olduğumuz Fischer, çağının önemli bestecilerinden birisi olarak görülmüştür. Schlackenwerth’teki 
bir manastırda ilk müzik derslerini almış, sonraları ilk eserlerini bestelemeye başlamıştır. İtalyan besteci 
J.B. Lully ile Paris’te çalışma imkânı bulmuş ve onun müziğinden etkilenmiştir. Fang’a göre (2003) Fisc-
her Fransız müziğinden etkilenmiş ve Lully’nin etkisiyle harpsichord eserlerinde Fransız etkisi görülmeye 
başlamıştır. Schlackenwerth sarayında orkestra şefi olarak görev yapan Fischer, sarayın Rastatt’a taşınması 
sırasında ailesi ve 6 çocuğu ile birlikte maddi güçlükler çekmiş ve eserlerini bu zor durumlarda yazmak 
kendi başına yayınlamak zorunda kalmıştır. Kutsal eserler, operalar ve farklı türde birçok eser bestelemiştir. 
Bu eserlerden özellikle Musicalischer Parnassus ve Ariadne Musica dikkat çekicidir3. 

1.1. Ariadne Musica

Fischer, Ariadne musica (1702) adlı eserlerini iki bölüm halinde bestelemiştir. Barok dönem org müzi-
ğinin önemli eserlerinden sayılır. 1. Bölümde org için yazılmış 20 prelüd ve füg yer alır. Onların içerisinde 
1 tanesi Frigyen Modunda yazılmıştır. Bu takımların, Bach’ın Wholtemperierte Clavier adlı eserine öncül 
olduğu düşünülür. Diğer bölüm ise 5 adet koral riçekardan oluşur. Prelüd ve füg takımındaki eserler ge-
nellikle aynı ritimde yazılmış ve küçük formdadır. Füglerin hepsi 4 sesli yapıdadır. Prelüd ve füglerin ton 
sıralaması kromatik diziye göredir. Do Majör, Do Diyez Minör, Re Minör, Re Majör, Mi Bemol Majör, E 
Frigyen, Mi minör Mi Majör, Fa Minör Fa Majör, Fa Diyez Minör, Sol Minör, Sol Majör, La Bemol Majör, 
La Minör, La Majör, Si Bemol Majör, Si Minör, Si Majör ve tekrar Do Majör tonlarında yazılmıştır (Kur-
şunet, 2014,s. 7-8).

Aridne musica’nın, Bach’ın Wholtemperierte Clavier adlı eserinden 20 yıl önce 1702’de yazıldığı dü-
şünülürse bu eserin Bach’a ilham olduğu yadsınamaz bir durumdur. Aynı dönemde yaşayan bestecilerden 
Handel de Fischerin eserlerinden etkilenmiştir. Bach’ın Wholtemperierte Klaviers albümünün 2. kitabından 
E majör füg Fischer’ın Mi majör fügündeki temadır. Aynı tema Froberger’in 2. Fantezisinde ve 4. Riçerka-
rında da kullanılmıştır. Bu temayı Fischer Froberger’den almış olabilir şeklinde beyan da vardır4. 

3  https://www.bach-cantatas.com/Lib/Fischer-Johann-Caspar-Ferdinand.htm  07.12.2019 22:16
4  https://en.wikipedia.org/wiki/Ariadne_musica#Connection_with_Johann_Sebastian_Bach 07.12.2019 15:44
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2. Bulgular 

2.1. 1.Füg Şeması

Bu füg, dört sesli yapıda ve 12 ölçüden oluşan basit yapıda bir fügdür. Tema Do majörde 5’li ses ile alto 
partisinde başlayıp iki ölçü boyunca seslenir ve üçüncü ölçünün ilk notasında son bulur. 8’lik ve 16’lıklarla 
kurgulanan Tema tonik 3’lüsü ile biter. Tema’nın başlangıcından dört nota sonra Cevap, tenor partisinde 
sol majörde kanon şeklinde temaya eşlik eder ve burada karşı konu gibi bir görev üstlenir. Cevap, aralıkları 
kısmen değişikliğe uğradığı için (5’li yerine 4’lü başlangıç) Tonal cevap türündedir. Füg içerisinde çok sık 
biçimde kanon ve stretto kullanılmıştır.  Kanon ve strettolar çizgi ile gösterilmiştir. 3-4. ölçüdeki temalar 
yine kanon usulü ile seslenmektedir. Tema 5. Ölçü tenor, 6. Ölçü alto, 8. Ölçü bas, 9. Ölçüde de soprano 
partisinde kanon şeklinde devam etmektedir. Tema 10-11. ölçülerde kesik imitasyonla ve stretto usulü ile 
seslenip 12. Ölçüde Füg son bulmaktadır. Temanın partiler arasında yer ve zaman değiştirmesiyle dikey ve 
yatay kontrpuan örneği sergilenmiştir.

Şekil11.Füg5

2.2.  2. Füg Şeması

5  Kaynak: Ernst Kaller, B. Schott’s Sohne Mainz 1935. 
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Şekil 2 2. Füg6

Bu füg, dört sesli yapıda ve 17 ölçüden oluşan basit yapıda bir fügdür. Tema Alto partisinde kontrtan 
ile başlamış ve ikinci ölçünün ortasına kadar devam etmiştir.  8’lik ve 16’lık notalarla kurgulanan Tema, 
5’li başlayıp 1’li ile sona ermiştir. İçerisinde kullanılan noktalı 8’lik tartım, temanın ayırt edilmesini sağla-
maktadır. Cevap, soprano partisinde 2. Ölçüde La minör tonuyla başlamış ve Re minörde kalış hissini kuv-
vetlendirmek için Tonal Cevap türünde verilmiştir. 4. Ölçüde Tema La minörde tenor partisinde verilmiş, 
5. ölçünün ikinci yarısında kısa bir intermedia kullanılmıştır. Tema 6. ölçüde bas partisinde La minörde 
verilerek sergi (ekspozisyon) bölümü tamamlanmıştır. Tema 7. Ölçüde La minörde sopranoda, kısa bir 
intermedianın ardından 9. Ölçüde bas partisinde, 11. Ölçüde de Alto partisinde Re minör tonuyla veril-
miştir. İki ölçülük bir intermedianın ardından 15. Ölçüde Tenor ve Soprano partilerinde seslenen La majör 
Tonundaki (Re minör Dominant) Temalarda Stretto usulü kullanılmıştır. Burada soprano partisinde Tema 
kesik imitasyonla verilmiştir. Bu Temaların Seslenişi sırasında Bas ve Alto partileri La temelli pedal sesini 
uzatmaktadır. Ardından füg sona ermektedir. Temanın partiler arasında yer ve zaman değiştirmesiyle dikey 
ve yatay kontrpuan örneği sergilenmiştir.

2.3. 8. Füg Şeması

Şekil 3 8.. füg7

Bu füg de Albümdeki tüm fügler gibi 4 sesli ve basit (tek temalı) yapıdadır. Bu füg Mi majörde yazıl-
mıştır ve 50 ölçülük uzunluğuyla albümün en uzun fügü özelliğini taşımaktadır. Bach bu fügün temasını, 
Wholtemperierte Klaviers albümünün 2. Defterindeki Mi majör fügde kullanmıştır. Bu durum Fischer’ın 
eserleriyle Bach’a öncülük ettiği şeklinde anlaşılabilir. Aynı zamanda Mozart’ın 41. Senfonisindeki tema 
da bu tema ile büyük benzerlik göstermektedir. 

6  Kaynak: Ernst Kaller, B. Schott’s Sohne Mainz 1935
7  Kaynak: Ernst Kaller, B. Schott’s Sohne Mainz 1935.
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‘Alla Breve’ ifadesiyle başlayan füg, Sebâre yazılmıştır. Bas partisinde dört sesten oluşan ve ilk ölçüde 
başlayan tema, 5 ölçüde yerini Dominant tonundaki Real türdeki Cevap’a bırakmıştır. Tema ile cevap ara-
sında sadece ilk notalardaki süreler farklıdır; fakat bu değişiklik aralık yönünden olmadığı için Cevap Real 
türdedir. 9. Ölçüde tema Alto partisinde tekrar Mi majörde seslenir. 13. Ölçüde soprano, 15. Ölçüde Bas 
ve 17. Ölçüde Tenor patilerindeki temalar kanon usulü kullanılarak seslenmektedir. Bu temaların tamamı 
Si majör (dominant) tonundadır. Tek ölçülük bir intermedianın ardından Tema 24. Ölçüde Mi majörde 
soprano, 26. Ölçüde de Si Majörde Alto partisinde seslenmektedir. Yine bu iki temada da kanon usulü kul-
lanılmıştır. 30. Ölçüde Bas, 32. Ölçüde Soprano ve 34. Ölçüde Alto partisinde seslenen temalarda da yine 
kanon usulü kullanılmıştır.  Bu üç tema da Mi majör tonundadır. 39. ve 41. Ölçüde Si majördeki temalar da 
aynı şekilde Kanon usulü kullanılmıştır. Füg, Bu iki temanın ardından Tematik materyal kullanarak sona 
ermektedir. Temanın partiler arasında yer ve zaman değiştirmesiyle dikey ve yatay kontrpuan örneği ser-
gilenmiştir. Fügde kullanılan Karşı konu, temanın seslendiği her yerde aynı şekilde seslenmemektedir. Bu 
sebeple sabit bir Karşı Konu’dan söz etmek pek mümkün görünmemektedir.  Füg 4 sesli olmasına rağmen 
gelişim bölümü olarak adlandırabileceğimiz bölüme temanın 4. Seslenişinde kanon ile başlamaktadır. 

İncelediğimiz 3 fügde Kanon, Stretto, Kesik tema imitasyonu, Yatay kontrpuan, Dikey kontrpuan ve 
pedal gibi polifoni usulleri kullanılmıştır. Fügler genelde kısa formdadır. Ariadne musica albümündeki En 
kısa füg 7 ölçü ile 15. Füg; en uzun füg de 50 ölçü ile 8. Fügdür. Bu albümdeki fügler, Do majörden başlaya-
rak kromatik diziye göre kurgulanmıştır. Genel olarak Aynı tonda hem majör hem minör füg bestelenmiştir; 
fakat bazı tonlarda sadece majör ya da minör ton tercih edilmiştir örneğin; Do# minör, Fa# minör’ün majör 
karşılıkları; Mib majör, Lab majör ve Sib majör’ün de minör karşılıkları kullanılmamıştır. 

3. Öneriler
İncelediğimiz bu fügler şema haline dönüştürülmüş ve eser analizi, Armoni kontrpuan eşlik, müzik for-

mu ve piyano eğitimi gibi derslere kaynak olarak hazırlanmıştır. Fischer’ın 1702’de bitirdiği bu albümdeki 
fügler genel olarak kısa formda ve tamamı 4 sesli tek temalı basit füg yapısındadır. Bu açıdan çalışmanın 
bahsi geçen derslerde füg analizi için bir kaynak olarak kullanılması düşünülebilir. Albüm ilk defa Barok 
müzik öğrenenlere dinlenilmesi ve çalınması için önerilebilecek bir kaynak niteliğindedir. Özellikle bu 
fügler, kısa ve anlaşılabilir nitelikte olması sebebiyle Kontrpuan müziğinin öğretimde ve analizinde kulla-
nılabilir. 

Piyano eğitiminde kontrpuan müziğine giriş genellikle Bach ile yapılmaktadır. Bunun pedagojik açıdan 
birçok yararı olduğu muhakkaktır; fakat zaman zaman öğrencileri Bach çalmada dahi zorlandığı düşünü-
lürse; bu füglerin, piyano eğitiminde kısa ve kolay anlaşılabilir kaynak olması sebebiyle tercih edilmesi 
isabetli olacaktır.  
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KAVRAMSAL SANAT VE “HAKANAI” DİJİTAL PERFORMANS 
ENSTALASYONU

Kader SÜRMELİ1, Burçin GENİŞ2

Özet
1960’larda ortaya çıkan Kavramsal Sanat, alışık olduğumuz toplumsal çevrenin koşullandırmalarından 

arınmış olarak ve geleneksel estetik ölçütleri reddederek sanatın ifade dilini dönüşüme uğratmıştır. İşin 
temelindeki düşüncenin, tamamlanmış sanat nesnesinden daha önemli olduğunu savunarak, sanatın bütü-
nüyle kavramsal bir süreç olduğunu iddia etmektedir. İzleyici, sanatçı ve sanat nesnesi arasındaki sınırları 
ortadan kaldıran Kavramsal Sanatta; felsefe, düşünce ve dil temelinde gerçekleşen üretimde, önceliğin im-
geden çok kavramlara verildiği görülmektedir. Sanatçı, her tür malzemeyi, her koşul ve biçimde kullanarak, 
fikrini özgürce ortaya koymak için en uygun olanı belirleyebilmektedir. Bu çalışmada; Kavramsal Sanatın 
ve bir kanadı olan Performans Sanatının gelişim sürecine değinilerek, günümüzün önemli örneklerinden 
Adrien Mondrot ve Claire Bardainne tarafından yaratılan “Hakanai” isimli dijital solo performans enstalas-
yonu incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enstalasyon, Hakanai, Kavramsal Sanat, Performans Sanatı

CONCEPTUAL ART & “HAKANAI” DIGITAL PERFORMANCE 
INSTALLATION

Abstract
Conceptual Art, which emerged in the 1960s, transformed the expression language of art by being free 

from the conditions of the social environment human are accustomed to and rejecting traditional aesthetic 
criteria. It claims that art is a purely conceptual process, asserting the underlying idea is more important 
than the completed art object. In Conceptual Art, the boundaries between audience are extinguished, artist 
and art object; in production based on philosophy, thought and language, priority is given to concepts rather 
than images. By using all kinds of materials, in every condition and form, the artist can determine the most 
appropriate way to express his / her idea freely. In this study; The development process of Conceptual Art 
and Performance Art in another hand, is aimed to be discussed and the digital solo performance installation 
“Hakanai” created by Adrien Mondrot and Claire Bardainne will be examined.

Key Words:   Conceptual Art, Hakanai, Installation, Performance Art

Giriş
1960’larda ortaya çıkan, bir sanat eserinin arkasındaki fikir ve kavramın daha önemli olduğu düşünce-

sine dayanan Kavramsal Sanat, alışık olduğumuz toplumsal çevrenin koşullandırmalarından arınmış ola-
rak ve geleneksel estetik ölçütleri reddederek sanatın ifade dilini dönüşüme uğratmıştır. İşin temelindeki 
düşüncenin, sanat nesnesinden daha önemli olduğunu savunarak, sanatın bütünüyle kavramsal bir süreç 
olduğunu iddia etmektedir. İzleyici, sanatçı ve sanat nesnesi arasındaki sınırları ortadan kaldıran Kavram-
sal Sanatta; felsefe, düşünce ve dil temelinde gerçekleşen üretimde, önceliğin imgeden çok kavramlara 
verildiği görülmektedir. Sanatçı, her tür malzemeyi, her koşul ve biçimde kullanarak, fikrini özgürce ortaya 
koymak için en uygun olanı belirleyebilmektedir.  

Terim olarak da ilk kez Henry Flynt tarafından, New York’ta 1961’de yayınlanan “Fluksus” adlı yayında 
kullanılmıştır (Wood, 2002:8). Hemen ardından Sol LeWitt tarafından bir “akım” olarak literatüre girmiştir. 
LeWitt’e göre Kavramsal Sanatta kavram ve düşünce yapıtın mutlak en önemli özelliğidir (Antmen, 2008: 
197). Sanatı amaç ve anlam bakımından sorgulayan, eserin kendisinden çok, altında yatan düşüncenin fel-
sefesi ve mantığıyla ilgilenen Kavramsal Sanat, 1966 ile 1972 yılları arasında doruğa ulaşmıştır (Lippard, 
1973:3).

1 Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, kadersurmeli@gmail.com
2 Araştırma Görevlisi, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü burcin.genis@gmail.com
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Birçok kaynağa göre, Kavramsal Sanatın temeli, Dada hareketi ve öncüsü Marcel Duchamp’ın (Resim 
1),  “Fontain/Pisuvar” (1917) (Resim 2) adlı eserine dayanmaktadır. Marcel Duchamp sanatta anlamın 
sorgusunun ve fikrin eserin kendisine dönüşmesinin yolunu açan en önemli isimlerdendir. Bu çalışması, sı-
radan hayat ve sanat arasındaki sınırı ortadan kaldırmaya başlayan en belirgin örnek olarak kabul edilebilir. 
Marcel Duchamp, Sanat ve Dil Grubu üyeleriyle yazılı ve sözlü metinler, belgeler, istatistikler ve fotoğraf 
kullanarak kavramsal çalışmalar üretmiştir. Gösterge olarak “nesne”yi kullanmış, sanatın görsel bir dil sis-
temi olabileceğini ortaya koymuştur.

     Resim 1: Marcel Duchamp, 1913   Resim 2: Fontain / Pisuvar, 1917
Yapıtlarıyla kavramlar ve analizler öneren kavramsal sanatçılar, izleyiciyi bunları anlamaya, çözmeye, 

kendi düşüncesiyle tamamlamaya davet ederler. Nesneleri alışılagelmiş estetizminden uzaklaştırarak, yep-
yeni bir estetik anlayışla izleyiciyle karşı karşıya bırakırlar. Kavramsal sanatçılar sanatı dilbilimsel çözüm-
lemeler ve göstergebilim kuramlarından yararlanarak çözümlemeye çalışmaktadırlar (Atakan, 2008: 46). 

Kavramsal Sanatın öncülerinden Joseph Kosuth, çalışmalarında fikrin önemli olduğunu öne sürerek, 
görünür olanın sadece bir araç olduğunu ifade etmiş, 1960’larda, dili merkeze koyan çalışmalar üretmiştir. 
Yapıtlarında, sanatta anlamın fonksiyonu ve üretimini aramış ve sorgulamıştır. En önemli çalışmalarından 
olan “Bir ve Üç Sandalye” (Resim 3) ile “Bir ve Üç Cam” (Resim 4) yapıtlarında, nesnenin kendisini, si-
yah-beyaz bir görselini ve sözlük anlamını bir arada arada sergileyerek aynı anlamı veren farklı ifadelerin, 
farklı gerçekliklere sahip olduğunu göstermeyi amaçlamıştır.

Kavramsal Sanatın olgunlaşıp güncel halini alması 1970’li yılları bulmuştur. 1970’li yıllardan sonra 
bütün değişkenleriyle ve hatta bütün değişkenlerin birleşimiyle günümüze kadar “kavramsal sanat sonrası” 
(post-conceptual art) adıyla sürmüştür. 

Resim 3: Bir ve Üç Sandalye, Joseph Kosuth, 1965

Resim 4: Bir ve Üç Cam, Joseph Kosuth,1965
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Performans Sanatı
1960’lı yıllarla birlikte yaygınlaşmaya, duyulmaya ve popülerlik kazanmaya başlayan akımın kökleri 

1920’li ve 1930’lu yılların Sürrealist ve Fütürist performanslarına ve 20. Yüzyıl’ın Dadaist yaklaşımları-
na kadar uzanmaktadır. Avantgarde akımlara karşı duruş sergilemekte ve kendinden önceki sanat anlayı-
şını sorgulayarak sanatın sınırlarını ortadan kaldırma amacı gütmektedir. Performans sanatçıları, sanatta 
alternatif malzeme ve metodlar geliştirmiş, böylece bedeni ve akla gelebilecek her çeşit nesneyi sanata 
dahil etmişlerdir. Performans sanatında sanatçı kendi vücudunu kullanmakla birlikte, kullanılan malzeme 
ve mekanla izleyici de gösterinin bir parçası durumuna gelmektedir. (Martinez ve Demiral, 2016:180) Bu 
etkinliklerde istenirse şiir, müzik, dans gibi sanat formlarından da yararlanılması bakımından disiplinlera-
rası özelliktedir. Sanatçının ifade etmek istediklerinin geleneksel sanat biçimlerinden farklı olarak alışıl-
madık bir biçimde iletilmesinin bir yolu olarak da ifade edilebilir. İletilmeye çalışılan düşünce de izleyici 
tarafından hiçbir özel çaba harcanmadan tamamlandığından, bu sanat biçiminde izleyiciye aktif biçimde 
rol verilmiştir.  Diğer yandan Performans Sanatı, Kavramsal Sanatın bir kanadı olarak nitelendirilmektedir. 
Antmen (2008: 203), bu dönem sanat hareketleri için şu ifadeyi kullanmaktadır: “Sanatı burjuva hastalık-
lardan kurtarmak, ölü sanattan arınmak ve sanatta devrimci bir hareket başlatmak felsefesi ile başlayan ve 
devam ettirilen hareket, 1960’lı yılların en radikal hareketlerinden biri olarak bilinmektedir. 

Resim 5: Chris Burden, Trans-fixed Volkswagen üzerinde çarmıha geriliş
Performans Sanatının önemli temsilcilerinden Chris Burden, 1970’lerden itibaren vücudun dayanıklı-

lığının sınırlarını zorlayıp sorguladığı gösterileriyle tanınmıştır (Resim 5). Burden, çalışmalarını “Sanatım 
aracılığıyla sapkın durumlar kurgulayarak daha yüksek bir gerçeklik duygusuna doğru, farklı bir sanat ya-
pıyorum. Ben, işte o anlar için yaşıyorum. İntihar etmeye çalışmıyorum. Yaptığım sanat, sorgulamakla, sı-
nırları zorlamakla ilgilidir. Sanatımın bir amacı yoktur. Toplum içinde istediğim her şeyi yapabileceğim bir 
özgürlük alanı oluşturmaktadır, hepsi bu kadar. Gösterilerim cevaplar vermiyor, yalnızca sorular soruyor, 
dolayısıyla ucu açık işler oldukları söylenebilir ancak soru işaretleri uyandırıyor, orası kesin’’ sözleriyle 
açıklamaktadır (www.sanatsal.gen.tr).

    
Resim 5: Stelarc, Tamura Gallery, Tokyo1978.

1980’lere gelindiğinde çalışmaları yoğun olarak insan vücudunun yeteneklerini arttırmaya odaklanan 
Stelarc, performanslarında kendi bedenini kullanarak; bedenin işlevlerini, sınırlarını ve olasılıklarını araş-
tırmıştır. (Resim 5 ve Resim 6).Derisine taktığı kancalarla kendini sanat galerilerine asarken (Resim 5) 
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izleyicinin kancalara psikolojik tepkiler vermesiyle performansı deneyimlemesini sağlamakta oldğunu sa-
vunur. İzleyici acıyı sezer, derisi karıncalanır ve boğazı düğümlenir. Bunlar performans tarafından uyarılan 
bedenin özerk tepkileridir ve istemsizdir, böylece izleyici bedenini sanatçınınkiyle aynı durumda hissede-
rek sanat yapıtını deneyimlemektedir.

Amerikan koreograf ve dansçı Merce Cunningham ise, 1939’da John Cage ile tanışarak yaşam boyu 
iş birliği içinde bulunduğu, William Anastasi, Charles Atlas, Bruce Nauman, Trisha Brown, Tacita Dean, 
Jasper Johns, Rei Kawakubo, Morris Graves ve Robert Morris, gibi eklektik tarza sahip bir çok sanatçı ile 
kurduğu iş ilişkileriyle, 50 yılı aşkın süre boyunca 150’den fazla performans eseri ortaya koymuştur. Bu 
eserler arasında, Frank Stella, Robert Rauschenberg, Elaine Summers, David Tudor, Stan Van Der Beek ve 
Andy Warhol ile yaptığı çalışmalar da dahildir (www.sanatatak.com,2017). 

Resim 6: Stelarc, Re-Wired / Re-Mixed: Dismembered Body
Cunningham’ın kompozisyon ilkelerine doğrudan atıfta bulunan Common Time (Resim 7), aynı za-

manda Merce Cunningham Dance Company (MCDC) koleksiyonunu, sanatçının kariyerindeki bilinmeyen 
işlerini ve Cunningham’ın yenilikçi, risk alan, film yapımcısı, öğretmen gibi pek çok yönünü de keşfedip 
sunmuştur. Sanatçının vücut ve bilgisayar etkileşimli çalışmalarından Biped (Resim 8) günümüzde de il-
ham ve örnek oluşturmaktadır.

Resim 7: Merce Cunningham, Common Time

     
Resim 8: Merce Cunnigham, Pibed, 1999
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1970’lerden itibaren insan zihninin ve bedeninin dayanıklılık sınırlarını konu eden, irdeleyen Sırbistan 
doğumlu sanatçı Marina Abromoviç (Resim 9), günümüzde daha çok enstalasyon ve yerleştirme çalışma-
ları ile bilinmektedir. 1988’den sonra çalışmalarına bireysel olarak devam eden Abromoviç’in sanatsal 
etkinliklerinin temelinde insanı özgür kılmak dürtüsü olduğu söylenebilir.

Resim 9: Marina Abramović and Ulay, 2017

Hakanai Dijital Performans Enstalasyonu
Çalışmanın bu bölümünde; Fransız Lyon kökenli Claire Bardainne ve Adrien Mondot’un, Adrien M/

Claire B Company isimli oluşumundan çıkan Hakanai işimli dijital performans enstalasyonu ele alınmak-
tadır. Bu ikili 2004 yılından beri, dijital sanatlar ve performans sanatları alanlarında, gerçek ve sanal dün-
yayı iç içe geçiren eserler üretmekte, benzer çalışmalara ilham ve örnek olmaktadır. Performanslarının 
merkezine insanı ve insan hareketini koyarak teknolojinin yardımıyla, performans sanatçıları, mekân ve 
ışık etkileşimli enstelasyon ve görseller yaratmaktadır. 2013 yapımı Hakanai Gösterisinin, görüntü eşleme 
teknolojisinden, bilgisayar destekli üretilen görüntülerden ve performans sanatçısının hareketlerine göre 
tepki veren sensörlerden oluşan bir düzeneğe sahip olduğu görülmektedir. Performans sanatçısının ışık 
ile akışkan bir form gibi oynadığı bu gösteride, görseller ve sesler canlı olarak üretilmekte ve böylece her 
gösteride farklı ve eşsiz sonuçlar elde edilmektedir. Böylelikle her gösteri özgün bir yapıta dönüşmektedir. 
Bardainne ve Mondot, 2013 yılında Hakanai için bir de aşağıda yer verilen manifestoyu yayınlamışlardır. 

“Rüyaların anlık doğasının ve hayatın süreksizliğini keşfetmeyi amaçlayan dans koreografisi, hareket 
eden bir kübün çevrelediği alan içinde sergileniyor. 

Japonca Hakanai, narin, kırılgan, geçici, fani ve anlık, rüya ve gerçek arasındaki anlamlarına gelmektedir. 

Bu çok eski ve köklü kelime, insanlık hallerine ve risklerine tarif edilmesi zor bir bakış açısı getiriyor. 
Yazılışı ise insanı sembolize eden grafik karakter ile rüyayı sembolize eden karakterin birleşimiyle müm-
kün oluyor. Bu sembolik bağ hayal gücü ve gerçeğin uçurumunda yatan görsellerle yüzleşecek olan dans-
çılar için bir başlangıç noktası teşkil ediyor.”

Hakanai; Sanat, hayal üstü ve gerçek dünyanın sınırlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Sanatçı-
lar Adrien M & Claire B’nin sanat yönetmenliğinde, dijital bir küpün içinde (Resim 10), müzik eşliğinde 
fiziksel hareketlerin modellenmesinden (Resim 11 ve Resim 12) ilham alarak hareketlenen görüntüleri 
seyircilerle buluşturmayı hedeflemektedir. Dört ön cepheden oluşan performans bittikten sonra, izleyiciler 
sahne kurulumunu keşfetmek ve etkileşime geçmek üzere sahneye davet edilmekte, bu deneyimi paylaş-
malarına imkan verilmektedir.
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Resim 10:  AMCB – Hakanai, Paris

Resim 11: Hakanai, Paris, 2015
Terim olarak Japonca olan ve “geçici, kırılgan, hayal ile gerçek arasındaki” anlamlarına gelen Hakanai 

sözcüğü ile, Fransızca’da ve İngilizce’de aynı hissi uyandıran başka bir kelime bulunmamaktadır. 

Resim 12: Hakanai, Istanbul, 2018
Performanslarında doğa ve bilimle ilgili anolojiler görülmektedir. Bardainne ve Mondot, Bir yaprağın 

sonbaharda ağaçtan düşüşüne, kışın karda bir kar tanesinin gökyüzünden düşüşüne ya da örümcek ağları 
gibi detaylara dair oldukça fazla gözlem yapmışlar ve bunu enstelasyonlarına yansıtmışlardır. Süreç, uzun 
bir gözlem ve ardından modelleme aşamalarını kapsamaktadır. Gözlem, hareketin belirlenmesi ve ardından 
bu harekete uygun kod yazılarak doğru duygunun aktarılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu uğraşın seyirciye 
ulaşması aylar hatta yıllar almaktadır. Kelime anlamı olarak video haritalama anlamına gelen “Video map-
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ping” tekniği ile algılayıcı sistemlerininin füzyonlanmasıyla performans sanatçısının hareketlerine dinamik 
ve proaktif olarak cevap verilmektedir (Maniello, 2015:45). Görüntü ve sesler anlık olarak ortaya çıkarak, 
her harekette farklı ve biricik bir performans yaratılması sağlanmaktadır. Bu projenin ayırdedici özelliği 
performans ve kompleks programlama arasındaki senkronize etkileşimden kaynaklanmaktadır. Sanatçı-
lar Mondot ve Bardainne çalışmalarında kuramsal ve matematiksel kaynaklardan ilham aldıklarını ifade 
etmektedir. Ürettikleri deneysel çalışmaları referans olarak kullanarak, nesnelerin hareketi ile ilgili fizik 
kuramlarını temel alan “eMotion” adını verdikleri bir yazılım geliştirmişler. Bu yazılımı 2006’dan beri 
kullanmaktadırlar. Manifestolarında belirttikleri gibi amaçları; sanal objelerle gerçeklik arasında bir et-
kileşim inşa etmektir. Etkileşimi yaratmak için kullandıkları sensörler, grafik tabletler, kontrolcüler için, 
performans sanatçısını izlerken onu çevreleyen imajları manipüle etmesinden dolayı bir bakıma “dijital 
kuklacılık” tabiri kullanılabilir.

  
Resim 13 - 14: Hakanai The Cube

Resim 15: Compagnie Adrien M / Claire B | Hakanai | FUSE  2015
Başlangıçta, küp merkezli (Resim 13 ve 14) bir performans iken, seyirciler için performansın o küp için-

de gerçekleştiği yanılgısı sağlanmıştır. (Resim 15). İlerleyen süreçte, performansın alanını açarak seyircinin 
de dahil olması, çalışmaya etkileşim katması ona oldukça sıradışı bir nitelik katmıştır. Bir bakıma bu ça-
lışma, sanat ve teknoloji arasında bir köprü oluşturmaktadır. Claire Bardainne 2010 yılında gerçekleşen bir 
röportajında: “Biz bilimi kullanarak bir şeyleri yaratmayı seviyoruz lakin amacımız bilim yapmak değil…” 
ifadesini kullanmıştır (www.pldturkiye.com, 2015).

Sonuç
Düşüncenin önemli olduğu yeni sanat oluşumları ile sanatçılar estetik kaygıya takılmadan düşüncelerini 

ifade etme arayışına girmişlerdir. Kavramsal sanat; sanatın yüceliğini ve sanatçının dokunulmazlığını yok 
ederek, sanatı sıradan hayatın içine indirgeyen bir düşünce sistemidir. 
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Plastik sanatlar bu akımın katkılarına duyarsız kalmadan, sanatın kısıtlayıcı bir forma dönüşmesine 
olanak vermeksizin, teknoloji, performans, enstalasyon, video-art gibi biçimlerle farklı ve değişken sanat 
yapım alanları doğmasına yol açmıştır. 

2013 tarihli Hakanai adlı Dijital Performans Enstalasyonu, disiplinler arası metod ve bigiyi kullana-
rak, dönemi için son derece yenilikçi bir dijital performans enstalasyon çalışması ortaya koymuştur. Sahip 
olduğu fikir, kullandığı teknik, metod tepkiler ve ifadelerin tümü sanat yapıtının kendisi olarak değerlen-
dirilebilir. Son bölümde, gösteriye dahil ettiği seyirci bile sanat yapıtının bir öğesi haline gelmektedir. 
Düşünsel açıdan değerlendirildiğinde, yapıtın değil sürecin “sanat”ın kendisi olduğunu savunan Kavramsal 
Sanat tanımıyla örtüşmekte, insan vücudu merkezli ifade ediş biçimi olarak Performans Sanatı ilkelerini 
taşımaktadır. Hakanai, gelişen teknolojik olanaklar ile günümüzde de farklı form ve şekillerde örneklerine 
rastlayabildiğimiz çalışmalar için ilham ve örnek teşkil etmektedir.
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SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK 
İNANÇLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

K. Murat AYVAZ1, Hatice HARMANKAYA2

Özet
Sanat eğitimi alan öğrencilerin epistemolojik inançlara yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yürü-

tülen çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi bün-
yesindeki Fakültelerde sanat dersleri alan öğrenciler, örneklemini ise Sanat ve Tasarım Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Dilek Sabancı Konservatuarı ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden rastlantısal olarak 
seçilmiş 253 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket yardımı ile elde edilmiştir. Aypay 
(2011)’ın “Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Türkiye Uyarlaması ve Öğretmen Adaylarının Epistemolojik 
İnançlarının İncelenmesi” başlıklı araştırması kapsamında kullandığı ölçek araştırmacıdan talep edilmiş 
ve izni dâhilinde kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların seçeneklere verdikleri cevaplar ile öğrenim 
gördükleri bölümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için verilere 
ANOVA analizi yapılmıştır. Bulgulara göre sanat eğitimi alan öğrencilerin; bilginin sabit olmadığını, ça-
lışma çabası ve süreçle ilgili olduğunu düşündükleri ve bilgi kaynaklarına karşı oldukça şüpheci oldukları 
ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, İnanç, Epistemolojik İnanç, Sanat Eğitimi. 

OPINIONS OF ART STUDENTS ON EPISTEMOLOGICAL BELIEFS

Abstract
In this study, descriptive research method was used in order to determine the opinions of students who 

received art education on epistemological beliefs. The population of the study consists of 253 volunteer 
participants from Art and Design Faculty, Fine Arts Faculty, Dilek Sabancı Conservatory and Literature 
Faculty students who took art classes in the faculties of Selçuk University. The data used in the research 
was obtained with the help of the questionnaire. The scale used by Aypay (2011) as part of his research 
titled “Turkish Adaptation of Epistemological Beliefs Scale and Examination of Epistemological Beliefs of 
Teacher Candidates” was requested from the researcher and used with his permission. In the study, ANOVA 
analysis was conducted to test whether there was a statistically significant difference between the partici-
pants’ responses to the options and the departments in which they were studied. According to the findings, 
students studying art; they thought that knowledge was not constant, that it was related to work effort and 
process, and that they were very sceptical about the sources of information. 

Keywords: Knowledge, Faith, Epistemology, Epistemological Faith, Art Education

1. Giriş

İnanç; bir düşünceye gönülden bağlı olma, güven duyma, inanma duygusudur. İnançlar, bireyin yaşam 
içerisinde karşılaştığı kişileri, nesneleri, olayları algılama biçimleri ve bütün bunlara geliştirdikleri tutum-
ları belirleyen, şüphe duymaksızın doğru olduğu varsayılan önermelerdir. İnsanların kararlarına ve davra-
nışlarına sahip oldukları inançlar etki etmektedir (Sadıç ve Çam, 2015: 19, 20). Bilgi kavramı ise; algılama, 
yargılama, deney, gözlem ve fikir yürütme yoluyla elde edilen “düşünsel ürün” olarak tanımlanır (Balay, 
2004: 66). Bilgi doğrulanabilir olma, yeterli kanıta sahip olma, gerekçelendirilme, genel geçer ve evrensel 
olma gibi yollarla inançtan ayrılır. Ayrıca inancın varlığı için kendisinden başka hiçbir koşula gereksinim 
yokken, bilginin varlığı için doğruluk, gerekçelendirme ve inanç koşullarının üçünün de sağlanması gerek-
mektedir (Ayaz, 2009: 8).

Epistemolojik inançlar ise; bilginin ve bilimin ne olduğuna, özelliklerine, yöntemlerine ve bilimin nasıl 
öğretilmesi gerektiğine, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine dair bireylerin kişisel inançları olarak tanımlan-
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maktadır (Deryakulu ve Bıkmaz, 2003: 245). Yunanca episteme ve logos sözcüklerinin bileşiminden ortaya 
çıkan epistemoloji (Cevizci, 2003: 36; Özemre, 2007: 247); bilginin varlığını, kaynağını ve doğasını in-
celeyen bir felsefe disiplinidir (Oksal vd., 2006: 372; Güngör, 2016: 18; Baç, 2007: 567). Epistemolojinin 
birçok disiplin ile bağıntılı olduğunu söylemek mümkündür (Özlem, 1996: 45). Epistemolojik inançlara 
ilişkin yapılan çalışmaların hemen hepsi Perry’ in yaptığı bir çalışmanın arkasından gelmiştir. Araştırmacı, 
elde ettiği bulgular ile bireylerin epistemolojik gelişimini açıklamaya çalışan ilk model oluşturma çalışma-
sını yapmıştır (Acat vd., 2010: 69). Epistemolojik inançlarla ilgili olarak farklı görüşler öne sürülmüştür. 
Hofer (2001) ve Brownlee, Boulton-Lewis, Purdie (2002) epistemolojik inançların, yalnızca bilgi ve bilme 
hakkındaki inançları kapsadığını ileri sürerken, Schommer (1994) öğrenmeye ilişkin inançları da kapsaya-
rak epistemolojinin inanç sistemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur (Ayaz, 2009: 5). Kısaca 
epistemolojik inançlar bilginin ne olduğu, bilme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili kişisel yargı-
lardır (Eroğlu ve Güven, 2006: 297). Epistemoloji ve epistemolojik inançlar konusu üzerine felsefecilerin 
uzun yıllardır devam eden çalışmaları vardır. Son dönemlerde ise hem psikologlar hem de eğitimciler tara-
fından epistemolojik inançlarla ilgili yapılan çalışmalar giderek artmıştır.

Bilgi, eğer yaşanmışlıklarla ve belirli zaman dilimleri sonunda elde edilen birikimler bütünü ve inanç 
da herhangi bir şekilde kişiliğin en derinlerine sızmış ve kişinin tüm söz, davranış ve kararlarında etki 
sahibi olan inanışlar bütünü ise kişi, tüm yaşamını sahip olduğu epistemolojik inançlar ile farkında olma-
dan şekillendirecektir. Bu durum sadece eğitim, öğretim durumları ve bireylerin psikolojik ve sosyolo-
jik durumları ile sınırlı kalmayacaktır. Basit bir örnek olarak; sanat ağırlıklı alanlardan yetenekle başarılı 
olunabilecek bir branşta eğitim gören bir öğrenci eğer “yeteneğin doğuştan gelen ve çalışarak sonradan 
kazanılamayacak, geliştirilemeyecek bir nitelik” olduğunun bilimsel bilgi olduğuna ve bilimsel bilginin de 
“değişmez, kanıtlanmış, nesnel” olduğuna inanıyor ise başarılı olabilme ihtimali azalacaktır. Öğrenme ve 
gelişme durumu güçleşecektir. Bireylerin bilgi ve öğrenmeye karşı olan inançları onların öğrenme durum-
ları üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Öğrencilerin öğrenme sürecinde başarısız olma sebeplerinin zekâ düşüklüğü ya da yeteneksiz olmala-
rından kaynaklanmadığı, bilgileri işleme, tasnifleme ve belleğe kodlama konularındaki yetersizliklerden 
başarısız oldukları ortaya çıkmıştır (Akt. Deryakulu, 2004: 232; Baker ve Brown, 1984). Hem öğretmen 
hem de öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir (Bakır ve 
Adak, 2014). Epistemolojik inançlar; eğitimde bireyin çabalarını, başarılarını, performanslarını, bilgiyi elde 
etmelerini ve yapılandırmalarını etkiler (Aktaran: Başbay, 2013: 251; Buehl ve Alexander, 2001). Öğretme 
ve öğrenme durumlarını etkilediği kanıtlanmış olan epistemolojik inançlar, eğitim sistemleri için çok büyük 
önem taşımaktadır. Öğretmenlerdeki başarma inancı, beklentilerine daha hızlı ulaşmalarını sağlar (Dilmaç 
ve Izgar, 2008: 438). Öğrenme sürecinde; öğretmenin bilgi ve becerileri, öğrenme ortamı, eğitim program-
ları ve eğitim materyalleri önemli değişkenler arasında bulunmaktadır. Bu değişkenlerin en önemlilerinden 
bir tanesi sürece öğrencilerin yaptığı katkılardır. Öğrencilerin kişisel öğrenme farklılıkları özellikle sanat 
eğitiminde oldukça önemlidir (Kuzgun ve Deryakulu, 2009:316). Eğitimciler sahip olduğu epistemolojik 
inançlara uygun bir anlayışla öğrencilere yaklaşacak ve tüm eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini bu doğ-
rultuda farkında olarak veya olmayarak programlayıp uygulayacaklardır. Öğrenciler de aynı şekilde sahip 
olduğu epistemolojik inançların yönlendirmesi ile algılamaya ve anlamaya çalışacaktır. 

Bilim, teknik ve sanat alanları modern insan yaşamının temel öğeleridir. Bu öğeler insan yaşamının 
gerekleri doğrultusunda birbirini tamamlamaktadır. Bunlardan birinin yokluğu, eksikliği ya da yetersizliği 
durumunda önemli eksiklikler ve yanlışlar ortaya çıkar (Uçan, 1995:123). Felsefe, estetik, bilim, teknik 
ve alan bilgi ve becerileri ile sanat eğitimi; buna bağlı olarak sanat eserleri öğrencilerin hayal gücünü 
ve düşünme yeteneklerini artırmaya yardımcı olur. Sanat, insanların duygu ve düşüncelerini sembolleştir-
meye yardımcı olan ve insanlar arasında iletişim kurmayı sağlayan araçtır (Mercin ve Alakuş, 2007: 15, 
16). Sadece beynin sol kısmının aktif olduğu eğitim-öğretim programları öğrencilerin yetişmesinde yeterli 
değildir. Eğitim sürecinde beynin sağ kısmını da aktif hale getiren ve sözel olmayan, soyut, sezgisel dü-
şünme biçimleri de yer almalıdır (Buyurgan ve Buyurgan 2012: 3). Sanat, toplumların kültür seviyelerini 
belirleyen düşünce ve üretime odaklı insan etkinliğidir (Aslan, 2016: 293). Sanatın özü itibari ile fikir ve 
düşünceye odaklı faaliyet olması epistemoloji ile ilişkisi açısından önemlidir.
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2. Yöntem
Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlara yönelik görüşlerini belirlemek ama-

cıyla gerçekleştirilen çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Selçuk 
Üniversitesi bünyesindeki Fakültelerde sanat dersleri alan öğrenciler, örneklemini ise Sanat ve Tasarım 
Fakültesi, Dilek Sabancı Konservatuarı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden 
gönüllü olarak katılan, rastlantısal olarak seçilmiş 253 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket 
formu aracılığı ile toplanmıştır. Ayşe Aypay (2011)’ ın “Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Türkiye Uyar-
laması ve Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi” başlıklı araştırması kapsamında 
kullandığı ölçek araştırmacıdan talep edilmiş ve izni dâhilinde kullanılmıştır. 

Chan ve Elliot (2002, 2004) EBQ (Epistemological Beliefs Questionnaire)’ yu, Schommer (1990)’ in 
63 maddelik “Epistemological Beliefs Questionnaire” inden uyarlamışlardır. Araştırmacılar Schommer’ 
in orijinal ölçeğindeki bazı maddeleri aynen, bazı maddeleri ise değiştirerek almış, bazı yeni maddeleri de 
ekleyerek 45 maddeden oluşan anket elde etmişlerdir. Anket 385 Hong Kong’lu öğretmen adayı öğrenciye 
uygulanarak faktör analizi yapılmış ve 30 maddelik bir ölçek ortaya çıkmıştır. Aypay tarafından ise 30 mad-
deden oluşan bu ölçek, çeviri-yeniden çeviri çalışması yoluyla Türkçeye çevrilmiştir. İki alan uzmanı ölçeği 
Türkçeye çevirmiştir. Aypay tarafından yapılan çevirinin uygunluğu diğer iki çeviri çalışması ile karşılaş-
tırılarak test edilmiştir. Türkçe çevirisi yapılan anket, ileri düzeyde İngilizce bilen bir başka alan uzmanı 
tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Sonrasında araştırmacı ve çeviriyi yapan uzman birlikte çalışarak 
yeniden İngilizceye dönüştürülmüş ölçek ile orijinal ölçekteki birbirinin karşılığı olan maddeleri anlam bir-
liği acısından değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bu değerlendirme sonucunda, yeniden İngilizceye çevrilen 
ölçek ile orijinal ölçek maddeleri arasında bir anlam kayması olmadığı görülmüştür (Aypay, 2011: 4, 5).

Öğrenme süreci-otorite/uzman bilgisine şüphe, doğuştan/sabit yetenek, öğrenme çabası, bilginin ke-
sinliği olmak üzere dört ana kategoriden oluşan ölçme aracındaki maddeler beşli likert tipinde (5=çok 
katılıyorum–1=hiç katılmıyorum) yanıtlanmıştır. Elde edilen verilerde basit tanımlayıcı istatiksel analizler 
yapılarak bulgular tablolarda sayı (s) ve yüzde (%) değerleri şeklinde verilmiştir. Araştırma grubunda yer 
alan katılımcıların ölçeğin dört faktörlü yapısındaki boyutlarına verdikleri cevaplar ile öğrenim gördükleri 
bölümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için verilere ANOVA ana-
lizi yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda α= 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.

3. Bulgular
Bu bölümde sanat alanında eğitim alan öğrencilerin epistemolojik inançlara yönelik görüşlerini belirle-

mek amacıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarından elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
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Tablo 1. Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenme Süreci-Otorite/Uzman Bilgisinde Şüpheye Yönelik Görüşleri

Seçenekler
Hiç 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok 

Katılıyorum
s % s % s % s % s %

Nasıl öğreneceğini bilmek, kişinin 
sahip olduğu özelliklerinden daha 
önemlidir.

6 2.4 32 12.6 49 19.4 102 40.3 64 25.3

Akıllılık yanıtları bilmek değil, fakat 
yanıtları nasıl bulacağını bilmektir. 5 2 8 3.2 35 13.8 107 42.3 98 38.7

Bilgi edinme sürecini ve derslerin 
özünü anlamak bilgi edinmekten daha 
önemlidir.

7 2.8 34 13.4 61 24.1 102 40.3 49 19.4

Alanında uzman kişilerin verdikleri öneriler 
bile sık sık sorgulanmalıdır. 9 3.6 17 6.7 44 17.4 119 47 64 25.3

Herkes nasıl öğreneceğini öğrenmeye 
gereksinim duyar. 6 2.4 14 5.5 26 10.3 123 48.6 84 33.2

Eğer insanlar bir şeyi hemen 
anlayamazlarsa, çabalamayı 
sürdürmelidirler.

5 2 6 2.4 9 3.6 83 32.8 150 59.3

Bir kişi yeterince çok çabalarsa, dersin 
özünü anlar. 5 2 7 2.8 27 10.7 122 48.2 92 36.4

Bazen ders kitaplarında otoritelerin 
yazdıkları bilgilere inanmıyorum. 12 4.7 38 15 76 30 92 36.4 35 13.8

Tüm öğrenme durumlarına uygulanabilecek 
bir öğrenme yöntemi olabileceğine 
inanıyorum.

11 4.3 17 6.7 40 15.8 100 39.5 85 33.6

İnsanlar bilgi yerine anlama sürecine 
odaklanırlarsa, daha iyi öğrenirler. 7 2.8 13 5.1 45 17.8 114 45.1 74 29.2

Alanında uzman kişilerin gerçekte ne kadar 
bildikleri hakkında sık sık düşünürüm. 12 4.7 23 9.1 60 23.7 102 40.3 56 22.1

Tablo 1’de sanat eğitimi alan öğrencilerin öğrenme süreci-otorite/uzman bilgisinde şüpheye yönelik 
görüşleri verilmiştir. Katılımcıların %59.3’ ü eğer insanlar bir şeyi hemen anlayamazlarsa çabalamayı 
sürdürmelidirler, %38.7’ si akıllılık yanıtları bilmek değil, yanıtları nasıl bulacağını bilmektir, %36.4’ ü 
bir kişi yeterince çok çabalarsa dersin özünü anlar seçeneklerine çok katıldığını belirtmişlerdir. Öğrenciler; 
herkes nasıl öğreneceğini öğrenmeye gereksinim duyar (%48.6), bir kişi yeterince çok çabalarsa dersin 
özünü anlar (%48.2), alanında uzman kişilerin verdikleri öneriler bile sık sık sorgulanmalıdır (%47), in-
sanlar bilgi yerine anlama sürecine odaklanırlarsa daha iyi öğrenirler (%45.1), akıllılık yanıtları bilmek 
değil, fakat yanıtları nasıl bulacağını bilmektir (%42.3), nasıl öğreneceğini bilmek kişinin sahip olduğu 
özelliklerinden daha önemlidir (%40.3), bilgi edinme sürecini ve derslerin özünü anlamak bilgi edinmekten 
daha önemlidir (%40.3), alanında uzman kişilerin gerçekte ne kadar bildikleri hakkında sık sık düşünürüm 
(%40.3) seçeneklerine katıldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %30’ u bazen ders kitaplarında oto-
ritelerin yazdıkları bilgilere inanmıyorum, %23.7’ si alanında uzman kişilerin gerçekte ne kadar bildikleri 
hakkında sık sık düşünürüm ve %24.1’ i bilgi edinme sürecini ve derslerin özünü anlamak bilgi edinmekten 
daha önemlidir seçenekleri ile ilgili kararsız kalmıştır. 

Katılımcılar, bilginin nasıl öğrenileceğinin bilinmesinin önemli olduğu, akıllığın yanıtların bilinmesi 
değil yanıtların nasıl bulunacağının bilinmesi olduğu, anlama sürecine odaklanmanın daha öğretici ola-
cağı, bilgi edinme sürecinin bilinmesinin bilgi edinmekten daha önemli olduğu ve herkesin nasıl öğre-
neceğini öğrenmeye gereksinim duyduğu seçeneklerini oldukça yüksek oranlarda tercih etmişlerdir. Bu 
bilgiler bilgiyi bilmenin değil bilginin nasıl elde edileceğinin bilinmesinin ve sürecin önemli olduğunun 
katılımcılar tarafından önemli görüldüğü şeklinde yorumlanabilir. Benzer şekilde Aypay (2011: 11) 341 
öğrenci üzerinde yürüttüğü çalışmasında, katılımcıların öğrenmede bilgi edinme sürecinin önemli oldu-
ğuna, uzman bilgisinin sorgulanması gerektiğine ve öğrenmede çabanın önemli olduğuna inanma eğilimi 
içinde olduklarını belirlemiştir. Deryakulu ve Büyüköztürk (2005: 64)’ ün üniversite öğrencilerinin epis-



 K. Murat AYVAZ, Hatice HARMANKAYA • 289 

temolojik inançlarını inceledikleri çalışmalarında, katılımcılar için öğrenmenin yetenekten çok, gösterilen 
çabayla ilişkili olduğuna yönelik inançlarının daha güçlü olduğu saptanmıştır.

Fakülte N x̄ Ss F P
Konservatuvar 42 3.70 0.652

2.894 0.036Sanat ve Tasarım Fakültesi 39 3.98 0.432
Edebiyat Fakültesi 40 3.90 0.408
Güzel Sanatlar Fakültesi 132 3.93 0.435

Yapılan ANOVA testi sonucunda üniversite öğrencilerinin fakülteleri ile öğrenme süreci-otorite/uzman 
bilgisinde şüpheye yönelik görüşleri arasında P=0.036 olduğu için anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Tablo 2. Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Doğuştan/Sabit Yeteneğe Yönelik Görüşleri

Seçenekler
Hiç 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok 

Katılıyorum
s % s % s % s % s %

Öğrenme yeteneği doğuştan 
getirilir. 25 9.9 61 24.1 71 28.1 67 26.5 29 11.5

Öğrenme yeteneklerimiz 
doğuştan belirlenmiştir. 19 7.5 63 24.9 91 36 60 23.7 20 7.9

Bazı çocuklar bazı dersleri/ 
konuları öğrenmede doğuştan 
yeteneksizdirler.

42 16.6 63 24.9 63 24.9 66 26.1 19 7.5

Bazı insanlar iyi öğreniciler 
olarak doğarlar, diğerleri sınırlı 
yetenekleri içinde sıkışıp kalırlar.

45 17.8 79 31.2 46 18.2 54 21.3 29 11.5

Bir kişinin doğuştan getirdiği 
yeteneği onun yapabileceklerini 
sınırlandırır.

79 31.2 76 30 45 17.8 38 15 15 5.9

Yeteneğin doğuştan belirlenmiş 
olduğundan, daha akıllı olmak 
için yapabileceğin çok fazla bir 
şey yoktur.

80 31.6 109 43.1 22 8.7 21 8.3 21 8.3

Gerçekten akıllı olan öğrenciler, 
okulda başarılı olmak için 
çok fazla çalışmak zorunda 
kalmazlar.

41 16.2 81 32 48 19 57 22.5 26 10.3

Benim bildiğimden farklı bir 
şey söyleseler dahi yine de alan 
uzmanlarına inanıyorum.

37 14.6 68 26.9 79 31.2 54 21.3 15 5.9

Tablo 2’de sanat eğitimi alan öğrencilerin doğuştan/sabit yeteneğe yönelik görüşleri verilmiştir. Ka-
tılımcılar, öğrenme yeteneği doğuştan getirilir (%26.5), bazı çocuklar bazı dersleri/konuları öğrenmede 
doğuştan yeteneksizdirler (%26.1), öğrenme yeteneklerimiz doğuştan belirlenmiştir (%23.7), gerçekten 
akıllı olan öğrenciler okulda başarılı olmak için çok fazla çalışmak zorunda kalmazlar (%22.5) seçenek-
lerine düşük oranlarda çok katılmışlardır. Öğrencilerin %36’ sı öğrenme yeteneğin doğuştan belirlenmiş 
olduğuna, %31.2’ si bilinenden farklı bir şey söyleseler dahi yine de alan uzmanlarına inanmadıklarına, 
%28.1’ i öğrenme yeteneğinin doğuştan getirildiğine, %24.9’ u ise bazı çocukların bazı dersleri/konuları 
öğrenmede doğuştan yeteneksiz olduğuna katıldıklarını ifade etmişlerdir. Yetenek doğuştan belirlendiği 
için daha akıllı olmak için yapılabilecek çok fazla bir şey yoktur (%43.1), gerçekten akıllı olan öğrenciler, 
okulda başarılı olmak için çok fazla çalışmak zorunda kalmazlar (%32), bazı insanlar iyi öğreniciler olarak 
doğarlar diğerleri sınırlı yetenekleri içinde sıkışıp kalırlar (%31.2), bir kişinin doğuştan getirdiği yeteneği 
onun yapabileceklerini sınırlandırır (%30) seçeneklerine öğrencilerin katılmadıkları, yetenek doğuştan 
belirlenmiş olduğundan daha akıllı olmak için yapabilecek çok fazla bir şey yoktur (%31.6) ve bir kişinin 
doğuştan getirdiği yeteneği onun yapabileceklerini sınırlandırır (%31.2) ifadelerine hiç katılmadıkları 
belirlenmiştir.
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Aypay’ ın (2011: 10-12) yürüttüğü çalışmada da benzer şekilde öğretmen adayı öğrencilerin yetene-
ğin doğuştan ve sabit olduğuna yönelik inançlarının zayıf olduğuna işaret edilmektedir. Gelişmiş inanç 
eğilimine sahip kişiler edindikleri bilgilere eleştirel bakarlar. Buna karşın inanç eğilimi gelişmemiş kişiler, 
okuduklarından çok çabuk etkilenir ve bilginin kesin olduğuna veya çok az değiştiğine inanırlar (Schom-
mer, 1990: 26). Schreiber ve Shinn (2003)’ in çalışmalarında öğrenmenin doğuştan geldiğine güçlü biçimde 
inanan öğrencilerin ezberlemeye daha yatkın olduklarını, bilgiyi değerlendirme ve sentez etkinliklerini ise 
daha az kullandıkları belirlenmiştir (Deryakulu, 2004: 234).

Fakülte N x̄ Ss F P
Konservatuvar 42 2.75 0.659

0.746 0.526Sanat ve Tasarım Fakültesi 39 2.72 0.608
Edebiyat Fakültesi 40 2.58 0.723
Güzel Sanatlar Fakültesi 132 2.75 0.666

Yapılan ANOVA testi sonucunda üniversite öğrencilerinin fakülteleri ile doğuştan/sabit yeteneğe yöne-
lik görüşleri arasında P>0.05 olduğu için anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 3. Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenme Çabasına Yönelik Görüşleri

Seçenekler
Hiç 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok 

Katılıyorum
s % s % s % s % s %

Ne kadar öğreneceğini en çok 
gösterdiğin çaba belirler. 4 1.6 16 6.3 26 10.3 119 47 88 34.8

Herhangi biri yeterince çok çalışırsa zor 
kavramları/konuları anlayabilir. 7 2.8 12 4.7 29 11.5 112 44.3 93 36.8

Kişi çok çalışmazsa az öğrenir. 9 3.6 41 16.2 19 7.5 99 39.1 85 33.6

İlerlemek çok fazla çalışma ister. 10 4 10 4 25 9.9 107 42.3 101 39.9

Bir şeyi öğrenmek gerçekten uzun 
zaman ve çaba ister. 15 5.9 43 17 49 19.4 94 37.2 52 20.6

Tablo 3’ de sanat eğitimi alan öğrencilerin öğrenme çabasına yönelik görüşleri verilmiştir. Katılımcıların 
%47’ si ne kadar öğreneceğini en çok gösterdiğin çaba belirler, %44.3’ ü herhangi biri yeterince çok çalı-
şırsa zor kavramları/konuları anlayabilir, %42.3’ ü ilerlemek çok fazla çalışmak ister, %39.1’ i kişi çok ça-
lışmazsa az öğrenir seçeneklerine katıldıklarını, ilerlemek çok fazla çalışma ister (%39.9), herhangi biri ye-
terince çok çalışırsa zor kavramları/konuları anlayabilir (%36.8), ne kadar öğreneceğini en çok gösterdiğin 
çaba belirler (%34.8), kişi çok çalışmazsa az öğrenir (%33.6) görüşlerine ise kesinlikle katıldıklarını ifade 
etmişlerdir. Öğrencilerin öğrenme çabasına yönelik görüşlerine bakıldığında tüm seçeneklere katıldıkları, 
kararsız veya katılmadıkları seçenek bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Biçer ve Arkadaşları (2013: 238) tarafından yürütülen çalışmada, öğretmenler öğrenmenin çabaya bağlı 
olduğunu ifade etmişlerdir. Deryakulu (2002, 57)’ nun araştırmasında da öğrenmenin yeteneğe bağlı ol-
mayıp, öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanan öğrencilerin öğretim materyalinin metin yapısına dayalı 
denetim türünü sıklıkla kullandıkları görülmüştür. Hofer (1994) çalışmasında, üniversite öğrencilerinin 
epistemolojik inançlarının öğrenmeleri üzerinde etkili olduğu sonucunu elde etmiştir (Balantekin, 2013: 
315). Kişilerin epistemolojik inançları, öğrenme faaliyetlerini etkilemektedir. Öğrencilerin öğrenmenin na-
sıl gerçekleştiğine yönelik inançları öğrenme süreçlerinde belirleyici olacaktır. 

Fakülte N x̄ Ss F P
Konservatuar 42 3.67 0.842

2.748 0.043
Sanat ve Tasarım Fakültesi 39 3.94 0.584
Edebiyat Fakültesi 40 4.10 0.606
Güzel Sanatlar Fakültesi 132 3.93 0.692

Yapılan ANOVA testi sonucunda üniversite öğrencilerinin fakülteleri ile öğrenme çabasına yönelik gö-
rüşleri arasında P=0.043 olduğu için anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 4. Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilginin Kesinliğine Yönelik Görüşleri

Seçenekler Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok 
Katılıyorum

s % s % s % s % s %

Bilimsel bilgi kesindir ve değişmez. 42 16.6 75 29.6 51 20.2 51 20.2 34 13.4

Bilim adamları araştırmayı sürdürürlerse 
eninde sonunda gerçekleri bulacaklardır. 19 7.5 37 14.6 84 33.2 77 30.4 36 14.2

Okula “ortalama” bir yetenekle başlayan öğ-
renciler okul hayatları boyunca “ortalama” 
bir öğrenci olarak kalırlar.

118 46.6 96 37.9 19 7.5 10 4 10 4

Bilim adamları yeterince çok çabalarlarsa, 
neredeyse her konudaki gerçekleri bulabi-
lirler.

33 13 63 24.9 72 28.5 54 21.3 31 12.3

Alan uzmanları ne söylerlerse söylesinler 
şüphe duymam. 55 21.7 97 38.3 72 28.5 21 8.3 8 3.2

Öğretmenlerin/ders verenlerin benim 
bildiğimden çok daha fazlasını bildiklerinin 
oldukça farkındayım ve kendi yargılarıma 
güvenmek yerine onların söylediklerinin 
daha önemli olduğuna katılıyorum.

24 9.5 39 15.4 64 25.3 94 37.2 32 12.6

Tablo 4’ de sanat eğitimi alan öğrencilerin bilginin kesinliğine yönelik görüşleri verilmiştir. Katılım-
cıların %37.2’ sinin öğretmenlerin/ders verenlerin benim bildiğimden çok daha fazlasını bildiklerinin ol-
dukça farkındayım ve kendi yargılarıma güvenmek yerine onların söylediklerinin daha önemli olduğuna 
inanıyorum seçeneğine katıldıkları, bilim adamları araştırmayı sürdürürlerse eninde sonunda gerçekleri 
bulacaklardır inancına ise %30.4’ ünün katılırken %33.2’ sinin ise kararsız kaldığı, aynı oranlarda (%28.5) 
bilim adamları yeterince çok çabalarlarsa neredeyse her konudaki gerçekleri bulabilirler ve alan uzmanları 
ne söylerlerse söylesinler şüphe duymam görüşlerinde kararsız oldukları, aynı zamanda alan uzmanlarına 
şüphe duymamaya %38.3 oranında katılmadıkları belirlenmiştir. Okula “ortalama” bir yetenekle başlayan 
öğrenciler okul hayatları boyunca “ortalama” bir öğrenci olarak kalırlar seçeneğine öğrencilerin %37.9’ 
sinin katılmadıkları, %46.6’ sının ise kesinlikle katılmadıkları ortaya çıkmıştır.

Alan uzmanlarına koşulsuz ve şüphesiz güven ve ortalama bir yetenekle başlayan öğrencilerin ortalama 
bir öğrenci olarak kalacağı görüşleri öğrenciler tarafından oldukça yüksek oranlarda kabul görmemektedir. 
Araştırma sonuçlarında çoğunluğun “kararsız” derecesinde tercihte bulunması katılımcıların bilimsel bil-
ginin doğası hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bilgi kaynağı olarak bilimi temel almada kararsız 
oldukları şeklinde yorumlanabilir. Oksal, Şenşekerci ve Bilgin epistemolojik inançların çeşitli bağlamlara 
ilişkin farklı boyutlarını inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin bilgi kaynağı olarak bilimi temel almada 
oldukça kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Oksal vd., 2006: 379). Kılıç, Sungur, Çakıroğlu ve Tekkaya’ 
nın öğrenciler üzerinde yürüttükleri bir çalışma sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir kısmının bilimsel 
bilginin doğası hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmüştür (Kılıç vd., 2005: 130). Diğer taraftan 
katılımcıların bilginin doğası ve kesinliği üzerine “katılıyorum veya çok katılıyorum” derecesinde çoğun-
luk olarak net bir tercihte bulunmamış olmaları da önemli sonuçlardandır. Benzer araştırmalarda da yakın 
sonuçlara ulaşılmıştır. Koç ve Memduhoğlu’ nun (2017: 127) yaptıkları araştırmada, öğrencilerin yarısı 
bilginin kesin olmadığını belirtirken, diğer yarısı ise bilginin kesinliğine yönelik kararsız kalmışlardır. 

Fakülte N x̄ Ss F P
Konservatuvar 42 2.78 0.764

0.156 0.926Sanat ve Tasarım Fakültesi 39 2.75 0.659
Edebiyat Fakültesi 40 2.69 0.640
Güzel Sanatlar Fakültesi 132 2.76 0.649

Yapılan ANOVA testi sonucunda üniversite öğrencilerinin fakülteleri ile bilginin kesinliğine yönelik 
görüşleri arasında P>0.05 olduğu için anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir.
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4. Sonuç
Sanat; Sümer çivi yazısı metninden önceki dönemlerden beri insan iletişiminin ilk biçimleri arasında 

yer almıştır. Tıpkı yazılı metnin iletişim kurmaya hizmet ettiği gibi düşünceler, fikirler ve duygularda sanat 
yapmak için bir ortam oluşturur (Fekula, 2005: 122). Sanat eğitimi alan öğrencilerin duygusal ve sezgisel yönleri 
güçlüdür. Sanatı anlamak ve üretmek tek boyutlu bir eğitimle mümkün değildir. Bilgi, düşünce, duygu birlikteliği 
kapsamında sorgulama özelliğinin de sanat eğitimine dahil edilmesi beklenir. Sanat alanları sadece görsel algı 
yeteneklerine sahip değil aynı zamanda bilgiyi de estetik dile çevirebilmelidir. Sanat alanları görünen ve görün-
meyeni algılamakla kalmaz aynı zamanda yaşamı, varlıkları ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular. Öğrenciler 
bilgi ile elde edilen değerler üzerinden yeni ve anlamlı ilişkiler kurabilmelidirler (Ünver, 2016: 831- 878).

Sanat ve eğitim; yaşadığımız evreni anlamayı, iç dünyamızdaki duygu ve düşüncelerimizi dış dünyaya 
aktarmayı, soyut düşünmeyi, teknik bilgiyi uygulamaya dökmeyi gerektirmesi ve bilginin yorumlanması 
açısından birbiriyle oldukça ilgililerdir. Sanat eğitimi almış ve soyut düşünme yeteneği gelişmiş öğrenci-
lerin bilginin kaynağı, bilginin kesinliği, öğrenme yeteneği, öğrenme çabası konularındaki düşüncelerini 
belirlemek önem taşımaktadır. Bu nedenle araştırmada sanat eğitimi alan öğrencilerin epistemolojik inanç-
larını belirlemek amaçlanmıştır. 

Katılımcılar; bilginin nasıl öğrenileceğinin bilinmesinin önemli olduğu, akıllılığın yanıtların bilinmesi 
değil yanıtların nasıl bulunacağının bilinmesi olduğu, anlama sürecine odaklanmanın daha öğretici olacağı, 
bilgi edinme sürecinin bilinmesinin bilgi edinmekten daha önemli olduğu ve herkesin nasıl öğreneceğini 
öğrenmeye gereksinim duyduğu seçeneklerini oldukça yüksek oranlarda tercih etmişlerdir. Bu bilgiler bil-
giyi bilmenin değil bilginin nasıl elde edileceğinin bilinmesinin ve sürecin önemli olduğunun katılımcılar 
tarafından önemli görüldüğü şeklinde yorumlanabilir. 

Katılımcılar; alanında uzman kişilerin verdikleri öneriler bile sık sık sorgulanmalıdır, eğer insanlar bir şeyi 
hemen anlayamazlarsa, çabalamayı sürdürmelidirler, bir kişi yeterince çok çabalarsa, dersin özünü anlar, ba-
zen ders kitaplarında otoritelerin yazdıkları bilgilere inanmıyorum, alanında uzman kişilerin gerçekte ne kadar 
bildikleri hakkında sık sık düşünürüm şeklindeki seçenekleri de oldukça yüksek oranlarda tercih etmişlerdir.  

Katılımcılar; öğrenme yeteneği doğuştan getirilir, bazı çocuklar bazı dersleri/konuları öğrenmede do-
ğuştan yeteneksizdirler, bazı insanlar iyi öğreniciler olarak doğarlar diğerleri sınırlı yetenekleri içinde sı-
kışıp kalırlar, bir kişinin doğuştan getirdiği yeteneği onun yapabileceklerini sınırlandırır, yetenek doğuştan 
belirlenmiş olduğundan daha akıllı olmak için yapabilecek çok fazla bir şey yoktur, gerçekten akıllı olan 
öğrenciler okulda başarılı olmak için çok fazla çalışmak zorunda kalmazlar seçeneklerini genel olarak katıl-
mıyorum ve kararsızım şeklinde tercih etmişlerdir. Katılımcılar; ne kadar öğreneceğini en çok gösterdiğin 
çaba belirler, herhangi biri yeterince çok çalışırsa zor kavramları/konuları anlayabilir, kişi çok çalışmazsa 
az öğrenir, ilerlemek çok fazla çalışma ister, bir şeyi öğrenmek gerçekten uzun zaman ve çaba ister seçe-
neklerini genellikler katılıyorum ve çok katılıyorum derecesinde tercih etmişlerdir.

Bilginin nasıl öğrenileceği, yeteneğin nasıl elde edildiği, öğrenim işleminin nasıl gerçekleştiğine dair 
öğrencilerin görüşleri ne kadar önemliyse öğretmenlerin görüşleri de o kadar önemlidir. Çok az kişi öğret-
menlerin inançlarının eylemlerini etkilediği konusunda tartışmaya düşer. Bazı araştırmalar, öğretmenlerin 
bilimle ilgili epistemolojik inançlarının öğretim uygulamalarını yansıtma eğiliminde olduğunu göstermiş-
tir. Öğretmenlerin epistemolojik inançları onların öğretmenlik uygulamaları üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Ancak bu inançlar öğretmenlik uygulamaları ile kesinlikle tutarlıdır denilemez (Yoon ve Kim, 
2016: 458). Öğretmenler kendi yaşam tecrübeleri, kültürel ortamları ve maruz kaldıkları eğitimlerle bazı 
epistemolojik inançlar kazanmaktadırlar. Öğretmenler bilgiye ve öğretime dair inançları çerçevesinde bir 
eğitim programı ile öğrencilere yaklaşmaktadırlar. Bu yaklaşım şekli ise öğrencinin öğrenme durumları 
üzerinde olumlu ya da olumsuz ciddi etkilere sahip olmaktadır.

Epistemolojik inançların, öğrencilerin bilgiyi işleme ve anlama süreçlerini etkileyen bir unsur olması 
önemli bir bulgudur. Karmaşık bilgilerle karşılaşıldığında öğrenmeye olan inancın, öğrencinin bilgiyi bü-
tünleştirme derecesini zaman zaman etkilediği görülmektedir (Schommer, 1989: 9). İnanç sistemi, birey-
lerin dünyayı ve kendilerini tanımlamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak için uyarlanabilir bir işleve 
sahiptir. Düşünce süreçleri, inancın öncüleri ve yaratıcıları olabilirler ancak inanç yapılarının filtreleme 
etkisi sonuçta sonraki düşünce ve bilgi işlemesini yeniden tanımlar, bozar veya şekillendirir. İnançlar za-
man, eğitim veya deneyimin neden olduğu çelişkilere karşı bile kendini sürdürme eğilimindedir. İnançlar; 
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kişilerin davranışlarını, algılarını güçlü bir şekilde etkiler ve kimi zaman gerçekliğin doğasına güvenilmez 
bir yönlendirici olabilirler. İnançlar, görevlerin tanımlanmasında ve bu görevlerle ilgili olarak yorumlana-
cak, planlanacak ve karar verilecek bilişsel araçların seçilmesinde etkilidir; dolayısıyla, davranışları tanım-
lamakta ve bilgi ve bilgiyi organize etmekte kritik bir rol oynamaktadır (Pajares, 1992: 324- 328).

Katılımcılar; bilimsel bilgi kesindir ve değişmez, bilim adamları araştırmayı sürdürürlerse eninde so-
nunda gerçekleri bulacaklardır, okula “ortalama” bir yetenekle başlayan öğrenciler okul hayatları boyunca 
“ortalama” bir öğrenci olarak kalırlar, bilim adamları yeterince çok çabalarlarsa, neredeyse her konudaki 
gerçekleri bulabilirler, alan uzmanları ne söylerlerse söylesinler şüphe duymam, öğretmenlerin/ders veren-
lerin benim bildiğimden çok daha fazlasını bildiklerinin oldukça farkındayım ve kendi yargılarıma güven-
mek yerine onların söylediklerinin daha önemli olduğuna katılıyorum seçeneklerini genellikle kararsızım 
ve katılmıyorum derecesinde tercih etmişlerdir. Katılımcıların özellikle bilimsel bilginin kesinliği ve değiş-
mezliği konusundaki görüşleri üzerinde durmak gerekir. Katılımcıların bilimin kesinliği konusunda şüpheci 
ve sorgulayıcı oldukları sonucuna ulaşılması çalışma açısından önemlidir.

Oksal, Şenşekerci ve Bilgin (2007) araştırmalarında, öğretmen adayı öğrencilerin bilimin bilgi kaynağı 
olup olmadığı konusunda kararsız oldukları yönünde şekillenmiştir. Ayrıca yapılan araştırmada katılımcı-
ların doğaüstü güçleri, bilimden ve rasyonel toplumdan daha öncelikli gördükleri belirlenmiştir. Pery ise 
çalışmasında üniversite öğrencilerinin bilginin otoriteye bağlı, kuşaklar boyunca aktarılan ve kesin olarak 
algılandığını belirlemiştir (Schommer ve Easter, 2006: 413).

Öğrencilerin epistemolojik inançlarındaki farklılıkların sebebi bazı çalışmalarda tespit edilmiş ve bun-
lara dair çıkarımlar yapılmıştır (Schommer, 1989: 9). İnanç sistemi güçlü kişiler bilgi konusunda eleştirisel 
ve şüphecidirler. İnanç sistemi zayıf olan kişiler ise bilginin çoğunlukla kesin olduğuna inanmaktadırlar 
ve okuduklarından kolayca etkilenirler (Schommer, 1990: 26). Diğer taraftan yetişkinlik döneminde inanç 
değişikliği göreceli olarak nadir görülen bir olgudur. Bireyler, bilimsel açıklamalara rağmen eksik ya da 
yanlış bilgilere dayanan inançlarını tutma eğilimindedirler (Pajares, 1992: 326).

Epistemolojik inançların tüm bireylerin yaşamlarında etkili olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş bir 
gerçektir. Bu durum öğretmen ve öğrenciler açısından da farklı değildir. Bilgiye, bilimin doğasına ve öğ-
retime karşı olan yaklaşımlar, öğrencilerin öğrenme ve öğretmenlerin öğretme süreçlerini direk olarak et-
kilemektedir. Sanat eğitiminde de durum benzer şekilde ilerlemektedir. Sanat eğitimi ile bireye istendik 
sanatsal davranışlar kazandırmanın mümkün olduğu ve yeteneğin bireye doğuştan gelmediği, eğitimle, 
çabayla kazanılabileceği, önemli olanın bilginin nasıl öğrenileceğinin ve yeteneğin nasıl kazanılacağının 
bilinmesi gerektiği gibi anlayışlar ve inançlar bireylere kazandırılabilirse hem eğitimcilerin hem de öğren-
cilerin epistemolojik inançlarına olumlu katkılar sağlanmış olur.
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ DERS PROGRAMINDA YER ALAN 
“BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI” DERSİ İLE BİR ÖNCEKİ 

PROGRAMDA YER ALAN “MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE 
YAZMA” DERSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Öğrt. Gör. M. Hanifi KERVANCIOĞLU1

Özet
Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren pek çok kurumun olduğu hepimizin bilgisi dahilindedir. Bun-

ların arasında Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Öğretmenliği Bölümleri ve Konservatuvarlar bulunmakta-
dır. Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümleri de müzik eğitiminin alt disiplini ve başlangıcı olarak kabul 
görmektedir. 

Kuşkusuz, Güzel Sanatlar Liseleri amaçlarına yönelik olarak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir 
sistem içerisinde eğitimlerini sürdürmektedir. Güzel Sanatlar Lisesindeki öğrenciler birçok ders gibi “mü-
ziksel işitme okuma ve yazma” dersi de almaktadır. Lisans eğitiminden önce bu derslerin verilmiş olması, 
derslerin alt yapılarının oluşturulması bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Araştırmanın amacı; “müziksel işitme okuma ve yazma” ders müfredatında 2016 yılında yapılan deği-
şiklerin bir önceki “müziksel işitme okuma ve yazma” ders müfredatıyla karşılaştırılması ve iki program 
arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Güzel Sanatlar Lisesi.

Comparison of the “Western Music Theory and Practice” Course in the Curriculum of Fine Arts High 
Schools with the Previous “Musical Hearing Reading and Writing” Course Curriculum

Abstract
It is known that there are many educational institutions providing professional music education in Tur-

key. Fine arts faculties, musical teacher education departments and conservatories are among them. Music 
departments in fine arts high schools are considered as the sub-discipline of music education and accepted 
as the beginning of music education.

Undoubtedly, fine arts high schools continue their education in line with their objectives and in a sys-
tem dependent on the Ministry of National Education. At the fine arts high schools, students also receive 
“musical hearing, reading and writing” course among many other courses. Having these courses before 
undergraduate study has an important place in terms of forming the substructures of the courses.

The purpose of the research is to compare the changes made in curriculum of “musical hearing, reading 
and writing” course in 2016 with the previous “musical hearing, reading and writing” course curriculum 
and to reveal similarities and differences between the two programs. 

Key Words: Music Education, Musical Hearing Reading and Writing, Fine Arts High School.

Giriş
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ortaöğretim programlarının içinde Güzel Sanatlar Liseleri de yer 

almaktadır. Güzel Sanatlar Liseleri ilk olarak dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından 16 Ekim 
1989 tarihinde İstanbul’da açılmıştır. Günümüze kadar 1998, 2004, 2005, 2006 ve 2016 yıllarında öğretim 
programlarında değişikliğe gidilmiştir. 1998 yılında dersin adı Müziksel İşitme ve Okuma. 9. sınıfta hafta-
lık ders saati 2, 10. sınıfta haftalık ders saati 4, 11. sınıfta haftalık ders saati 4 tür. 2004 yılında dersin adı 
Müziksel İşitme Okuma Yazma. 9. sınıfta haftalık ders saati 2, 10. sınıfta haftalık ders saati 4, 11. sınıfta 
haftalık ders saati 4 tür. 2005 yılında dersin adı Müziksel İşitme Okuma ve Yazma. 9. sınıfta haftalık ders 
saati 1, 10. sınıfta haftalık ders saati 2, 11. sınıfta haftalık ders saati 4, 12. sınıfta ders saati 4 tür. 2016 yılın-

1 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü. hanifikervancioglu@akdeniz.edu.tr
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da dersin adı Batı Müziği Teori ve Uygulaması, 9. sınıfta haftalık ders saati 2, 10. sınıfta haftalık ders saati 
2, 11. sınıfta haftalık ders saati 2 ve 12. sınıfta haftalık ders saati 2 dir. Müziksel İşitme Okuma Ve Yazma 
dersinin içeriğinde var olan Türk Müziği konuları başlı başına farklı iki ders olarak Türk Sanat Müziği Teori 
ve Uygulaması ile Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması adı altında yürütülmeye başlanmıştır. Önceki 
programlara nazaran bu iki ders daha verimli olması açısından daha fazla zaman ayrılmış ve daha fazla 
konuya değinilmiştir. 

Güzel Sanatlar Liselerinin kuruluş nedeni, sanat dallarında yeteneği olan, ilgisi olan ve bu alanlarda 
eğitim görmek isteyen öğrencilerin bu amaç doğrultusunda eğitim ve öğretim almaları Milli Eğitim Ba-
kanlığınca sağlanmıştır. Öğrenciler sanat alanları ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alırken ileri ki dö-
nemlerde de bu eğitimlerini daha da ileri boyuta taşımaları yönünde özel yetenek gerektiren yükseköğretim 
programlarına yönelik hazırlanmış oluyorlar. Bu doğrultuda eğitimlerini devam ettirmek amacı güdülmüş-
tür. Bu öğretim programlarının daha iyi bir duruma gelmesi ve hedeflerine daha da hızlı ve kolay bir şekilde 
ulaşmaları adına Milli Eğitim Bakanlığınca bazen öğretim programlarında değişikliklere gidilmiştir. 

Araştırmanın amacı; Güzel Sanatlar Liselerinde 2005-2006 yılından 2016 ya kadar eğitimi verilen “Mü-
ziksel İşitme Okuma ve Yazma” dersi ile 2016-2017 eğitim öğretim programında yer alan yeni ismi ile 
“Batı Müziği Teori ve Uygulaması” dersinin karşılaştırılması ve iki program arasında benzerlik ve farklı-
lıkların ortaya konmasıdır.

Araştırma; 2005-2006 yılında Güzel Sanatlar Lisesi programında yer alan “Müziksel İşitme Okuma ve 
Yazma” dersi ile 2016-2017 yılından itibaren yine aynı lisenin programında yer alan “Batı Müziği Teori ve 
Uygulaması” dersi ile sınırlıdır.

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak doküman analizi tekniği uygulanmıştır. Veriler bu tek-
niğe uygun olarak toplanmıştır. Veri toplama noktasında, şimdi uygulanan öğretim programı ile bir önceki 
öğretim programlarında karşılaştırma yapılmıştır.

“Türkiye’de Cumhuriyet döneminde mesleksel müzik eğitiminin hazırlama yönlendirme aşaması ilk kez Cum-
huriyet’ in ilanından hemen sonra Ulu Önder Atatürk’ ün direktifleriyle 1 Eylül 1924’te Ankara’da kurulan Mu-
siki Muallim Mektebi’ nin “İzhari Sınıfı’yla (hazırlık sınıfıyla) belirli kurallara bağlanarak somut bir biçimde 
sistemleştirilmiş ve böylece köklü bir atılım niteliği kazanmıştır. Zamanla 1920’ lerin Musiki Muallim Mektebi 
İzhari sınıfından 1930’ların Musiki Muallim Mektebi “müzik ağırlıklı ortaokul” kısmına, oradan 1936-37 ve 
sonrasının Ankara Devlet Konservatuvarı “müzik ağırlıklı ilkokul kısım ikinci devreli ortaokul ve lise kısımla-
rına, oradan 1950-1975’ ler döneminin “ilk öğretmen okulları müzik seminerlerine, oradan 1985’ in “ öğretmen 
liseleri müzik kollarına ve nihayet oradan da 1989 ve sonrasının Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölüm-
lerine gelinmiştir” (Uçan, 1997: 15).

“Anadolu güzel sanatlar liseleri, ülkemiz insanlarının çağdaş yüzünün ortaya çıkarılmasında, yetenek-
lerinin eğitilmesinde, ülke kültürünün ve sanat eğitiminin zenginleştirilmesinde görev alan önemli sanat 
kurumlarımızdır. AGSL’ de öğrenciler, sanat eğitimiyle yeni bir kimlik kazanmakta, sanat adına, ülkemizde 
ve dünyada yepyeni soluklar olma yolunda eğitilmektedir” (Öztürk, 2003; 2).

Öztürk hocamızın da belirttiği gibi, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda açılmış olan bu okullar, öğ-
rencileri istedikleri sanat dallarında daha iyi eğitim almalarını sağlamak için kurulmuşlardır. Anadolu Gü-
zel Sanatlar Liseleri (AGSL) yapılan son değişikliklerle beraber ismi Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) olmuştur.

Müzik eğitiminin amaçlarından biri, öğrenciyi, müziği okur-yazar hale getirmektir. Buradaki “okuma” 
öğrencinin düzeyinde olan, onun gelişmesine yardımcı olabilecek, yazıya geçirilmiş müziği okuyup ses-
lendirme; Solfej, vokalizasyon yapma, sözleriyle birlikte şarkıyı-türküyü seslendirme olarak anlaşılabilir. 
“Yazma” ise yine öğrencinin düzeyinde olan ve onun müziksel işitme yeteneğinin gelişmesine katkıda 
bulunabilecek olan müziği veya bir sesler topluluğunu müzik yazısına çevirme (dicte’e-dikte) olarak düşü-
nülebilir (Akt: Baş, 2015, 24. Günay, Edip ve Özdemir, 2006: 93).

Müziksel işitme-yineleme eğitimi görüldüğü gibi kapsam alanı, yönü ve içeriği çok geniş olan bir alan-
dır. Bu nedenle müziğin alfabesini öğrenmek için yapılan müziksel işitme-yineleme eğitimindeki çalış-
malara, öğrencilerin özellikle daha önceden başlamasının ve dört yıllık müzik öğretmenliği programına 
başlarken hazırlayıcı ve gerekli temel alt yapının oluşturulması müzik bölümündeki ve meslek hayatındaki 
başarıları için önemlidir (Şengül, 2001: 8).
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Yukarıda müzik eğitimcileri hocalarımızın da belirttiği gibi, müziksel işitme okuma ve yazma dersinin 
öğrenciye ne gibi unsurların sağladığı faydalara yer verilmektedir. Amacı, içeriği ve hedeflerinden dolayı 
geniş bir alanı kaplamasından dolayı önemlidir.

Bulgular ve Yorum 
Araştırmanın bu bölümünde 2005-2006 yılında Güzel Sanatlar Lisesi programında yer alan “Müziksel 

İşitme Okuma ve Yazma” dersi ile 2016-2017 yılından itibaren yine aynı lisenin programında yer alan 
“Batı Müziği Teori ve Uygulaması” dersinin ünitelendirilmiş yıllık planda yer alan aylık ders içeriklerinin 
karşılaştırılması şu şekildedir:

9. Sınıflar

Eylül; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde; 

1. Konu; müzik yazmak için kullanılan işaretler, 

Kazanımlar ise; müzik yazısında kullanılan temel işaretleri tanır, yazılı bir eser üzerindeki temel işaret-
leri gösterir, dizek üzerinde temel işaretleri yazar.

2 Konu; temel nota ve sus değerleri, 

Kazanımlar ise; birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, on altılık, otuz ikilik nota ve sus değerlerini biçimsel ola-
rak gösterir. Eserde uzatma bağını gösterir. Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, on altılık nota ve sus değerlerini 
okur.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; temel müzik terimleri, 

Kazanımlar ise; dizek üzerinde temel işaretleri yazar. Sol anahtarının önemini açıklar. Fa anahtarının 
önemini açıklar. Müzikte notanın önemini açıklar. Ölçüdeki kuvvetli ve zayıf vuruşları ayırt eder. Dizek 
üzerine notaları yazar. Dizek üzerinde sus işaretlerini yazar. Bitiş çizgisini kullanır. Tekrar işaretlerini kul-
lanır. Diyez, bemol, natürel (bekar), çift diyez ve çift bemol işaretlerini kullanır.  

2. Konu; nota ve sus süre değerleri,

Kazanımlar ise; birlik nota ve birlik sus, ikilik nota ve ikilik sus, dörtlük nota ve dörtlük sus, sekizlik 
nota ve sekizlik sus, otuzikilik nota ve otuzikilik sus değerlerini kullanır. Üçlemeleri kullanır. Dinlediği 
parçalardaki üçlemeleri ayırteder. Uzatma noktasını ve uzatma bağını kullanır.           

Eylül ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri 
incelendiğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de bu iki ders içeriklerinin aynı 
olduğu görülmüştür.

Ekim; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde; 

1. Konu; ölçü 

Kazanımlar ise; müzikte ölçünün yeri ve önemini açıklar. Ölçüdeki kuvvetli ve zayıf vuruşları ayırt eder. 
Doğal (basit ) ölçüleri tanır. Bileşik ölçüleri tanır. Doğal (basit) ve bileşik ölçüleri ayırt eder. Basit ve bile-
şik ölçü vuruş biçimlerini eliyle uygulayarak gösterir. Senkopun oluşumunu açıklar. Dinlediği parçalardaki 
senkopları (aksatım) belirler.

2. Konu; dizi ve aralık 

Kazanımlar ise; Diyatonik ve kromatik dizileri görsel olarak tanır. Belirtilen dizilerdeki sesler arasında-
ki ilişkiyi görsel ve işitsel olarak ayırt eder. Yatay ve dikey aralıkların oluşumunu açıklar.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;
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1. Konu; ölçü 

Kazanımlar ise; müzikte ölçü kavramını açıklar. Ölçüdeki kuvvetli ve zayıf vuruşları ayırt eder. Basit 
ölçüleri kullanır. Bileşik ölçüleri kullanır. Eksik ölçüleri kullanır. Senkopu uygular. Dinlediği parçalardaki 
senkopları ayırt eder.  

Ekim ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri 
incelendiğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de bu iki ders içeriklerinin aynı 
olduğu görülmüştür. Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersindeki ikinci aralık konusuna bir sonraki ayda 
Batı Müziği Teori ve Uygulama dersinde verilmiştir. 

Kasım; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde;

1. Konu; Dizi ve Aralık 

Kazanımlar ise; küçük ikili, büyük ikili, küçük üçlü, büyük üçlü, tam dörtlü, artık dörtlü, tam beşli, eksik 
beşli, küçük altılı, büyük altılı, küçük yedili, büyük yedili ve oktav aralıkların kuruluş yapısını yatay ve 
dikey olarak tanır. Duyduğu aralığı adlandırır ve seslendirir.

2. Konu; Tonal müzik 

Kazanımlar ise; müzikte tonalite kavramını açıklar. Majör ve minör tonaliteyi ayırt eder. Majör dizi 
kalıbını tanır. Doğal minör dizi kalıbını tanır.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; aralık bilgisi 

Kazanımlar ise; bu ünitenin sonunda öğrencilerin küçük ikili, büyük ikili, küçük üçlü,  büyük üçlü, tam 
dörtlü, artık dörtlü, tam beşli, eksik beşli, küçük altılı, büyük altılı, küçük yedili, büyük yedili ve oktav 
aralıkları çevrimleriyle beraber oluşturmaları beklenir.

Kasım ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri 
incelendiğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de bu iki ders içeriklerinin aynı 
olduğu görülmüştür.

Aralık; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde; 

1. Konu; tonal müzik 

Kazanımlar ise; armonik minör dizi kalıbını tanır Do majör dizisinin oluşumunu açıklar. Do majör di-
zisinin derecelerini tanır. Do majör ile la minör diziler arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğal la minör dizinin 
oluşumunu açıklar. Armonik ve melodik la minör dizilerini oluşturur. Doğal, armonik ve melodik la minör 
dizilerinin derecelerini tanır.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; diziler

Kazanımlar ise; diyatonik dizi, kromatik dizi ve tam ton dizinin oluşumunu açıklar. Diyatonik dizi, kromatik 
dizi ve tam ton dizisindeki sesler arasındaki ilişkiyi görsel ve işitsel olarak ayırt eder.

Aralık ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri ince-
lendiğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de bu iki ders içeriklerinin aynı olduğu 
görülmüştür.

Ocak; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde; 

1.Konu; tonal müzik
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Kazanımlar ise; doğal, armonik ve melodik la minör dizilerinin derecelerini tanır. Doğal la minör dizinin 
oluşumunu açıklar. Armonik ve melodik la minör dizilerini oluşturur.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; diziler 

Kazanım ise; majör dizinin oluşumunu açıklar. Majör diziyi işitsel olarak ayırt eder.

Ocak ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 2016-
2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri incelen-
diğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de bu iki ders içeriklerinin aynı olduğu 
görülmüştür.

Şubat; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde; 

1. Konu; makamsal müzik 

Kazanımlar ise; Geleneksel Türk Müziğinde kullanılan ses değiştirici işaretleri ve koma değerlerini ta-
nır. Geleneksel Türk müziğinde kullanılan basit makamların oluşumunu açıklar. Hüseyni makamının perde 
düzenini ve dizi seslerini tanır. 

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; diziler

Kazanımlar ise; do majör dizi oluşturur. Doğal minör dizinin oluşumunu açıklar. Doğal minör diziyi işitsel 
olarak ayırt eder.

Şubat ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 2016-
2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri incelendi-
ğinde, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersinde Geleneksel Türk Müziğine giriş yapıldığı gözükmektedir. 
Geleneksel Türk Müziğinde kullanılan ses değiştirici işaretler, koma değerleri ve basit  makamların nasıl oluş-
tuğu hakkında bilgi verilmiştir. Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinde ise, do  majör dizi konusu işlenmiştir.

Mart; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde; 

1. Konu; makamsal müzik

Kazanımlar ise; kürdi makamının perde düzenini ve dizi seslerini tanır. Kürdi makamının seyrini, karar 
perdesini ve güçlüsünü tanır. 

2. Konu; do majör ve La minörde müziksel okuma 

Kazanımlar ise; do majör diziyi inici ve çıkıcı olarak seslendirir. Doğal, armonik ve melodik la minör 
dizileri inici ve çıkıcı olarak seslendirir. Do majörde yazılmış olan düzeye uygun solfejleri okur. Doğal la 
minörde yazılmış olan düzeye uygun solfejleri okur. Armonik la minörde düzeye uygun solfejleri okur. 
Melodik la minörde düzeye uygun solfejleri okur. 

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; diziler

Kazanımlar ise; armonik minör dizinin oluşumunu açıklar. Armonik minör diziyi işitsel olarak ayırt 
eder. Melodik minör dizinin oluşumunu açıklar. Melodik minör diziyi işitsel olarak ayırt eder. Armonik, 
melodik ve doğal la minör dizi oluşturur.

Mart ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri 
incelendiğinde, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersinde Geleneksel Türk Müziğine giriş yapıldıktan 
sonra hüseyni ile kürdi makamlarının perde düzeni tanıması, dizinin seslerinin tanıması, seyirlerini, karar 
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perdelerini ve güçlülerini tanıtmıştır. Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinde ise, do  majör ve la minör 
dizilerinin oluşumu konusu işlenmiştir.

Nisan; 9. sınıf  Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde; 

1. Konu; do majör ve La minörde müziksel okuma 

Kazanımlar ise; armonik la minörde düzeye uygun solfejleri okur. Melodik la minörde düzeye uygun 
solfejleri okur.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; diziler

Kazanımlar ise; majör ve minör tonaliteyi ayırt eder. Majör, armonik minör, melodik minör ve doğal 
minör dizilerinin derecelerini açıklar. Majör ve minör diziler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Nisan ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri 
incelendiğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de aynı ay içerisinde iki dersin 
konuları paralel bir şekilde müfredatta var olduğu görülmüştür.

Mayıs; 9. sınıf  Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde;

1. Konu; hüseyni ve kürdi makamlarında müziksel okuma 

Kazanımlar ise; hüseyni makam dizisini seslendirir. Kürdi makam dizisini seslendirir. Hüseyni maka-
mında yazılmış düzeyine uygun solfejleri okur. Kürdi makamında yazılmış düzeyine uygun solfejleri okur. 

2. Konu; do majör ve la minörde müziksel yazma 

Kazanımlar ise; do majör diziyi inici ve çıkıcı olarak yazar. Doğal, armonik ve melodik la minör dizileri 
inici ve çıkıcı olarak yazar. Doğal, armonik ve melodik la minör dizileri inici ve çıkıcı olarak yazar. Do 
majörde, düzeyine uygun ezgi diktelerini yapar.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; do majör ve La minör tonunda müziksel okuma

Kazanımlar ise; do majör tonunda çalınan ezgileri tekrar eder. Do majör tonundaki solfejleri okur. La 
minör tonunda çalınan ezgileri tekrar eder. Armonik, melodik ve doğal la minör tonundaki solfejleri okur.

Mayıs ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 2016-
2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri incelen-
diğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de bu iki ders içeriklerinin aynı olduğu 
görülmüştür.

Haziran; 9. sınıf Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ders programı incelendiğinde;

1. Konu; do majör ve la minörde müziksel yazma 

Kazanımlar ise; doğal la minörde, düzeyine uygun ezgi diktelerini yapar. Armonik la minörde, düzeyine 
uygun ezgi diktelerini yapar. Melodik la minörde, düzeyine uygun ezgi diktelerini yapar. Do majör ve la 
minörde ezgi tekrarları yapar. Düzeyine uygun ritim tekrarları yapar. Çalınan tartım cümlelerini yazar.

9. sınıf Batı Müziği Teori ve Uygulaması ders programı incelendiğinde;

1. Konu; do majör la minör tonunda müziksel yazma 

Kazanımlar ise; do majör dizisini çıkıcı ve inici olarak yazar. Do majör tonundaki ezgi diktelerini yazar. 
Armonik, melodik ve doğal la minör dizilerini inici ve çıkıcı olarak yazar. La minör tonundaki ezgi diktelerini 
yazar.
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Haziran ayı içerisindeki 2005-2006 eğitim öğretim yılındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi ile 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarındaki Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin konu ve ders içerikleri ince-
lendiğinde, ders konularının isimlerinin farklıymış gibi olduğu görünse de aynı ay içerisinde iki dersin konuları 
paralel bir şekilde yürüdüğü görülmüştür.

Yukarda yer alan veriler doğrultusunda konuları ve içeriklerini kısaca özetlemek gerekirse, 2005-2006 
Eğitim öğretim yılı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf müzik dersi Müziksel İşitme Okuma Ve Yazma 
Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı’na göre, batı müziğinin tüm konuları Batı müziği teori ve uygula-
ması dersinde de mevcuttur. Farklı olarak önceki eğitim öğretim programının şubat ayında 2 hafta, 4 saat 
Hüseyni ve Kürdi makamları hakkında bilgi verilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada; her iki öğretim programının 9. Sınıflarının incelenmesi sonucunda, Güzel Sanatlar Li-

selerinde yürütülmekte olan mevcut öğretim ile bir önceki öğretim programı incelenerek dersin amacı ve 
hedefinin doğrultusunda konuların genellikle aynı olduğu, öğretim programlarının ortak genel yapısının 
korunduğu, bazı derslerin değişikliğine gidildiği ve bazı derslerin farklı dönemlerde olduğu gözlemlen-
miştir. Müziksel işitme okuma ve yazma dersi, 2016-2017 yılı itibariyle Batı Müziği Teori ve Uygulaması, 
Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi, Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması Dersi olarak değiş-
tirilmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında yapılan değişiklikle sanat müziği ve halk müziği dersleri 
farklı dersler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemleri ve saatleri artırılarak daha detaylı olarak eğitim 
öğretime sunulmuştur. Yapılan bazı değişikliklerde özellikle kendi kültürümüzün yaşatılması ve öğretil-
mesi konusunda Türk müziklerimizin bölümlere ayrılması, farklı bir kimliğe bürünmesine neden olmuştur. 
Farklı dersler altında derslerle ayrılmasıyla Türk sanat ve Türk halk müziği olarak farklı dersler olarak eği-
tim öğretime dahil olması bu iki alandaki çalgıların öğretilmesi ve bu alanda teorik bilgiye sahip olunması 
Türk kültürüne, Türk sanatına ve Türk müziğine büyük hizmet ettiği görülmektedir. Böyle programların ve 
çalışmaların çoğaltılması ve desteklenmesi önerilmektedir. 
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KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA “MARDİN 
SÜRYANİLERİ”NİN MÜZİK KÜLTÜRÜ

Mahir MAK1

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, “Mardin Süryanileri” kimliği ile tanımlayabileceğimiz topluluğun müzik kültü-

rünü (dini ve din dışı), diğer kültürlerle etkileşim ve dönüşüm ekseninde incelemek ve ortaya çıkarmaktır. 
Ekonomik, sosyal, politik ve coğrafik olarak diğer Süryani topluluklarından ayrışan, Mardin ve civarında 
yaşayan Süryani topluluğunun; birlikte yaşadıkları diğer topluluklarla girdikleri diyaloğun şiddetine bağlı 
olarak, yaşadıkları kültürel dönüşümü “Mardin Süryanileri” kimliğiyle ifade edilmiştir. Bu kimliği çev-
releyen kültürel, sosyal, politik ve ekonomik sebepler, yakın yüzyılda yaşadıkları kitlesel göç ile dağılan 
Mardin Süryanilerinin kaybolmaya yüz tutmuş, ancak hala gözlemlenebilir kültür öğeleri, yaklaşık yedi yıl 
süren alan araştırması içinde kullandığım gözlemci, katılımcı gözlemci, sözlü tarih, görüşme yöntem ve 
teknikleri ile toplanmıştır. Yanı sıra, özel fotoğraf, ses ve görüntü arşivlerine ulaşılarak topluluğun müzik 
kültürü hakkındaki tarihsel materyaller de kullanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Mardin, müzik, kültür, müzikoloji. 

MUSİC CULTURE OF “MARDİN ASSYRİAN” IN THE CONTEXT OF 
MULTİ CULTURAL INTERACTİON

ABSTRACT
The aim of this study is to examine and yield up the musical culture of the community (religious and 

non-religious), which we can identify as the “Mardin Assyrians”, in the axis of interaction and transfor-
mation with other cultures. The cultural transformation of the Assyrian community living in and around 
Mardin, which is separated from other Assyrian communities such as economically, socially, politically 
and geographically, is expressed as “Mardin Assyrians”. This identity that surrounds the cultural, social, 
political and economic reasons, almost-lost but still observable cultural items of broken Mardin Assyrians 
due to the mass migration which is lived by the near-century, have been collected by method and technics 
such as observer, oral histories, interview. In addition, special archives of photographs, sound and images 
were accesed and historical materials about this culture were also used.

Key words: Mardin, music, culture, musicology.

1.Giriş

1.1.Araştırmanın Sınırlılıkları ve Amacı

Bu çalışma kapsamında, yaklaşık yedi yıl süren bir saha araştırması ile Mardin ve civarında yaşayan 
Süryani topluklarının müzik pratikleri incelenmiştir. Kırsal alanlarda ve belli kent merkezlerinde yaşayan 
Süryani toplulukları arasında kullandıkları dil ve sahip oldukları kültür açısından farklılıklar bulunmak-
tadır. Bu farklılıklar ya da benzerlikler mevcut müzik pratikleri üzerinden gözlemlenerek; bu alanlarda 
yaşayan Süryani topluluklarının birlikte yaşadıkları diğer topluluklarla girmiş oldukları etkileşimin emare-
lerinin görünür kılınması amaçlanmıştır.

1.2.Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Uzun süren saha araştırması içinde kırsal alanlarda ve kent merkezlerinde yaşayan Süryani topluluk-
larına erişilmiştir. Süryani topluklarının müzik pratiklerine, bu kültürün toplum nezdinde taşıyıcısı olarak 
görülmüş kişi veya kişilerine Kartopu örneklem metodu kullanılarak ya da tesadüfen erişilmiştir. Yanı sıra, 
kendilerini bu alanda yetkin görmeyen ancak derin müzikal hafızaya sahip kişilere de erişilmiştir. Katılımcı 
gözlemci tekniklerle ulaşılanlar ve geniş alan araştırmasında tesadüf edilen bireyler referans alınmış, bu 

1 Dr., Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, mahirmak@sakarya.edu.tr
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görüşmeler, enformel, formel ve odak gurup gibi yöntemsel teknikler barındıran görüşmelerle, kimi zaman 
görüntü ve ses kayıtları kullanarak kayıt altına alınmıştır. 

1.3.Süryani Sözcüğünün Etimolojisi

Süryani sözcüğünün nereden geldiğine dair varılmış ortak bir görüş bulunmamaktadır. Ancak kelimenin 
kökenine dair öne çıkan belli başlı görüşler mevcuttur. Genelde sözcüğün kökeni üzerine yapılan tartışma-
lar, ‘tarihsel bir varoluş’u ispatlama ve bu tutumun aksine ‘kimliksizleştirme’ arasında gidip gelmektedir. 
Süryani (Süryo) adının ilk olarak nerede ve kimler tarafından kullanıldığına ilişkin kesin bir bilgiye sahip 
değiliz, ancak bu hususta yukarıda bahsetmiş olduğum çeşitli varsayımlar öne sürülmektedir. Bu varsayım-
ların en kabul görmüş olanlarını kısaca şöyle özetlenebilir;

Süryani adının, Yahudi’leri özgür bırakan Pers (İran) kralı Sirus’un (Keyhüsrev)’den geldiği düşünül-
mektedir (Çelik, 1996). Bir diğer görüş; bugünkü Antakya’yı da kapsayan geniş bir bölgeyi içine alan bir 
krallık kuran Kilikos’un kardeşi Suros’tan geldiği düşünülmektedir. O dönemde krallar tarihe geçmek için 
fethettikleri topraklara adlarını veriyorlardı. Süryani adının da buradan geldiğini iddia edilmektedir  (Doru, 
2007). Suriye adı başka bir görüşe göre, Hz İbrahim’in soyundan gelen Dadanoğlu Asur ya da Asurin’den 
türediği düşünülmektedir. Özellikle Suriye’de yaşayan Arami halkı bu ad ile tanımlanmıştır (Bilge, 1996). 
Süryani cemaatinin genel kanısı ise; M.S birinci yüzyılda Antakya ve civarında yaşayan Hz İsa’nın dinini 
kabul etmiş bir kısım Aramilerin, putperest olan diğer Aramilerden kendilerini ayırmak için bu ismi kul-
landıkları yönündedir (Günel, 1970). Suriye adının, Lübnan’ın Sur şehrinden türediği düşünülmektedir. 
Daha sonraları bu ismin Yunanlılar tarafından tüm sahil bölgesi için kullanılmış ve zamanla orada yaşayan 
toplumu nitelemek için bu ad kullanılmaya başlanmıştır (Çetin, 2007; 75).

Süryani inancına göre, M.Ö. 2347 yılında Hz Nuh’un gemisi (bugün ki adıyla) Cudi dağına oturduğun-
da, gemide bulunan karısı, üç oğlu ve üç gelini ile o bölgeye yerleşmiş Temnet ismini verdikleri bir köyde 
yaşamaya başlamışlardır. Rivayet odur ki, dünyayı üç oğluna pay ederek; büyük oğlu Sam’a, Filistin, Suri-
ye, Mezopotamya, Asur, Sümer, Babil, ve Hicazı vermiştir. Bu bölgede yaşayan topluluklar Sam’ın soyun-
dan geldikleri için Samiler denilmiştir. Burada yaşayan kavimler, Amuriler, Kenaniler ve Aramiler olmak 
üzere üçe ayrılmışlardır. Arami kavminden gelen ve Tevrat’ta Arami adıyla anılan bölgede hayat süren bu 
kavim, Büyük İskender’in (Slokiler “Büyük İskender’in halefleri”) bölgeyi istila etmesinden sonra, Süryani 
(Suriyeli) adını almışlardır. 

Genel olarak Süryani adının bir mezhebi işaret ettiği görüşü kabul görmektedir. Hıristiyanlığın ilk yılla-
rında mezhep ayrılığı olmadığı için “Süryani” hem Ortadoğu halkını hem de Mezopotamya Hıristiyan halkı 
tanımlamak için kullanılmıştır. Zamanla Süryani dini inancı içinde, Süryani Ortodoks, Süryani Protestan 
ve Süryani Katolik gibi ayrılmalar olduğundan; o dönemde Süryani isminin herhangi bir mezhebi temsil 
ettiği düşünülemez.

2.Türkiye’de Süryaniler ve Göç

Süryanilerin Türkiye’de İstanbul, Adıyaman, Midyat ve Mardin kent merkezi olmak üzere dört metro-
politliği bulunmaktadır. Esasında Türkiye Süryanileri arasındaki din merkezlerinin ayrışımın altında po-
litik, siyasal ve ekonomik nedenler yatmaktadır. Mardin Metropolitliği’nden yaklaşık 70 km uzakta bir 
başka metropolitliğin bulunması sözünü etmiş olduğum nedenlerin belirlediği sınıfsal, üretim ilişkilerinin 
belirlediği iki topluluk ve siyasal nedenler yatmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde Elazığ, Diyarbakır, Adıya-
man’da oldukça az nüfusa sahip Süryaniler yoğun olarak Mardin ve civarında yaşamaktadır. Özellikle son 
100 yılda yaşanan göçlerle İstanbul başta olmak üzere, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde de Süryani 
nüfusuna rastlamak mümkündür. Resmi verilere göre 2500’ü Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmak üzere 
toplam 50000 nüfusa sahip Süryaniler, son araştırmalarda 15000 nüfusa kadar düşmüştür (Şimşek, 2003). I.
Dünya savaşı öncesi çeşitli kaynaklarda Erzurum ve Van’da 150 binin üzerinde bir Süryani nüfusun olduğu; 
Mardin, Diyarbakır, Siirt, Adana, Urfa ve Hakkâri’de ise en az 23 bin Süryani nüfusundan bahsedilmektedir 
(Bilge, 1996). 

Hıristiyanlık Müslümanlıktan sonra kabul görmüş en yaygın dindir. Bölge Süryanilerinin çoğunluğu 
Ortodoks mezhebine bağlıdır, yanı sıra Keldani, Katolik ve Protestan olan bir kısımda mevcuttur. Bölgede 
hâkim olan aşiretçilik yapısı Süryani cemaati içerisinde pek kabul görmez. Ancak Süryanilerde, aşiret sis-
teminin getirmiş olduğu sınıf (soya bağlı idare sistemi) sistemine karşın toplumsal sınıf olgusunu belirleyen 
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etmenler; ekonomi ve dindir. Bu bağlamda kilise toplumu bağdaştırıcı bir güce sahiptir. Kırsal kesimde ise 
kilise örgütlenmesi ile birlikte bölgenin genel özelliğine benzer örgütlenme biçimleri görülebilir (Özcoşar, 
2008; 205). Kilise merkezli örgütlenme biçimi kent merkezleri ve kırsal alanlarda yaşayan Süryani top-
luklarının genel örgütlenme biçimidir. Ancak bilhassa kırsal alanlarda yaşayan Süryani toplukları arasında 
tıpkı Kürt, Yezidi topluluklarında olduğu gibi aile ve aşiret merkezli bir örgütlenme biçimi de görülebilir. 
Süryaniler asıl itibariyle toprağa dayalı üretim yapan bir topluluktur. Kırsal alanlarda rastlanan toprağa 
bağlı bu üretim biçimine karşın, şehirde el sanatlarının ağırlıkta olduğu iş dalları tercih edilir.

3. Mardin Süryanileri

Süryaniler, Mezopotamya’nın ev sahipliği yaptığı kadim topluluklarından biridir. Mardin ve çevresini 
ana vatanı olarak kabul eden Süryaniler, bu coğrafyada hala varlıklarını sürdürmektedirler. Süryanilerin 
ataları kabul edilen Aramilerin ise MÖ 11.yy’larda Tur Abdin’e geldiği (Mardin ve civarı) ve bu tarihten 
sonra bölgede uzun bir süre Arami kültürünün bu coğrafyaya hakim olduğu bilinmektedir. Kaynaklar, bu 
tarihten yaklaşık birkaç yüzyıl sonra, bölgede kurulan ve sınırları Akdeniz’in doğusuna kadar uzanan geniş 
bir alana yayılan Asur devletinin resmi dili haline gelmiş bir Aramiceden söz etmektedir (Aydın, Emiroğlu, 
Özel ve Ünsal, 2001). 

Mardin’de yaşayan Süryaniler Aramca’nın Doğu koluna ait bir dilini; Turoyo lehçesini konuşurlar. An-
cak bu dili konuşan Süryani toplulukları için şu özel durumu belirtmek gerekmektedir. Bu dili gündelik 
hayatta konuşan Süryani toplulukları, Mardin’in Midyat ilçesi ve merkezi çevreleyen kırsal alanlarda ya-
şamaktadır. İbadet dilleri ise -birlikte yaşadıkları Müslüman topluluklarında olduğu gibi, ibadet dilleri ana 
dilleri dışında farklı dilleri de kullandıkları gerçeği bir yana- Batı Aramca alfabesi ile yazılı Lişano Ktobo-
noyo (kitap dili) olan Süryanicedir (Aydın v.d; 2001). Mardin merkez ve Tur Abidin’in batısında yaşayan 
Süryani cemaati Arapça’nın Kıltu lehçesini gündelik hayatta, ibadet dillerinde yine Arapça’nın Süryani 
alfabesi ile yazılı Karşuni lehçesini kullanırlar. 

Süryani toplulukları için ana dil ve gündelik hayatta kullandıkları ikinci dil farklılık gösterebilir. Bu 
durumu belirleyen etmenler arasında; diğer topluluklarla girdikleri diyalog, azınlık-baskın topluluk ilişkisi, 
siyasal-politik nedenler, üretim ilişkileri, ekonomik kriterler ve din öne çıkmaktadır. İbadet diline de yan-
sıyan bu çok dilli tablo içinde; Arapça, Kürtçe ve nispeten Türkçe kullanılan ikinci diller arasındadır. Kent 
merkezinde yaşayan Süryani topluluğu (Kilise görevlileri ve onların aileleri hariç) Süryanice bilmezler. Bu 
alanlarda yaşayan Süryani toplulukları kültürel olarak da kent yaşamına uyum sağlamış, Türk, Arap ve gö-
rece olarak Kürt kültürü etkisi altındadır. Benzer biçimde kırsal alanlarda yaşayan Süryani topluluklarında 
da, etkileşim halinde oldukları diğer topluklardaki kültürel uygulamaları benimsediği görülmektedir.

Kültürel, dilsel ve üretim ilişkilerine bağlı olarak kırsalda yaşayan Süryani topluluklarından ayrılan 
Kent merkezinde yaşayan Süryaniler Arapça ve Türkçe konuşurlar. Kent merkezinde kiliselerde ilahi kitap-
larında yer alan dualar Süryanice ve Arapça seslendirilirken, papaz tarafından verilen vaaz Arapça, Kürtçe 
ve Türkçe verilir. Şayet ayini dinlemeye gelen Türk misafirler var ise, birkaç dua ve vaazın önemli bir bölü-
mü Türkçe de verilebilir. Özellikle yaz aylarında Mardin il genelinde bulunan Süryani nüfusunda okulların 
kapanması, ürün hasat zamanlarının gelmesi, turizm sezonunun açılması ve ibadet amaçlı nedenlere bağlı 
olarak yaz aylarında 10 binin üzerinde bir artış gözlemlenmektedir

4. Mardin Süryanileri Müzik Kültürü

Genel olarak Hıristiyanlığı kabullerinden önce ve sonrasında, dini müzikleri ve kullandıkları makam-
ları, son olarak günümüz Süryani müziği başlıkları altında Süryani müziğini anlatmak çok daha doğru 
olacaktır. Süryani müziğinin kayıt altına alınması ve muhafazası, müziğin kiliseye girmesiyle başladığı 
söylenebilir. Süryani kaynakları müziğin kiliseye girişi tarihini M.S 4. yy olarak işaret ederler. Bir başka 
görüş ise Kudüs’te kurulan ilk kiliselerle birlikte müziğin dini eğitim için kullanıldığıdır. Davut Peygam-
ber’in mezmurlarının oluşturduğu ilahiler için 3000 adet birbirinden farklı ezgi kullanıldığı ancak bunların 
1500’ünün günümüze ulaştığı söylenmektedir. 

Süryani kiliselerinde bugün sekiz makam kullanılmaktadır. Türk müziği makam yapısı ile örtüşen bu 
yapı önemli gün ve dini kutlamalarda kullanılır. Süryaniler bu makamları soyut bazı kavramlarla ifade eder-
ler. Örneğin; sert, sıcak, soğuk, yumuşak, coşturtan, hüzünlendiren, eğlendiren ve gurur kıran makamlar 
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olarak sekiz başlık altında sınıflandırırlar. Bahsetmiş olduğum sekiz makam ve soyut karşılıkları aşağıdaki 
gibidir (Akyüz, 1998; 14-17):

1. Makam: (Kadmoyo)Sevindirici ve yumuşatıcıdır. Bu sebeple; Meryem Ana’nın övgü bayramı, Di-
riliş Bayramı, Doğuş Bayramı, nişan ve düğün törenlerinde çalınıp icra edilir.

2. Makam: (Trayono)Mütevazı ve insan gururunu inciten bir soğukluğa sahiptir. Cenaze törenlerinde, 
tövbe günlerinde, Museviliğin sünnetlik şeraitine itaat eden İsa Mesih’in sünnet bayramında ve 
Vaftizci Yuhanna’dan vaftiz olan İsa Mesih’in Vaftiz bayramında kullanılır.

3. Makam: (Tlithoyo)Acı ve serttir. İsa Mesih’in tapınağa giriş bayramında söylenir.

4. Makam: (Rbihoyo)Heyecanlı, soğuktur. Meryem Ana’nın müjde bayramında, Meryem Ana’nın Eli-
zabet’e ziyareti ve Yuhanna’nın doğuş bayramındaki tıkslarda okunur.

5. Makam: (Hmişoyo)Güçlü ve sıcaktır. İsa Mesih’in göğe yükselişi bayramında, Kahin Zekeriya’nın 
müjde pazarı, sadık Yusuf’un esinlenme pazarı, diyakosların başı ve şehitlerin ilki Mor Stefanos’un 
tıkslarında bu makam kullanılır.

6. Makam: (Şilithoyo)Yumuşatıcı ve hüzünlendiricidir. Cenaze törenlerinde ve İsa Mesih’in üzücü 
elemine mahsustur.

7. Makam: (Şibihoyo)Olağanüstü bir sıcaklığı vardır. Kâhinlerin resamat törenlerinde, kilisenin takdis 
bayramında, başrahiplerin karşılanma törenlerinde, düğünlerde ve ruhani sınıfın vefat kişilerinin 
anmalarında kullanılır.

8. Makam: (Tminoyo)Sert bir makamdır. Hac bayramı tıksı, Beytelhem’de öldürülen çocukların an-
masında, İsa Mesih’in uğrunda ölen şahısların anmalarında kullanılır.

Süryani kilise müziğinin sistematize edilerek kullanımı, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine rastlar. Ayin 
düzeni içinde müzik, 2.yy’da şair-müzisyen din adamları tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 4.yy’a ge-
lindiğinde özgün metinler yer almış ve 7.yy’dan itibaren kilisede müzik en üst düzeye çıkmıştır. Doğu 
Hıristiyan kiliselerinin geleneksel müzik öğreti sistemi makamsal müzik yapısına dayalıdır. Doğal olarak 
yukarıda verdiğim Süryani kilise makamları bu öğreti sisteminin geleneksel yapısı içerisinde gelişmiştir. 
Ancak kilise müziği eğitimli müzisyenler tarafından verilmediği için müziğin kilise içerisinde ki gelişimi 
bugüne ulaşmış 1500 ilahiden öteye gidememiştir. Mardin Süryanilerinin Kilise müziğinde de “makam” 
adı kullanılmaktadır. Ancak kullanılan bu teknik terim (makam), Türk müziğinde olduğu gibi, karar, yeden, 
güçlü, özel bir seyir karakteri olan dizi, çeşni vs gibi teorize edilmiş değildir. Daha ziyade bir kalıp ezgiyi 
nitelemektedir. Şekil 1’de görüldüğü üzere, Süryani kilise müziğinin en temel ilahi kitaplarından biri olan 
Beth Gazzo’da yer alan, sekiz farklı ezgi kalıbı (makamı) içinde seslendirilmiş bir ilahinin transkripsiyonu 
yer almaktadır (Mak ve Karahasanoğlu, 2017; 52-53). 
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Şekil 1: Beth Gazzo’da yer alan beş heceli bir ilahinin, sekiz farklı ezgi kalıbının transkripsiyonları.
Şekil 1’de yer alan transkripsiyonlara bakıldığında, Süryani kilise müziği içinde kullanılan ezgi yapı-

larının makamsal (mikrotanal) bir karaktere sahip olduğu görülmektedir. Benzer örnekler, Süryanilerin bir 
arada yaşadığı Arap, Kürt ve Türklerin müzik kültürlerinde de görülür. Segah perdesi, ezgi yönü ve sey-
ri, seslerin aldığı değiştirmeler de, bölgede yaşayan topluluklar için ortaktır. Mardin’in içinde bulunduğu 
kültürel tabloda görülen çokluk, belirgin bir biçimde kentin müzikal hayatı içinde de gözlemlenir. Süryani 
kilise müziği için söylenebilecek en önemli tanımlama, yaşadığı coğrafyanın seküler müzik kültürü ile olan 
ilişkisinin olduğudur. Esasında benzer etkileşim biçimi diğer dini müzik kültürleri içinde de görülür. Şekil 
3’te görülen uşak, saba, kürdi dörtlü beşli ses kalıpları, Süryani kilise müzik kültürünün birlikte yaşadığı 
ve zamanla kazanılmış bir etkileşimin sonucu olarak, bilhassa Türk ve Arap müzik kültürleri ile ortak bir 
paydada yer almıştır.
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Şekil 3: Uşşak ve saba dörtlülerinin kullanıldığı Süryani kilisesinde okunan bir ilahi.
Bölgede müzikal tasnifin alt başlıklarını oluştururken, dilin, dinin ve etnik farklılıkların ön plana çıktı-

ğını görürsünüz. Merkezde dinleyebileceğiniz en eski müzik örneklerinde kullanılan dil Arapça, Ermenice 
ve Süryanicedir. Ancak Süryanice ve Ermenice söylenmiş müzik örneğine pek rastlanmaz. Bunun başlıca 
nedenleri arasında Arapça dışında üretim yapabilecek bir topluluğun baskın olmaması ya da zaman içinde 
kültürü üreten topluluğun sayısal olarak gittikçe azalmaya başlaması başlıca unsur olarak durmaktadır. Yanı 
sıra dinsel yasaklar ve de göç diğer nedenler arasında zikredilebilir. 

Süryani dindışı müziği, birlikte yaşadıkları Arap, Kürt ve Türk müzik kültürleri ile etkileşim içindedir. 
Hatta yaşadıkları dönem itibariyle, bölge müziğini en iyi ifade eden ve Mardin ve civarında bu yönleriyle 
ün sanmış müzisyenlerin en önemlileri Süryaniler olmuştur. Tuma Tüfekçi, Cercis Uslubaş, Cemil Tüfekçi, 
Edip Gürdal, Corc Kırılmaz, Mihail Kırılmaz, Cebrail Kilimci, Zeki Tüfekçi gibi Süryani müzisyenlerden-
dir. Ana dilleri Süryanice olan bu müzisyenlerin kendi dilleri dışında icra örneklerine dair kayıtların bulun-
maması bir diğer önemli noktadır. Daha ziyade birlikte yaşadıkları diğer (baskın topluluklar) toplukların 
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dillerinden, Arapça ve Kürtçü sözlü müzik örnekleri sunmuşlardır. Yanı sıra, Türk ve Arap müziğinin ma-
kamsal yapısına dair çalgısal icraların da önemli temsilcileri yine Süryani müzisyenlerdir. Müzik örnekleri 
üzerinden gözlemlenebilir bu davranış biçimi yani; ana dil dışında bir icra, başka bir müzik kültürüne dair 
virtüöze icraların altında Süryani kimliğinin var olma çabası yatmaktadır. Şekil 2’de, söz ve müziği Sürya-
ni Mihail Kırılmaz’a ait Bil Kurmanci isimli eserin saz bölümü görülmektedir. Transkripsiyonu yapılmış 
ezgi, Yaş Destanı isimli D.bakır yöresi halk ezgisinin saz bölümü ile birebir aynıdır. Bu benzerlik tesadüfi 
değildir. Kırılmaz’ın bestesinin diğer topluklarca kabulü, zaten kabul görmüş bir ezgi kalıbının kullanımı 
ile çok daha mümkün olacaktır. 

Şekil 2 : Bil Kurmanci eserinin Yaş Destanı ile aynı olan sazların icra ettiği bölümü. (Mak, 2017; 117)
Tablo 1’de ise, Mihail Kırılmaz’ın Bil Kurmanci eserinin sözlerinin ilk kıtası yer almaktadır. Eser görül-

düğü üzere, Arapça, Türkçe ve Kürtçe dil gruplarının yer aldığı çok dilli bir yapıdadır. Pek tabii, bölgenin 
çok dilli yapısını resmetmesi bakımından değerlidir. Ancak, bir Süryani müzisyen tarafından bestelenmiş 
ve sözleri yazılmış eserin içerisinde Süryanicenin yer almaması anlamlıdır. Bu davranış biçiminin altında, 
Kırılmaz’ın taşımış olduğu etnik kimlik ile birlikte yaşadıkları diğer topluluklarla olan hegemonik ilişkisi 
yatmaktadır. Arap, Kürt ve Türk müzik kültürlerinin baskın olması, bu toplukların hegemonyası Kırıl-
maz’ın üretim diline de yansımıştır.

Bil Kurmanci Kürtçe ile
Bil Arabi het hubuz
Bil Turki ekmek getir
Bil Kurmanci nan bîne
Allah ı halli efendine

Arapça ile ekmek getir
Türkçe ile ekmek getir
Kürtçe ile ekmek getir
Allah efendimizi bağışlasın

Tablo 1: Bil Kurmanci Eserinin ilk kıtasının sözleri.

5.Sonuç
Mardin ve civarında görülen topluluklar arası sınırları, dine, dile, aşiret veya aileye dayalı ayrımlar 

belirler. Aile ve aşiret; Müslüman toplulukları, din; Müslüman, Hıristiyan ve Yezidi toplulukları niteler 
(Açıkalın vd, 2001; aktaran Özmen; 2005).

Süryani müziği ifadesi, yapılan sınırlı sayıda folklorik çalışmalar incelediğinde, Süryanilerin kendine 
özgü (dindışı müzik) bir müzik kimliğinin olduğu fikrini uyandırmamalıdır. Bu tabir yalnızca çalışmanın 
sınırlarını çizmek için kullanılmıştır. Süryani müziği kilise dışına  çıkması göreceli olarak yakın bir tarihi 
göstermektedir. Kilise ezgileri dışında günümüze ulaşmış halk ezgileri (anonim) yok denecek kadar azdır. 
Her ne kadar Süryani araştırmacılar kendi müziklerinin halk müziğinden beslendiğini düşünüyor olsalar da, 
bu görüşü destekleyecek veriler bugün elimizde bulunmamaktadır. Daha ziyade ağırlıklı olarak etkileşimde 
oldukları diğer toplulukların müzikal kültürlerinden beslenmişlerdir.

Aslında bu eksikliğin sebeplerini birkaç başlık altında toplamak mümkün; Süryaniler, müziği sosyal 
hayatları içerisinde yakın döneme kadar kullanmaması, kırsal alanlarda gündelik müzik ihtiyaçlarını Kürt 
müzisyenlerden karşılıyor olmaları, Ermeni, Arap, Türk ve Kürt müzik kültürlerinden etkilenmeleri ve Sür-
yaniler üzerine gerekli-akademik folklorik çalışmaların yapılmamasıdır. Halk müziğinde ezgisel zenginlik 
kilise müziğine oranla daha çeşitlidir. Ud, cümbüş, bağlama, keman, darbuka, zil, davul, zurna Süryani halk 
müziğinin en yaygın kullanılan sazlarıdır. Halk müziğinde iki icra tarzı görülmektedir: serbest tartımlı ve 
ritmik ezgiler. Zaman zaman bu iki icra şeklinin aynı eser içinde kullanıldığı da görülmektedir. Ritim (usûl) 
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yönünden çeşitlilik gösteren halk ezgileri; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zamanlı ve bunların değişik biçimlerde bir 
araya gelmesinden oluşmaktadır.

20.yy’ın ikinci yarısında Avrupa ve Amerika’ya doğru başlayan göçler, Süryanilerin müziği kilise dı-
şına taşımasına olanak sağlamıştır. Süryani besteci ve müzisyenleri, popüler kültür ve özellikle orta doğu 
müzik kültürünün etkisi altında kalmış yeni bir Süryani müzik kimliği yaratmışlardır. Süryani bestecileri 
ve müzisyenlerinin kilise makamlarından yararlanarak ulusal bir müzik yaratma çabalarının sonuç verdi-
ğini söylemek mümkün değildir. Ancak günümüz Süryani (popüler) müziği önemli besteci ve müzisyenler 
yetiştirmiştir. 

Akademik çalışmaların yeteri ölçüde ve hassasiyette yapılmadığı Süryani müziği, kendi köklerinden 
kopacak derecede değişime uğramıştır. Son yıllarda özellikle Lübnan ve Suriye merkezli yapılan alan ça-
lışmaları olumlu sonuçlar verse de, Türkiye Süryanileri müziği üzerine aynı hassasiyette durulmamıştır. 
Oysa Süryaniler Anadolu’yu kendi ana vatanları olarak kabul edip, kültürlerinin en saf örneklerinin bu coğ-
rafyada saklı olduğuna inanmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş Türkiye Süryanileri müzik kültürü üzerine; 
duygusal ve amatör yaklaşımlardan uzak tarafsız araştırmaların yapılması önem arz etmektedir.
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Son notlar
1. Pers Kralı Keyhüsrev (İ.Ö 559-529) Babil’i aldıktan sonra burada bulunan İbraniler’i (Yahudiler) tutsaklıktan 

kurtarmıştır. Bundan dolayı İsa’ya inanan halka ‘Sorin’ denilmeye başlanmıştır.

2. Kral Suros’un egemenliği altındaki topraklara Surisiyin adını verir. Zaman içerisinde bu ad harf kaymalarıyla 
Suriyin şeklinde değişir.

3. Yunanlılar Mezopotamya halkını(özellikle yukarı Mezopotamya bölgesinde yaşayan) “Asuryan” ya da “Asur-
ya” diye tanımlamaktaydı. Giderek zaman içerisinde kullanımı yaygınlaşan bu tanım, Aramice dilinde “Asur-
yan” ya da “Asuruyo” şeklinde çevrildi (dilin yapısının gerekliliği olarak). Zamanla Asuryo, ses kaymaları ile 
Suruyo haline gelmiştir (Çelik, 1996; 16).

4. O dönem Fenikelilerin başkenti olan, bugünkü Lübnan’ın güney sahilindeki Sur şehrinde İsa’nın tüm havari-
leri yaşamaktaydılar. Bölgede yaşayan bu halka ‘Suriin’ denilmekteydi. Diğer bir inanışa göre Yunanlılar bu 
şehirle ticarete başlamış ve bölge halkına ‘Süryani’ demişlerdi.

5. Hıristiyanlığı kabulünden sonra Süryani müzik kültürü için söyleyebileceğimiz şeyler oldukça sınırlıdır. Bu 
dönemde Süryaniler müziği, kutsal metinlerde, ilahilerde (kısaca kilisede) öğrenip, icra etmiş ve kulaktan 
kulağa aktarmıştır.
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6. Nüsaybinli Mor Efrem’in müziğin kiliseye girmesi yönünde çabaları olduğu kabul edilir ve bu tarih kili-
se-müzik ilişkisinin başladığı dönem olarak değerlendirilmektedir. Bazı kaynaklar müziğin ilk olarak kiliseye 
girişinin aynı zamanda bir felsefe adamı olan Bar Dayson başladığı iddia edilmektedir.

7. Kudüs’teki kiliselerde müziğin kullanılmasının önemli bazı nedenleri vardı;1- gençlerin ahlaki değerlerini 
bozmayıp, putperest ve sapkın müziklerden uzaklaştırmak,2-insanların ibadetlerini canlı tutmak ve uzun iba-
detlerde oluşabilecek can sıkıntısını engellemek,3-ibadet edenlerin duaların anlamını daha iyi kavramalarını 
sağlamak.

8. Bu ezgiler Beth-Gazo (Süryani Makam Hazinesi) adlı kitapta toplanmıştır.

9. Süryani kilise müziğinde kullanılan makamlar, makam kurgusu, aynı dizgisel genişlik ve kullanımı yönüyle 
Türk müziği makam sistemi ile benzerlik göstermez, daha ziyade 4-5 sesten oluşan çeşni yapısı içerisinde 
benzerlikler aranmalıdır.

10. Makam terimini kullanmayı ifade kolaylığı açısından uygun gördüm. Süryani araştırmacılar ve diğer kaynak-
larda da bu tanımlama yapılmıştı. Ancak “Makam”ın Süryani müzik terminoljisi içerisinde karşılığı, makam 
geleneğinin Akad’lara kadar uzandığı düşünüldüğünden “Akadiye”dir.

<?>  Homophonie (Yun.) Bir melodinin eşlik partileriyle ya da akorlarla desteklenmesi halinde seslerin uyum 
sergilemesi (…) Terim, armonik müziği tanımlamak için kullanılır: Homofonik müzik. (Say, 2002:250)
<?>  Heterophonie (Frans.) – Aynı ezginin çeşitlemelerini farklı partilerce yorumlanmasına denir (Loncke, 
2009:14)

<?>  Lisans düzeyinde tanımlanmış olan yeterlilikler hakkında detaylı bilgi için bkz. http://tyyc.yok.gov.tr/?-
pid=33 (Yükseköğretim Kurulu, 2010).

<?>  Yüksek Lisans düzeyinde tanımlanmış olan yeterlilikler hakkında detaylı bilgi için bkz. http://tyyc.yok.gov.
tr/?pid=34 (Yükseköğretim Kurulu, 2010). 

<?>  Doktora düzeyinde tanımlanmış olan yeterlilikler hakkında detaylı bilgi için bkz. http://tyyc.yok.gov.tr/?-
pid=35 (Yükseköğretim Kurulu, 2010).
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SANAT-TASARIM EĞİTİMİNDE ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, 
ORTAK İÇERİK OLUŞTURMA VE AKREDİTASYON SÜRECİ

Kader AÇIK1, Mehmet Reşat BAŞAR2

Özet
Küreselleşme; bilimsel, teknolojik, toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda olduğu kadar eğitim alanında 

da farklılıklar yaratmış, eğitimde gelişime ve değişime olan ihtiyaç artmıştır. Yükseköğretim sisteminde 
hayal gücüne, yaratıcılığa, yenilikçi bakış açısına ihtiyaç olduğu kadar, uluslararası ortak bir düzen ve yeni-
den yapılanma girişimi de önemli bir ihtiyaçtır. Günümüzde, eğitim sistemini yükseköğretimde cazip hale 
getirmek, üniversiteler arasındaki ayrılıkları en aza indirgemek ve ulusal-uluslararası öğretim kalitesini 
yükseltmek için akademik standartların geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Müfredat, kurumsal alt yapı, donanım, öğretim şekilleri, yönetici, akademisyen ve öğrenci niteliği gibi 
nedenlerle sanat-tasarım eğitimi; pek çok sorunun yaşandığı bir alandır. Sanat eğitimindeki ölçme değerlen-
dirmede, programların, öğretim elemanlarının, eğitim planlarının ve kurum olanaklarının olduğu kadar, ortak 
içerik oluşturmanın da çok büyük bir önemi vardır. Sanat ve tasarım eğitimi gibi açık uçlu yaklaşım içeren bir 
alanda ortak program oluşturmak ve ölçme değerlendirmede bütünlük sağlamak da önem taşımaktadır.

Bu çalışma, sanat ve tasarım eğitiminin Türkiye’deki durumu ve sorunları üzerine bir değerlendirme 
niteliği taşımaktadır. Ayrıca bu çalışma ile, “ölçülebilir ve somut” öğrenme çıktıları konusunda çözüm 
önerileri sunulması ve Türkiye’deki sanat eğitim sistemi için yeni bir kaynak oluşturması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Sanat - Tasarım Eğitimi, Akreditasyon, Ölçme-Değerlendirme.

EVALUATION-ASSESSMENT, COMMON CONTENT CREATION 
AND ACCREDITATION PROCESS IN ART-DESIGN EDUCATION

Abstract
Globalization; it has created differences in the field of education as well as scientific, technological, so-

cial, economic and political fields and the need for development and change in education has increased. In 
the higher education system, as well as imagination, creativity and innovative perspective, a common inter-
national order and restructuring initiative is an important need. Nowadays, it has become compulsory to de-
velop academic standards in order to make the education system attractive in higher education, to minimize 
the differences between universities and to improve the quality of national and international education.

Art-design education for reasons such as curriculum, institutional infrastructure, equipment, teaching 
methods, administrator, academician and student qualifications; is an area where many problems are expe-
rienced. In the assessment and evaluation of arts education, creating common content is as important as the 
programs, teaching staff, educational plans and institution opportunities. It is also important to form a joint 
program in an open-ended approach, such as art and design education, and to ensure integrity in measure-
ment and evaluation.

This study bears on the nature of an assessment of the situation and problems of art and design educa-
tion in Turkey. In addition, with this study, “assessable and concrete” solutions to be presented on learning 
outcomes and for arts education system in Turkey is intended to create a new source.

Keywords: High Education, Art-Design Education, Accreditation, Assessment-Evaluation.

Giriş
İnsanlık tarihi boyunca var olan sanat eski bir olgudur. Yazının keşfedilmediği çağlarda insan, kendini 

ifade etme biçiminin yolunu şekillerle, çizgilerle bulmuştur. Çağlar boyunca geçirilen evrimler, insanların 

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel Sanatlar Yüksek Lisans Programı, kaderacik@gmail.com
2 Prof., İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, mresatbasar@aydin.edu.tr
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yaşama ve sanata olan bakış açısını, biçimini değiştirmiştir. Bu durum, sanat olgusunun her dönemin 
şartlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde ortaya çıkmasını ve yeni üslupların doğmasını sağlamıştır.

Sanatın estetik, felsefe, psikoloji, sosyoloji vb. farklı bilim dallarıyla ilişkili olması ve iletişimsel, kül-
türel, bilgilendirici ve davranışı geliştirici işlevlere sahip olması onu çok yönlü ve önemli kılmaktadır. Bu 
yüzden sanatın tanımını yaparken, onu belli kalıplar içine koymak da imkansızdır. Sanat kavramı; düşünür-
ler, sanatçılar, araştırmacılar tarafından farklı algılanmış, günümüze kadar pek çok kez değişime uğrayarak 
yeni ifadeler kazanmıştır. (Kırışoğlu, 2005; San, 1992; San, 2003; Özsoy, 2003; Akt. Pirdal 2011). 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde yaşanan teknolojik, bilimsel, toplumsal ve siyasal 
değişimler; toplumda düşünce ve yaşayış farklılıklarını doğurmuş, yaratıcılığa, hayal gücüne, yenilikçi bakış 
açısına olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu değişim sürecinde amaçlar her dönemin ihtiyacına göre biçimlenmiş, 
eğitim, sanayi, teknoloji, sanat ve siyaset gibi yaşamın her alanında kullanılan yöntemler ve teknikler de 
değişmiştir. Bu değişimin izleri sanata, sanatçıya ve sanat yapıtına dair kalıpları ve yargıları da etkilemiştir. 
Sanat hiçbir zaman aynı kalmamış, birbirini takip eden hareketler, akımlar sonucunda dönemin kendi koşul-
larına göre şekillenmiştir. Sanatın değişimi sanat eğiminin de değişmesini ve gelişmesini gerekli kılmıştır.

Dünya sınırsız sayıda sanat eseri barındırmaktadır. Geçmişten günümüze sanatın geleceğe aktarılması, 
sanatla iç içe yaşanması öğrencilerin sanatsal zeka yönünden gelişiminde önemli bir etkene sahiptir. Gü-
nümüz Türkiye’sinin sanat ve sanat eğitimi gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda, bilgi çağının 
değişen koşullarına göre programlanmış, yeni oluşumları takip eden, uygulayan, bilgi teknolojilerini 
kullanan, yerel ve evrensel değerleri sorgulayan bir sanat eğitimine ihtiyaç vardır. Kurumların ihtiyaçlarını 
belirlemek, ihtiyaçlara yönelik müfredatı yeniden yapılandırmak bir gereksinim haline gelmiştir. Ülkemiz-
de sanat eğitimi; müfredatlar, kurumun alt yapısı, donanım, öğretim şekilleri, yöneticiler, akademisyenler 
ve öğrenciler gibi pek çok nedenle sorunların yaşandığı bir alandır. Bu da sanat eğitiminin; özgün düşü-
nen, hayal gücü gelişmiş, yenilikçi, bakmayı ve görmeyi bilen, analiz yapabilen ve yorumlayan bireyler 
yetiştirmek gibi birçok hedefine ulaşmasını engellemektedir. Bundan hareketle bu çalışma; sanata ve sanat 
eğitimine bakış açısı, sanat eğitiminin konumu ve yaşanan sorunları üzerinde durmaktadır. Eğitimdeki bu 
sorunların giderilmesi, sanat eğitiminin gelişimi ve sürekliliği için bir eğitim politikasının geliştirilmesi ge-
rektiğinin altını çizerek, sanat eğitiminin önemi ve eğitim kalitesinin arttırılması konusuna vurgu yapmak-
tadır. Nitelikli ve kapsamlı bir sanat eğitimi için söz konusu bu sorunları tüm boyutuyla tespit edebilmeyi 
ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sanat – Tasarım Eğitimi
Artan küreselleşme ile birlikte yaşadığımız çağ; ekonomik, hukuk, siyaset, sosyo-kültürel, eğitim, tek-

noloji, sanat, coğrafya ve ekoloji alanlarında gelişmelerin takip edilmesinin zor olduğu bir çağ özelliği 
taşımaktadır. Özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hız kazanan “küreselleşme” sonucunda 
Toulmin, (1999)’e göre; farklı ülkelerden insanlar bir araya gelerek, birbirlerinin deneyimlerinden yararlan-
makta ve karşılıklı olarak hizmet, mal ve bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar (Akt. Öztekin, 2011). Bunun 
sonucu olarak da insanların ulusal düzeye sahip “düşünce ve ilişki biçimleri” uluslararası bir düşünce ve 
ilişki biçimine dönüşmüştür (Öztekin, 2011). Yaşanan bu gelişmeler sanatın ve sanat eğitiminin biçimini ve 
içeriğini de etkilemekte, değişimi önemli ölçüde körüklemektedir. Bütün bu yeni oluşumlar sanat eğitimi 
için soru ve sorunları da beraberinde getirmektedir (MEB, 2009).

Aklın ve duyguların dengeli gelişimini sağlayan özel bir disiplin alanı sanat eğitiminin (Bilirdönmez, 
2016) amacı; eğitim-öğretim süresi boyunca öğrencinin sezgilerini (görmek, işitmek, dokunmak, tat al-
mak) geliştirmek, yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, öğrenciye düşünme-yaratma alışkanlığı kazandırmak; 
sanat ve tasarım dallarında çağın ihtiyaçlarına uygun yaratıcı ve estetik bakış açısı kazanmış sanatçı, sanat 
eğitimcisi ve tasarımcı yetiştirmek, toplumun sanatsal düzeyini yükseltmek ve gelişmiş bir sanat görüşü 
kazandırmaktır.

Sanat eğitimi; yaratıcı, fiziksel ve entelektüel becerileri bütünleştiren, kültür-sanat ve eğitim alanları 
arasında dinamik ilişkiler kurulmasını sağlayan bir eğitim modelidir. Sanatın farklı disiplinlerini bilmek 
ve uygulamak; sanat eğitimi alan öğrencilerin kişisel, akademik, kültürel, entelektüel ve sosyal gelişimi 
için önemlidir (İKSV, 2014, s.14). Yaratıcı ve üretken bir birey yetiştirmek için sanat eğitimi içerisindeki 
sorunların tespit edilmesi, çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Sanat eğitimi veren bütün kurumlar, daha 
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iyi bir sanat eğitimi için son gelişmeleri her zaman takip ederek sanatın ve çağın dinamik gücünden yarar-
lanmak zorundadır.

Sanat; geçmişle ve bugünle iç içe olması özelliğiyle toplumsal, ekonomik ve politik koşulları içinde 
barındırır. Öğrencilere yeni bakış açıları kazandırmak, eleştirel düşünmelerini, problem çözme becerilerini 
ve yeteneklerini geliştirmek için sanat eğitimi derslerinde sanat yorumlamalarına ve uygulamalarına yer 
verilmeli, farklı öğretim metotları uygulanmalıdır. Kırışoğlu’na göre sanat eğitimi; bireysel, kültürel, 
tarihsel ve toplumsal değerlerin öğretilmesinde ve sorgulanmasında etkin bir eğitim-öğretim alanıdır. (Kı-
rışoğlu, 2014; Akt. Karip, 2018). Sanat eğitimi, yapısı gereği “yaratıcılığı destekleyen bir öğrenme modeli” 
olduğu için uygulamalı bir alandır ve yaparak yaşayarak gerçekleştirilmek zorundadır. Bu yüzden eğitim 
müfredatı uygulamaya dönük olmalıdır.

Sanat ve tasarım eğitiminde önem arz eden konulardan biri de, kurum içi ve kurum dışında yapılan 
kültür-sanat etkinlikleri, müzeler ve galerilerdir. Sanat-tasarım eğitimi; seminer, panel, konferans, sempoz-
yum, kongre, söyleşi, sergi gibi kültürel ve bilimsel alanda yapılan etkinlikler ile beslenir. Bu sanat içerikli 
etkinlikler, sanatı ve sanat eğitimini çeşitlendirmesi, güçlendirmesi açısından oldukça önemli kaynaklar-
dır. Etkinlikler, ulusal ve uluslararası üniversiteler arasındaki bilgi paylaşımı sayesinde herkesin birbirin-
den haberdar olmasını sağlar. Kültür-sanat etkinlikleri sayesinde öğrenciler; sürekli kendisini ve çevresini 
sorgular, yaratıcılıklarını geliştirir, uzman olan kişilerin eserlerinden ve deneyimlerinden etkilenerek daha 
disiplinli ve bilinçli bir şekilde çalışma isteği duyarlar, üretken ve verimli olma eğilimi taşırlar, her zaman 
daha iyilerini yapma çabası içine girerler.

Tarihten ve kültürden beslenen sanat eğitiminde öğrencilerin görerek, dokunarak, hissederek, uygulaya-
rak, yaratıcılıklarını güdüleyecek, sanat ortamını daha etkili bir şekilde algılayacakları bir müfredat düşü-
nüldüğünde, kurum dışında destekleyici öğrenme alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda müzeler; 
en önemli araştırma, öğrenme ve uygulama (yaparak, yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan) alanlarıdır ve 
eğitime doğrudan katkı sağlayacak bir yapıya sahiptir.

Bir kurumun kalitesi, donanımlı, üretken öğrencisi ve akademisyenleri; yaratıcılığa uygun fiziki şartları 
ve geniş müfredatı ile ölçülür. Sanatı çözümleyebilen, geçmişten günümüze olan kültürleri özümseyebilen 
ve kendi kültürleri ile sanat yapıtları arasında değerlendirme yapabilen, sanattan tat alan bireyler yetiştir-
mek yolunda öğrencilere sanatın dilini öğretmek, estetik yargı yapabilme yetisi kazandırmak ve heyecanla-
rını doğru yönde kullanmaları konusunda yönlendirmek ve düşüncelerini görsel biçimlere dönüştürmelerini 
sağlamak sanat eğitiminin nihai amacıdır.

Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler farklı öğrenme hızına, ilgilere, algılama ve anlama kapasitesine, farklı yaratıcılık özelliklerine 

sahiptir. Öğrenme dereceleri de öğrencilerin yetenek seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. Bu 
yüzden yaratıcı güç, zor anlaşılan ayırt edici bir niteliktir. Sanatsal çalışmalar ve etkinlikler ile öğrencilerin 
duygusal, algısal, sosyal, estetik, fiziksel alanlarda yaratıcılığını ortaya çıkarmak, geliştirmek, özgün, 
araştırmacı ve üretken olmasını sağlamak ancak disiplinli bir eğitim programıyla ve değerlendirmeyle 
mümkündür.

Sanat-tasarım eğitiminde öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin değerlendirilmesi tartışmalı bir konu olsa 
da, belirlenen program çerçevesinde sanatsal gelişim yani öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi, beceri 
ve tutumlar konusunda istenilen hedeflere ulaşmada “ölçme ve değerlendirme” büyük önem arz etmektedir. 
Ölçme ve değerlendirme sürecinde “sanatsal yetenek” notla değerlendirilirken nasıl bir yöntem uygulana-
cağı net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Sanatsal çabayı değerlendirmek, sanat eğitiminde sayısal notlandırmayı da güçleştirmektedir. Gelenek-
sel eğitim sisteminde gerçekleştirilmesi her ne kadar zor olsa da; sanatsal değerlendirmede öğrencilerin 
duygularını ifade yeteneği, üslubu, özgünlüğü, kullandığı tekniği, eserine hakimiyeti, “bireysel çaba, fark-
lılık, yaratıcılık” sanat eğitimcilerinin dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerdir. Öğrenci sadece ürettiği 
ürüne göre değerlendirilmemeli; dönem başından sonuna kadar geçirdiği yaratıcı süreç, değerlendirmede 
aktif rol almalıdır. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için de eğitimcinin öğrencileri çok iyi tanıması ve süreci 
çok iyi takip etmesi gerekmektedir. Doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için de ilk olarak programın 
amaçlarının (sanatın değişkenliği ve öğrenciden beklenen davranışlar) iyi bir şekilde belirlenmesi, öğretim 



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı316 •

planlamasının yapılması gerekmektedir. Sanat eğitimcisi; öğrencilerin farklı özelliklerini dikkate alarak, 
yaratıcı süreçte öğrenciye görmeyi öğreten, çalışma disiplini kazandıran, öğrencilerin yeni fikir ve çözüm-
ler üretmesini, yaratıcı olmasını sağlayan bir eğitici ve yol göstericidir.

Akreditasyon
Birçok tanımı, şekli ve fonksiyonu olan akreditasyon, yetki ve güvenirliliğin onaylandığını gösteren ser-

tifikalı bir “kalite güvence süreci”dir. Dünya çapında yüksek öğretime talebin artması ve buna bağlı olarak 
bu talebin karşılanmasındaki artış, bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, öğrenci nüfusundaki sayısal ve ulusal/
uluslararası öğrenci çeşitliliğindeki artış yüksek öğretimde sorumluluk gereksinimini arttırmış ve kalite gü-
vencesini gerekli kılmıştır. Toplumsal duyarlılığın da artmasıyla birlikte üniversitelerden talep edilen beklen-
tiler farklılaşmış; üniversiteler toplumun taleplerine cevap verebilmek, amaç, hizmet ve işlev sürecine çok 
yönlü boyut kazandırmak için “kalite arayışı” içine girmişlerdir. Filippakou (2011)’ya göre; yükseköğretim-
de kaliteyi; kurum araştırması, amaca uygunluk, öz değerlendirme, öğrenme-öğretme, verimlilik, öğrenci 
memnuniyeti, akademik gelişme, hesap verebilirlik belirler (Akt. Bakioğlu, Ülker; 2017, s: 22).

Eğitimde akreditasyon; verilmekte olan eğitim hizmetinin yönetmeliklere, standartlara ve şartlara uy-
gunluğunu kanıtlamak üzere eğitim kurumu için yapılan inceleme sonucunda; belgelendirme işlemlerini 
yapan kurumların uluslararası kriterlere göre denetleme yaparak kurumun yeterliliklerinin onaylanması ve 
belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir (Freud Universität, 2017). Adelman’a (1999) göre ise; akreditas-
yon, kalite kontrol ve temin sürecidir; denetleme-değerlendirme sonucunda bir kurum veya programlarının 
minimum kabul edilebilir standartları uyguladığı kabul edilmektedir (Akt; Bakioğlu, Baltacı; 2017; s: 34).

Yükseköğretimde; üniversitenin m2 olarak kapladığı alan, fakülte/bölüm sayıları, öğrenci sayıları, me-
zun sayıları, akademisyen sayıları, kütüphanede bulunan kitap sayıları vb. konulara vurgu yapılarak nicel 
verilere dayalı olarak yapılan çalışmalar; değerlerin değişmesiyle birlikte önem ve öncelik değişmiş, yerini 
öğrenme kazanımları - deneyimlerine bırakmıştır. Yani öğrencinin eğitim süreci içinde ve mezun olduktan 
sonra elde ettiği kazanımlar ve deneyimler akreditasyonun en önemli unsuru haline gelmiştir. 

Akreditasyonun kuruma sağlayacağı yararları sıralamak gerekirse: Akreditasyon, yükseköğretim kuru-
munun kalitesini güvence altına alır. Akreditasyon, hem kuruma kayıt yaptıracak öğrencilere hem de diğer 
kurumlara, üniversitenin imajını, uluslararası alanda tanınan bir kurum olduğunu, kalitesini (hesap verebi-
lirliliğini) kanıt olarak göstermesine imkan sağlar. Gelecek yıllar için hedef koyma imkanı sağlar. Devlet fo-
nuna erişim imkanı ve bütçe süreçlerinin iyileştirilmesini sağlar. Akademik ve idari kadronun eksik ve zayıf 
yönlerini fark etmesini sağlar, sorunlar üzerinde durmasına ve çözüm üretmesine teşvik eder. Kurum için-
deki iletişimi ve uyumu güçlendirir. Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına, diğer üniversite-
lerle iletişim sağlanmasına ve iş birliği kurulmasına imkan tanır.  Üniversiteler ile aradaki ayrılıkları en aza 
indirgemeye, akademik standartlar geliştirmeye olanak sağlar. Kurumlar arasındaki değişim programlarını 
ve kredi transfer işlemlerini kolaylaştırır (Güngör, 2019; Aktan & Gencel, 2007).

Uluslararasılaşma ve Standardizasyon (Ortak İçerik Oluşturma)
Rekabetçi eğitim piyasasında, öğrenci adayının bir üniversiteyi neden seçmesi gerektiği konusu kaliteye 

ilişkin endişeleri gündeme getirmiş; eğitim kurumlarının ayakta kalabilmeyi sürdürebilme, öğrencilere sunulan 
eğitim kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları büyük bir önem kazanmıştır. Kurumlar bu süreçte kendi değerle-
rini de koruyarak; var olan sistemi ortak amaçta buluşturmak için yenilenme sürecine girmelidirler. Kurumla-
rın programlar, müfredat, donanım, altyapı ve akademisyen kalitesi bakımından kendilerini sürekli geliştirmek, 
mevcut durumlarından her zaman daha iyi hale gelmek ve kendilerinden beklenen kaliteyi gerçekleştirdiklerine, 
“sürekli bir iyileştirme” arayışı içerisinde olduklarına dair topluma kanıt sunmak zorundadırlar.

Eğitim kalitesini yükseltme hareketlerine etki eden faktörlerden biri de; yükseköğretimin hizmette, ça-
lışmalarda, araştırmalarda kurumların hedeflerinde uluslararası olguları benimseyerek uluslararasılaşmadır. 
Yükseköğretime yönelik talebin artması, üniversitelerin çok uluslu yapıya dönüşme ve bütünleşme süreci 
ile birlikte “yeniden yapılanma” ve kurumlar arası ortak bir yapı – disiplin getirme zorunluluğu doğurmuş; 
eğitim sistemini cazip hale getirmek, aradaki ayrılıkları en aza indirgemek, öğretim kalitesini yükseltmek 
için ülkeler arasında “akademik standartlar geliştirmek” mecburi bir hale gelmiştir. Buna Bologna Süre-
ci’ni örnek olarak vermek de mümkündür. Bologna sürecinde amaç, öğretim hedeflerinde “ölçülebilir ve 
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somut” öğrenme çıktıları oluşturmaktır. Bu öğrenme çıktıları ile öğrenme sürecinin tamamlanmasından 
sonra hem öğrencilerin neleri bilebilecekleri ve yapabilecekleri hem de hangi yeterliliklere sahip olacakları 
belirlenmektedir. Bu sayede öğrenci başarıları somut, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir biçimde değer-
lendirilebilmektedir (Türer, 2013). Ülke bazında standartların ortaya konulması, farklı ülkelerde benzer 
standartlara sahip olan yükseköğretim kurumları arasında kıyaslama - karşılaştırma yapma olanağı sunar. 
Yani yükseköğretim kurumları bu belirlenmiş standartlar ile bütünleşerek akademik yapının bütün sürecini 
(iç ve dış denetimler, ulusal ve uluslararası standartlar, etkinlikler, projeler, araştırmalar vb.) etkileyen kalite 
güvencesini sağlayabilirler.

Kalite temini ve akreditasyonun önemli unsurlarından biri de uluslararası öğrenci hareketliliğidir. Bu-
rada vurgulanmak istenen öğretim programlarının standardizasyonu yani ortak program kapsamında başka 
bir ülkede yer alan üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin ders programının kendi üniversitesinde tamam-
ladığı akademik kredi yüküyle kıyaslanabilmesi, değerlendirilmesi söz konusudur. Bu standardizasyonda, 
kurumların uluslararası tanınırlık, diploma dereceleri vb. konularda yaşanan zorlukların üstesinden gelebil-
mesi için ortak bir prensip oluşturmaları gerekmektedir.

Kuruma kayıt yaptıracak olan öğrencilere üniversitenin imajını, uluslararası alanda tanınan bir kurum 
olduğunu, kalitesini (hesap verebilirliliğini) kanıt olarak göstermesi akreditasyonun ne kadar gerekli ol-
duğunun göstergesidir. Kurumun kalitesini sahip olduğu kaynaklar, sunulan olanaklar, öğrenme-öğretme 
ortamı, öğretim kalitesi, mezunların ve eğitime devam eden öğrencilerin kazanımları, deneyimleri, mem-
nuniyetleri ve daha nitelikli bir eğitim hedefi etkiler.

Sonuç
Yükseköğretim kurumu; sanat eğitimi konusunda daha fazla araştırma yapmalı ve değişen şartlara 

uygun yeni programlar hazırlamalı, tüm süreç ve uygulamalarda teknolojinin hızına her zaman yetişmelidir. 
Finansal zorluklar aşılmalı, öğrencilere ve akademisyenlere çok iyi imkanlar, araştırma ve çalışma olanakları 
sunmalı; bu çalışmaları desteklemek için ciddi bir bütçe sağlamalıdır.

Sanat eğitimi; seminer, panel, konferans, sempozyum, kongre, söyleşi, sergi gibi kültürel ve bilimsel 
alanda yapılan etkinlikler ile beslenir ve bu sanat içerikli etkinlikler sanatı ve sanat eğitimini çeşitlendirme-
si, güçlendirmesi açısından oldukça önemli kaynaklardır. Etkinlikler, farklı üniversitelerde bilgi paylaşımı 
ve sergiler sayesinde herkesin birbirinden haberdar olmasını sağlar.

Sanat eğitimi veren kurumlarda öğrenciler eğitim süreci boyunca sanat ve müze kültürü hakkında ye-
tersiz kalmaktadır. Bu yüzden müze eğitimi derslerinin zorunlu / seçmeli olarak müfredata eklenmesi mü-
zeye sanatsal farkındalığı arttıracak; öğrencilerin kültür, sanat, bilim ve tarih dünyasını öğrenebilmeleri 
sağlanarak nitelikli bireyler olması sağlanmış olacaktır. Teorik ve uygulamaya yönelik derslerde de (sanat 
tarihi, sanat eleştirisi ve atölye dersleri vb.), öğrencilerin müzelerdeki gözlemleri, deneyimleri sonucu edin-
dikleri bilgiler ile kendi alanlarındaki bilgilerini ve yeteneklerini harmanlayarak yaratıcı projeler üretmeleri 
sağlanabilir.

Programın hedeflediği öğrenme kazanımları, eğitim sürecinde / sonunda öğrencilerin bilgi ve deneyim-
leri arasında ciddi bir köprü işlevi görmelidir. Öğrencilerin başarılı olması eğitim sürecinin mükemmel ka-
litede olmasına bağlıdır. Öğrencilerin, programın amacına uygun koşullarda adım adım ilerleyerek var olan 
bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu yüzden odak noktası “eğitim süreci” ve “öğrenci 
gelişiminin değerlendirilmesi” olmalıdır. Eğitim sonunda öğrencilerin sahip olduğu donanımlar belirlenen 
standartların altında ise bu tartışılması ve önlem alınması gereken ciddi bir sorundur.
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KIYAFET VE HAREKETLERİN PARÇASI OLAN ALTMIŞ SEKİZ 
KUŞAĞINDAKİ HİPPİ GELENEĞİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI

Ş.Orçun AKGÜN1

ÖZET
1960 dönemi politik, kültürel, sosyal ve müziksel değişimlerinin farklı bir açıdan ele alındığı bir dönem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 1960’lı yılların kendi içerisinde yansıttığı ve geleneksel bir yapı ile olayları 
ele alıp incelemesi yine dikkat çeken bir noktadır. 1960’larda büyük tartışmalara konu olan ve büyük ses 
getiren 68 kuşağı ve bu kuşağın bıraktığı izler dönemin bakış açısına farklı bir boyut kazandırmaktadır. 
“Başkaldırı” yılı olarak adlandırılan bu dönem birçok alanı etkilediği gibi (siyasi, kültürel, sosyal, ekonomi 
ve toplumsal) müzik alanını da etkileşmiştir. Siyasi etkilerin baskın olduğu bu süreçte Hippi geleneği ve bu 
geleneğinin aktarımını sağlayan çiçek çocuklar dikkat çekmektedir. 

Bu doğrultuda, “Kıyafet ve hareketlerin parçası olan altmış sekiz kuşağındaki hippi geleneğinin müzi-
ğe yansımalarını” ele alan bu araştırma, toplumsal bir döngünün içerisinde önemli bir dönemi teşkil eden 
1960’lar ve bu dönemde  büyük yankı uyandıran hippi geleneğinin kültür ve müziğe olan etkileri ele alın-
mıştır. Dünyada ve Türkiye’de  tartışmalara konu olan hippi akımının gelişim aşamaları, kültür, müzik ve 
gelişen endüstri bağlamındaki değişimleri ele alınmıştır.

Araştırmanın sonucunda müzik üzerine yapılmış veya yapılacak olan tüm çalışmalarda estetik görünüm 
anlayışının sanatsal faaliyetlerin doğmasına yardımcı olurken aynı zamanda da üretilen ya da yaratılan mü-
ziğin daha büyük kitlelere ulaşmasında büyük bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu araştırmada nitel araştırma modellerinden Literatür Tarama ve tarihi araştırma modelleri kullanılarak 
araştırmanın sonuç ve bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 1960 Dönemi, Hippi, 68 Kuşağı, Popüler Kültür, Müzik, Kıyafet, Estetik.

REFLECTIONS OF THE HIPPIE TRADITION IN SIXTY-EIGHT 
GENERATIONS ON MUSIC, PART OF CLOTHING AND MOVEMENTS

The period of 1960 is a period in which political, cultural, social and musical changes are dealt with 
from a different perspective. The fact that the 1960s reflected in itself and examined the events with a tradi-
tional structure is also a point of attention. The 68 generations that were the subject of great controversy in 
the 1960s and the traces left by this generation give a different dimension to the point of view of the period. 
This period, called the year of the” revolt”, influenced many areas (political, cultural, social, economic and 
social) as well as interacted with the field of music. 

The hippie tradition and the flower children who convey this tradition are notable in this process where 
political influences are dominant. In this context, “the reflections of the hippie tradition on music in six-
ty-eight generations, which are part of clothing and movements,” this research focuses on the 1960s, an im-
portant period in a social cycle, and the effects of the hippie tradition on culture and music, which had great 
repercussions during this period. The development stages of the hippie movement, which is the subject of 
debate in the world and Turkey, and its changes in the context of culture, music and developing industry are 
discussed. As a result of the research that has been done or will be done in all the studies on music aesthetics 
anatsal activities help to create understanding, while also produced or created to reach a larger audience 
it was concluded that music had a great influence. In this study, results and findings of the research were 
reached by using literature review and historical research models from qualitative research models.

Keywords: 1960 Period, Hippie, 68 Generation, Popular Culture, Music, Clothes, Aesthetics.
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Giriş

Dünya tarihinde 1960’lı dönem on yıl boyunca politik, ekonomik, sosyal ve kültürel bir değişim sürecini 
temsil etmektedir. Başta ABD olmak üzere günümüzde batılılaşma hareketi olarak adlandırılan demokrasi 
anlayışının temelleri karşımıza çıkmaktadır. Müzik piyasalarında meydana gelen döngüsel değişimler 60 
kuşağının içerisindeki ruhsal boşluğun karşımıza çıkan yansımalarıdır. Popüler kültür içerisinde büyük 
yankı uyandıran 60’lar dönemindeki Hippi akımı ve ortaya çıkan müzik gruplarının toplumsal bir fenomen 
olarak ifade edilmesi üzerinde durulmuştur. 

Tarihsel gelişme yönünde aralıksız süre gelen doğrusal bir süreci kapsayan batı dünyasının değerleri 
üzerine inşa edilmiş, makineleşme olarak ifade edilen bu dönemde kapitalist üretim, yasalar düzenlemeler, 
teknoloji ve yaşam tarzları göze çarpan noktalardır. Savaşların toplumu zayıflatan ve yarasız olduğunu 
düşünen Hippiler bu sebepten ötürü 1965’lerde meydana gelen Vietnam savaşına karşı çıkışları ile başla-
mıştır. Savaşların arkasındaki yatan sebeplerin yersiz olduğunu savunup barışı müziksel ve görünüm olarak 
bir direniş simgesi olarak kullanmışlardır.

Hippi akımının temel prensiplerine dayanarak sosyal yapıyı parçalamak amacı ile toplumsal gelenekleri 
ve rolleri bir kenara bırakmış ve kapitalizme karşı direniş göstermiş olan bu akımın, kıyafet ve hareketlerin 
parçası olan altmış sekiz kuşağındaki müzik yansımaları ele alınmıştır.

1. Popüler Kültür 
Popüler kültür kavramını incelemeye almadan önce hem popüler kelimesini hem de kültür kelimesini 

kısaca ele alarak açıklamak daha doğru olacaktır.

“Popüler” kelimesinin etimolojisi, “populace, popülasyon, public, publication, pub, people” gibi kökenlerle ak-
rabalıklara dayanır. Hatta eşanlam olarak common, demos, demokrasi gibi sözcüklerle de ilişkilendirilebilir. 
Latince ile Eski Yunanca açısından ayrılan, İngilizce’de kullanılan bu sözcüklerin hepsi, halk, yaygınlık, ortak-
laşacılık, kamu, demokrasi gibi Türkçe karşılıklara sahiptir (Karakoç, 2014: 248)”.

Kültür kavramını ele aldığımızda ise, toplumlara ait olan değerler bütününü ifade etmektedir. Toplumun 
örf, adet, gelenek, yaşayış biçimlerini ele alan bir kavram olarak tanımlayabiliriz.

“Kültür, üretme, yetiştirme ekip-biçme anlamında Latince den türeyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bir halkın yaşayış biçimindeki etkinlikler bağlamında onların yaşayış biçimlerini ele almaktadır” ( Baykara, 
2001:9).

“Kültür kavramı Latincede ekme, yetiştirme, koruma ve onu anlamları taşıyan “colere” kelimesinden gelir. İlk 
kullanımı “ürünlere ve hayvanlara bakma” anlamındayken sonradan “düşünceyi besleme” anlamında kullanıl-
maya başlanmıştır. Böylece kültür “uygarlığa” bağlanmıştır” (Şimşek, 2010: 6).

Daha geniş bir ifade ile kültür,  “zaman olgusu içerisinde insanın oluşturduğu toplumların maddi ve ma-
nevi açıdan gelişimlerini ele alan ve üretimden kaynaklanan sürecin toplum ile olan ilişkisini, üretmiş olduğu 
değerleri, pratikleri deneyim ile aktarma ve anlamlandırma çalışmalarıdır” (Hall ve diğerleri, 1976: 10-11).

Popüler kültürü, genel bir ifadeyle, geniş bir nüfus tarafından paylaşılabilen inançlar, pratikler ve bun-
ların içerdikleri normların örgütlenmesi olarak tanımlayabiliriz. 

“Kaynağını yerel geleneklerden alan bu inançlar, eylemleri ve nesneleri, bir yandan ‘folk’ ve ‘popüler’ olanı 
kapsarken diğer yandan da siyasal ve ticari yapıdan kendini gösteren inançları, eylemleri, nesneleri paylaşan 
kitleyi ve kitlenin üretmiş olduklarını kapsamaktadır( Schudson, 1999: 169)”.

Popüler kültür Mısır, Sümer gibi ilk kent devletlerine kadar uzanan bir tarihe işaret etmektedir. Bu kent 
devletlerinde, merkezden uzak yerlerde yapılmış olan sulama kanallarının oluşumu kentleri bir araya geti-
ren surların ve hisarların yapılmasını sağladığı gibi kamusal işleri de yürütebilmek amacıyla oluşturulmuş 
işgücünün bu alanlarda yerleşim olabileceğini göstermekteydi. Bu açıdan düşünüldüğünde uzak yerlerde 
oluşturulan işgücünü kontrol edebilmek amacıyla, insanların üstün nitelikli kesime hitap etmesinin yanı 
sıra sınırların da dışına çıkmasının doğru olmayacağını savunan birçok örgütün kurulmasına öncü olmuştur. 
Bir araya getirilen bu işgücünün, etnik bir kökene sahip oluşunun dışında,  kültür açısından da farklılıklar 
gösterdiği görülmektedir. Bu oluşumun yarattığı alt toplulukların oluşmasına ve örgüt oluşumunun da ise 
yöredeki üst düzey kişilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yerel örgütlerdeki bu üst düzey kişiler, 
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alt kültürün önemli bileşimi olan halkı temel olarak görmesi toplumsallaşma sürecindeki değişimlere yol 
açmıştır. Ayrıca, bu kamusallaşma sorunlarının düzenlenmeye alınması amacıyla bir araya getirilmeye ça-
lışılmış ve bir duruma sığdırılmayan toplulukların karşıt olarak sergilemiş oldukları davranış bütününü dü-
zen içerisinde tutabilen insanları bir raya gelmesini sağlamıştır diyebiliriz. Başka bir deyişle egemen olma 
zemininde yatan ve bu ideoloji içinde yetişen zihinsel gücün ön planda olduğu gerçek yaşamın getirilerine 
doğal bir davranış şekli ile yaklaşan kesimi karşıt bir eleştiri ile değerlendirmişlerdir. Kent yaşamı bu 
noktada eski durağan yapısından uzaklaşarak daha canlı bir görünüme sahip olmuştur. Eski yapısından uzak 
bu yapının belli bir sınıfın egemenliğinde olmaması diğer dikkat çeken noktadır. Bu noktada Ortaçağ, bu 
değişimi yaratacak sınıfın henüz ortaya çıkmadığı bir dönemdir (Aydoğan, 2004: 33).

1830’lu yıllardan başlayarak kapitalist sanayi toplumuna yöneliş göze çarpmaktadır.  Kapitalist topluma 
geçişle birlikte üretim tekniklerinde geliştirilen yeniliklerin siyasal ve kültürel düzeylerde de geliştirilmesi 
gerekli olmuştur. Gelişen teknolojinin sağladığı verimliliğin yalnızca yeni egemen sınıfın, burjuva sınıfının 
refahı için kullanılmaması, çalışan kesimlerin de bu refahtan yararlandırılması gerektiği düşünce sistemine 
yol açmıştır. Bir sistemin oluşumunu artırmak için oluşturulan başlıkların ilk sırasında bu sebep yer al-
maktadır. 1830’lu yıllarda burjuva Protestan ahlakı göze çarpmaktadır. 19. yüzyılın sonundan başlayarak 
ve devamlılığını yitirmeyen bu yapılanma alt sınıfları orta ve üst sınıflara benzetebilme düşüncesine da-
yanmaktadır. Tüketimin demokratik bir şekle dönüştürülmesi ise, çalışan kitleleri, bulundukları toplumsal 
konumda yapamadıkları eylemlerin oluşturulmasında ki duyguların ortaya çıkmasını sağlamıştır (Aydoğan, 
2004: 33-34).

Kısacası, “Popüler kültür tanımlanması oldukça zor bir kavramdır. Popüler kültür gündelik yaşamda 
kendini gösterir. Popüler kültür içinde müzikten yeme-içmeye, giyimden spora kadar birçok çeşitlilik ba-
rındırmaktadır. Popüler kültür çabuk üretim ve hızlı tüketim kültürüdür. Dün popüler olan bugün popüler 
olmayabilir. Popüler kültür sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir; Çünkü adı gibi popülerliğini koru-
mak, tüketiciye yeniyi sunmak zorundadır. Gündelik hayatın kültürü ve vazgeçilmez olan popüler kültür 
ürünlerinin oluşumunda kitle iletişim araçlarının etkisi göz ardı edilemez”.

1.1. Popüler Müzik
Bir toplumda yer alan ve müziğin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan savaşların kimliklerin değiş-

mesinde ve kültürel faaliyetlerin müzik üzerindeki etkilerini ortaya çıkarttığını söyleyebiliriz. Toplumsal-
laşma sürecindeki kimlik arayışı bu noktada karşımıza çıkan baş nedenler arasındadır. Bireylerin yaşam-
larını sürdürdüğü alanı ve sosyal- kültürel özelliklerini müziğe yansıtmaları eski dönemlerden günümüze 
kadar gelen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler müziğe bu bağlamda belli bir tanım getirecek 
olursak,  “müziğin tanımsal sorunu gibi popüler müzik de uzun zamandır bu tartışma sahasının içerisinde 
yer almaktadır. Kültürel bir fenomen olarak önem kazanan popüler müzik endüstrinin önem kazandığı top-
lumlarda sanatsal faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle XIX. yüzyıldan bu yana popüler müzik olarak 
tanımlanan bu alan var olan klasik yapının dışında belli bir kalıp içerisinde olmayan belli bir anlayışın ve 
ihtiyacın yarattığı durumlardan ortaya çıkan esnek bir yapıya sahip ve değişime açık bir müzik türüdür.  

Kültürel ve ekonomik etkinliklerin doğrultusunda XXI. Yüzyılda alanını daha da belirgin hale getirmiş 
olan popüler müzik bu görünümü ile kitle müziği olarak da ifade edilmektedir. Bu konuyu daha açacak 
olursak popüler kültürün getirisi ile beraber artan ve yükselen endüstri gücü ile tüketimdeki isteklerin eş 
doğrultuda hareket ettiğini ifade mümkündür. Yani tüketen bireylerin yaşamlarına ait popüler müzik yansı-
malarının farklı yapılar ifade edilmesidir. Popüler müzik, yapısı gereği klasik sanat öğelerinden uzaklaşarak 
bireylerin toplumsal sorunlarını veya gündemdeki faaliyetleri üzerine ortaya çıkan görünümün ve müziğin 
bir arada olduğu bir müzik türüdür. Bu müzik türünde müziği yansıtan kişilerin imaj görünümleri ve ya-
ratmış oldukları müzikler aynı doğrultuda hareket ettiklerini göstermektedir. Bu yüzden popüler müzik 
sanayileşmenin önem kazandığı ve endüstriyel döngünün yükseldiği bir süreçte ortaya çıkmıştır.

Toplumların şekillenmesine, gelişmesine yön veren kültürel değişimler popüler müziğin aslında popüler 
kültürün bir parçası olarak gelişerek büyüdüğünü söyleyebiliriz. Temelinde yer alan şarkı ve sözleri bu mü-
zik türünün genel yapısını yani içeriğini bizlere göstermektedir. İçinde yaşadığımız topluma baktığımızda 
ise üretilen müzikler yine bu şarkılar ile anlam kazanmıştır. Topluma faydası olan bu şarkılar ekonomik 
açıdan da önem kazanmıştır.
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Kısaca popüler müzik, “kolay ezgi kalıplarıyla anlaşılır sözlere sahip olan ve yalın ritmik kalıplar ile 
yapılan farklı teknik özellikleri olan çalgılar ile genç kitlelere hitap eden, daha çok bu kitlelerin eğlence 
alanlarına hitap eden müzik türüdür. Bu durumda popüler müziğin sadece hayatın zor temposunun dışında 
kalan bir zamanın müziği ve eğlenceye yönelik bir tür olduğunu ifade edilebiliriz”. Dolayısı ile popüler 
müzik kavramı insanlığın geliştirdiği bir müzik türü olarak bugüne kadar gelebilmiş ve tüketim ile daha da 
şekillenmiş, yani hedef kitleleri bir sektör olarak gören ve onları bu şekilde içerisine alan bir yapı olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Aksu, 2008: 7; Özeren, 2005: 2-3).

1.2. 1960 Dönemi Ve Müzik

Sosyolojik bir yapının öncüsü olan popüler müziğin 1960’daki görünümünde toplumların siyasi, sos-
yal-kültürel gelişimleri göze çarpmaktadır. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana müziğin üzerindeki siyasi kimlik 
baskın olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Dünya’da gerek Türkiye’de gelişen müzik türlerinde siyasi ol-
guların ve savaşların etkileri önemli ölçüde hissedilmektedir. Müzik alanında büyük yankı uyandıran 1960 
dönemi gençlerin sergilemiş olduğu siyasi ayaklanmalarını, özgür düşünce yapılarını ortaya çıkaran bir 
döneme işret etmektedir. Bu yüzden 60’lı yıllar birçok kişi tarafından gençlik yılları olarak ifade edilmek-
tedir. Yani kültürel devrimin getirisi olan bir süreci göstermektedir. 1960’larda, Dünya’da ve Türkiye’deki 
bu gelişmeler “Hippi” olarak ifade edilen ya da  “Çiçek Çocuklar” olarak bilinen bir grubun ortaya çıkması 
ile daha da şekillenip ve yükselen  bir dönem olmasına katkı sağlamıştır.

1960 dönem müziğinde Türkiye’de Anadolu Rock ve Arabesk müziğinin önem kazandığı görülmekte-
dir. Batının bir getirisi olan popüler müziğin genel özellikleri de ele alındığında kültürel ortamın müziğe 
yansımaları da bu doğrultuda hareket etmektedir. Batılılaşma duygusu ile oluşan müzik türlerinden Tango, 
Swing, Latin, Cazz  gibi müzik türlerinin ön plana çıkması ile Türkiye’de Arabesk olgusu Dünya’da ise 
Rock Roll ivme kazanmıştır. Daha çok düzenleme (aranjman) özelliklerini yansıtan 60’lı yıllardaki 45’lik 
plaklar ve bu plakların Türkiye’deki müzik alanında başlatmış olduğu yenilikler göze çarpmaktadır. Taş 
plaklar 1962 ve 1965 yıllarında dönemin büyük müzik firmalarına ve tüketicilerine birçok imkan sağla-
mıştır. Ülkemizde ilk 45’lik plak ise 1962 yılında Grafson firması tarafından üretilmiş ve Zeki Müren’in 
kayıtları bu plaklara aktarılarak piyasaya sunulmuştur (Dilmener, 2003:26-27).

1960 döneminin göze çarpan diğer müzik etkinliklerine baktığımızda ise “Altın Mikrofon” yarışması ve 
yaratmış olduğu etki göz ardı edilemez. Müzikal ve toplumsal açıdan büyük yankı uyandıran bu yarışma 
Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlenerek müziği daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamıştır. Yapılan 
bu yarışma Türkiye’de müzik alanında önde gelen isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilip, 
yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara 45’lik plak yapma ve para ödülü ile geri dönüt yapılmıştır. 
Düzenlenen bu yarışma ile hem ekonomiye katkı sağlamış hem de yarışmada derece giren şarkılar müzik 
üslupları açısından birçok şarkının tanınmasına yol açmıştır. Örneğin Rock Roll, R&B, Twist temposu-
nu andıran şarkılar belli kategorilerde ödüller kazanmıştır. Kısacası Altın Mikrofon yarışması 1960’dan 
1970’lere kadar süren Anadolu Rock akımının önem kazanarak diğer dönemleri de etkilemesini sağlamıştır.

2. 1968 Kuşağı
İsyanların, özgürlük isteyen gençlerin ayaklanmalarının siyasi bir görünümü olan 68 kuşağı “Başkaldırı 

Yılı” olarak ifade edilmektedir. Bu dönemdeki çok partili hayata geçiş, 6. Filonun protesto edilmesi Türki-
ye’ de yaşanan 68 olaylarının ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasal bir şekilde etki yarattığı görülmektedir. 
Dünya’daki gelişmelerle eş değer bir şekilde süre gelen bu olaylar birçok alanı etkilediği gibi müzik alanına 
yansımaları da farklı olmuştur. 

Uzun soluklu bir uzantıya sahip olan bu dönemde “Savaşma Seviş” diyen Hippi yani Çiçek Çocukların 
etkinlikleri göze çarpmaktadır.  Hippi akımı gibi 68 kuşağında Rock Roll müziğinin de etkileri önemli 
ölçüde toplumsal örüntüde yer almaktadır. Türk popüler müziğinin 68 dönemindeki yansımalarında 
politik bir yaklaşım ve politik olmayan yaklaşımlar göze çarpmaktadır. Genellikle bu dönemdeki müzik el 
değmemiş, işlenmemiş ya da verimsiz olan toprakların müziği olarak adlandırılmıştır. Çünkü 68 kuşağında 
yaşanan olayların dışında tutulan bir müzik anlayışı benimsenmiştir. Bunun da en önemli örneği Türk Pop’ 
u olarak görülmektedir. Siyasi gücün etkisinin yoğun olduğu bu dönemde Hippi müziği kadar Anadolu-Pop 
ve Rock müziği de önem kazanmıştır (Mustan Dönmez, Doğan, 2016: 45-75).
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3. 1968’lerde Hippi Geleneğinin Gelişim Aşamaları
Öncelikle 1968’lerde önem kazanmış Hippi geleneğini kavramsal olarak ifade edecek olursak 1960’la-

rın başında Amerika’da ortaya çıkmış 68 kuşağında Çiçek Çocuklar olarak ifade bulmuş 70’li yıllarda ise 
birçok ülkeyi etkisi altın alan bir akım olarak tanımlanmıştır. Siyasi olaylara karşı duran Hippi geleneğinde, 
düşüncede başlayan felsefi bir eylem ve yaşam tarzı dikkat çeken bir nokta olmuştur. Kutuplaşmaların 
ortasında kalan politik eylemlerin getirisini red eden ve siyasi gücün baskın çıkmasına karşı duran Hippi 
çocuklar 68 döneminde yaşanan karanlık olaylara karşı oldukça eğlenceli, dış dünya ve insan ile barışık bir 
akımdır.

Hippi sözcüğü TDK sözlüğünde şöyle tanımlanmıştır; “toplumsal düzene, tüketime ve şiddete karşı 
çıkan derbederce yaşayan örgütlenmiş gençler topluluğu” olarak ifade edilmiştir.

Hippi geleneği, 1940’larda, New York’ta Columbia Üniversitesi’nde okuyan ve oradaki bir edebiyat 
topluluğunda tanışan bir grup öğrencinin yaşanan toplumsal sorunlar sonrasında amaçsız bir şekilde yol-
lara çıkıp Amerika’yı dolaşmaları ile başlamıştır. Gezdikleri yerlerde tanıştıkları insanlara kendi düşünce 
yapılarını yansıtmaları, onlarında geleneksel yapılarından yola çıkarak yeni bir kitle kültürü oluşturmaya 
çalışmışlardır. Birçok sanat dalı ile ilgilenen bu grup daha çok Beat Kuşağı yani edebiyat alanındaki ça-
lışmalarla ön plana çıkmıştır. Bu kuşaktaki kişiler sanatsal üretim teknikleri olarak popüler biçim ve tür-
lerden uzak durmuşlardır. Beat Kuşağının edebiyat alanında yarattığı ve yazınsal alandaki etkileri büyük 
tartışmalara yol açmıştır. Bu yüzden Hippi geleneğinin 1950’lerdeki görünümü bu sansürlerden dolayı 
yavaşlamıştır. 

1960’larda ise ulusların yaratmış olduğu urbanlaşma çalışmaları ve kapitalizmin tüketim sektöründeki 
etkileri bir takım gençler tarafından kabul görmeyip Amerika’da bulunan büyük kanyonlara taşınması ile 
tekrar gündeme gelmesini sağlamıştır. Kanyonlara yerleşen bu hippiler sistemin her türlü getirisine karşı 
çıkarak tarlalarda kendileri üretip kendileri tüketmiştir. 

1965 yılına gelindiğinde ise ABD’nin Vietnam savaşı önemli bir olaya olarak görülmektedir. Bu dö-
nemde Hippi çocuklarının protestoları Vietnam’a gönderiler askerler üzerine olmuştur. Yapmış oldukları 
eylemler ile Dünya’da ve Türkiye’de büyük ses uyandırmışlardır. Yani 60’lı yıllarda önem kazanan ve tüm 
Dünya’da ses uyandıran bu gençler Hippi geleneğini oluşturmuşlardır. 65 döneminden sonra 68 kuşağı yine 
bu gençlerin göstermiş olduğu bu ayaklanmalar ile karşımıza çıkmaktadır. Savaş sırasında kendilerine doğ-
rultulan silahların namlularına çiçek yerleştirdikleri için bu gençlere “Çiçek Çocuklar” denilmiştir. Bireysel 
özgürlükten yana olan bu gençler bir bireyin içinde yaşadığı ve savunduğu değerlerin (aile, din, ulusal 
kimlik) gibi tabularını öne çıkaracak eylemlerini sergilenmesinin doğru olacağını ifade etmeye çalışmışlar-
dır. Öyle ki Hippilik geleneğinde beslenme tarzı vejetaryenlik olarak tercih edilmiş ve gelişen endüstriyel 
döngüye karşı sanayileşmenin getirdiği ürünlerden uzak toplayıcılık ve bahçecilikle uğraşmışlardır. Bu 
durum da Hippi geleneğindeki yalın sade bir yaşam şeklinin ön plana çıktığını göstermektedir. Müziğe 
yansımalarda yine bu düşünce doğrultusunda olmaktadır.

Giyim tarzı ise uç noktaları ifade eden bir görünüm  ile karşımıza çıkmaktadır. Belli bir felsefe çerçeve 
içerisinde kendilerine uygun bol paça, püskül, canlı renkler, gözlükler, bandanalar düşüncedeki rahatlığı 
kıyafetlere de yansıtmıştır. Çünkü Hippi geleneği denildiğinde ilk akla gelen desenli bir kazak ile kullanılan 
geniş paçalı pantolonlar olmuştur. Saç modelleri de yine bohem bir tarzı ifade etmektedir.

Hippilerin müzik tarzlarında Dünya’da büyük yankı uyandıran ve beğenilen Blues, Rock ve psikedelik  
türlerini görebiliriz. Müziğe olan bu yansımalar çalışma boyunca bahsettiğimiz endüstriyel yapının sos-
yo-kültürel ortama etkisi ile beraberinde getirdiği yansımalar dikkat çekmektedir. Hippi çocukları özellikle 
belli bir sisteme, düzene, ekonomiye, eğitime karşı çıkış olan protesto müziklerini yani isyanı beraberinde 
getiren ve eleştiren müzik yapılarını tercih etmişlerdir. Müziğin tün Dünya’ya aktarım gücünden 
faydalanarak döneme damgasını vuran kısmi eleştirel müzik formlarını kendi müziklerine yansıtmışlardır. 
Yoğun iş koşullarının ardından sisteme ve köleliğe karşı duruşun müziği olan Blues’ u ve siyasi düzene 
aykırı tavır sergileyen, eleştiren Rock müziğini benimsemiş ve yansıtmışlardır. 

Düşünce felsefelerinde zıtlıklara karşı duran ve bunları müziklerine de yansıtan Hippi çocuklar kıyafet-
lerinde de yine bu tarzı yansıtacak kıyafet modellerini seçmeleri göz ardı edilemez. Kıyafetlerinde kahve-
rengi renginin ve saçaklı parçaların sık kullanımı aslında Kızılderililerin rahat ve belli bir sistemden uzak 
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yaşama şekillerine gönderme yapmaktadır. Hippi çocuklarının özellikle kıyafetlerinde kahverengi tonlarını 
tercih etmeleri toprakla uğraşan çiftçi kesimini ayrıca pamuk tarlalarında çalışan ve Blues müziğinin de 
doğuşuna katkı sağlayan işçi sınıfını temsil ettiğini göstermektedir. Saçaklı ve püsküllü kumaşların seçimi 
ise özgürlüğün simgesi olan kuşların kanadına benzetilmektedir. Kazaklarındaki karışık ve renkli desenler 
de evrenin tüm renklerinin bir parçada toplandığını yani bir harmoniyi yansıttığı düşünülebilir. Bol paça 
pantolonlar, mini etek ya da uzun mikro etekler ile oldukça salaş ve rahat bir taraz yakalayan Hippi çocuk-
ların bu kıyafetleri de Rock Roll ve Twist müziğinin ritmik yapılarındaki müziksel forma gönderme yaptığı 
ifade edebiliriz. Barış sembolünün her Hippinin kolyesinde, dövmesinde ya da kıyafetinin herhangi bir 
yerinde kullanması yine o dönemde büyük yankı uyandırmış Beatles grubunun barış üzerine yazdığı şarkı 
sözlerinin içeriği ile bağdaştırmak mümkündür. Yine Beatles grubu birçok müzik tarzına kapı açmasının 
yanı sıra yenilikçi yaklaşımı ile hem Hippi geleneği müziğine hem de kıyafet ve saç imajları  ile o dönemin 
modasına yön vermişlerdir. Bu durumda müzik sahnesinin dışında gelişen sosyal ve kültürel bir devrim 
olarak nitelendirilebilir.

Gizemli bir görünüm yaratan büyük şapkalar ve gözlükler Türkiye’de 60’lı yıllarda popülerliğe ulaşmış 
Anadolu Rock müziğindeki sanatçılara (Cem Karaca, Erkin Koray, Moğollar vb.) ve tarzlarına yönelik 
yapılmış bir hareket olduğu düşünülebilir. 

Bu yaklaşımlara dayanarak, Hippi çocuklarının, müzik tercihleri de seçtikleri kıyafetler de Dünya’nın 
siyasal boşluklarından ortaya çıkan ve bir gelişme göstermektedir. Bir bakıma pasif bir direniş sergileyen 
bir topluluk olduğunu ve hala günümüzde felsefi olarak olmasa da kıyafet ve müzik türü olarak benimsen-
diğinin kanıtı olarak etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz.

SONUÇ
Bu çalışmada kıyafet ve hareketlerin parçası olan altmış sekiz kuşağındaki hippi geleneğinin müzi-

ğe yansımalarından yola çıkılarak popüler kültür etkisi ile önem kazanan 1960 dönemindeki pop müzik 
anlayışı ve Hippi geleneği ele alınmıştır. Endüstri ile şekillenen müziksel çerçevede gelişen olayların içe-
risinde yatan estetik bir görünüme sahip olan bu gelenek 1960-1970 yıllarının müzikal formlarına vurgu 
yaparak dönemin getirdiği birikimin bugünkü müziğin üzerindeki etkisini göstermektedir. Özellikle 1960 
yılında kendini göstermiş olan Altın Mikrofon yarışması dönemin müzisyenlerine yeni bir çalışma sahası 
sağlamış ve birçok müzik türünün de benimsenmesine yol açmıştır. Ortaya çıkan müzik grupları, müzik 
türleri popüler kültür bünyesinde anlatılmaya çalışılmıştır. 

1940’lardan 1970’lere kadar ele alınan Hippi geleneği ve yansımaları olan kıyafetlerin müziksel özellik-
leri popüler kültürün etkisinden yola çıkılarak değerlendirilmiştir. Toplumların gelişmesine katkı sağlayan 
müziğin etkileri, savaşların getirisi, politik yapılanmalar ve ekonomik gelişmeler bu dönemde de göze 
çarpan önemli süreçler olmuştur. Müzik üzerine yapılmış veya yapılacak olan tüm çalışmalarda estetik gö-
rünüm anlayışı sanatsal faaliyetlerin doğmasına yardımcı olurken aynı zamanda da üretilen ya da yaratılan 
müziğin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır. Popüler kültürün ortaya çıkışında temel görülen 
kapitalizm etkisinin dışında gelişim gösteren Hippi geleneği ve yansımalarının müziğe olan etkilerinin 
sonuçları ortaya çıkarılmıştır.

KAYNAKÇA
Aksu, C. (2008). Türk Müzik Devrimine Güncel Bakış Sonuçtan-Sürece, Süreçten Günümüze Yeni Çıkarımlar. Atatürk 

Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi, 13, 17-26, Erzurum.

Aydoğan, F. (2004). Medya ve Popüler Kültür, MediaCat Yayınları, İstanbul.

Dilmener, N. (2014). Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: Hafif Türk Müzik Tarihi, İstanbul.

Erkal, M. E.(2014). 1938-1980 Dönemi Türkiye’de Sosyal Yapı ve Dinamikleri. Sosyoloji Konferansları No:53, 157-
185.

Erol, A.(2002). “Popüler Müziği Anlamak: Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam”, Bağlam Yayınları, 
İstanbul.

Karakoç, E. (2010). Medya Aracılığıyla Popüler Kültürün Aktarılmasında Toplumsal Değişkenlerin Rolü.  Gümüşha-
ne Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt(2), 3. Gümüşhane. 



Ş.Orçun AKGÜN • 325 

Mustan Dönmez, B. Doğan, E. (2016). Türkiye’de Altmış Sekiz Kuşağı Dünya Algısının Popüler Müziğe Yansıması. 
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt/Vol.2, Sayı/No.1, 45-75, Malatya.

Özeren, A. (2005). Popüler Müzik ve Toplumsal Yaşam Kalitesi. II. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu, 17-18 
Kasım, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Eskişehir.

Schudson, M. (1999). “ Popüler Kültürün Yeni Gerçekliği, Akademik Bilinç Ve Duyarlılık” Popüler Kültür Ve İktidar, 
Der: Nazife Güngör, Vadi Yayınları, Ankara.

Stuart, H. & Jeferson,T. (1976). Resistance Trough Rituals- Youth subcultres in post-war Britain, Hutchinson & Co. 
Publishers.

Şimşek, Ş. (2010). Yaşam Tarzı Üzerinde Popüler Kültürün Belirleyiciliği Ve Kitle İletişim Araçlarının Etkisi: Türki-
ye’de Punk Kültürü Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Türköne, M.(2008). Darbe Peşinde Koşan Bir Nesil: 68 Kuşağı. Nesil Yayınları, İstanbul.

Ünlü, C.(2004). Git Zaman Gel Zaman Fonograf Gramofon Taş Plak. Pan Yayıncılık, İstanbul.

İnternet Kaynakları
https://dusunbil.com/hippi-kulturu-neden-en-gozden-dusmus-alt-kulturdur/ (erişim tarihi: 27.05.2019).

www.milliyet.com.tr/Hippilik-hakkinda-30-sey-molatik-4589/ (erişim tarihi: 16.12.2019).

https://www.turkcebilgi.com/the_beatles (erişim tarihi:16.12.2019).

www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/anadolu-rock-muzigin-unutulmaz-5-efsane-ismi-40614251 (erişim tarihi: 
16.12.2019).

www.sozluk.gov.tr (erişim tarihi: 16.12.2019).





Aslıhan ERUZUN ÖZEL • 327 

KLASİK KEMENÇE İCRA ÜSLÛBU KARŞILAŞTIRMASINDA 
TANBÛRÎ CEMİL BEY VE ALEKO BACANOS 

Aslıhan ERUZUN ÖZEL1

Özet
Onsekizinci yüzyıla kadar Osmanlı’nın genellikle Balkan ve Batı Anadolu bölgelerinde çalınan yaylı 

çalgılarından klasik kemençe (tırnak kemençe / kemençe rumî / armûdî kemençe), kabasaz takımlarında 
çalınarak eğlence müziği sektöründe yaygın bir halk çalgısı rolünü üstlenmiştir. Zaman içerisinde, sahip 
olduğu tınının çekiciliği ve rebap, ney gibi uzun ses verebilme özelliğine sahip olması sebebiyle saray fa-
sıllarındaki incesaz topluluklarında yerini almayı başarmıştır. Yirminci yüzyıl başlarında İstanbul’a gelen 
fonograf ve gramofon ses kayıt teknolojisiyle beraber, dönemin pekçok usta sanatçısı tanınmaya başla-
mıştır. Taş plakların yayılmasıyla Tanbûrî Cemil Bey (1871-1916) tarafından seslendirilen pek çok eser ve 
taksim kayda alınırken, Aleko Bacanos (1888-1950) da yaklaşık aynı dönemlerde kayıtlar bırakmıştır. Kla-
sik kemençe için yapılacak karşılaştırmalı bir üslup - tavır incelemesinde en sağlıklı sonuca ulaşılabilmesi 
bakımından kovanlar yerine taş plak ve makara kayıtlarından yararlanılması düşünülmüş, bu çalışma için 
Tanbûrî Cemil Bey ve Aleko Bacanos örneklemleri seçilmiştir. Her iki sazendenin de iki taksim ve iki eser 
icrasının transkripti yapılmış, kullanılan süslemeler, yay teknikleri ve eser yorumlama anlayışları ayrıntıla-
rıyla incelenmiştir. Tespit edilen icra özelliklerinde bulunan birbirine benzer gruplar kategorize edilmiş, en 
fazla, en az ve ortalama sıklıkta yapılan özellikler belirlenmiştir. Yaklaşık olarak aynı dönemlerde müzik 
yaptıkları varsayılan biri Türk ve biri Rum iki kemençe üstadının icraları karşılaştırıldığında, birbirine 
benzeyen ve benzemeyen tavır özelliklerine ait somut veriler elde edilmiştir. Bu veriler kapsamında döne-
min icrası bakımından farklılıkların ve etkileşimlerin neler olduklarına yönelik saptamalarda bulunmak, bu 
çalışmanın amacını oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Klasik kemençe, Tanbûrî Cemil Bey, Aleko Bacanos, icra üslubu.

TANBÛRÎ CEMİL BEY AND ALEKO BACANOS IN CLASSICAL 
KEMENCE PERFORMANCE STYLE COMPARISON

Abstract
Until the eighteenth century, it was played in classical kemençe (nail kemençe / kemençe rumî / pear 

kemençe), usually played in the kabasaz ensembles of Balkan and Western Anatolia regions of the Ottoman 
Empire, and played a common folk instrument role in the entertainment music sector. Over time, because 
of the attractiveness of the timbre and rebap, ney, such as the ability to give a long voice has succeeded 
to take its place in the incesaz ensembles in palace chapters. With the phonograph and gramophone sound 
recording technology that came to Istanbul in the beginning of the twentieth century, many master artists of 
the period began to be recognized. With the spread of the gramophone, Tanbûrî Cemil Bey (1871-1916) re-
corded many works and chapters, while Aleko Bacanos (1888-1950) left records about the same period. In 
a comparative style analysis for classical kemençe, gramophone and band recordings were used instead of 
phonographs in order to reach the most accurate results. Therefore, Tanbûrî Cemil Bey and Aleko Bacanos 
samples were selected for this study. Two improvisations and two musical works played by both musicians 
were transcribed. The ornaments used, bow techniques and their understanding of interpretation of music 
were examined in detail. The similar groups in the playing characteristics were categorized and the ones 
with the highest, minimum and average frequency were determined. Comparing the performances of the 
two Turkish and Greek kemençe masters, which we assume to perform music during the same periods, 
concrete data on similar and dissimilar attitudes were obtained. The purpose of this study was to determine 
the differences and interactions in terms of the music of the period.

Keywords: Calssical kemençe, Tanbûrî Cemil Bey, Aleko Bacanos, performance style.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi, aozel@yildiz.edu.tr
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Giriş
Araştırmaya yön veren Türk makam müziği çalgılarından klasik kemençenin icra üslubu konusu, önce-

likle üslup kavramının tam karşılığının tarifini gerektirmiştir. Ancak, müzik terminolojisi ile ilgili kaynak-
lar tarandığında, çelişkili ifadelerle karşılaşılmıştır. Tavır kavramı için de benzer tanımların yapılmasının 
tespiti sonucunda, çoğunlukla söylenilegelen tek bir bakış açısı üzerinden üslup ve tavır tanımının yapıl-
ması düşünülmüştür. Buna göre üslup için; stil, anlatma, yol, oluş anlamına gelen, bir türün kendine özgü 
anlatış biçiminin genel tanımıdır, tavır için ise;  üslubun içinden doğmuş ve bir sanatçıya / kişiye özel olarak 
özgünleşmiş anlatış biçimidir denilebilir. 

Türk Dans Antropolojisi’ne Giriş adlı çalışmasında Türker Eroğlu da (aktaran Eroğlu, 2014) mimaride-
ki genel akım ve biçimlerle müzik biçimlerini karşılaştırmış ve benzer ifadelerle; “biz de bir ilin veya bir 
bölgenin genel olarak müzik icra biçimlerine o yörenin “Uslûbu”; o yöredeki kişilerin kendine özgü icra bi-
çimlerine ise “O yörenin tavrı” denilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz” tanımlamasını yapmıştır. 

Benimsenen “şey”in nasıl yapılacağına ilişkin izlenen bir yol olarak tanımlanan bir başka ifadede üslup, 
genel olarak insanlar tarafından kullanılan yol ve yönteme yönelik bir kavram olarak tarif edilir (Ersoy, 
2017, s.303). Ersoy, müziğin ontolojik olarak evrende tüm toplumların sahip olduğu bir olgu olmasının yanı 
sıra üslup söz konusu olduğunda çok belirgin biçimde farklılıklar doğduğuna dikkat çekerek, kültürlerarası 
farklılıktan doğan müziksel üslupların farklılığını, hatta aynı müzik kültürü içerisinde dahi her bireyin aynı 
yoldan gitmediğini vurgulamıştır. Üslup eksenli müzik kültürü/geleneği denildiğinde aynı müzik kültürü 
içinde bile, herkesin kolektif ve istisnasız biçimde aynı şeyi düşündüğü, bu düşüncelerin aynı dinamiklerle 
ortaya çıktığı gibi bir yaklaşım yanılgıdan ibarettir (Ersoy, 2017, s.313).

Üslûp ve tavır tanımlarından yola çıkılarak, araştırma konusunun başlığının “Klasik Kemençe İcra Üs-
lûbu Karşılaştırmasında Tanbûrî Cemil Bey Tavrı ve Aleko Bacanos Tavrı” olarak değerlendirilmesi daha 
doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Çalışmanın Amacı
Klasik kemençe üslubuna yeni boyutlar getiren sazendeler arasından Tanburi Cemil Bey ve Aleko Baca-

nos’un incelemeye alınmalarının en önde gelen nedeni, arşivlerde ses kayıtlarına en fazla rastlanılan ilk Türk 
ve ilk Yunan kemençe sanatkârları olmalarıdır. Yirminci yüzyılın  yaklaşık ilk yarısını kapsayan bu dönem, 
İstanbul’un kültürel yapısının ve müziğinin klasik kemençe icralarına nasıl yansıdığını tarif etmektedir. 

Çalışmanın Sınırlılıkları
Tanburi Cemil Bey (1871 - 1916) ve Aleko Bacanos (1888 - 1950) tarafından icra edilmiş iki saz eseri 

ve iki taksim bu çalışmanın analiz konusu olmuştur. Saz eserleri icraları incelenirken, sazendelerin yapmış 
oldukları sadece eser dışı yorumlar değerlendirilmeye alınmıştır.

Tanbûrî Cemil Bey:

Hüseyni Taksim  (Albüm Adı: Külliyat, Kalan Müzik, 2016) 3’ 11’’

Segâh Taksim  (Albüm Adı: Külliyat, Kalan Müzik, 2016) 3’ 30’’

Zeybek Havası (Albüm Adı: Külliyat, Kalan Müzik, 2016) 3’ 37’’

Çeçen Kızı  (Albüm Adı: Külliyat, Kalan Müzik, 2016) 3’ 06’’

Aleko Bacanos:

Hüseyni Taksim  (Albüm Adı: Kemençe, Kalan Müzik, 2005) 3’ 28’’

Mahur Taksim (Albüm Adı: Kemençe, Kalan Müzik, 2005) 3’ 13’’

Yegah Longa (Albüm Adı: Kemençe, Kalan Müzik, 2005) 3’ 21’’

Rast Oyun Havası (Albüm Adı: Kemençe, Kalan Müzik, 2005) 3’ 00’’



Aslıhan ERUZUN ÖZEL • 329 

Klasik Kemençe İcra Üslûbunun Özellikleri:

Genel hatlarıyla üç ana başlık altında sıralanabileceği düşünülen özellikler, şimdiye kadar yapılmış çe-
şitli araştırmalardan elde edilen verilerin genel bir özeti niteliğindedir:

Süslemeler: Çarpma, trill, glissando, vibrato, grupetto, mordan, pizzicato.

Yay Tekniği: Legato, staccato, kırık yay.

Yorumlama: Çift sesler, dizi veya dizinin bir kısmı, ezgi tekrarı, durma / bekleme, ritmik hız, hızlanma, 
yavaşlama, ritmik ezgi.

Ancak bu çalışma için değerlendirilmeye alınan süsleme, yay tekniği ve eser yorumlama kriterleri daral-
tılarak sınırlandırılmaya gidilmiştir. Süslemeler için trill, glissando, grupetto; yorumlama için de çift sesler, 
dizi / dizinin bir kısmı, ezgi tekrarı, durma / bekleme, ritmik ezgi yapıları ele alınmıştır. Yorumlamada yer 
alan dizi ya da dizinin bir kısmı tabiriyle, dörtlü, beşli, altılı, yedili ve oktav derecelerinde yapılan ezgi 
zincirleri, kademeli motif kullanımları ya da sadece perdelerin ard arda dizilişi, iniş ve çıkışlar, bazen bu 
hareketlerin karışık kullanımları da bu kategoriye dahil edilerek değerlendirilmiştir. 

Çalışmada Kullanılan Yöntemler

Kayıtlar dinlenerek, tespit edilen eser dışı yorumlar, süreleriyle kategorize edilmiştir. Taksimlerde yapı-
lan belirgin süslemeler için de aynı yöntem uygulanmıştır. 

Tanbûrî Cemil Bey (1871 - 1916)

Türk makam müziğinin en önemli icracıları arasında bulunmaktadır. Klasik fasıl ve makam bilgisi bakı-
mından döneminde “yüksek bir zevkin temsilcisi” olmuştur. Tanbur, kemençe, viyolonsel, yaylı tanbur ve 
lavta icracılığını ileri seviyelere taşımıştır. İcracılığında gösterdiği virtüozitenin yanı sıra besteciliğinde de 
kuvvetli oluşu, 40 kadar eserinin zamanımıza ulaşmasının kanıtıdır. 

Türk taş plakları içinde piyasası olan, değeri altınla ölçülen plaklar, Cemil Bey’inkilerdir. Plaklara çaldı-
ğı peşrevler, saz eserleri, taksimler, sirtolar, zeybek havaları da en az çalgılar kadar çeşitlilik gösterir (Ünlü, 
2004, s.192, 194).  Cemil Bey, yaşadığı dönemde taksim formunun gelişmesine öncülük ederek, makam 
bilgisine ve bestecilik yeteneğine nasıl bir estetik üslûp kazandırılacağını tarif niteliğinde geleceğe taksim 
kayıtları bırakmıştır. Cemil Bey’in kendi plakları için yapmış olduğu değerlendirmeleri yazdığı defter, ge-
lecek kuşaklara bir önemli arşivin yaratıcısı tarafından nasıl özeleştiriye tutulduğunu gösteren önemli bir 
belgedir. Cemil Bey plaklarının zamanla öğretici nitelikte bir meşk aracı olarak kabul edilmesine vurgu ya-
pan Cemal Ünlü (2004, s.183, 194), tanbur, kemençe, lavta, yaylı tanbur ve viyolonsel icralarının, çalgıların 
üslubu üzerine yapılan pek çok araştırmaya da konu olduğundan bahsetmiştir.  

Bu araştırmalardan biri olan Binnaz Başar Çelik’in Yüksek Lisans tezinde, Cemil Bey’in taksimlerini 
genellikle iki bölümlü yaptığına dikkat çekmiştir; a) giriş ve gelişme, b) meyan ve karara gidiş (Başar Çe-
lik, 1995, s.41). Cemil Bey’in taksim özellikleri hakkında Başar Çelik çalışmasında;

Taksimlerini kullandığı bölümler üç veya dört cümleden oluşan periodlardan meydana gelmektedir… 
Karar verdikten sonra cümle sonuna bir kuyruk ekleyip tekrar aynı sesle veya başka sesle karara gitmekte-
dir… Elimizde bulunan kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla Tanburi Cemil Bey’in sağ el tekniğinde artikülas-
yon ne olursa olsun, bağlı ve akıcı bir çalış üslubu vardır. Çoğu zaman yay değiştirdiği belli olmaz… Sağ 
el tekniğindeki bir diğer özellik de staccatolu çalışıdır. (Başar Çelik, 1995, s. 14, 41)sonuçlarına ulaşmıştır. 
Cemil Bey’in kendine ait teknik ve müzikal değerleri ifade etmesi eser icralarından ziyade taksimleriyle 
mümkün olmuştur. Süslemeler, eklenen motifler, eserlerin yeni yorumları yanında özellikle gazeller ve 
taksimler ustalıkların belirlenmesinde önem kazanmıştır (Özgen, 2012, s.103)

Aleko Bacanos (1888 - 1950)

Rum asıllı kemençe sanatçısı ve bestekârdır. Babası Lavtacı Lambo’nun, dayısı Kemençeci Anastas’ın, 
Kemençeci Todori ve Sotori kuzenlerinin ve ağabeyi Udi Yorgo Bacanos’un müzisyen olmaları sebebiyle, 
müzikle iç içe bir çevrede yetişmiştir. Müziğe önce keman ile başlayan Bacanos, kemençede karar kılarak 
ömrü boyunca müzik piyasalarındaki fasıllarda bulunarak, kemençenin tanınmasına vesile olmuştur. Pek 
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çok soliste eşlik etmiş, plak kayıtları doldurmuş ve yurtdışı konserler vermiş sanatçı, aranağmeler başta 
olmak üzere, 13 kadar sözlü eser bestelemiştir.

Aleko Bacanos’un son dönemlerinde kendisinden kemençe dersleri almayı başarabilmiş olan Nihat 
Doğu (Yalgın, 2009), anılarından bahsederken, gençlik yıllarındaki piyasa müziği olarak tabir edilen fasıl 
ortamlarında yıllarca çalışmış olan Aleko Bacanos ve çevresindeki müzisyenler için taksim üzerine çok 
önemli bir bilgiyi aktarmıştır: 

Eski icracıların dikkat ettiği bir husus vardı, Aleko da yapardı. Taksimi yaparken ne yapar eder yegâh 
perdesine düşer, onu ustalık sayarlardı. Örneğin yavaş yavaş Hicaz karar verecek gibi olur, pat diye yegâha 
düşer, sonra tekrar Hicaz karar ederlerdi. (Yalgın, 2009, 73)

Aleko ve Yorgo Bacanos kardeşlerin icraları, yaşadıkları dönemin gazino kültürü içerisinde şekil almış 
ve gelişmiştir. Gazinolarda icra edilen fasıl müziği, ortamın ciddiyetine bağlı olarak bir süre daha klasik 
fasıl anlayışıyla devam etmiştir (Papas ve Şentürk, 2016, s.250).

Değerlendirme Sonucu Sanatçıların Tavır Özelliklerine Ait Belirgin Bulgular:

Kayıtlardan dinlenilerek süreleri tespit edilen süsleme elemanları ve yorumlama özelliklerinin en fazla, 
orta sıklıkta ve en az sıklıkta yapılan hareketlerinin büyüktür > işareti ile sunulmasına karar verilmiştir. 

Tanbûrî Cemil Bey:

Hüseyni Taksim’in süslemeleri en fazladan en aza sırasıyla; glissando > grupetto > trill.

Hüseyni Taksim’in yorumlama özellikleri en fazladan en aza sırasıyla; ritmik ezgi > dizi/dizinin bir 
kısmı > durma > ezgi tekrarları > çift sesler.

Segâh Taksim’in süslemeleri en fazladan en aza sırasıyla; glissando > grupetto > trill.

Segâh Taksim’in yorumlama özellikleri en fazladan en aza sırasıyla; dizi/dizinin bir kısmı > ezgi tekrar-
ları > durma > çift sesler.

Zeybek Havası’nın süslemeleri en fazladan en aza sırasıyla; glissando > trill.

Zeybek Havası’nın yorumlama özellikleri en fazladan en aza sırasıyla; çift sesler > ezgi tekrarları > dizi/
dizinin bir kısmı.

Çeçen Kızı’nın süslemeleri en fazladan en aza sırasıyla; glissando = trill.

Çeçen Kızı’nın yorumlama özellikleri en fazladan en aza sırasıyla; ezgi tekrarları > dizi/dizinin bir kıs-
mı > çift sesler.

Aleko Bacanos:

Hüseyni Taksim’in süslemeleri en fazladan en aza sırasıyla; glissando > grupetto > trill.

Hüseyni Taksim’in yorumlama özellikleri en fazladan en aza sırasıyla; ezgi tekrarı > dizi/dizinin bir 
kısmı > durma.

Mahur Taksim’in süslemeleri en fazladan en aza sırasıyla; glissando > grupetto > trill.

Mahur Taksim’in yorumlama özellikleri en fazladan en aza sırasıyla; dizi/dizinin bir kısmı > durma > 
ezgi tekrarları.

Yegâh Longa’nın süslemeleri arasında sadece glissando tekniği belirlenebilmiştir. 

Yegâh Longa’nın yorumlama özellikleri arasında sadece çift sesler tespit edilebilmiştir. 

Rast Oyun Havası’nın süslemeleri en fazladan en aza sırasıyla; glissando > trill > grupetto.

Rast Oyun Havası’nın yorumlama özellikleri en fazladan en aza sırasıyla; dizi/dizinin bir kısmı > ezgi 
tekrarları > durma.
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Değerlendirme Sonuçları

Örnek eserlerin süre hesaplamalarının incelenmesi sonucunda Tanbûrî Cemil Bey’in tavır özelliklerine 
yönelik genel değerlendirmede:

Süslemeler kategorisinde; glissando > grupetto > trill,

Yorumlama özellikleri kategorisinde ise; dizi/dizinin bir kısmı > ritmik ezgi > ezgi tekrarları > durma > 
çift sesler sıralamaları oluşmuştur.

Aleko Bacanos’un örnek eserlerinin süre hesaplamalarıyla tavır özelliklerine yönelik genel değerlendir-
mede ise:

Süslemeler kategorisinde; glissando > grupetto > trill,

Yorumlama özellikleri kategorisinde ise; dizi/dizinin bir kısmı > ezgi tekrarları > durma > çift sesler 
sıralamaları oluşmuştur. 

Sonuç
İki sanatçının tavır özellikleri karşılaştırıldığında görülmektedir ki, değerlendirilmeye alınan eserlerin 

incelenmesi sonucunda, her ikisinin de süsleme ve yorumlama özellikleri birbirine çok benzemektedir. 
Klasik kemençenin üslup özelliklerini her iki sanatçı da icralarına fazlasıyla yansıtmışlardır. Tanbûrî Cemil 
Bey’in yaşça Aleko Bacanos’tan büyük olması sebebiyle, Aleko Bacanos’un Tanburi Cemil Bey’in taş plak 
kayıtlarından istifadede bulunmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak her ne kadar kemençenin üslup 
özelliklerinin neredeyse analizlerde aynı çıktığı sonucu elde edildiyse de, Aleko Bacanos’un belirgin bir 
farkla Cemil Bey’den  ayrı düştüğü tavır özellikleri tespit edilmiştir. 

İki müzisyenin birbirlerinden tamamen ayrılan icra tavır özellikleri gösteriyor ki, karşılıklı bir etkile-
şimden çok yakın ve uzak çevrelerinden etkileşim ortak noktaları olmuştur. Tanbûrî Cemil Bey’in pizzica-
to ve müzik motiflerinde oktavdan tekrarlar kullanması, ikili çarpmalarının ve mordan yapılarının çeşitli 
varyasyonlarına ustalıkla yer vermesi sanatçıya özgü bir özellik katmıştır. Aleko Bacanos’un da ikili çarp-
malardan daha çok neredeyse her perdede glissando kullanmış olması ve uzun seslere yer vermesi, Yunan 
icra kültürünün bir yansıması olarak hissedilmektedir. Aleko Bacanos’un taksimlerinde uyguladığı dizisel 
hareketler ve dinamik icra anlayışı, dönemin hemen hemen her icracısının bir özelliği niteliğindedir. 

Yaklaşık aynı dönemlerde yaşamış iki ünlü kemençe sanatçısının İstanbul merkezinde yaşamış olması 
ve bu merkezin hemen hemen her müzisyeninin birbirinden etkilenmesinin kaçınılmazlığı, İstanbul’a ait 
bir müzik kültürünün varlığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Klasik kemençe icrası ve etkileşim konusunda 
kemençeci Vasilaki ile Cemil Bey’i karşılaştıran General Pertev Demirhan, Cemil Bey’in kemençeci Va-
sil’in taksim ve peşrev tavırlarından çok istifade ettiğini; sonradan kendisinin de kemençeye heves ederek 
bu sazda dahi harikulade bir kudret gösterdiğini; hatta -bilhassa tiz makamlarda- üstad Vasil’i geçtiğini 
belirtmiştir (Ayvazoğlu, 2001, 107).

Marco Jouste, bu iki müzik arasındaki bağın geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır diyerek, 
Yunan müziğinin Osmanlı müziğinden izler taşıyan Anadolu Rum Müziği’nden etkilendiğini belirtmiştir. 
Yazar, her iki kültürün de birbirinden izler taşıdığına ve etkileşimlerin kaçınılmaz olduğuna ışık tutmuştur 
(Jouste, 1999, s.107). Dolayısıyla analizde yer alan Tanbûrî Cemil Bey’in ve Aleko Bacans’un halk ezgile-
rini andıran benzer motifler kullanmış olmaları, samimi halk müziği çatısı altında kültürlerin birbirlerine ne 
kadar girift olarak ilerlediğinin hoş bir göstergesidir.

Ondokuzuncu yüzyıl öncesinde kabasaz takımlarında yer alarak eğlence müziği adı altında köçekçeler, 
tavşancalar, halk ezgileri, oyun havaları, sirtolar, longalar vb formlar icra ederek meyhanelerde ya da me-
sire yerlerinde çalınmaktaydı kemençe. Bu icralar ona kıvrak olabilme, eşlik yapabilme, dem ses verebil-
me, zor tekniğine rağmen diz üzerinde ard arda ezgi sıralayabilme, çarpmalar, vibratolar ve glissandolarla 
yaylı çalgı olabilme özelliklerini kattı. Bu özellikler, zamanımızda klasik kemençe üslubunun temellerini 
oluşturan özellikler olarak taş plaklar aracılığıyla hafızalara kazındı. İncesaz topluluklarında kullanılmaya 
başladığından itibaren ise, tanbur ve ney gibi diğer sazlara tını bakımından uyum sağlamak zorunda kaldı. 
Eserlerin yorumlanış biçimlerine eşlik edebilmek için aşırı kıvrak ve kaydırmalı icradan ayrılarak, sade ve 
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uzun seslerle çalma özelliklerini edindi. Zamanla tiz frekanslarla tınlayan telleri ve gövdesi değişti, kemen-
çe bas frekanslı, tok sesli bir gövde içinde yeniden vücut buldu. 

Kabasaz takımlarının kıvrak edasının izlerini taşıyan kemençesiyle Aleko Bacanos’un ve incesaz ta-
kımlarının kontrollü duruşunu anımsatan kemençesiyle Tanburi Cemil Bey’in tavır özellikleri, onları ka-
yıtlardan dinleyerek büyüyen sonraki nesillerde doğal bir senteze dönüştü. Bugün onların temsil ettikleri 
iki kültür arasında dostça gidip gelen kemençeler, gelecek yüzyılların yeni tavırlarına ışık tutacak nitelikte 
gelişmeye devam etmektedir. 
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SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE YENİ GELİŞMELER VE 
GÜNCEL YÖNTEMLER

Lucia ŞANKO1

Özet
Bilindiği gibi ilk insandan günümüze biçimlendirme isteği ve tasarım hep var olmuştur. Bugünkü ölçüt-

lerimize göre sanat eseri olarak adlandırmamıza rağmen biçim verme arzusuyla gerçekleştirilen yaratılarda 
insanlık tarihinin başlangıcından bu yana elde edilen ustalık nesilden nesle aktarılmıştır. Günümüz sanatı 
artık kitlelerin iletişimini sağlayan tartışmaya açık ortak bir alandır. Bu yüzden ilkeleri ve hedefleri çok iyi 
belirlenmiş nitelikli bir sanat ve tasarım eğitimine ihtiyacımız vardır. Modern sanat ve tasarım eğitimi, fark-
lı düşüncelerin farklı yöntem ve teknikler aracılığıyla ortaya konması sonucunda gerçekleştirilmektedir.

Nitelikli sanatı kavrayabilmek çağdaş bir birey olmanın gerekliliği olduğundan, insanı her yönüyle ge-
liştiren sanat ve tasarım eğitiminin önemi çok büyüktür. Bu yüzden öncelikle yapılması gerekenler sanat 
alanlarının ve tasarım çeşitlerinin netleştirilmesi, bu alanlarda yeteneğe ve ilgiye göre eğitiminin sağlanma-
sı, sanat ve tasarım eğitimi ile diğer eğitim konuları arasındaki ilişkinin saptanması, devamlılığının sağlan-
ması, kavramsal ve uygulamalı çalışmaların niteliklerinin arttırılmasıdır. 

Bu hedefe ulaşmak için sanat yoluyla eğitim ve sanat için eğitim yaklaşımları benimsenmeli, sanat 
ve tasarım bir öğrenme ve aydınlanma yöntemi olarak kullanılırken, sanat adına yetiştirilen bireyler ara-
cılığıyla sanat ve tasarımın salt estetik bir zevkten ibaret olmadığı toplumsal gelişmişlik için gerekliliği 
kanıtlanmalıdır. Sanat ve tasarım eğitiminde yapılacak araştırmalar ve uygulanacak güncel yöntemlerle ev-
rensel olarak donanmış, sorgulayan, geleceğe güvenle bakan bir neslin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Klasik 
eğitimin edilgen yapısından uzaklaşarak, girişken ve toplumsal sorunlara karşı gelebilen yeni bir genç nesil 
yetiştirmenin belki de biricik yolu budur.

Anahtar Sözcük: Sanat, Tasarım, Yöntem, Eğitim

NEW DEVELOPMENTS AND CONTEMPORARY METHODS IN ART 
AND DESIGN EDUCATION

Abstract
As is known, the desire to shape and design has always been existing from the first human to this day. Accord-

ing to the current standards, we call our creations as works of art, but these works of art which are created with 
the desire to shape appear as a consequence of the ingenuity, transferred from one generation to the next since 
the dawn of mankind. Today’s art has become an open area of discussion with the ability to connect masses of 
people. Therefore, we need a quality art and design education with well-established principles and goals.

Since the ability to comprehend quality art is a necessary for being a modern individual, it is significant 
to provide an art and design education that improves a person in all aspects. In this sense, the primary steps 
to be taken should be to clarify the art areas and design types, provide an education in these areas according 
to abilities and interests, determine the relationship between art and design education and other education 
subjects, ensure maintenance and improve the quality of conceptual and applied studies. 

On the other hand, education-through-art and education-for-art approaches should be adopted and art 
and design should be applied as a way of learning. It should be demonstrated through the people educated to par-
ticipate in art, that art and design is not only an aesthetic liking but also a necessity for social development. The 
up-to-date methods in art and design education will help raise a generation that is equipped with universal values, 
questions and a generation that looks forward with confidence. Perhaps, this is the only way to move away from 
the passive structure of the classical education and to raise a young generation that can stand against social issues.

Keywords: Art, Design, Method, Education
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GIRIŞ
Bilindiği gibi ilk insandan günümüze biçimlendirme isteği ve tasarım hep var olmuştur. Bugünkü ölçüt-

lerimize göre sanat eseri olarak adlandırmamıza rağmen biçim verme arzusuyla gerçekleştirilen yaratılarda 
insanlık tarihinin başlangıcından bu yana elde edilen ustalık nesilden nesle aktarılmıştır. Günümüz sanatının 
kitlelerin iletişimini sağlayan tartışmaya açık ortak bir alan olması, çağımızın teknolojik, enformatik geliş-
meleri ve küreselleşme eğitim programlarında ve üniversitelerde değişime ihtiyaç duyulmasının nedenle-
ridir. Yaşamımızın parçası haline gelen görsel bombardıman, çağdaş sanat üretimlerindeki içerik, değişen 
estetik yargılar ve sosyal yaşamdaki kavramsal değişiklikler sanat ve tasarım eğitimi ve eğitmeni hakkında 
tekrar düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Sanatçılar ve tasarımcılar artık düşüncelerini ortaya koymak adına 
teknolojiden yararlanmakta, çağdaş sanatta disiplinler arası yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Artık film, fotoğ-
raf, illüstrasyon, network iç içedir ve yeni sanat ile tasarım anlayışı bu karışımdan doğmaktadır. Günümüz 
sanat ve tasarım eğitiminde post-modernizmin etkisi yadsınamaz. Bu sebepledir ki görsel sanat eğitmenleri 
sanat ve tasarım eğitimindeki yeni oluşumları, yapılanmaları özümsemek durumundadırlar.

20. ve 21.yüzyıl sanat eğitimi düşünsel semiotik (göstergebilim) ile şekillenmekte, önceki dönemlerde 
eğitilenin el becerisi ve yaratıcılığıyla yönlenen sanat eğitimi, modernleşme ve küreselleşmenin etkisiyle 
öğrencinin yaratıcılığını açığa çıkaran üretken bir sürece dönüşmektedir. Sanat tarihi, sanat eleştirisi, es-
tetik gibi teorik donanımların ve teknolojik malzemelerin desteğiyle sanat eğitimi yeniden yapılandırılmış 
olsa da günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. Artık çağdaş sanat eğitimi görsel 
kültür ve eğitime odaklanan post-modern teoriler ve yapısalcılıkla şekillenmek durumundadır. İçeriğinde 
eleştirel düşüncenin yer aldığı bu yeni sanat eğitimi programı görsel kültür eğitimiyle desteklenmelidir. Bu 
yaklaşımla birlikte sanat pratiği kadar çevremizi kuşatan moda, reklam, dijital dünya, kısaca görsel kültür 
de sanat eğitiminin kapsamını genişletmek adına programda yer almalıdır. Ancak bu şekilde günlük yaşam 
ve sanat arasındaki sınırları kaldırmamız, sanat yaşamımızla özdeşleştirebilmemiz mümkün olabilecektir. 
Küreselleşen çağdaş dünyamıza eşdeğerde bir sanat ve tasarım eğitimi ancak bu şekilde sağlanabilir:

A) Disiplinler Arası Sınırlar Kaldırılmalıdır
Multidisipliner terimi farklı disiplinlerle eş zamanlı araştırma yapmak anlamında kullanılırken disiplin-

ler arası yaklaşım bilgi ve metodun bir disiplinden diğerine aktarılmasını ifade etmektedir. Transdisipliner 
bakış açısı ise disiplinlerin arasında, karşısında ve ötesinde olanlarla ilgilenmektedir. Günümüzde tasarım 
ve sanat eğitimi multidisipliner ve disiplinler arasıdır. Kavramsal olarak bakıldıklarında tüm bilimler ve 
sosyal alanlarla ilgili olmalarına rağmen bu alanların içinde yer almamaktadır. Bu yüzden ancak transdisip-
liner yaklaşımla gerçekliğin tüm aşamalarını kapsayan daha bütüncül bilgi ve uygulamaya ulaşarak daha 
ideal bir gelecek yaratabiliriz.

Günümüzün küreselleşen dünyasında teknolojik gelişmeler disiplinler arası yaklaşımın kaçınılmaz hale 
gelmesine, farklı bilgi alanlarının ve yeni biçimsel formların keşfedilmesine neden olmuştur. Kavramsal 
akım ve sonrasında post-modernizmle birlikte teorinin sanata katılımı felsefe, edebiyat, psikoloji, sosyoloji 
ve tarih gibi disiplinleri de sanatla ilişkilendirmiştir. Politik, ekonomik ve teknolojik bakış açılarının sanat 
ve tasarım eğitimine katılması kaçınılmaz olmuştur. Günümüz sanat eğitiminde artık resim, heykel, tasa-
rım, seramik, baskı-resim ve grafik tasarım arasında keskin sınırlar yoktur. Reklamlar, posterler, network, 
kitaplar gibi görsel tasarımların yorumlanmasına duyulan ihtiyaç, yeni metodolojilerin gerekliliğini, görsel 
kültürle günlük yaşamın bağlılığına odaklı sanat eğitimini gerekli kılmış, sosyal, teknolojik değişimler di-
siplinler arası entegrasyona neden olmuştur.

B) Sistematik Düşünce ile Yaratıcılık Desteklenmelidir
Günümüzün karmaşık post-endüstriyel, dijital ve sürekliliğe odaklı toplumunda tasarım eğitiminde ve 

çağdaş sanatta “yaratıcılık” sistematik düşünce ile gelişebilmektedir. Tasarımın amacı sadece bireysel ürün-
ler değil, havaalanı, hipermarket, banka sistemleri, bilgisayar networkleri gibi bir sistem ve bir çevre yarat-
maktır. Bu yüzden post-modern bir disiplin olarak tasarım, sanat ve bilimi birleştirerek yepyeni bir yaşam 
modeli sunmaktadır.

Sistematik düşünce soyutlanmış bileşenlerden çok, bileşenler arası ilişkiye dayalıdır ve her tamamlayı-
cının diğer tamamlayıcılara bağımlılığını öngörmektedir. Parçalardan çok bütüne odaklı olması sistemdeki 
mikro detayları kavrayarak “büyük resmi” görmemizi sağlamaktadır.
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Sistematik ve yaratıcı düşünce yeterliliği tasarım eğitiminde ve çağdaş sanat eğitiminde çok önemlidir. 
Karmaşık sistemin problem çözümünde, sistematik düşünce çeşitli öğelerin farklı ilişkilerle anlaşılabil-
mesini sağlamaktadır ve parçalardan çok bütünselliğe, ilişkilere odaklanarak yaratıcı düşünce için iyi bir 
çerçeve oluşturmaktadır.

C) Görsel Kültürün Yaşam ile İlişkisi Sağlanmalıdır
Yaratıcılığın ve sanatsal zekânın belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesinde eğitim-öğretim 

önemli bir faktördür. Bireyin doğru seçilen bir sanat dalında yeterlik kazanması, o kişinin zihninin en geniş 
anlamda kullanılması demektir. Eser oluşturma sürecinde duyguların yanında bilişsel düşünme vardır. Bu 
süreç bireyin yeteneklerinin, yaşamla, çevresiyle bağıntılı biçimlenmesini sağlarken, eleştirme, denetleme 
ve yargılama yetilerini de geliştirecektir. (Ünver, 2016: 870)

Önceki dönemlerde her şeyin keskin sınırlar ve manifestolarla ayrıştırıldığı ortam, her şeyin iç içe geç-
tiği post-modernizmle artık farklılaşmıştır. Görsel sanatlar ve kitle iletişim araçları, günlük yaşam ve sanat 
arasındaki sınırları, elit ve popüler kültür ayrımını kaldırmıştır. Sanatçı ve tasarımcılar sanat üretmenin yanı 
sıra, sanatın, tasarımın anlamı ve sanat yapıtı ile galeri ve müzelerin, tasarım ve yaşamın ilişkisini sorgula-
mışlardır. Yaşamın ve varlığın doğru biçimde sorgulanması bir gerekliliktir ve bu estetik, eleştiri ve sanat ta-
rihiyle birlikte yapılmalıdır. Eğitim sürecinde görsel algı yeteneğini geliştiren birey sadece varlığın görünen 
yönlerini algılamakla kalmayıp, varlıklar arasındaki ilişkileri sorgulamakta, varlığın görünmeyen değerlerini 
hissederek bu değerler üzerinden yeni ve anlamlı ilişkiler kurmaktadır. Çağdaş kültürün uç noktalardaki gör-
selliği sanat ve tasarımla sınırlı kalmayarak yaşamın tüm alanlarında karşımıza çıktığından sanat eğitiminin 
görsel kültür yoluyla alanını genişletmesi ve günlük yaşamla ilişkilendirilmesi kaçınılmazdır.

D) Sanat eğitiminde sosyal içeriğin önemi vurgulanmalıdır
19.yüzyılda endüstrileşme, gelişen teknoloji, modernleşmenin gerekliliği olan bilimsellik, sanat ve ta-

sarımın yapıtaşının formalizm (biçimsellik) olmasına neden olmuştur. Formalist estetik; sanat ve tasarımın 
algısal ve fiziksel özelliklerini yansıtan sanatsal öğelere, çizgi, biçim, renk gibi tasarım elemanlarına ve 
ritim, denge ve bütünlük gibi tasarım ilkelerine odaklanmıştır. Bu dönemde duygusallık, güzellik, uyum 
barındıran sanat estetik olarak değerlendirilmiştir. Ancak 20.yüzyılın sonunda güzellik ve uyumun önemini 
kaybetmesi, çok kültürlülük ve toplumsal farklılıklarla estetik beğeninin paylaşılması, sanatın çeşitliliği ve 
farklı uygulamaları estetiğin anlamını değiştirmiştir. Sanatçının kendini ifade ettiği yapıtların yerine gü-
nümüzde izleyici tarafından yapılandırılan anlam ve sembollere odaklı sanat söz konusudur. Bu durumda, 
yapıtın kendisinden çok, anlamına ve yaratıcısının niyetine odaklanmamız gerekmektedir. Post-modern 
sanat ve tasarım kültürel bir oluşumdur ve üretilenler sosyal ve kültürel çevremizi anlamamızı sağlayan 
gerçekliğin sembolleridir. Sanat ve tasarım eğitiminde bireysellikle birlikte sosyal bağlamdan kaynaklanan 
unsurları görmek, çok kültürlülük ortamı içinde yaratılan estetik algıyı anlayabilmek gerekmektedir.

Çağdaş sanatçıların günlük hayattaki kültürel üretimlere yatkınlıkları olduğundan söz edebiliriz. Bu 
üretimlerde gerçeklik ve kurgu iç içedir. Özellikle sistemi belirleyen, sosyal kuralları dönüştüren çağdaş 
sanatçılar sorgulamayı sağlayan imgeler yaratırlar. Elbette eğitimciler de çağdaş sanatçılar gibi popüler kül-
türün üretimi olan yaşamın yeni biçimlerine yabancı kalmamalı ve kitle iletişim araçları aracılığıyla her gün 
karşılaştığımız görsel bombardımandan yayılan mesajları sorgulamaya odaklı eğitim metotları geliştirme-
nin sorumluluğunu üstlenmelidirler. Sosyal içeriğin sanat eğitimiyle bağlantısını sağlayan yapısal öğrenme 
metodudur ve bu yaklaşım sosyal etkileşimlerle oluştuğundan sanat eğitiminin çağdaş içeriğine uygun-
dur. Derslerde ekolojik sorunlar, hızlı şehirleşme, cinsiyet ayrımcılığı, kadın cinayetleri, çocuk gelinler ve 
medya müdahalesi gibi önemli sosyal meseleler mutlaka tartışılmalıdır. Oluşan tepkiler kesinlikle çağdaş 
sanata ve görsel kültüre yansıyacaktır. Ancak bu eleştirel yaklaşımlar teorik kalıplarda değil, uygulamalı 
yaklaşımlar olmalıdır. Yoksulluk ve şiddet, ırk, renk, din ve ayrımcılığı gibi sosyal konular doğrudan veya 
dolaylı olarak bireyleri etkilemektedir ve daha güvenilir, demokratik bir ortamda yaşayabilmek adına yeti-
şen yeni nesil sosyal meselelere nasıl yaklaşması gerektiğini bilmek durumundadır. Farkındalık sağlayacak 
bir eğitimle gençlerin eleştirel düşüncelerini geliştirmek, onların toplumda değerli bir birey olmalarının 
yegâne yoludur.
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E) Görsel Okur-Yazarlıkla Birlikte Eleştirel Bakış Açısı Geliştirilmelidir
Eleştirel bakış açısı çağdaş eğitim sistemini oluşturan kavramlardan biridir ve bilginin “sosyal işlevi-

ni” anlamamıza yardımcı olmaktadır. Sanat eğitimi başka hiçbir eğitim dalında olmadığı kadar özgün ve 
eleştirel düşünceyi geliştirebildiğinden, eğitmen öğrencinin hayal gücünü motive etmeli, politik, ekono-
mik, sosyal meseleleri sorgulamasını, karşılaştığı görsel imgeler hakkında felsefi eleştiriler yapabilmesini 
sağlamalıdır. Öncelikli amaç yeni üretimler yaratabilecek, bir önceki jenerasyonu tekrarlamayacak gençler 
yetiştirmektir. Ancak bunun ötesinde eleştiri yapabilen, kendilerine sunulanı sorgulamadan kabul etmeyen 
gençler yetiştirebilmek asıl hedef olmalıdır. Eleştirel ve yaratıcı yetkinliklerin multidisipliner, disiplinler 
arası ve transdisipliner öğretme ve öğrenme metotlarıyla geliştirilmesi sonucunda bireyin bütünleyici tavrı, 
yeni bağlantılar ve ilişkiler üretebilme yeteneği gelişebilmektedir. 

Sanat eğitimi geleneksel olandan öte, geleceğe yönelik dinamikleriyle, klasik eğitimin topluma yansıttığı 
edilgen yapıyı öteler. Toplumsal sorunlara karşı düşünce geliştiren, amaca uygun değerler üreten, tutarlı in-
sanlar yetiştirir. Geleneksel biçim ve içeriklerin korunması ve benzeri boyutları irdelerken, gelenekselin aşı-
lıp yeni olanın, yeni sanatsal biçimlerin, yeni düşüncelerin yaratılmasına olanak hazırlar. (Ünver, 2016: 871)

Ancak yaratıcı bireyler başkalarının belirlediği değil, kendilerinin formüle ettiği yeni problemlerle ilgi-
lenirler ve öğrendiklerini farklı bağlamlara aktarabilirler. Bu yüzden yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yeni 
problemleri formüle etmek ve değerlendirmek çağdaş sanat ve tasarım eğitimi için gereklidir.

F) Sanatta Teknolojik Beceriler Geliştirilmelidir
Sanatta teknolojik becerilerin gelişmesi; teknoloji ve bilgisayarı, medya kullanımını destekleyen, çağdaş 

sanat pratiklerini içeren bir eğitim ile mümkündür. Teknolojinin getirdiği yeniliklerle görsel sanat üretimini 
etkilemiş olması, çağdaş eğitmenler ve çağdaş sanatçıların teknolojiyi özümsemesini gerekli kılmaktadır. 
Yeni tasarım biçimlerinin geleneksel üretimlerden farklı olarak çoğaltma, kopyalama, silme gibi teknolojik 
imkanlar sunması görme biçimimize farklı bir kavramsallık kazandırmaktadır. Coğrafi uzaklıkları azalta-
rak müşterek, kolektif ve karşılıklı etkileşimi sağlayan teknoloji artık kaçınılmazdır. Sanatın daima evrim 
geçiren, önü açık bir kavram olması sanat ve tasarım eğitiminin çağımızın yeniliklerine ve farklı uygulama-
larına maruz kalmasını zorunlu kılmaktadır.

G) Öğretim İçeriğini Güncellemek Gereklidir
Öğrencilerin yaşamlarıyla ilişkili üretici temalar, çağdaş sanatla ilişkili geleneksel sanat projeleri, farklı 

toplumların sanatlarının araştırılarak farklı kavramsal sezgilerin oluşturulması sanat ve tasarım eğitimine 
dahil edilmelidir. Eğitimin referanslarını kültürden almasına rağmen evrensel bir boyut barındırmasından 
dolayı kültürel mirasın aktarımı ve eleştirel düşünce şekli ancak bu şekilde sağlanabilecektir. Tek kültürel 
dinamikten etkilenmesine karşın sanat eğitiminin çok kültürlülük anlayışına ihtiyacı vardır.

Kültür bilincini elde eden kuşakların evrensel kültür içinde kendi kültürünün yerini ve diğer kültürlerin 
kodlarını anlaması, anlamlandırması ile mümkün olabilecektir. Çünkü çağdaş sanat eğitimi gördükleriyle 
yetinmeyip, onlar üzerine düşünene ve düşüncelerini sözelleştiren yaklaşımları ön görmektedir. Sanat çok 
yönlü ve çok boyutlu bir olgudur. (Aslan, 2016: 367-368)

Türkiye’de sanat ve tasarım öğrencilerini global geleceğe hazırlamak ve sanat eğitiminde uluslararası 
bakış açısı kazanmak adına yeni bir model arayışı kaçınılmazdır. Bunu başarabilmek için global eğitimlerin 
sentezini yaparak ülkemiz şartlarına uygulamamız gerekmektedir. 

H) Sanat ve Tasarım Eğitimini Destekleyen Ulusal Bir Dernekte Birleşmek Önemli Bir 
Adımdır
Sanat eğitmenleri, akademisyenler ve öğrenciler tek bir kuruluşta bir araya gelmelidirler. Sanat ve tasa-

rım eğitimi bilimsel ortamda tartışılmalı, yeni metotlar ve gelişmeler yayınlanarak ortak bir dergide payla-
şılmalıdır.
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I) Sanat ve Tasarım Fakülteleri Yeniden Yapılandırılmalıdır
Sanat ve tasarım eğitmenleri çağdaş sanat uygulamalarını ve sanat üretiminde yeni teknikleri izlemeli 

ve geliştirmelidirler. Günümüzde var olan eğitim programı post-modern ve çağdaş sanat eğitimi adına 
doyurucu değildir. Sanatın toplumda etkin olabilmesi için görsel sanat eğitmenlerinin programlarına yeni 
yaklaşımlar getirilmelidir. İletişim ve diyalog ile yeni öğretme metotlarına odaklanarak öğrencilerin ente-
lektüel düzeyleri arttırılmalı, sorunlara farklı yönlerden bakmaları sağlanmalıdır. Web sitesi tasarımında 
deneyim kazanmalarına, elektronik portfolyolar ve bloglar hazırlayarak, sergiler düzenlemelerine olanak 
sağlanmalıdır.

J) Donanımlı Akademisyenler ve Eğitmenler Yetiştirilmelidir
Akademisyenlerin ve eğitmenlerin donanımlı olması başarılı sanat ve tasarım eğitiminin anahtarıdır.

Etkili bir sanat eğitimi, yeterli programların geliştirilmesi kadar, onu uygulayacak olan öğretmenlerin, 
sanat eğitimcilerinin anlayış ve gerekli bilgi ile donatılmış olmalarına bağlıdır. Yararlı bir sanat eğitimi 
programını geliştirecek olanın, sağlam bir sanat felsefesi bilgisinden hareket etmesi zorunludur. Eğiticinin 
ise böyle bilgilere sahip olmasından çok, öncelikle sanat etkinliğinin yararına inanması gerekir. (Bilirdön-
mez, 2016: 345)

Proje tabanlı bu eğitim; uzun iletişim süresi ve yüz-yüze öğretimden oluşmaktadır. Tasarım yeteneği 
ve olgunluğuyla bağımsız projelerin gelişimini sağlayan fakülte üyelerinin önemi, iyi yapılandırılmış bir 
programla öncelikle onların eğitmelerini gerekli kılmaktadır. Eğitimciler “neyi öğretmeliyim?” den çok 
“nasıl öğretmeliyim?” sorununa odaklanmalıdırlar. Yaratıcı öğrenimin yaratıcı eğitmene ihtiyaç duyması 
bu konunun önemini netleştirmektedir.

21.yüzyılda yaratıcılığı ve kültürel farkındalığı arttıran, ilkeleri ve hedefleri çok iyi belirlenmiş, nitelikli 
çağdaş sanat ve tasarım eğitimini tam ve eksiksiz olarak sağlamak zor olsa da bunun gerekliliği kaçınıl-
mazdır. Sanat ve tasarım eğitimcisi öğrencinin dünyayı kendi duyguları ve zekasıyla algılayarak yeniden 
keşfetmesine imkan sağlamalıdır. Sanat adına yetiştirilen bireylerle, sanat ve tasarımın salt estetik bir zevk-
ten ibaret olmadığı, toplumsal gelişmişlik için gerekliliği kanıtlanmalıdır. Birlikte hareket ederek geleceğin 
genç sanatçı ve tasarımcılarının aydın, ahlaki değerlere, etik ilkelere sahip sorumlu vatandaşlar olmaları 
sağlanmalı, böylelikle ülkenin geleceği teminat altına alınmalıdır. Sanat ve tasarım eğitiminde yapılacak 
araştırmalar ve uygulanacak güncel yöntemlerle donanımlı, sorgulayan, geleceğe güvenle bakan bir neslin 
yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bunu gerçekleştirirken unutmamamız gereken şey bugünün gençlerini dünün 
yöntemleriyle eğitirsek onların geleceklerinden çalmış olacağımızdır.
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COĞRAFİ İŞARET LOGOLARININ TASARIM SÜRECİ VE ONAY 
AŞAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Akif AĞTAŞ1

Özet
Coğrafi işaret, temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan 

bir yöresel ürün adını ifade eder.  Markalaşmanın büyük önem taşıdığı günümüzde belirli bir coğrafyaya ait 
olan özel ürünler veya değerler tescil edilerek korunmaktadır.

Logo, markanın görsel sembolü olan bir amblem ile markanın isminin ayırt edici biçimde bir araya gel-
mesiyle oluşur.  Bilimsel veriler bir değerin sembolleştirilmesinin, evrensel olması ve markalaşması adına 
büyük önem taşıdığını göstermektedir. Tescillenen ürünleri temsil eden logo-sembol çalışmaları ürünün 
tescillenmesi kadar önem taşımaktadır. 

Ülkemizde tescil işlemlerini yürüten Türk Patent Kurumu rehberinde “Tescil başvurusu yapılan coğrafi 
işarete veya geleneksel ürün adına ait başvuru kurum tarafından değerlendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, 
konuda uzman bir veya bir kaç kurum veya kuruluştan görüş alınır. “ maddesi yer almaktadır. 

Bu araştırma, bilimsel veriler ışığında coğrafi olarak işaretlenen ürünlerin logo tasarım ve onay aşamala-
rını incelemeye yöneliktir. Araştırma kapsamında seçilen coğrafi işaretli ürünlerin logo tasarımları bilimsel 
verilere dayanarak, sanat ve tasarım kriterleri kapsamında incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler sonucunda;

İncelenen coğrafi işaret logo çalışmalarının tasarımı aşamasına yeterli ilgi ve zamanın ayrılmadığı 
görülmektedir. 

Coğrafi işaretli ürünler, kültür mirasımıza ait ortak değerler olduğundan bu değerleri sembolize edecek 
logo tasarım aşamalarının , alanın profesyonelleri tarafından yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. 

Türk Patent Kurumu tarafından yürütülen değerlendirme aşamaları sırasında ürünü temsil eden logo 
çalışmasının da estetik ve sanatsal açıdan değerlendirilmesi ve uzman görüşüne başvurulması gerekliliği 
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Marka, semboller, coğrafi işaret, kültürel değer.

DESIGN PROCESS OF GEOGRAPHICAL INDICATION LOGOS AND 
EVALUATION OF APPROVAL STAGES

Lecturer Mehmet Akif Ağtaş

Abstract
Geographical indication  means a local product name that is fundamentally different from its counter-

parts and owes this difference to the region it originates from. In today’s world that branding is of great 
importance, special products or values belonging to a certain geography; are registered and protected. 

Logo is formed with distinctively get together an emblem that  the visual symbol of the brand, and the 
brand’s name. Scientific datas show that the symbolization of a value is of great importance in behalf of 
being universal and branding. Logo-symbol studies representing the registered products are as important 
as the registration of the product.

In the guide of Turkish Patent Institute carrying out the registration procedures in our country contains 
the following items : “the application of the traditional product name is evaluated by the institution , In case 
of need, opinions are obtained from one or more specialized institutions or organizations. “

1 Öğr. Grv. 
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This research aims to examine the logo design and approval stages of geographically marked products 
in the light of scientific data.  Within the scope of study selected Logo designs of geographical marking 
products were examined  art and design criterias based on scientific data.

As a result of the data obtained within the scope of the research; It is seen that Adequate attention and 
time  not get round to the design phase of the geographic sign logo studies. 

Since geographical marking products are common values of our cultural heritage, it is of utmost im-
portance that the logo design stages to symbolize these values are carried out by professionals of the field.

During the evaluation stages carried out by the Turkish Patent Institute, it is necessary to evaluate the 
aesthetic and artistic aspects of the logo work representing the product and to consult the expert opinion.

Keywords: Brand, symbols, geographical sign, cultural value

1. Giriş
Markalaşmanın ve marka haklarının büyük önem taşıdığı günümüzde belirli bir coğrafyaya ait olan 

özel ürünler veya değerler tescil edilerek korunmaktadır. Ayırt edici özellikleri ile tescil edilen her ürünü, 
kurumsal bir logo temsil etmektedir.

Nesnel çevrenin algılanmasında , ilk basamak görme olayıdır. Nesnelerin üzerine düşen ışık bunlardan 
yansır ve göz küresinin içinde bir görüntü oluşur. Bu görüntü sinyallerle beyne iletilir. Görme işlemi olarak 
adlandırdığımız bu olay ilke olarak herkeste aynı şekilde gerçekleşmektedir. Ancak görme sürecindeki 
aşamaların aksine anlamlandırma kişilerde farklı frekanslardan oluşmaktadır. Yaşadığımız dünyada yüzden 
fazla dil ve 5000 dolaylarında diyalektiğin kullanıldığını düşünürsek görsel iletişim belki de en hızlı ve en 
kolay iletişim biçimidir. Bu bağlamda sembollerin dili daha da önem kazanmaktadır.(Uçar, 2016: 59)

Marka kimliği yaratılırken ve alametifarika oluşturulurken tasarımcı, renk, tipografi, imgeler, tarz gibi 
unsurlardan faydalanır. Bununla birlikte tüketicide belirli bir his uyandırarak anlam ve çeşitli nitelikleri 
betimler. Dolayısıyla görsel kimlik , anında tanınan ve kurumun özünü yansıtan tutarlı bir imge olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. (Gavin Ambrose, 2012: 46)

Araştırma ile coğrafi olarak işaretlenen ürünü temsil eden logoların tasarım yönünden irdelenmesi, tasa-
rım ve onay aşamalarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cvp aranmıştır.

• Ülkemizde coğrafi işaret logolarına tasarım açısından yeterli önem veriliyor mu?

• Ülkemizde coğrafi işaret logolarının onay aşamasına yeterli özen gösteriliyor mu?

• Tasarlanan coğrafi işaret logoları ürünü yeterince temsil ediyor mu?

2. Coğrafi İşaret , Menşe Adı , Mahreç İşareti, Geleneksel Ürün Adı Kavramları

Coğrafi işaret, temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı bulunduğu yöreye borçlu 
olan bir yöresel ürünün adını ifade etmektedir. Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç adı olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Burada menşe adı coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre , bölge veya is-
tisnai durumlarda, ülkeden kaynaklanan temel özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri 
unsurlardan alan , üretimi, işlenmesi ve diğer tüm işlemlerin bu coğrafi sınırlar içerisinde gerçek-
leşen ürünleri tanımlamaktadır. Menşe adına Finike Portakalı ve Malatya Kayısısı Örnek gösterilebilir. 
Mahreç İşareti ise coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bir bölge veya ülkeden kaynaklanan, be-
lirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, 
işlenmesi ve diğer işlemlerden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri 
tanımlamaktadır. Antep baklavası buna örnek gösterilebilir. Menşe adı veya mahreç̧ işareti kapsa-
mına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle 
kullanıldığı kanıtlanan adlar,  Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden 
kaynaklanması, Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş̧ olması. şartlardan en az birini 
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sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır. Geleneksel ürün adına örnek olarak, bak-
lava, lokum, höşmerim, pastırma vb. ürünler verilebilir. (Türk Patent ve Marka Kurumu: 1)

3. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı Tescilinin önemi

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili tek bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki şartlara 
uygun üretim yapan ve pazarlayanların herkesin  haklarını korumaktadır.  Coğrafi işaretin ve geleneksel 
ürün adının amacı tescile konu olan ürünün kaynağı üretimi gibi bir takım özelliklerinden dolayı belli bir 
üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Örneğin kaymak için Afyon Kaymağı ibaresi belirli bir 
kalitenin belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler yöre adıyla satılan ürünleri , o ürüne duydukları 
güvenden dolayı satın alma davranışı gösterebilirler. Coğrafi işaretler üstelik  ürüne pazarlama gücü de 
katarak kırsal kalkınmayı destekler ve ülke ekonomisine de katkı sağlar. Coğrafi işaret tescili ile tescil 
ibarelerinin gerekli özelliklere sahip olmayan sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne geçilmektedir. 
Aynı zamanda Coğrafi işaret tescili kültürün korunması maçıyla da önem arz etmektedir. (Türk Patent ve 
Marka Kurumu: 2)

4. Başvuru Hakkı

Coğrafi işaret tescili için herkes başvuru hakkına sahip değildir. Ancak aşağıda sayılan gerçek veya tüzel 
kişiler coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunabilirler:

• Üretici grupları. 

• Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları.

• Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili 
dernekler, vakıflar ve kooperatifler.

• Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici (Türk Patent ve Marka 
Kurumu: 2)

5. Coğrafi İşaret Tescilinin ve Geleneksel Ürün Adının Sağladığı Haklar

Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı takdirde ve amblemini doğrudan ya da 
dolaylı olarak kullanılıyorsa mahkeme tarafından önlenebilir. Ürün coğrafi işaret tescilinde belirtildiği gibi;  
tipinde, türünde, ambalajında, yazı stilinde,  üretildiği gibi terimler içerse de yanıltıcı ve taklit olmasından 
dolayı mahkeme tarafından engellenebilir. Hak  sahiplerince de tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketi-
ciyi yanıltıcı bir şekilde kullanımının önlenmesi talep edilebilir. (Türk Patent ve Marka Kurumu: 3)Tüm bu 
haklar Geleneksel ürün adı ve tescilinin sağladığı haklar için de geçerlidir.

6. Tescil Edilemeyecek Adlar ve İşaretler
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili kapsamında tescil edilemeyecek bazı adlar ve işaretler bu-

lunmaktadır. Bu kapsamda aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilemez: 

• Menşe adı veya mahreç̧ işareti tanımlarına uymayan adlar. 

• Ürünlerin öz adı olmuş̧ adlar. 

• Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları 
veya benzeri adlar. 

• Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar. 

• Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu 
yapılmış̧ olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan 
adlar. 

• Tescilli veya başvurusu yapılmış̧ bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketi-
ciyi yanıltabilecek adlar. 
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Aşağıda sayılanlar ise geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez: 

• Geleneksel ürün adı olma şartlarından en az birini yerini getirmeyen adlar. 

• Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar. 

• Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar. 

• Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar. 

• Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyanı kişiler tarafından başvurusu 
yapılmış̧ olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan 
adlar.  (Türk Patent ve Marka Kurumu: 4)

7. Tescil Başvuru Süreci 
Tescil Başvuru Süreci aşağıdaki şekilde detaylı olarak ele alınmıştır.

Kaynak: https://slideplayer.biz.tr/slide/11885081/

 
Resim 1. Coğrafi İşaret Tescilli Ürün Logo Örnekleri

8. Logo, Semboller ve Tipografi
Logo; bir şirketin, hizmetin ,ürünün  veya tüzel yapının karakterini temsil eden grafik sembolleri olarak 

adlandırılmaktadır. (Gavin Ambrose, 2010: 156) Marka logolarının kökeni çok eskilere dayanmaktadır. 
Eski Yunanlılar, Eski Mısırlılar ve Romalılar çanak, çömlek, tuğla gibi malların üzerine kim tarafından 
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yapıldıklarını gösteren damgalar basarlardı. Ortaçağda sınırları genişleten loncalar oldu. 19 yy da ticari 
markalar tek başına köken işareti değil aynı zamanda marka ya da imza olarak da görülmeye başladı. Bu 
durum da markanın mal ve hizmetlerin ve ya bunlar üreten kişilerin ‘kişiliğini’ yansıttığına dair çağdaş 
kanının olmasına sebep olmuştur. (Symbols, 2009: 316) Logo ise; bir ürün hizmet ya da kurumun spesifik 
özelliğinin ya da özelliklerinin görsel olarak ifade edildiği grafik sembollere verildiği isimdir. (Prof.Dr. 
Güler Ertan, 2017: 155)

Pek çok logoda isimle birlikte bir grafik unsuru veya bir damga bulunmaktadır.Apple bilgisayarların 
elmasında olduğu gibi bazen damganın kimliği o kadar ünlenir ki sadece bu damga markayı temsil etmek-
tedir.Dolayısıyla marka adına gerek kalmaz. (Kaputa, 2010: 131)

Burada önemli olan farklılaşmak için tasarlamaktır.

Resim 2. Farklı Kurumlar Ait Logo Tasarım Örnekleri
Bir logo tasarımını başarılı kılan unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların başında anlam gelmektedir.

Logo tasrımlarına, tasarımı yapan kişiler tarafından , söz konusu ürün, hizmet ya da kurumla ilgili ilişkili 
anlamlar yüklenmeli ve izleyici bu anlamı ya da anlamları en doğru biçimde okuyabilmelidir.Eğer logo 
tasarımı herhangi bir anlam taşımıyorsa işlevini yerine getirmesi,amacına ulaşması mümkün değildir.Diğer 
bir unsur logonun akılda kalmasıdır.Başarılı bir logo tasarımı , kullanılmaya başladığı andan itibaren tüke-
ticinin zihninde yer edecektir.Dolayısıyla logo tasarımında gereksiz hiç bir  görsel eleman yer almamalı, 
tasarım mümkün olduğunca net, yalın ve anlaşılır olmalıdır. Doğru renk seçimi diğer bir unsurudur.Doğru 
renk seçimi uygulanmış bir logonun hedef kitle üzerinde olması istenilen duyusal ve duygusal etkiyi des-
teklemede son derece önem arz ettiği söylenebilmektedir.Doğru font seçimi de logonun tasarlanmasında 
önemli bir unsurdur.Kullanılacak olan yazı karakteri hedef kitleti etkileyecek, nitelikte seçilmeli ve uy-
gulanmalıdır.Nicel değerler ve bunların hiyerarşisi başka bir önemli noktadır.Amblem ve logotype kulla-
nımından oluşan logolarda , büyüklük- küçüklük, konum-yön seçimi, logonun kendi içinde sahip olması 
gereken değerlen önem taşımaktadır. (Prof. Dr. Güler Ertan, 2017: 156-157-158)

İyi bir logonun ; estetik, sade, leke etkisi güçlü , nicel değerlere uygun, kolay hatırlanabilir, seçilebilir,her 
türlü basım tekniğine uygun, geometrik çözüme sahip olması gerekmektedir. (Prof. Dr. Güler Ertan, 2017: 159)

Şirket tamamıyla yeni bir kimlik oluşturuyorsa, yönetim, kurumsal yönelim, kültür ve pazarlama stra-
tejşlerşnde değişiklik yapılıyorsa, var olan logo tartışmalara sebep oluyorsa, marka tasarımı eskimiş ve 
demode olmuşsa, akılda kalıcılık noktasında sıkıntılı ise, yasal bir gereklilikten dolayı değiştirilmek zorun-
da kalıyorsa, şirket el değiştirmişse, ya d aşirket birleşmişse logonun yenilenme zamanı gelmiş demektir.( 
Prof. Dr. Güler Ertan, 2017: 160)

Sembol sözcüğüne kavramsal olarak bakıldığında, bir kavramı temsil eden, somut bir işaret, şekil bir 
söz ya da hareket olarak tanımlanmaktadır. Türkçe’ de ‘simge’ kelimesi ‘sembol’ sözcüğünün eş anlamlısı 
olarak kullanılmaktadır. Yunanca kökenli olan sembol sözcüğü, bir şeyin bir başka şeyle karşılaştırılması 
eylemini bir yüklemden dönüştürülerek türetilmiştir. Bir Yaklaşıma göre de semboller ‘ evrenselleşmiş 
sessiz bir dil’ olarak ifade edilmektedir. (Uçar, 2016:24)

Sembollerin en önemli unsurlarından biri de renktir.Renk fiziksel bir oluşum olmakla bşrlikte ışık ile 
birlikte var olmaktadır.Önemli bir taarım öğesi olmakla birlikte sembolik bir değere de sahiptir.Renk tek 
başına mesaj verebilir, davranışları yönlendirebilir ve insan fizyolojisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu 
fizyolojik etki rengin bir sembol olarak oluşumunda ve kullanımında etkin olur.Doğada da renk cnlılar ara-
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sında önem taşımaktadır. Örneğin hayvanlar kimi zaman renk yardımıyla avlanır, renk değiştirerek hayatta 
kalır.

Tipografi yazılı bir fikre görsel bir biçim verilmesi anlamına gelmektedir.Tipografi bir tasarıma duygu 
ve kişilik veren en etkili unsurlardan birisi olmakla birlikte , aldığı görsel şekil söz konusu fikrin ulaşılabi-
lirliğini ve okuyucunun tepkisini çarpıcı biçimde değiştirmektedir. (Gavin Ambrose, 2012: 38) 

9. Değerlendirmeler
Türk Patent Kurumu verilerine göre ülkemizde son bir yıl içerisinde iki yüzün üzerinde coğrafi işaret 

tescil edildiği görülmektedir. Araştırma kapsamında otuz ayrı coğrafi işaret logosu literatür ışığında ince-
lenmiş ve incelemelerin bir kısmına burada yer verilmiştir. 

Örneğin Korkuteli karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan Yüreği Zeytini coğrafi işaret logoları büyük 
oranda benzerlik göstermektedir. Tasarım unsurları ele alındığında aynı yöreye ait olsa bile özgün olması 
gereken logoların benzerlik taşıması marka değerini riske atmaktadır.

                 
Resim 3. Korkuteli karyağdı armudu ve Antalya tavşan yüreği zeytini coğrafi işaret logoları

Ayrıca Korkuteli Karyağdı Armudu logosu incelenen bir çok logoda olduğu gibi boyut ve kullanım alanı 
değiştirildiğinde değer kaybetmekte ve özgün kimliğini yitirmektedir.

Resim 4. Korkuteli karyağdı armudu ve küçültülmüş hali
İncelenen bir çok logoda resimsel ifadelerin ve fotoğraf kullanımının çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Bu durum logonun farklı platformlarda kullanılmasına imkan vermemekte, vektörel yapıda olmadığı için 
farklı zemin ve renk uygulamaları konusunda logoyu kısıtlamaktadır.



 Mehmet Akif AĞTAŞ • 345 

Resim 5. Resimsel Logo Tasarımı Örneği, Taş Köprü Sarımsağı Logo

Resim 6 Fotoğraf kullanımı logo tasarımı örneği, Aydın İnciri Logo
Bunun yanında incelenen logo tasarımları arasında genel tasarım ve estetik kurallarına uygun logolar 

da bulunduğu görülmektedir. Örneğin Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytin Coğrafi İşaret logosunun kendi 
kültürel değerlerini yansıtan, farklı platformlarda değer kaybetmeyen, günümüzde daha çok kabul gören 
popüler minimal tarzına uygun şekilde yapıldığı, diğer örneklere göre bu konularda daha başarılı olduğu 
görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Ülkemizde tescil edilmiş coğrafi işaretlerin logo tasarımı incelendiğinde tasarımların çoğunluğunun; 

sade olmayan karmaşa içeren tasarımlar olduğu, her platformda kullanılamayan ve farklı boyutlarda değer 
kaybeden özelliklere sahip olduğu, akılda kalıcı olmayan tasarımlara sahip oldukları,  kültürel yapıları ile 
uyumlu olmadıkları görülmektedir.
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Ülkemizde tescil edilmiş coğrafi işaretlerin logo tasarım ve onay aşamaları incelendiğinde; logo tasarım-
larının büyük çoğunluğun patent firmaları tarafından yapıldığı, patent firmalarında bulunan tasarım depart-
manlarının hızlı tescil almaya odaklı çalıştıklarından tasarım aşamasına yeterli özenin gösterilmediği, tescil 
başvuru aşamalarında TPK tarafından ürünün özellikleri ve üretim aşamaları gibi unsurlar detaylı incelenir-
ken logo onay aşamasına yeterli özenin gösterilmediği görülmektedir.

 Ülkemizde coğrafi işaretlerin tescil aşamasında TPK tarafından ürünü her platformda temsil edecek 
olan logo tasarımının önemini anlatan çalışmalar yapılabilir. Türk Patent  Kurumu tarafından üniversitele-
rin güzel sanatlar fakülteleri  ile iş birliği  yapılarak tescil başvurusunda bulunacak kurumun logo tasarım 
aşamalarını kendi bölgesinde bulunan alanın uzmanları akademisyenler ile yürütmesi sağlanabilir. TPK 
tarafından uzman görüşlerine başvurarak tescil başvurusu aşamasında logo tasarımı ve tasarım kalitesi 
ile ilgili kriterler getirilebilir. Tescil inleme aşamasında ürünü yansıtacak logo çalışmasının da uzmanlar 
tarafından ayrıca onaya tabi tutulması sağlanabilir. Bu ve buna benzer öneriler ve çalışmalar ile ülkemize 
ait ürünlerin coğrafi işaretlerine ait logo tasarımlarının, yurtiçi ve yurt dışında her platformda değerlerimizi 
daha iyi temsil etmesi, marka değeri oluşturması sağlanabilir.
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MARKA KENT YARATMA YOLUNDA KENT DEĞERLERİNİN 
SEMBOLLEŞTİRİLMESİ İHTİYACI AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

Mehmet Akif AĞTAŞ1

Özet
Marka sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak 

üzere her türlü işarettir. [1]  Ayırt edici olmak, fark edilmek yani marka olmak her kurumun vazgeçilmez 
ihtiyacı olarak görülmektedir.

Görme duyusu insanoğlunun en önemli duygularındandır. Çevremizdeki nesneleri, olayları, durumları 
önce görerek tanımlar ve anlamaya çalışırız.[2] Araştırmalar iletişim konusunda görsel unsurların diğer yön-
temlere göre daha akılda kalıcı ve etkili olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle marka yaratmanın en 
önemli adımının sahip olunan değerlerin sembolize edilmesi olduğu görülmektedir. Kentler kültürleri ve ko-
numları ile kendilerini diğer kentlerden ayıran özelliklere sahiptirler. Günümüzde kurumlar gibi şehirler de 
tanınmak, ilgi çekmek ve kültürel değerlerini yansıtmak için güçlü marka kimliğine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Bir sembol ya da büyük bir şeye dair küçücük bir detay geniş insan topluluklarına geniş duygusal me-
sajlar verebiliyorsa, dünya çapında tanınabilir bir ikon olarak kabul edilebilir.[3] 

Bu çalışma, bütün bu bilgiler ışığında marka ihtiyacı üzerine bir araştırmaya yöneliktir. Araştırma kap-
samında Afyonkarahisar’ın değerlerini yansıtacak sembollerin ihtiyacı ve taşıması gereken özelliklerin be-
lirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma Afyonkarahisar markasının sahipleri olan kent sakinleri-
nin görüşlerini içermektedir.

Araştırma metodolojisi literatür taraması sonucu elde edilen veriler ve uzman görüşleri ışığında oluştu-
rulmuş bu kapsamda şehir sakinlerine yönelik anket çalışması uygulanmış ve kentin ileri gelenleri ile müla-
katlar yapılmıştır. Katılımcılara demografik özelliklerinin yanı sıra, şehirde kullanılan mevcut sembollerin 
tanınırlığı, şehri yansıtan özellikler ve şehirlerini tanımlayan özellikler gibi sorular sorulmuştur.

Araştırma kapsamında elde edilen veriler sonucunda; Afyonkarahisar’da yer alan farklı kurum logola-
rının marka anlamında kenti yeteri kadar temsil etmediği sonucu ağır basmaktadır. Tanıtım çalışmalarında 
şehrin değerlerini ifade eden yansıtan sembol çalışmalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Kentin değerleri-
ni yansıtması gereken sembolik unsurlar belirlenmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler Afyonkarahi-
sar ilinin marka şehir olması yönünde yapılacak çalışmalara ışık tutmuştur. Bu çalışma ışığında Afyonkara-
hisar’ın değerlini yansıtan semboller kompozisyonu tasarlanmış  “Avrupa Seçkin Destinasyonları Projesi” 
başvurusu için logo olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka, semboller, kent sembolleri, kültürel değerler.

THE NEED FOR SYMBOLİZİNG OF  THE CİTY VALUES İN 
THE WAY OF CREATİNG A BRAND CİTY EXAMPLE  OF 

AFYONKARAHİSAR 

Abstract
Brand is a sign of all kinds such as: shapes, colors, letters, numbers, sounds and form of goods or pack-

aging. Being distinctive, being recognized, that is being a brand, is seen as an indispensable need of every 
institution.

The sense of sight is one of the most important feelings of humankind. We fistly define and try to under-
stand the objects, events and situations our around. Research shows that visual elements of communication 
are more memorable and effective than other methods. From this point of view, it is seen that the most 
important step of creating a brand is to symbolize the values . Cities have characteristics that distinguish 
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themselves from other cities with their culture and location. Today, cities like institutions need strong brand 
identity in order to be recognized, attract attention and reflect their cultural values.

If a symbol or a small detail of something big can give wide emotional messages to large communities 
of people, it can be acceptable as a recognizable icon around the World

This study is based on a research on brand need in the light of all this information. Within the scope of 
the research, it was aimed to determine the need and the characteristics of the symbols that will reflect the 
values of Afyonkarahisar. In this context, the research includes the opinions of the inhabitants of Afyonkar-
ahisar Brand.

The research methodology was developed in the light of the data obtained from the literature re-
view,Within this scope  a survey was conducted for the residents of the city and interviews were conducted 
with the notables of the city. In addition to demographic characteristics, the participants were asked ques-
tions such as the recognition of the symbols used in the city, the characteristics reflecting the city and the 
characteristics that define their cities. As a result of the data obtained within the scope of the research; It 
turns out that the different corporate logos in Afyonkarahisar do not represent the city adequately in terms 
of brands. It is seen that there is a need for symbol studies expressing, reflecting the values of the city in the 
promotional activities. Symbolic elements that should reflect the values of the city have been determined. 
The data obtained from the research shed light on the studies that Afyonkarahisar province will become a 
brand city. In the light of this study, a composition of symbols reflecting the value of Afyonkarahisar was 
designed and used as a logo for the “European Distinguished Destinations Project” 

Key Words: Brand, symbols, city symbols, cultural values.

Giriş
Günümüzde kurumların (kişilerin) sahip oldukları kimlik ,aslında karşılaştıkları hedef grupları hem 

olumsuz hem de olumlu yönde etkilemektedir. Bu yüzden genellikle kurumlar yoğun bir şekilde ‘uygun’ 
bir kimlik edinme ve ‘başarılı’ bir imaja sahip olma gayreti içine girmişlerdir.  (Okay, 2005: 4) Başarılı bir 
kurum kimliği oluşturmanın birden çok unsuru bulunmaktadır. Bu unsurların başında görsel kimlik oluş-
turma gelmektedir.

Buradan hareketle marka yaratmanın en önemli adımının sahip olunan değerlerin sembolize edilmesi 
olduğu görülmektedir. Kentler kültürleri ve konumları ile kendilerini diğer kentlerden ayıran özelliklere 
sahiptirler. Günümüzde kurumlar gibi şehirler de tanınmak, ilgi çekmek ve kültürel değerlerini yansıtmak 
için güçlü marka kimliğine ihtiyaç duymaktadırlar 

Bir kentte marka olmayı destekleyecek değerlerin ve niteliklerin bulunması,  bir kentin markasının güç-
lü bir markasının olması açısından önemlidir. Bu sebeple kenetlerin marka olabilmesi için sahip oldukları 
bazı önemli noktaları iyi bir şekilde tespit etmeleri gerekmektedir. Bir şehrin iyi bir markaya sahip olması 
için ,  diğerlerinden ayırt edici özelliğinin bulunması gerektirmektedir. Dolayısıyla bir kentin markası sade-
ce bir şehrin ş görünüşü ile kalmaz aynı zamanda , kent insanlarının deneyimi ve inançları ve davranışlarını 
da kapsamaktadır. (Doç.Dr.Şuayıp Özdemir, 2009-116) 

Bu çalışmanın metodolojisi , marka ihtiyacı üzerine bir araştırmaya yöneliktir. Araştırma kapsamında 
Afyonkarahisar’ın değerlerini yansıtacak sembollerin ihtiyacı ve taşıması gereken özelliklerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma Afyonkarahisar markasının sahipleri olan kent sakinlerinin görüşle-
rini içermektedir.

Araştırma, kentlerin marka kimliklerinin oluşturulması aşamasında kültürel değerlerin sembolize edil-
mesinin önemini irdelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Afyonkarahisar’ın değerlerini yansıtacak 
sembollerin ihtiyacı ve taşıması gereken özelliklerin belirlenmesi hedeflenmiş, Afyonkarahisar markasının 
sahipleri olan kent sakinlerinin görüşleri alınmıştır.

1. Marka Kavramı
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tanımına göre marka; bir girişimin, hizmetlerin ya da malların , 

diğer girişimlerin hizmetlerinden ya da mallarından ayırt edilmesini sağlaması ve markanın sahibine sağla-
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nan korumanın içeriğinin kesin ve açık olarak anlaşılmasını sağlayabilecek bir şekilde sicilde gösterilebilir 
olması şartıyla şahıs isimleri dahil şekiller, renkler, sözcükler, sayılar, sesler, harfler, malların ya da amba-
lajlarının şekli olmak üzere her türlü göstergedir. (Türk Patent Enstitüsü: 1)

Farklı bir tanıma göre; bir ürüne, kuruluşa, veya hizmet türünü takiplerinden ayıran, ona kimliğini veren 
işaret, simge, cümle ya da kelime marka olarak adlandırılmaktadır. Markaların yaratılma sebepleri birbirine 
benzer ürünler arasında değer algısı ve kalite yoluyla ayırt edebilmektir. Belli bir  noktadan sonra marka, 
bir kalite düzeyini simgelemeye , son kullanıcılara aşina gelmeye başlar ve satın alma kararlarını da etki-
lemektedir. Aslında markalar tüketicilerine çekici geleceğini düşündükleri değereler sistemini yansıtan bir 
‘kişilik’ yaratmaktadırlar. Örneğin daha ‘faydalı’ kozmetikler, daha ‘sağlıklı’ yiyecekler, ya da daha ‘leziz’ 
ketçaplar gibi. (Gavin Ambrose, 2010: 141)

İster bir birey, ister bir topluluk  ya da bir şirkete ait olsunlar tüm özel isimler de birer marka olarak 
karşımıza çıkar. Örneğin Patagonia bir giyim markasıdır. Ama aynı zamanda bu marka bulunduğu bölgeye 
yönelik turizmi geliştirmeyi amaçlayan Arjantin ve Şilili Turizmciler için de bir markadır. Ya da bir birey 
de markadır ve başarılı olmak istiyorsa gerçekten kendini bir marka olarak kabul edip ona göre davranması 
gerekmektedir. (Al Ries, 2017: 13)

2. Marka Tekniği Dönemi

Marka tekniği dönemi olarak adlandırılan dönem İki Dünya savaşı arasındaki dönem olarak kaynaklarda 
belirtilmektedir. Bu dönem özellikle bir kişinin adı ile ilişkilidir. Bahsi geçen o kişi Alman Hans Domizlaff’ 
tır. Domizlaff kimlik oluşturmada markayı birinci Sırada görmektedir. Domizlaff yayınlamış olduğu ‘Ka-
munun güveninin kazanılması’ kitabında markaya atfettiği asıl görevden bahsetmektedir.  Domizlaff marka 
ile ilgili  ‘bir firmanın bir markası vardır, iki marka ise iki marka demektir’ ifadesinin üzerinde önemle 
durmaktadır. (Okay,2005: 25)

Bu dönemde  işletmenin kimliğine markayla ya da ürünle ve onun niteliği tarzı ve ambalajıyla ulaşılma-
ya çalışılmaktaydı. İki dünya savaşı arasındaki bu dönemde oluşturulan başlıca kuruluş işaretleri arasında 
Domizlaff tarafından oluşturulan Siemens işareti ve Mercedes Benz , BMW, Opel, Ford gibi büyük otomo-
bil kuruluşlarının işaretleri gösterilebilir. (Okay,2005: 26)

1930 lu yıllarda Siemens elektrik endüstrisi alanında faaliyet göstermeye başlamış ve önemli  ölçüde bü-
yümüştür. İşte bu dönemde Domizlaff kuruluş adında ve Werner Von Siemens tarafından etkilenen kurum 
kimliğinde yatan potansiyeli fark etmiştir. Siemnsin tanınırlığını,  iyi ününü kullanarak büyük bir pazarın 
kapılarını açmıştır. Dolayısıyla bunun ‘çağdaş marka Tekniğinin Doğuşu’ olduğunu söylemek mümkündür.
(Okay,2005: 26)

3.Marka Kimliği 
19.yy ortasında teknolojinin hızla gelişmesi , yaşam standartlarının yükselmesi, okuryazar sayısının 

artışı  ortaya çıkan ilk kitleye yönelik pazarlarda markalı ürün fikrini oluşturmuştur. Marka ürününün temel 
düşünce tarzına baktığımızda basit ama çok da orijinaldi. Burada bahsedilen evde kullanılan bir ürüne , 
diğer üreticilerden neredeyse ayrılmayan bir seri ürününe , ilginç bir isim kullanılması, bir ambalaj veya bir 
reklamla belli bir özelliğin atfedilmesidir. (Okay,2005: 51)

Günümüzde markalı ürünler oluşturan kuruluşlar kendi kimliklerinden ziyade sahip oldukları marka-
ların kimlikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. (Okay,2005: 51) Tüketiciler çok fazla markaya maruz kal-
maktadırlar. Çok ayrıntılı ilgilenmedikleri sürece bu markaların ardındaki kuruluşları tanımamaktadırlar 
(Okay,2005:51).

Burada önemli olan ürünü belli bir işaretle belirtme politikası içinde tutmaktır. Bir markanın en büyük 
gücü ise, belli bir zamanda ve belli bir insan grubuna hitap etmek amacıyla, özenli bilinçli olarak hazırlan-
dığı için , belli bir hedef pazara yönelmiş olan, güçlü ve dolaysız bir sembolizm ile belirtilmiş olmasında 
yatmaktadır. (Okay,2005:52)

Bir markanın başarılı olması isteniyorsa , markanın hem bağımsız hem de işletmeden tamamıyla ayrı 
bir yaşamı olması gerekmektedir. Bazen marka o kadar güçlüdür ki kime ait olduğu neredeyse önemini 
kaybetmiştir. (Okay,2005: 52)
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Kapferer marka kimliğini altı yönlü bir prizma ile ifade etmektedir (Okay,2005: 53):

• Marka sorulduğunda bireyin aklına hemen gelen ,neredeyse algılanmayan ve gizli olarak var olan 
bir niteliktir.

• Markanın kendine ait bir kişiliği bulunmaktadır.

• Her marka belli bir kültürden oluşur ve bu kültürün desteğinin fiziki somutlaşmasıdır. Örneğin Mer-
cedes Alman Kültürünü yansıtır.

• Marka ilişkiler için bir çerçeve sunmaktadır. Örneğin Arçelik markası küçük ev aletlerinde anne- 
çocuk ilişkisini vurgulamaktadır.

• Marka Spontane bir bağlantı da olabilmektedir. Örneğin bir insana bir araba markası sorulduğunda 
‘bu araba zenginler için, bu araba aile arabası’ … vb. diyebilir.

• Marka arzulanan bir düşüncedir.

Marka logolarının kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Eski Yunanlılar, Eski Mısırlılar ve Romalılar 
çanak, çömlek, tuğla gibi malların üzerine kim tarafından yapıldıklarını gösteren damgalar basarlardı. Orta-
çağda sınırları genişleten loncalar oldu. 19 yy da ticari markalar tek başına köken işareti değil aynı zamanda 
marka ya da imza olarak da görülmeye başladı. Bu durum da markanın mal ve hizmetlerin ve ya bunlar 
üreten kişilerin ‘kişiliğini’ yansıttığına dair çağdaş kanının olmasına sebep olmuştur. (Symbols, 2009: 316) 
Logo ise; bir ürün hizmet ya da kurumun spesifik özelliğinin ya da özelliklerinin görsel olarak ifade edildiği 
grafik sembollere verildiği isimdir. (Prof.Dr. Güler Ertan, 2017: 155)

Rakipleri arasında öne çıkmak ve üstün özelliklerini göstererek tercih edilmek isteyen her kurum gibi 
şehirler de markalaşma ihtiyacı duymaktadır. Bilimsel verilere göre bir kentin marka oluşum süreci ön-
celikli alanların belirlenmesi, pazarlama stratejisinin belirlenmesi kurumsal kimliğinin oluşturulması gibi 
aşamaları kapsamaktadır.

Michelle’e göre marka, şehrin özelliklerine dayanarak ona uygun yapılandırılmalıdır.

Kurumsal kimlik oluşturmak adına şehrin özelliklerini tüm çıplaklığı ile yansıtmanın en doğru karar 
olacağı görülmektedir.

4. Sembol Kavramı ve Sembol Sistemleri
Aniela Jaffe ‘İnsan ve Sembolleri’ adlı kitabında; ‘İnsan sembolleştirme eğilimiyle nesneleri ve form-

ları bilinçsizce sembollere dönüştürür… ve hem görsel sanatında hem de dini inancında onları ifade eder’ 
demektedir. Bu imgeler önce hayvan figürleri el izleri gibi tanıdık figürler gibi görünse de daha sonraki 
dönemlerde kültürler bu imgelere sembolik anlamlar yüklemiştir. O halde insanoğlu belki de av sembolle-
rini önce kutsal sembollere sonra kimlik sembollerine ve daha farklı sembolik sistemlere dönüştürerek her 
zaman çevresinde bulunan varlıklardan semboller üretmişlerdir. (Gibson, 2017: 8)

Kavramsal olarak ele aldığımızda; semboller ve logolar kelimelere gerek kalmadan anlam ve duyguları 
iletmektedirler. Bu açıdan bakıldığında semboller ve logolar her zaman düşünceleri yaymanın, topluluk 
inşa etmenin, kimlik oluşturmanın güçlü araçları arasında yerini almıştır. Örneğin, Haç ve Davut Yıldızı 
gibi dini semboller anlam içermektedir. Çoğumuzun kelimelere dökemediği kavram ve duyguları ifade 
etmektedirler. Hatta dini bir sembol bunu saniyeler içinde yapmaktadır. (Kaputa, 2016: 127)

Antik çağlara kadar uzanan bir diğer marka ibaresi ya da marka sembolü daha vardır. Bir çok insanın 
okuma yazmasının olmadığı dönemlerde ticari faaliyet gösteren işletmelerin kapılarında içerde ne yapıl-
dığı anlatan görsel semboller bulunmaktaydı. Örneğin berber dükkanlarının kapısındaki çizgili direkler 
bu geleneğin bir uzantısı olarak gösterilebilir. Ya da bayrak bir ülkenin logosu sayılabilir.  Sevgi ile bağlı 
olduğumuz bayrağımızın etrafında toplanır ve selamlarız. (Kaputa, 2016)

Zengin çağrışımlı ve en karmaşık sembollerine  Orta çağ Şövalyelerinin savaşta tanınmak için taktıkları 
armalar örnek gösterilebilir. Armanın ana unsuru çeşitti renk , şekil, ve amblemlerle bezeli kalkanlardır. 
(Symbols, 2009: 318)
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Eğer güçlü bir kişisel marka isteniyorsa görsel imgelerin kullanılması gerekmektedir. Semboller ve 
tasarım, bireylerin sunumlarından tutun da gayri resmi toplantılardan antetli kağıtlarına kadar tüm yaptığı 
işlere bakış açısını değiştirebilir. (Kaputa, 2016: 128)

Sembollerin kendi içinde bir sistemi vardır. Bir sembol sistemi kemdi içinde birbiriyle ilişkili bir grup 
simgeden oluşmaktadır. Bu tür gruplar şekil ve renkler gibi daha az formel olarak tanımlanmış sistemlerden 
alfabe ve rakamlar gibi daha formel sistemlere kadar uzanmaktadır. Bazı semboller binlerce yıl boyunca 
gelişip kültürden kültüre değişiklikler gösterirken bazı semboller ise hızla ortaya çıkıp çok yayılır hatta 
evrensel bir hal alabilmektedir. Semboller sistemine en saf örnek alfabe olarak gösterilebilir. Her bir ka-
rakter tek başına anlamsız , birlikte kullanıldığında anlam ifade etmektedir. Ya da şekil ve renk gibi daha 
az formel olan sistemlerde sistemi oluşturanlardan her biri tek başına olsa da ifade gününün ancak yarısını 
yansıtmaktadır. (Symbols, 2009: 278)

Resim 1 Londra Kent Sembolleri
 Bu sistem içinde yer alan unsurlardan biri renklerdir. Renkler her kültürden insanlar,  çoğunlukla 

farkında olmaksızın renklere duygusal bir şekilde tepki verirler. Psikologlara göre sıcak(Kırmızı, sarı, tu-
runcu) renklerin uyarıcı soğuk(Mavi, mor ) renklerin ise bireyleri yatıştırıp rahatlatma özelliği vardır. Bu 
yorumlar kültürden kültüre değişse de renklerin sembol dili, onu insanın en önemli sembol sistemlerinden 
biri kılacak şekilde evrenseldir. Diğer bir unsur şekillerdir. Görsel her şeyin yapıtaşı olarak şekiller son 
derece sembolik anlamlar taşımaktadır. İlk çağlardan bu yana yazının bilinmediği zamanlarda semboller 
anlatımda kullanılmıştır. Daire, kare, üçgen gibi en basit şekiller sembolik olarak bütün kültürlerde yer 
almış, çoğu da sembolik anlamlarla donatılmıştır. Desenler de bir diğer unsurdur. Çoğu desen evrensel 
bir semboldür. Metal paralardan yapılarak kadar çoğu desen insanın dış olgulardan ziyade iç dünyasını 
simgelemektedir. Orta çağda labirentler, üzerinde aşılması gereken engeller ve yapılması gereken ahlaki 
seçimlerle Tanrı’ya giden doğru yol arayışını simgelemekteydi.   (Symbols, 2009: 280-284-290)

Resim 2 Gaziantep Kent Logosu
Yaşamımızla  iç içe olan semboller, farklı zamanlarda farklı anlamlar yüklenmiş olsa da anlatmak ve an-

lama sürecinde kendine has bir iletişim tarzı oluşturmuşlardır. Bu semboller ki zaman bir duvar süslemede, 
kimi zaman bir çini tabak üzerinde kimi zaman ise bir kilim dokumasında karşımıza çıkabilmektedir. Bilgi 
aktarımı görevini üstlenen semboller kimi zaman somut, kimi zaman da soyut şekillerle karşımıza çıkmak-
tadır. Lale, ağaç kuş, balık gibi motifler somut iken , form, doku, bordürler birer soyut sembollerdir. Sıradan 
gibi görünen soyut formlar yeri geldiğinde derin sembolik anlamlar da ifade edebilirler. (Uçar, 2016: 33)
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Resim 3 Malta Logo

5. Sonuç ve Değerlendirme

Araştırma kapsamında yapılan anket ve mülakat çalışmaları sadece ili temsil eden değerleri ölçmek adı-
na yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre Afyonkarahisar’ın öne çıkan kültürel değerleri aşağıdaki gibidir.

• Karahisar kalesi

• Kocatepe

• Utku Anıtı

• Konaklar

• Mevlevihane

• Gedik Ahmet Paşa Camii

Resim 4 Karahisar Kalesi
Afyonkarahisar’ın öne çıkan turizm değerleri; Termal kaynaklar, Sağlık turizmi, Frig vadisi , Afyonka-

rahisar’ın öne çıkan gastronomi değerleri, Haşhaş, Sucuk, Lokum, Kaymak araştırma sonucunda ulaşılan 
bilgiler arasındadır.

Araştırma kapsamında şehir sakinlerine göre Afyonkarahisar’ın sembolize edilmesi gereken öncelikli 
değerleri; Tarihi değerler (Karahisar kalesi, Kocatepe..), Gastronomi (Haşhaş, sucuk, lokum..) iken şehir 
yöneticilerine göre Afyonkarahisar’ın sembolize edilmesi gereken öncelikli değerleri; Tarihi ve kültürel 
değerler (Frig vadisi, konaklar) , Sağlık turizmi (Termal, hastaneler) dir.

Ayrıca araştırma kapsamında Afyonkarahisar iline ait kurum logoları incelendiğinde;
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• Afyonkarahisar Valiliği logosunda Karahisar kalesi, utku anıtı ve tarihi valilik binasının ikonik ola-
rak yer aldığı

• Afyonkarahisar Belediyesi logosunda haşhaş ve Karahisar kalesinin sembolize olarak kullanıldığı

• Kente ait üniversite logolarında Atatürk’ün Kocatepe’de yer aldığı fotoğrafın sembolize edilmiş hali 
ve karahisar kalesi sembollerinin kullanıldığı görülmektedir.

Resim 5 Afyonkarahisar Valiliği Logosu

Resim 6 Afyonkarahisar Belediyesi Logosu

Resim 7Afyonkarahisar ilinde bulunan üniversitelere ait logolar
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Sonuç olarak değerlendirildiğinde İlgili literatür ve çalışmalar incelendiğinde şehirlerin kendilerini ifa-
de etmeleri ve  kurumsallaşmaları adına, değerlerinin sembolize edilerek kullanımı büyük fayda sağlamak-
tadır. Şehir marka kimlikleri oluşturulurken kent değerlerinin en saf haliyle yansıtılması önem taşımaktadır. 
Sembollerin marka sahibi olan kent sakinlerinin ve ileri gelenlerinin  görüşleri ışığında tasarlanması, mar-
kanın sahiplenilmesi ve ileri dönemlerdeki başarısı açısından önemli olduğu görülmektedir.

Bu veriler ışığında belirlenen değerler sembolize edilerek “Semboller Işığında Afyonkarahisar” çalış-
ması tasarlanarak araştırma sonuçlarının hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

Resim 8 “Semboller Işığında Afyonkarahisar” M. Akif Ağtaş

Resim 9 “Semboller Işığında Afyonkarahisar” M. Akif Ağtaş
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Resim 10 “Semboller Işığında Afyonkarahisar” M. Akif Ağtaş
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MÜZİKAL KOMPOZİSYONDA MİNİMAL STİLLERİN KULLANIMI

Özden Gülsün KESKİN1, İsmail Gürkan METİN2

Özet
Minimalizm, görsel sanatlar ve müzik sanatında 1960-70’li yıllarda etkin olmuş bir stildir. Öncelikle 

heykel sanatında basit ve sade forma sahip eserleri nitelemek için kullanılmaya başlanmış, daha sonra ben-
zer bir eğilimle diğer görsel sanat dallarında da kullanılır olmuştur. Doğası gereği müzik sanatı ile görsel sa-
natlar içerdiği dinamikler bakımından farklı olmakla beraber, belli başlı etkenler çerçevesinde minimalizm 
stili, müzikal kanonun da bir parçası haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı müzikte minimalizmin kompo-
zisyon teknikleri bağlamında incelenerek, disiplinler arası benzerliklerin ortaya konmasıdır. Bu amaç doğ-
rultusunda minimal stilin özelliklerine ve uygulanışına dair literatür taranmış ve kompozisyon teknikleri, 
söz konusu akımla özdeşleşen bestecilerin eserleri incelenerek analiz edilmiştir. Minimal stilin müzikal 
kompozisyonda, statik armoni, motif tekrarları, eklemeli ve eksiltmeli cümle yapıları, kademeli ya da ani 
faz kaymaları, tek tonlu formlar, statik çalgılama ve geleneksel müziklerden alımlamalar ile etkin olduğu 
bulgulanmıştır. Görsel sanatlarda minimalizm sürecinde ortaya konan indirgenmiş ve temsili anlamdan 
arındırılmış geometrik formların, müzikte tekrarlı ve monoton formlarla benzeştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Minimalizm, Kompozisyon Teknikleri, Müzikal Kompozisyon, Tekrarlı Formlar

Abstract
Minimalism is a style in visual arts and music that was influential between 1960s and 70s. Primarily 

it was used to characterise simple and plain forms of works in sculpture, then has been used similarly to 
characterise other visual arts. Though music and visual arts intrinsically have different dynamics, the mini-
malism as a musical style has become a part of musical canon pursuant to some certain factors. The purpose 
of this paper is to analyse minimalism within the context of composition techniques to put forth interdiscip-
linary similarities. Within this purpose in mind, we have reviewed the literature on the characteristics and 
application of the minimal style and analysed the composition techniques with the works of the composers 
who are identified with the movement in question. It has been found that the minimal style affected com-
position techniques with static harmony, theme repetitions, additive and subtractive phrasing, gradual and 
immediate phase shifts, single tone forms, static instrumentation and receptions from traditional music. It 
has been concluded that the geometrical forms, which are reduced and devoid of representational meaning 
in visual arts, resemble repetitive and monotone forms in music.

Keywords: Minimalism, Composition Techniques, Musical Composition, Repetitive Forms

GİRİŞ
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarından yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan zaman dilimi tarihi, siya-

si, ekonomik, kültürel, düşünsel ve sanatsal değişimin hızlandığı ve karmaşıklaştığı bir süreçtir. Rönesans, 
reform ve aydınlanma hareketlerinin uzantıları ve sanayi devrimiyle gerçekleşen teknolojik buluş ve geli-
şimler, toplumlar arası iletişimin artması bu değişim sürecinde önemli pay sahibidir. Bu zaman diliminde 
görsel sanatlar ve müzik başta olmak üzere, diğer çağlara oranla kırılmalar daha belirgin ve keskin olmuş-
tur. Sanatta modernizm dönemiyle birlikte, sanatçılar yeni üslup arayışlarına girmiştir. Bu aşamada alışıla-
geldik geleneksel teknik, kalıp ve formlar terk edilmeye başlanmıştır. Figüratif anlayıştan çok, nonfigüratif 
ve soyut üslup tercih edilmiştir. Anlatımcı ve tasvirci tavır yerini, yüzeyin görünen kısmının ardında gizlilik 
barındıran ya da yüzeyin sadece kendisini ifade eden bir tavra bırakmıştır.  Bu düşünsel tartışma, tepki 
veya uzlaşım ortamının bir sonucu olarak, günümüze kadar yeni akım ve anlayışlar filizlenmiştir. Kübizm, 
Ekspresyonizm, Sürrealizm, Dadaizm, Konstrüktivizm, Suprematizm, Pop Art, Land Art, Op Art, Fluxus 
ve Minimalizm akımları bunlardan birkaçına örnektir.

1 Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, ogulsunkeskin@trakya.edu.tr
2 Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, igurkanmetin@trakya.edu.tr
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GÖRSEL SANATLARDA MİNİMALİZM
Minimalizm terimi, başta heykel olmak üzere görsel sanatlarda basit, sade, indirgemeci bir stil ve anla-

yışı ifade eder. Akım, 1950’li yılların sonlarında A.B.D. sanat ortamında, Soyut Dışavurumculuk akımına 
bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Minimalizm terimi ilk kez, İngiliz sanat eleştirmeni ve filozof Richard 
Wollheim tarafından 1961’de, Art Magazine adlı dergide yayımlanan makalesinde (Güleryüz, 2011: 2), içe-
rik olarak en aza indirgenmiş ve sadeleştirilmiş sanatsal yapılar anlamında kullanılarak literatürdeki yerini 
almıştır. 1960’ lı yılların ortasında A.B.D.’li ressam Frank Stella’nın katkıları ile akımın popülerliği artmış 
ve kuramsal olarak daha sık kullanılır hale gelmiştir.

Minimalizm kelimesinin kökeni, Latince’de minime ve minimus gibi kelimelere dayanır. Bu kelimeler 
günümüzde minime ve minimal olarak dile yerleşmiş ve en az derecede, en alt sınırda, zerre kadar, asgari 
gibi anlamlarla Türkçe karşılığını bulmuştur. Minimalizm sanat akımı farklı kaynaklarda, değişik isimlerle 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bazıları; ABC Sanatı, Dizisel Sanat, Soğuk Sanat, Retçi Sanat, Temel 
Strüktürler olarak bilinir.

Diğer akımların aksine, Minimalizm, herhangi bir bildiri ve beyanatla ortaya çıkmamıştır. Akımının 
ortaya çıkış sürecindeki temel dayanak noktası, diğer sanat akımlarında da görüldüğü üzere temsil krizine 
dayanır. Sanatta temsil kavramının sorgulanması, modernizmden postmodernizme kadar uzanan ve halen 
devam etmekte olan bir süreci kapsamaktadır. Söz konusu sorgulama, bir yapıtta herhangi bir duygunun, 
anlamın, mesajın, içeriğin açık ya da örtük olarak temsil edilebilirliği veya yapıtın bütün duygu ve an-
lamlardan arınmış olarak sadece kendi öz biçiminde değer bulduğu yani yapıtın kendisinden başka hiçbir 
anlamı bulunmayan (özerk) değerlendirilme biçimlerini kapsamaktadır. 1913 yılında Rus ressam Kazimir 
Maleviç’in beyaz bir zemin üzerine siyah bir kare yerleştirmesiyle ortaya koyduğu, Black Square “Beyaz 
Zemin Üzerine Siyah Kare” isimli yapıt, söz konusu özerk değerlendirme olgusuna verilecek başat bir 
örnektir. Bu öncü yapıt, nesneleri veya duyguları temsil etme olgusundan ziyade, sadece kendinde anlam 
bulan bir sanat anlayışının şekillenmesinde ve sonraki süreçlerde Minimalizm akımının ortaya çıkmasında 
en önemli etkenlerden biri olmuştur.

Minimalizm akımına ilişkin yapıtların birçoğu az sayıda materyalle yetinme ilkesine dayanır. Herhangi 
bir tasviri, betimlemeyi ve duyguyu yansıtma amacı gütmeyen yapıtlar, sadece kendi kendini temsil edebilir 
bir düzeye indirgenerek, anlam, duygu ve dolayısıyla temsilden arınmış özerk bir niteliğe bürünmüşlerdir. 
Sonuç olarak, basite indirgenmiş sade yapılar saflaşmaya ve azalmaya yönelik bir eğilimi beraberinde getir-
miştir. Genellikle aynı boyut, tek simetri, tek ritm çerçevesinde küp, prizma, üçgen, kare, dikdörtgen, daire 
gibi geometrik nesneler ön plana çıkmıştır.  Renk kullanımı az ya da çok olmakla birlikte, süslemelerden 
kaçınılmıştır. Lynton, minimal sanat anlayışını şöyle açıklamıştır:

Minimal sanat anlayışı kapsamına giren heykellerde, sadece en basit ve yalın biçimlere ya tek başlarına 
ya da birbirlerinin peşisıra yer verildiği görülür ne var ki minimal sanat anlayışıyla yapılan heykellerde-
ki sözü edilen özellikler, şaşırtıcı yanılsamaları ve bugüne kadar dikkatimizi çekmemiş görsel özellikleri 
sergiler. (...) Minimalizm, en yalın örnekleriyle açıklık ve sadelikten duyulan zevki açığa vurmaktadır. 
(Lynton, 2004: 306)

Minimalizm akımının başlıca temsilcileri, Frank Stella, Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre, Sol 
LeWitt, Richard Serra, Eva Hesse, Robert Morris, Yayoi Kusama ve Walter De Maria gibi sanatçılardır.

Resimde olduğu gibi heykelde de basite indirgenmiş bir yapıdan söz edilebilir. Ressam Frank Stella, 
“minimal sanatın işareti (belirteci); içeriği, sanat nesnesinin ‘içi’ – örneğin bir görüntünün yazınsal ve psi-
kolojik anlamı – yerine sanat nesnesinin dışına, fiziksel tanzimine ya da izleyicilerin tepkisine yerleştirme 
eğilimidir.” demiştir (Ahmedizadeh, 2014: 79-80). Bu alanda demir, metal, sunta, sac levha, çelik levha, 
çelik boru, alüminyum, kontraplak, fiberglas, pkeksiglas, polyester küp, aliminyum, floresan aydınlatma 
plastik ve sanayi boyaları gibi endüstriyel malzemelerin ya da ahşap, tahta, tuğla, kereste, taş, mermer 
gibi doğal malzemelerin kullanıldığı abartısız, sade, yalın ve detaysız geometrik şekillere dayanan yapıtlar 
ortaya konmuştur. Bu alandaki çeşitli çalışmalarıyla, A.B.D.’li heykeltraş Carl Andre, sanatta Minimalizm 
fikrinin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir.
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MÜZİKTE MİNİMALİZM 

Besteciler ve Eserleri

Müzikte Minimalizm süreci, 1960’lı yıllarda A.B.D.’ de başlamıştır. Terry Riley (d:1935), La Monte 
Young (d:1935), Steve Reich (d:1936), Philip Glass (d:1937) ve John Adams (d:1947) gibi A.B.D.’li bes-
teciler akımın öncüleridir. O dönem için, bestecilerin çalışmalarında görülen en karakteristik ortak özellik, 
eserin bütününü kapsayan bir zaman dilimine yayılmış tekrarlı motif veya cümle yapılarının kullanımıdır. 
Söz konusu tekrarlı motif veya cümle yapıları, süreç içerisinde genellikle küçük çaplı değişim evrelerine 
tabi tutulmuştur. O halde müzikte Minimalizm denildiği zaman ilk akla gelecek en temel unsur, bol tekrara 
dayalı müzikal fikrin ortaya konulmasıdır. Diğer yandan minimal müziğe, tekrarlı müzik de denilmiştir.

Minimalizm’e yönelme unsurunun en önemli, en temel dayanaklarından biri müzikte sadeleşme eği-
limidir. Tıpkı görsel sanatlarda olduğu gibi, az malzeme kullanımıyla öze ulaşma amaçlanmıştır. Dönem 
bestecilerinin Hindistan, Afrika ve Uzakdoğu kültür ve felsefeleriyle yakın bağ kurmalarının yanı sıra, 
dönemin Minimalist ressamlarıyla yakın ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirdikleri performans etkinlikleri, 
bu fikirsel zemini hazırlayan önemli etmenlerdendir. Özellikle Uzakdoğu felsefesi ve kültürünün basit, 
gösterişten uzak ve meditasyona dayalı öze ulaşma durumlarının etkileri, bestecileri fikirsel ve kuramsal 
olarak böyle bir ortama sevk etmiştir. Bu bakımdan, zaman kavramının bireye yönelik algısal boyutlarını 
ve bu boyutların görece farklılıklarını ortaya çıkaran sade, kimi zaman da karmaşık yapılardaki tekrarlara 
dayalı meditatif formlar, minimal karakteri belirleyici unsur olmuştur. 

“Minimal müzik” terimi ilk kez bir başka A.B.D.’li besteci Michael Nyman (d:1944) tarafından, 1968’de 
The Spectator dergisine verdiği röportajda kullanılmıştır (Potter ve diğerleri, 2013: 2). Nyman daha sonra, 
Deneysel Müzik: Cage ve Sonrası (1974) adlı kitabında (Güleryüz, 2011:8), Terry Riley’in In C (1964) adlı 
eserine, bu fikir doğrultusunda atıflarda bulunmuştur.

Terry Riley, In C isimli eserinde, yaklaşık 40 dakika boyunca, baştan sona Do Majör tonunda, 53 adet 
kısa süreli melodi modüllerinden oluşur. Bu modüller, icracıların kendi belirlediği modül seçimleri ve hız-
da, eşzamanlılığın yitimine olanak verecek biçimde seslendirilir. Böylelikle uzun sürece yayılan tekrarlı- 
monoton bir yapıda, modülleri (motifleri) üst üste bindirme usulüyle aynı zamanda bir devinim süreci de 
sağlanmıştır. Bu bakımdan, tekrarlı ritm ve motif yapılarının uzun sürece yayıldığı ve aynı zamanda, ritm 
ve motif yapılarının süreç içerisinde değişime uğradığı In C, Minimalizm akımının öncü yapıtlarından biri 
olarak görülmüştür. Tekrar ve süreğenliğe dayanan müzikal üslubu, zaman zaman geleneksel Hint ve Pa-
kistan müziği etkileriyle destekleyen Riley, Minimalizm ve yerel malzeme kullanımının birlikteliğine dair 
deneysel bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Diğer yandan sessizlik, doğuşkan sesler, frekansları önceden belirlenmiş uzun süreli notalar, başı sonu 
belirsiz ve alışılageldik gelişim sürecine tabi tutulmayan (non-developmental) rastlamsal yapılar ve yerel 
malzeme (özellikle Hint Müziği) kullanımı gibi farklı tınısal arayışlara giren bir diğer besteci de La Monte 
Young’dır. Besteci, müzikal zaman kavramını sorguladığı altı saatlik Well Tuned Piano (1964), Trio For 
Strings (1958) ve for Brass (1957) gibi yapıtlarında ağır tempo, uzun-kesintisiz sesler, uzun tartımlar, uzun 
sessizlik süreci ve çok az değişim gösteren tekrarlı figürler kullanmıştır. Bu şekilde dakikalarca veya sa-
atlerce süren uzatılmış sesler, hiç dinmeyen bir arı vızıltısı gibi düşünüldüğü için literatürde drone olarak 
adlandırılmıştır. Young’ın söz konusu yapıtları, minimal müzik anlayışının tam anlamıyla statik (durağan) 
yönünü temsil etme konumunda olup, öte yandan alışılageldik, melodik tekrara dayalı minimal üslubun 
dışında kalır.

Minimalizm’de, tekrarlı motif ve cümle yapılarının, baştan sona bir sürece yayılmasını teşkil eden me-
ditatif süreçler, dinleyiciyi de zihinsel odaklanmaya dahil etmiştir. Böylelikle, tekrarlı motif kullanımıyla, 
sürecin kendisine vurgu yapılan bir süreç odaklılık durumu söz konusu olmuştur. Süreç odaklılık, Zen ve 
Budizm öğretilerini de merkezine alan Fluxus akımının, performans etkinliklerini içeren önemli nitelikle-
rinden birisidir. Bu nedenle Fluxus akımı, Minimalizm fikrinin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Minimal kompozisyonda süreç odaklılık konseptine en uygun yapıtlar sunan bestecilerden biri de Ste-
ve Reich’dir. Besteciliğinin yanı sıra perküsyon sanatçısı olan Steve Reich’in, Amerika’lı etnomüzikolog 
Arthur Morris Jones’un 1959’da kaleme aldığı Studies in African Music adlı kitabını incelemesi, yazı stilini 
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önemli ölçüde etkilemiştir. Reich, kitapta Afrika müziğine ilişkin, 12/8’lik gibi geleneksel ritim kalıplarına 
dair yer alan bilgi ve uygulamaları kendine özgü bir tavırla müziğine yansıtmıştır. 

Reich’in müziğinde daha çok ritmik dinamikler önem arz eder. Zaman zaman caz müzik izleri taşıyan 
modal örgüde, Afrika müziğinin ritm kalıplarını içeren tekrarlı bir üslup bestecinin yapıtlarının ana karak-
teri olmuştur. Afrika geleneksel müzik kültürünün etkisiyle, vurmalı çalgılara verilen önem ve öncelik, 
tekrarlı ritmik yapılanmaları ön plana taşımıştır. Drumming (1971) isimli eserinde de görüleceği gibi, Af-
rika müziğinin yerel ritmik yapılarından birini temsil eden 12/8’lik ölçü sayısı kullanılmıştır. Yapıtta aynı 
zamanda, glockenspiel ve marimba gibi klavyeli vurmalı çalgılar ile derili vurmalı çalgılara yer verilmiştir.

Reich’in genel müzik üslubunda, yapısal olarak geniş kanonik formlarla inşa edilen motif-cümle kurgu-
ları, giderek katmanlaşan bir ritim sürecini beraberinde getirir. Çoğu zaman uzun sürece yayılan eş zamanlı 
ritimler, küçük müdahalelerle kaymaya uğramış ve kanonik bir yapı arz etmiştir. Söz konusu kaydırma işle-
mi, eş zamanlı ses kaydı veya ritm modüllerinde yavaş yavaş uyumun bozulmasına olanak sağlayıcı hareket 
ve değişimlerle sağlanmıştır.  Böylece statik bir yapıda devam eden ritimler, kaydırma veya eklemelerle 
katmanlaşarak değişime uğramış ve süreç içerisinde devingen bir yapı kazanmıştır. Bu nedenle bestecinin 
yapıtları, dinleyene genellikle tekrarın tekrarsızlığını hissettirmiştir.   Bestecinin, ses kayıt bandında yap-
tığı ilk denemelerinde, iki komutu aynı anda başlatıp, sonraki aşamada küçük çaplı kaydırmalarla uyumun 
bozulmasına ortam hazırlanmasıyla şekillenen bu yönteme “faz kaydırma” denmiştir. Plastic Haircut-tape 
(1963) ve It’s Gonna Rain-tape (1965) ses şeridi döngülerinin ilk denemeleridir.

Müzikte Minimalizm anlayışına dahil edilen çok yönlü bestecilerden biri de Philip Glass’ dır. Besteci, 
Paris Konservatuvarı’nda Nadia Boulanger ile 2 yıllık bestecilik eğitimi sürecinden sonra Hindistan seya-
hati ile Hint kültür ve felsefesini tanıyarak özümsemiş, fikirsel ve kuramsal anlamda bu anlayışı, kendine 
özgü tekrarlı müziği ile sentezlemeye çabalamıştır.

Bestecinin A.B.D.’ye dönüşünde, Sol Le Witt ve Donald Judd gibi Minimalist heykeltıraşlarla kurduğu 
dostluk ve sanatsal ilişkiler neticesinde, galeri ve müzelerdeki konser etkinlikleri, minimal müzik ortamının 
disiplinler arası başlangıç noktasını oluşturmuştur. Etkinliklerde Steve Reich, Jon Gibson, Dorothy Pixley 
gibi çalıcı- besteciler de yer almıştır. Bu mekanlarda, görsel sanatların basit geometrik yapılarını temsil 
eden minimalizm konseptini, tekrarlı ve eklemeli sistemdeki bir müzikle desteklemeye dayalı performans-
lar gerçekleştirilmiştir. Bu performanslarda, iki icracının kare çizgileri üzerinde ilerleyerek çalması ve bir 
süre sonra ortak noktada buluşması gibi eş zamanlı icra ve hareketler gerçekleştirilmiştir. Glass’ ın 1967’ de 
bestelediği, Piece in The Shape of a Square ve In Again Out Again gibi çalışmalar, söz konusu performans 
gösterilerinin kullanıldığı yapıtlardan örneklerdir. 

Glass’ın ilk dönem yapıtları, minimal müzik anlayışının karakteristik çizgisini yansıtır. Genellikle tonal 
ya da modal merkezli çalışmalarının çatısı, tekrara dayalı motif-cümle yapılarının eklemeli3 ya da çıkarma-
lı4 olarak ilerleyen bir sisteme göre kurulmuştur.

Diğer yandan minimal stillerde, sade yapıların yanı sıra karmaşık denebilecek yapılarda da üretimler or-
taya konmuştur. John Adams’ın yaklaşık yirmi beş dakikalık Phrygian Gates (1977-78) adlı piyano yapıtı, 
modülasyonlarla birlikte süreç içerisinde basitten karmaşığa, karmaşıktan basit yapılara doğru, katmanlaşa-
rak değişime uğrayan cümle çeşitlemeleriyle karşımıza çıkar. Yapıt, senkoplu ritmik yapının zenginliğiyle, 
zaman zaman disonan5 ses örgüsüyle ve inişli çıkışlı nüanslarla, söz konusu anlayışın dinamik örneklerin-
den biridir.

Sade ve tekrarlı yapıdaki minimal bir stil temel alınarak, Rönesans’ın Gregoryen ezgileri ve barok dö-
nem üslubunu minimal anlayışa dahil eden bazı eserler de ortaya konmuştur. Henryk Gorecki (1933-2010), 
Arvo Pärt (d:1935) ve John Tavener (1944-2013) gibi besteciler, bu eski ekollerden faydalanmakla birlikte, 
tonal veya modal merkezli bir yapıda, yalın ve tekrarlı bir müziğin örneklerini sunmuşlardır. Henryk Gore-
cki’nin Op.36 Senfoni No:3 (1976) ve Arvo Pärt’ın Tabula Rasa (1977) eserleri, aynı dönemlerde, aynı dü-
şünce çizgisinde bestelenmiştir. Bu doğrultuda işlenen yapıtlar, aynı zamanda Hristiyanlık inancının şeffaf, 
duru ve öz biçimlerini temsil ettiklerinden dolayı holy minimalizm6 adıyla literatürde yer almıştır. 

3  Eklemeli: Additive
4  Çıkarmalı: Subtractive
5  Disonan: Uyuşumsuz
6  Holy minimalism: Kutsal minimalizm
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Sözettiklerimizin dışında, Barbara Benary, Harold Budd, John Cale, Rhys Chatham, Tony Conrad, Phi-
lip Corner, Arnold Dreyblatt, Julius Eastman, Jon Gibson, Terry Jennings, Dennis Johnson, Tom Johnson, 
Angus MacLise, Richard Maxfield, Meredith Monk, Phill Niblock, Pauline Oliveros, Charlemagne Pales-
tine (A.B.D.) Gavin Bryars, Christopher Hobbs, Hugh Shrapnel and Howard Skempton (İngiltere), Karel 
Goeyvaerts (Belçika), Eliane Radigue (Fransa), Per Nørgård (Danimarka), Zoltán Jeney ve László Sáry 
(Macaristan) gibi besteciler de minimal stilde bestelemişlerdir (Potter ve diğerleri, 2013: 2-3).

Kompozisyon Teknikleri

Minimalist müzik repertuvarı söz konusu olduğunda, tüm eserler için geçerli ortak özelliklerden bah-
setmek mümkün değildir. Eserler arasında bazı benzerlikler vardır fakat bunlar Wittgenstein’in nitelediği 
gibi ailevi benzerliklerdir; bazı eserlerde biri ya da birkaçı birden bulunurken, diğerinde başka özellikler 
bulunabilir (Potter ve diğerleri, 2013: 6). Bu ortak özellikleri dokuz başlık halinde özetlemek mümkündür: 
statik armoni, tekrarlama, dronlar, kademeli süreç, sabit atım/vuruş, statik enstrümantasyon, metamüzik, 
kesin akort, ve kolayca takip edilebilen formal yapı.

Statik Armoni:

Minimalist kompozisyon teknikleri incelendiğinde göze çarpan en önemli özellik müzikal dilin sade-
leştirilmesidir. Onyedinci yüzyıldan itibaren kullanılan armonik dil, müziğin cümleleme, doku, formal yapı, 
orkestrasyon, gürlük, artikülasyon ve hatta zamanın yapılandırılması gibi parametrelerini etkileyen bir bakış 
açısıdır. Çoğu tonal müziğe güç algılanır hiyerarşik ilişkiler hakimdir (Keskin, 2017: 62). Ondokuzuncu yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren,  tonal armoninin hiyerarşik yapısı oldukça karmaşıklaştı. Ani modülasyon-
lar, çözülmeyen ya da gelenekten farklı çözülen akorlar, anlaşılması güç armonik fonksiyonlar, enarmonik7 
materyaller, gittikçe yoğunlaşan kromatik yedinci derece kullanımı (Leeuw, 2005: 14). müzikal zamanın 
organizasyonunda büyük farklılıklara yolaçtı. Minimal stide ise, diyatonik perde kümeleri, tonal armoniler 
ve hatta tonik8 kavramının geleneksel tonal anlayışta yeniden tesisi (Potter, Keith S., Kyle Gann &  Pwyll ap 
Siôn, 1989: 296) gözlemlenir. Fakat tonalite kavramının yeniden işlenmesi, tonal geleneğin formal yapısı ve 
kadans organizasyonu olmaksızın müzikal zamanın akışını düzenleyecek biçimde olmuştur. 

Minimal müzikte durağan armonik bakış açısı bu gittikçe karmaşıklaşan armonik göndermeleri müziğin 
dışında bırakır. Minimalist müziğin bu indirgemeci tutumu, 1950-60 yıllarının yoğun serialist ve aleatorik 
(rastlantısal) müziklerine bir reaksiyon olarak da okunabilir (Potter vd., 2013:7). Young’un Composition 
1960 No.7 ve Dennis Johnson’un November (1959) adlı eserlerinden başlayarak perde sayısını azaltmış ve 
armonik bağlamı daraltmış hatta yoketmişlerdir. Armonik durağanlık çeşitli şekillerde sağlanır; 

• Tekil bir akorun sürekli kullanımı: Young, sine-tone9 enstalasyonları

• Az sayıda perdenin kullanımı: Reich, Piano Phase (1967)

• Az sayıda akorun kullanımı: Reich, Octet (1979)

• Tek bir dizinin kullanımı: Glass, Music in Fifths (1969)

Bunların dışında, Niblock’un mikrotonal müziği ve James Tenney’in minimalist bir süreçten geçirdiği 
oniki-ton dizisini kullandığı Chromatic Canon (1980) eserleri de dikkate değerdir. 

Tekrarlama:

Tekrarlama, uluslar arası çoksesli müziğin formal organizasyonu bakımından çok önemli bir parametre-
dir. Fakat minimal tekrarlamalı müziğin, tekrarın geleneksel anlamından çok farklı bir amacı vardır ve din-
leyicinin hafızasına farklı biçimde seslenir. Dinleyiciden farklı temaları, motifleri, çelişik yapısal unsurları, 
tınısal ilişkileri ve armonik dramayı hatırlaması ve takip etmesi beklenmez. Lester minimalizmi, “küçük 
müzikal bir fragmanın muazzam uzunluklarda sürekli tekrarlanması” olarak açıklamıştır (Lester, 1989: 
296). Minimal tekrarlamalı stilde diyalektik sürecin, kolay algılanabilir kontrastları, gerilim ve çözülüm 
7  Enarmonik: Sesdeş
8  Tonik: Gamın I. derecesi
9  Sinüs: Doğada tek frekansı olan sese nadiren rastlanmaktadır. Ses dalgasının zamana göre değişimi, saf sinüs biçiminde ise böyle bir ses dal-

gasının tek bir frekansı vardır. Saf sinüsün dışındaki, birden fazla dalgaya kompleks ses dalgası denir. Kompleks ses dalgaları, temel frekans ve 
temel frekans harmoniklerinden oluşan sinüs dalgaları biçiminde düşünülebilir.
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örgüleri ve hatta açık armonik doruk noktaları10 yoktur. Zaman, neredeyse kronometrik bir şekilde şekillen-
dirilir, kurgulanır. Psikolojik zaman algısı çok uzun periodlarca değiştirilemez kalır ve bir çeşit soyutlamayı 
yaratır (Monteiro, s.2). 

Tekrarlamanın, minimal kompozisyon stilinin çok önemli bir göstergesi olduğu düşünülse de,  burada 
söz kunusu olan, kademeli ya da katmanlı bir dönüşüm olmaksızın uzatılmış kesin bir tekrar değildir (Potter 
vd., 2013: 7). Glass ve Reich’ın erken eserlerinde tekrarlama merkezi bir öneme sahip gibi görünebilir fakat 
yine de minimalist repertuvarın tümüne bakıldığında öyle değildir. Johnson’ın piyano parçası November ile 
birlikte Riley’in manyetik bant parçaları Mescalin Mix ve The Gift (1963) önemli örneklerdir.

Dronlar:

Dron, tek bir sesin ya da ses grubunun monoton şekilde tekrarlamasıdır (Keskin, 2017: 108).  Özellikle 
La Monte Young’un müziğinin önemli bir niteliğidir. Dron kullanımının etkisi müziği, Asya müziğine özgü 
“zamansız” hatta “hipnotik” bir karaktere büründürür, müzikal zamanın durağanlığını vurgular. Gann’a 
göre “atım temelli müzik” karşıtı “dron temelli müzik” gibi görünse de çoğunlukla farkı oluşturan şey, 
basitçe enstrümantasyondur (potter ve diğerleri,2013: 8). Belki bu sebeple sesi sönümlenen ya da pratik 
nedenlerle sesleri uzatamayacak olan enstrümanlar için yazılan eserlerde drona benzer etki için ostinatolara 
başvurulmuştur denebilir. Terim, bir figür, ritmik ya da melodik bir motif veya cümlenin ısrarlı bir şekilde 
tekrar edilmesi demektir (Keskin, 2017: 53).

Young ve Niblock, müziklerinde çokça dron kullanmışlardır. Bunların dışında Riley, Reich ve Glass’ın 
müziklerinde de rastlanır.

Kademeli Yöntem (İşleme/Süreç):

Kademeli işleme yöntemi dinleyiciler için, erken minimalizmin yeni ve etkileyici bir algısal meydan 
okuma haline gelen bir temeliydi. Aslında 1960 ve 70’lerde, minimalist olarak etiketlenmeyecek bestecileri 
(Alvin Lucier, David Behrman vb.) kapsayan, daha sonradan minimalist çember içinde sayılacak, müzikleri 
daha az çizgisel bulunan (Budd gibi) bazı bestecileri  de dışarıda bırakan bir terim olarak “Process Music 
(Süreç Müziği)” terimi kullanılıyordu (Potter vd., 2013: 8). Kademeli yöntemin kullanımında üç yöntem 
özellikle öne çıkar:

• Ekleme Yöntemi: Sürekli tekrar eden ve az sayıda sesten oluşan müzikal modüle belirli bir tek-
rardan sonra yeni bir nota eklenmesi ve böylece modülün genişlemesi (Ahmedizadeh, 2014: 82) 
anlamına gelir. Bu yöntem geleneksel Hint müziklerinde kullanılan bir yöntemdir. Uluslar arası 
çoksesli müzikte daha önce Olivier Messiaen (1908-92) tarafından, eşit düzenli ölçü sistemini aksa-
tır biçimde olmakla beraber, minimalistlerin kullandığı biçimiyle tüm esere yayılmış bir sistematik 
olmaksızın kullanılmıştır. Messiaen bu yönteme, geleneksel ölçü kavramınca içerilmeyen, vuruşlara 
eklenmiş süreleri anlatmak için eklenmiş değer adını vermiştir. Glass bu ekleme yöntemine eserle-
rinde çokça yer vermiştir; eser genelde temel ve tekrar eden bir kalıp ile başlar, daha sonra bu kalıba 
notalar eklenerek veya çıkartılarak, kalıp uzatılır ya da kısaltılır, genelde 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4 
vb. örüntüsünde ilerler. Glass’ın Music in Fifths, Music in Similar Motion (1969), Einstein on the 
Beach ile Frederic Rzewski’nin Les Moutons de Panurge (1969), Coming Together (1971) ve Attica 
(1972) eserleri bu yönteme örnektir. Bir diğer yöntemde ise tekrar eden ritmik birim sabit süreyi sür-
dürür ve birimi oluşturan seslerin sayısı kademeli olarak arttırılır. Örnek olarak Reich’in Drumming 
(1970-71) eseri verilebilir. Bir diğer yöntemde ise, varolan bir doku, tempo hızlandırılarak kısaltılır 
veya yavaşlatarak uzatılır. Bu yönteme örnek ise Reich’in Music for Mallet Instruments, Voices and 
Organ (1973) ve Music for 18 Musicians eserleri verilebilir.

• Faz Kaydırma: Aynı anda sunulan özdeş cümle ya da motiflerin, belli belirsiz bir tempo farkı ile 
çalınmaya devam ederken fazdan çıkarak birbirinden ayrılmasıdır. Bu yöntem, Reich’in It’s Gonna 
Rain (1965), Come Out (1966), Piano Phase ve Drumming gibi erken eserlerinde görülebilir. Daha 
sonraki yıllarda, bir formal model olan faz kayması, postminimalist müzikal yaklaşımın önemli bir 
arketipi olarak varlığını sürdürmüştür. Örnek olarak, William Duckworth’un Time Curve Preludes 
(1979) ve John Luther Adams’ın Dream in White on White (1992) eserleri verilebilir. 

10 Doruk noktası: Climax
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• Permütasyonel Yöntem: Permütasyon sözcüğü matematikten ödünç alınmış bir terim olarak mü-
zikte, perde kümelerinin ya da dizileri oluşturan perde sıralarının yeniden düzenlenmesi anlamına 
gelir (Keskin, 2017: 71). Bir minimalist kompozisyon tekniği olarak ise, bir melodik sürekliliğin, 
kesin tekrarı önleyen sistematik bir dönüşüm aracılığıyla kademeli olarak değiştirilmesidir. Jon Gib-
son’un Melody IV (1975), Tom Johnson’un Nine Bells (1979) ve Barbara Benary’in erken eserleri 
önemli örneklerdir (Potter ve diğerleri, 2013: 9).

Sabit Atım/Vuruş:

Young ve Niblock’un hiç vuruş içermeyen dron kullanımı eğilimine rağmen, minimal müzikal stilin 
motorsal bir sekizlik atıma dayandığı düşünülebilir. Fakat minimal stilin asıl karakteri, daha çok ritmik 
farklılaşmanın azlığına dayanır.

Statik Enstrümantasyon:

Yirminci yüzyıl boyunca besteciler, geleneksel çoksesli müziğin alışılmış duyuşundan ayrılmak için, 
eserlerin enstrümantasyonunda ve buna bağlı olarak orkestrasyonunda da çeşitli arayışlara girişmişlerdir. 
Daha önce bir araya gelmemiş çalgı grupları, birleştirilmiş gruplar ya da yeni icat edilmiş enstrümanlar için 
eserler yazıldı. Çalgıların tınısal olanakları elektrik araçlarla genişletildi. Minimal stilde de, özellikle erken 
dönemde, az çalgıdan oluşan, genellikle bestecinin şefliğinde bir araya gelmiş küçük topluluklar göze çar-
par. Bu topluluklardan bazıları The Theatre of Eternal Music, Steve Reich and Musicians ve Phillip Glass 
Ensemble’dir. Sıklıkla enstrümantasyonun belirsiz bırakıldığı, neredeyse “ritüelistik” bir orkestrasyon an-
layışı vardır (Potter vd., 2013: 10).

Ayrıca manyetik bant teknolojisinden de faydalanılmıştır. Modüller bantlara kaydedilir ve besteciler 
bantları kesip yeniden yapıştırarak “loop” adı verilen döngüleri oluştururlar. Bu döngüler, defalarca çalınır. 
Çok-kanallı11 sistemle kaydedilen farklı looplar, üstüste kaydedilerek çok katmanlı bir etki oluşturur. 

Metamüzik:

Metamüzik terimi, sözcük anlamıyla “müzik-sonrası” ya da “müzik-üstü” anlamlarına gelmektedir. Katı 
biçimde uygulanmış sürekliliğin bir yan etkisi gibi algılanan akustik detaylar, özellikle Reich’in erken eser-
lerinin önemli bir özelliğidir. Çalınan seslerin doğuşkanları12 tarafından yaratılan ve hatta Octet’teki gibi 
notalanmış çalgısal ezgilerce takviye edilmiş yumuşak ezgiler, Reich tarafından metamüzik olarak adlan-
dırılmıştır (Potter vd., 2013: 11). Ayrıca Niblock’un glissandolu13 dronları üstünde uğuldayan doğuşkanları 
ile Young’un sine-tone enstalasyonlarında duyulan doğuşkan örüntüleri de önemli metamüzik örnekleridir. 

Kesin Akort14:

Kesin akort, akor ve aralıkları oluşturan seslerin doğru titreşim sayısında tınlatılması, frekans uyum-
lamasıdır. Birlikte veya solo çalınan her durumda çalgılar elbette akortlanır fakat akustiğin doğası gere-
ği daima kitabi bir kesinlikle akortlanmış olamazlar. Minimalist stilde bahsedilen ise bu kesinliğin tam 
olarak sağlanmasıdır. Özellikle minimalizmin erken yıllarında, Young, Tony Conrad ve The Theatre of 
Eternal Music, on iki perdeli piyano dizisi dışında tınlayan aralıkları (doğuşkanlar) elde edebilmek için 
saf frekans oranlarıyla ilgili deneylere giriştiler. Bir dakika veya daha uzun bir süre tınlayan tekil bir sesi 
dinleyen kişi, nihayetinde sesi oluşturan doğuşkanları ve akordun güç algılanır diğer etkilerini de duymaya 
başlar. Matematik eğitimi almış ve aynı zamanda keman çalan bir film yapımcısı olan Tony Conrad (1940-
2016), mükemmel konsonanların15 doğuşkan dizilerindeki tam sayı oranlarıyla ilişkili olduğunu gösterdi. 
Young’un ilk kompozisyonu, geleneksel notalama sistemi yerine, doğuşkan sayıları halinde notalanmıştı. 
The Pre-Tortoise Dream Music (1964), tekrarlı doğuşkan dizisini takip eden, bazı kurallarla belirlenmiş 
ezgisel bir doğaçlamadır (Gann, 1997: 189). 

Niblock ve Riley’in de bu stilde eserleri vardır fakat kesin akort özelliğine yoğunlaşma eğilimi giderek 
sönümlenmiştir. Daha sonraki yıllarda Adams, Dharma at Big Sur (2003) isimli orkestral eserinde saf do-
ğuşkanlara yer vermiştir (Potter vd., 2013: 11).
11  Çok-kanallı: Multitrack
12  Doğuşkan (armonik): Tekil akustik ses titreşimini oluşturan ve ses ile birlikte titreşen tüm perdeler. 
13  Glissando: Kayarak bir perdeden diğer perdeye ulaşılması
14  Kesin Akort: Pure tuning
15  Konsonan: Uyuşumlu
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Kolayca Takip Edilebilen Formal Yapı:

Minimalist stilde eserlerin çoğunun paylaştığı tek özelliktir denebilir. Karmaşık olmayan diyatonik to-
nallikle beraber eserin formal yapısı kolay algılanabilirdir. 

SONUÇ
1950’lerin sonuyla birlikte 1960’lı yıllarda gündeme gelen Minimalizm fikri ilk olarak görsel sanatlarda 

ortaya çıksa da belli başlı etkileşimler neticesinde müzik sanatında da değerlendirilmeye alınmıştır. Söz ko-
nusu süreçte, Minimalist ressamlar ve müzisyen-besteciler arasında konser-performans etkinlikleri gerçekleş-
tirilmiştir. Bu aşamada, disiplinler arası bir değerlendirme yapılacak olursa, iki ayrı sanat türü arasında temsil 
krizini ortak noktada buluşturabilecek benzerliklerden bahsetmek mümkündür. Özellikle müzikte minimal 
anlayışı yansıtan ilk çalışmalar değerlendirildiğinde, tıpkı görsel sanatlardaki gibi, söz konusu yapıtların duy-
gu ve anlamlardan temsili olarak feragat ettiği, tasvir yönünün hemen hemen hiç olmadığı ve sadece kendi 
özerk biçimleriyle ön plana çıktığı kanısına ulaşılabilir. Tekrarlılık, süreğenlik, monotonluk, geometrik form-
lar, sadelik ve basitlik gibi Minimalizm anlayışının en temel ilkelerinin müziğe yansımasıyla birlikte dönem 
yapıtlarının niteliksel açıdan çok daha farklı bir kimlik ve karakterde karşımıza çıkması, söz konusu temsil 
ve tasvir indirgenmişliğini kanıtlar niteliktedir. Fakat tekrar konseptinin süreç odaklılık niteliği çerçevesinde, 
alımlayıcının zaman algısının sorgulanması, ilk aşamada müziği görsel sanatlardan ayırır konumdadır. Bu da 
doğal olarak görsel sanatlara karşın, müziğin zaman ve performans yönünü ortaya çıkarır. Her ne kadar görsel 
sanatların minimal konsepti ifade eden söz konusu temel unsurları müzikte değerlendirilmeye alınsa da, en 
başta zamana yayılan bir süreci kapsayan müzik sanatının kendine özgü farklı dinamikleri neticesinde kade-
meli yöntem ve dronlar gibi müzikle ilişkilendirilebilecek yöntemlerin buluşuna ve geliştirilmesine müsait bir 
ortam oluşmuştur. Oluşan bu ortamda söz konusu yöntemler, en temelde süreğen, tekrarlı ve sade bir yapıyla 
birlikte yapıtın iskeletini oluşturduğu için, Minimalizm akımın temel unsurlarının bir bağlantısı ve uzantısı 
olarak görülmüştür. Bu nedenle Minimalizm, kuramsal ve yapısal bazlarda tartışmalı da olsa müzik sanatında 
da değerlendirilmeye alınmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada 1960’ lı yıllarda boy gösteren disiplinler arası bir 
etkileşim sürecinin, minimalizm etiketiyle karşımıza çıkan tekrarlı müzik fikrini ne şekilde ve hangi doğrul-
tuda karakterize ettiğinin önemi vurgulanmak istenmiştir. Çünkü, bu doğrultuda süreğen-tekrarlı bir müzikal 
konsepti merkezine alan fikirsel ve kuramsal yapılar, önceki dönemlerin tekrarlı temalarına dayalı formal bir 
müzik anlayışına karşın farklı bir nitelikte, yani kendine özgü dinamiklerle karşımıza çıkmıştır. Bunun en 
önemli göstergesi olarak, statik armoni, dron kullanımı, kademeli işleme, faz kaydırma, statik enstrümantas-
yon, metamüzik gibi yeni stillerin ortaya çıkmasına müsait bir zemin oluşmuş ve bu stillerin müzikal kompo-
zisyonlarda kullanılması tekrarlı müzik üslubunun niteliğini belirlemiştir.

KAYNAKÇA

Ahmedizadeh, M. (2014), “Sanat Akımları Çerçevesinde Müzik ve Minimalizm”, Müzikte “Yeni”, Partisyon Müzik 
ve Düşünce Dergisi, Sayı 1, İstanbul

Gann, K. (1997), American Music in the Twentieth Century, USA: Wadsworth Thomson Learning

Güleryüz, R. (2011), Minimalizm ve Steve Reich’ın “Klavyeli Vurmalı Çalgılar” için Yazılmış Eserlerinin Biçim Ana-
lizi (D.E.Ü. G.S.Ens. Müzik Anasanat Dalı Basılmamış San. Yet. Tezi), İzmir

Keskin, Ö. G. (2017), 20. Yüzyıl Kompozisyon Tekniklerinden Atonal, Seriyal ve Minimal Stillerin Teorik Açıdan İn-
celenmesi ve Seçilmiş Örneklerle Açıklanması (T.Ü. Sos. Bil. Ens. Müzik Anasanat Dalı Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Edirne

Leeuw, Ton de (2005), Music of the Twentieth Century, A Study of Its Elements and Structure,  Amsterdam: Amsterdam U. P.

Lester, J. (1989), Analytic Approaches to Twentieth Century Music, USA: W.W. Norton & Company

Lynton, N. (2004), Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi

Potter, Keith S., Kyle Gann,  Pwyll ap Siôn (2013), The Ashgate Research to Minimalist and Postminimalist Music, UK

İnternet Kaynakçası
Monteiro, F. (2018), Repetitive Minimalism: A Historical Style or a Perspective in Music

https://www.academia.edu/3490009/REPETITIVE_MINIMALISM_A_HISTORICAL_STYLE_OR_A_PERSPEC-
TIVE_IN_MUSIC (Erişim Tarihi: 28.11.2019)



Mustafa BULAT, Fatih KARAKAYA • 365 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
MÜZESİNİN İLK ESER BAĞIŞÇISI RESSAM BURHAN 

DOĞANÇAY’IN SANATI VE MÜZEDEKİ ESERLERİ 

Mustafa BULAT1, Fatih KARAKAYA2

Burhan DOĞANÇAY- (1929-2013)   

ÖZET
Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi, fikren temelleri 2004 de atılmış ancak 

23 Mayıs 2016 da sanatseverlerle buluşmuştur. Yaklaşık 250 Sanatçı’ya ait, 900 ü aşkın eser ve 2500 m2 lik 
sergileme alanına sahip, doğudaki eser çeşitliliği bağlamında ilk ve hâlâ tek müzedir. İstanbul, İzmir, An-
kara gibi büyük şehirlerin ardından çağdaş ve geleneksel birçok disiplinde eserin yer aldığı müze envante-
rinde bulunan eserlerin tamamı sanatçıların kendileri tarafından bağışlanmıştır.

Dünya’da tanınmış ve Türkiye’nin de önde gelen sanatçılarından biri olan Burhan Doğançay,  Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesinin oluşturulması sürecinde ilk eser bağışçısı ve diğer sanat-
çıların da eser bağışlamasına vesile olması sebebiyle önemli bir şahsiyettir. 

Doğançay insanlığın ortak değerlerini yine insanlığın ortak dili olan sanat üzerinden keşfetme arzusuyla 
yola çıkmış, dünyada 130’dan fazla ülkeyi gezerek zamanın önemli tanıklarından biri olmayı başarabilmiş 
bir sanatçıdır. Türkiye’de sanatın ve müzeciliğin toplumun değişimine ve gelişmesine katkı sağlayacağı 
inancıyla, ilk sanat hocası olan babasının ve sınırlı sayıda kendi çalışmalarından oluşan retrospektif bir 
müzeyi İstanbul’da kurmasıyla da ilklerdendir. 

Bu çalışma ile sanatçının toplumun değişimine ve gelişimine ilişkin misyonu Burhan Doğançay’ın ya-
şamı ve sanatı üzerinden betimlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca sanatçının Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi müzesine bağışladığı 9 eser bu bağlamda plastik olarak çözümlenerek genç sanatçıların gelişimi-
ne ve yetişmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Atatürk üniversitesi GSF müzesi, Müze, Sanat, Resim,  Burhan Doğançay

1 Ata. Üni. Güzel San. Fak. Heykel Bölümü,25240, Erzurum, mustafabulat64@gmail.com
2 Ata. Üni. Güzel San. Fak. Heykel  Bl. Plastik Sanatlar  Sanattata Yeterlilik, 25240, Erzurum, karakayafatih23@gmail.com



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı366 •

ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS MUSEUM FIRST 
DONATOR OF THE WORKS ARTIST BURHAN DOĞANÇAY’S ART 

AND HİS WORKS COLLECTİON İN THE MUSEUMS 

ABSRACT

The foundation of the Erzurum Atatürk University Faculty of Fine Arts Museum was founded in 2004 
as a taught but met with art lovers on 23 May 2016. It is the first and still the only museum in the context of 
the diversity of artworks in the East, with more than 900 works and 2500 m2 of exhibition space belonging 
to approximately 250 artists. After the big cities such as Istanbul, Izmir and Ankara, all of the works in 
the museum inventory, which includes works in many contemporary and traditional disciplines, have been 
started by the artists themselves.

One of the well-known and Turkey›s leading artists in the world with Burhan Doğançay, Atatürk Uni-
versity Faculty of Fine Arts of the first work of donors and other artists in the process of creation of the 
museum is an important figure because it is the occasion to donate his works.

Doğançay is an artist who has set out with the desire to discover the common values   of humanity th-
rough art, the common language of humanity, and has managed to become one of the important witnesses 
of the time by visiting more than 130 countries in the world. Turkey will contribute to the belief in art and 
museology society change and development, the father of one of the first art teacher and a limited number 
of first retrospective in a museum in Istanbul with the founding of his own work.

In this study, the mission of Burhan Doğançay about the change and development of the society will 
be described through the life and art of the artist. In addition, 9 works donated by the artist to Atatürk Uni-
versity Faculty of Fine Arts Museum are aimed to contribute to the development and upbringing of young 
artists by analyzing them as plastic.

Key words: Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Museum, Art, Picture, Burhan Doğançay

GİRİŞ
Burhan Doğançay, 1929’da İstanbul’da doğdu. Paris’te hukuk ve sanat eğitimi aldı. New York’ta uzun 

yıllar iş hayatı için bulunan sanatçı daha sonrasında sanatı iş hayatına tercih edererek yaklaşık kırk yıl öm-
rünü burada geçirmiştir. Öncelikle, kendince özel bir anlamı olan kent duvarlarına duyduğu hayranlıktan 
dolayı bunu sanatsal olarak içselleştimiştir. 

Duvarlar onun için sosyal, politik ve ekonomik değişimi yansıtan zamanın önemli bir kanıtıdır. Doğan-
çay ayrıca, süreç içinde o şehrin yaşayanları tarafından legal ya da illegal daima yenilenen hatta zarar veri-
len duvarların, yaşamı yansıtan yönünü ve kimlik anlamında bir dili olduğunu keşfeder. İnsanların bıraktığı 
izlere şahitlik eden şehir duvarlarını fotoğraflayarak işe başlar. Doğançay’a göre, kent duvarlarını insan 
deneyiminin anıtları yapan ve kendi eserlerini zamanımızın bir arşivi haline getiren şey de aslında bu idedir. 
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Görüntü -1 Burhan Doğançay
Aslında başka hiçbir sanatçı, Doğançay’la aynı tutku ve yoğunlukta kent duvarlarını önemsememiş ve 

keşfetmemiştir. Resim sanatına ek olarak, yaşamdaki başarısının temelini oluşturan en önemli unsur olarak 
sanatı ve derin bir insanlık anlayışını ilişkilendiren sanatçı, dünyanın kentsel duvarlarını fotoğraflayarak, 
geçtiğimiz kırk yıl boyunca 130’dan fazla ülkede yaklaşık 60.000 slayttan oluşan benzersiz bir arşiv oluş-
turmayı da başarmıştır.

Doğançay sanat yaşamı boyunca birçok ödül aldı. En önemlilerinden biri, 1995 yılında Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü oldu. Çalışmaları, IAPHC tarafından 
Altın madalya kazanan Brandon Taylor’ın (Hudson Hills Press, 2008) yazdığı en son Kent Duvarları olan 
birçok yayında yer almaktadır.

Dünya çapında sergilenen Doğançay’ın eserleri, dünyanın önde gelen müzelerinde ve kurumsal kolek-
siyonlarında yerini almıştır. 

Görüntü 3- “Mavi Senfoni”- 162x 285 cm karışık teknik 1987
En ünlü tablosu olan Mavi Senfoni, 2009 yılında Murat Ülker tarafından 2,2 milyon TL’ye alınmış-

tır. Mavi Senfoni, Burhan Doğançay’ın 1987 yılında tuval üzerine karışık teknikle yaptığı ve aynı yıl, 1. 
İstanbul Bienali’nde sergilendiği eseridir. Aslında tablo, bienal için yapılmıştır. Fakat tablo 2009’daki satı-
şıyla 2005-2010 yılları arasında satılan en pahalı Türk tablosu unvanını almıştır.

Görüntü-3 “Walls 1980: Yellow, Red and Black Ribbons” 1980 53 x 80 cm ipek baskı 
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Doğançay sadece ürettiği olağan üstü plastik eserlerle değil; dünyayı gezen biri olması hasebiyle de 
sanatın dünyadaki konjonktürünü bilen, okuyan, keşfeden entelektüel bir kişiliğe sahipti. Toplumsal bel-
leklerin bankası hükmünde olan müzeler ve kütüphaneleri iyi bilen sanatçı, çağdaş alanda müzesi olmayan 
İstanbul’a maddi imkânlarını da zorlayarak bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi 
olan Doğançay Müzesinin kapılarını 2004’te halkına açmıştır. Bugün Beyoğlu’nda, 150 yıllık beş katlı ta-
rihi bir binada yer alan müzede Burhan Doğançay’ın eserlerinden küçük bir kısmı dünden bugüne şeklinde 
ve babası Adil Doğançay’ın eserleri ile birlikte sergilenmektedir. 

Sanatçının müzede yer alan eserleri, onun erken dönem figüratif resimlerinden başlayıp, kent duvarlarından 
ilham alan işlerine ve fotoğraflarına uzanan elli yıllık sanatsal gelişimini kapsıyor. Sanatçının 1963 yılında baş-
ladığı ve 14 seri çalışması arasında “Genel Kent Duvarları” serisi, hem bu sergiye hem de duvar sanatına bir giriş 
oluyor. Sonrasında ise, “Kapılar”, “Sapak”, “New York Metro Duvarları”, “Hücum”, “Kurdeleler”, “Koniler”, 
“Boyacı Duvarları”, “Grego Duvarları”, “Formula 1”, “Çifte Gerçeklik”, “Alexander’ın Duvarları”, “New 
York’un Mavi Duvarları”  ve son olarak 2008-2013 yılında  “Çerçeveli Duvarlar” adlı serisiyle son bulmaktadır. 
Doğançay Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve destekleyici firmalarla işbirliği içinde 2005’ten bu yana 
temel eğitim okullarında jürili sanat yarışmaları düzenlemekte ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmakta. Her 
yıl 1500 okuldan, 8-14 yaşlarında ortalama 7 bin öğrenci bu etkinliğe katılıyor. Birinci gelenler 2006’da dört 
günlük Paris ve 2007’de bir haftalık Londra gezileriyle ödüllendirilmiş. Müze yönetiminin, eğitime sanat üze-
rinden destek vermeyi sürdürmek yönünde oldukça kararlı bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz.

Görüntü-4 “Burhan DOĞANÇAY Müzesinden görünümler”

Görüntü-5 “Burhan DOĞANÇAY Müzesinden görünümler”
Şüphesiz toplumların kendilerini ve başka toplumları tanıma, algılama ve anlamlandırılmasında ihtiyacı 

en güzel karşılayacak kurumların başında müzeler gelmektedir.  Bu olgu müzelerin ziyaret edilmesi için 
güçlü bir sebeptir fakat gezilip görüldükten sonra bizlere nasıl bir katkı sağlayacağı hususunda ya da top-
lumsal gelişim için ne denli önemli olduğunun kavranmadığı ve çok eksiğimiz olduğu da bariz bir gerçektir. 
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Görüntü-5 “DOĞANÇAY” Müzesi “Giriş-İÇ MEKÂN”
Sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili birikimlerin sergilenme alanı olan müzeler, özellikle insanlığın or-

taya koyduğu, geçmişi günümüze taşıyan ölümsüz hafızalardır. Günümüzden yüzlerce, binlerce hatta fosil 
sergilenen müzeler ele alınırsa milyonlarca yıl öteden bilgi sunan bu alanlar özellikle ulus bazında düşü-
nüldüğünde ulusların toplumsal hafızaları niteliğindedir. Bu yönüyle müzeler, bir toplumun, kültürü, ya-
şayış biçimi, ekonomik ve bilimsel faaliyetleri vb. unsurları saklı tutan ve bizlere sunan önemli alanlardır. 
Elbette müzeleri geçmişteki kültür varlıkların sergilendiği yer olarak sınırlamak doğru olmaz. Aynı zaman-
da etnografya, fen, doğa ve folklor müzelerinde yakın geçmişin sanat ve zekâ ürünlerinin ortaya konduğu 
yerlerdir.(beyaztarih.com)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZESİ KURULUŞ 
SÜRECİ VE DOĞANÇAY KOLEKSİYONU
2004 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. Sevim SAĞSÖZ tarafından 

ortaya atılan üniversite müzesi fikri senatoda kabul görür, fakat çağdaş bir müze oluşturmak ve çoklu eser 
sahibi olmak için çok yüksek meblağlar ödenmesi, gerekmektedir. 

Dönemin Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar SÜTBEYAZ’ın destekleriyle daha geniş çaplı 
çalışmalar başlar. İlk önce mekân sorunsalı halledilir hemen bir yıl sonra 2005 yılında “Müzeye İlk Adım” 
sergisi ile başlayan müze oluşumu, kuruluşundan önceki özellikle son iki yılda daha hızlanmış, hem eser 
bağışları hem de fiziksel mekân açısından tatmin edici bir duruma gelmeyi başarmıştır. Müze envanterinde 
bulunan eserlerin tamamı ise sanatçıların bizzat kendileri tarafından bağışlanmıştır.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın desteği ile Atatürk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Mehmet Kavukçu, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Müzesi’ninde 2014-
2016 yılları arasında yapılan çalışmalarla müze mekanı genişletilmiştir. Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleriyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Bulat Güzel Sanatlar Sanat Müzesi’ninde 2016-2019 yılları arasında yapılan çalışmalarla (Büyük 
Buluşma Sergisi ve 74. Devlet Resim Heykel Sergisi Bağışlarıyla) müzenin bağış eser sayısını 600’ün 
üzerine çıkartarak, ülkemiz adına önemli sayılan müzelerden biri haline getirilmiştir. Doğuda bir ilk olması 
amaçlanan müzede ulusal ve uluslararası ölçekte birçok resim(307), heykel(33), Grafik(30), seramik(39), 
fotoğraf(35), karikatür33), geleneksel Türk sanatları(21), yerleştirme ve Video-Art(4) eserleri değerli sa-
natçılarımızın bağışlarıyla toplanmıştır.
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Görüntü-6 “Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi” İç mekân-1
Müzede; başta ilk bağışçılardan olan Burhan Doğançay ve Adil Doğançay yer alır sonrasında Bedri 

Rahmi Eyüboğlu, Şadan Bezeyiş, Adnan Çoker, Adnan Turani, Süleyman Saim Tekcan, Devrim Erbil, 
Tülin Onat, Hüsamettin Koçan, Bünyamin Özgültekin, Erdinç Bakla, Adem Genç, Bubi Hayon, Ekrem 
Kahraman, Yusuf Taktak, Devabil Kara, Muhittin Köroğlu, Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Aşkın Ayran-
cıoğlu, Oğuz Gürel, Eray Özbek, Musa Gümüş, Barbaros Gürsel, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Saygun 
Dura, Emre İkizler, Sıtkı Fırat, Nihal Kafalı, Yusuf Murat Şen, Tuna Uysal, Gürbüz Doğan Ekşioğlu… gibi 
birçok değerli çağdaş, ulusal ve uluslararası sanatçılar eserlerini müzeye bağışlamışlardır.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde sanat eğitimi veren Güzel Sanatlar Fakültesi Modern sanatlar müzesini 
23 Mayıs 2016 Pazartesi akademisyenleri, kırkı aşkın eser bağışlayan sanatçı, eleştirmenler ve yazarların 
katılımlarıyla açılışını gerçekleştirir.

Görüntü-7 “Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi” İç mekân-2
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi farklı disiplinlerin bir arada olması nedeniyle hem 

fakülte öğrencilerinin hem de sanata ilgili bireylerin uğrak yeri haline gelmiştir. Okul öncesi eğitimden 
başlayarak farklı yaşlarda birçok çocuk ve gencin müzeyi ziyaretleri, sanat eserleriyle bire bir etkileşimleri 
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ve sorgulamaları onlara düşsel bir serüven yaşatırken; bir yandan da estetik algılarının değişimine yardımcı 
olmaktadır. Turistik bağlamda yurt içi ve yurt dışından ziyaretçisi olan müze; özellikle geleceği inşa edecek 
çocuklarımızın ve gençlerimizin estetik, çağdaş ve modern bir bakış açısı kazanmasına da önemli bir katkı 
sunmaktadır.   

Görüntü-8 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi, “Burhan Doğançay Koleksiyonu”.
Sanatçının 1972 ile 2000 yılları arasında ürettiği farklı teknik ve ebatlarda 9 adet çalışmadan oluşan 

Doğançay koleksiyonu, benzersiz bir üslup ve farklı teknikler kullanarak sabırla çalışılmış suluboya, serig-
rafi (ipek baskı), litografi (taş baskı), kağıt üzerine fümaj (mumla isleme tekniği), kolaj ve karışık teknikte 
betimlenen eserlerden meydana gelmektedir. 

Resim-1 ve Resim-2 de 1966-70 yıllarındaki ilk dönem işlerinin örneklerini görmekteyiz. Üst üste 
yapıştırılmış afiş yırtıkları, karalamaları, çocuk resimleri, kilit, kapı kulpu vb. motifler, lekelerle sürekli 
değişen Doğançay’ın duvarları kent yaşamının yürek atışını duyuran, ekonomik, siyasal ve toplumsal bu-
nalımların bir tür göstergesini oluştururlar. Sanatçı, Duvar sanatı olarak adlandırılan çalışmalarında gerçek-
lerden hareket ederek soyutlamaya yönelik bir yaratıcılıkla özgün olduğu kadar güncel de olan yorumlara 
ulaşmaktadır. Bu yırtılmış ve kirlenmiş afiş kâğıtlarda yaşanmışlığın tüm çizgilerini taşıyan kimliksiz ve 
kendiliğinden oluşan, gerçekle düşün bileşimi vardır (Ersoy,2004,51).

Resim-3 De Sanatçının Alexander’s serisi içindeki isimsiz çalışmada ise gri ve siyah tonlarında kâğıt 
üzerine karışık teknikte betimlenmiş monogram bir renk armonisi dikkati çeker. Soğuk griler ve siyah üze-
rine kazınarak yapılmış kaligrafik biçimler ve bütün bunlarla kontrast olan sarı lekelerin yüzeyde patladığı 
kompozisyon soyuttur. Enigmatik bir yapı içinde bir birini kesen diegonal ve yatay formlardan oluşmaktadır. 

Bu seri ismini Manhattan’daki, 1992 yılında kapanan Alexander’s adlı büyük mağazadan alır. Yıkılma-
yı bekleyen bina, kozmetik bir müdahaleyle boyanan tahta perdeyle çevrelenir, bu perde kısa süre içinde 
gelip geçenlerin bıraktığı izlerle kaplanır ve hava koşullarının azizliğine uğrar. Daha sonra, tahtalar siyah 
kâğıtla kaplanır. Kâğıt yıpranıp yırtılmaya başlayınca, siyah zemindeki delikler, çatlaklar ve yırtıklardan 
alttaki posterlerin renkleri, çıkartmalar ve grafitiler görünmeye başlar. Yırtık ve deliklerden görünen parlak 
renkler, Doğançay’a harika bir bahçenin çiçeklerini anımsatır. Sanatçı, bunun gibi “güzel, inanması zor ve 
devasa” duvarların her zaman peşindedir. Altmış tane büyük ölçekli resim ve çok sayıda eskizden oluşan bu 
seri, genellikle sanatçının duvar sanatının en gelişkin örneği olarak değerlendirilir. 

Resim-4 ve Resim-5 de kapılar serisinde bulunan kâğıt üzerine iki taş baskı örneği görmekteyiz. Re-
sim-4 de, Mavi zemin üzerine sarı, siyah ve turuncu renklerden oluşan çalışmada yaşanmışlığın izlerini 
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duvarlar serisinde olduğu gibi kapı serisinde de görmekteyiz. Kapı imgesi kullanılan çalışmada kapıdan bir 
kesit ele alınmıştır. Tokmağı, kilidi ve kapı numarasını müthiş bir yalınlıkla fakat yer yer ince ayrıntılarla 
da betimleyen sanatçı, baskı sanatının inceliklerini bize ustaca gösterir. 

Resim-5 de, olduğu gibi sanatçı genellikle tokmakları ve kolları, kilitleri ve menteşeleri, hatta asma 
kilitleri ve çift kanatlı kapılar şeklinde betimlemeyi tercih ettiğini görüyoruz. Armoni olarak kırmızı ve 
yeşilin tamamlayıcılığının ön planda olduğu çalışmada çift kapının simetrisini sol taraftaki aslanlı kapı 
tokmağıyla bozsa da, sağ tarafta 444 yazan kapı numarasıyla kompozisyonda denge ustaca sağlanır. Sanatçı 
her ne kadar birebir gerçek nesneleri yansıtıyor görünse de biçim ve rengi yorumlamadaki ustalığıyla ken-
di farklılığını da ortaya koyar. Kapının dışındaki kabartma kısımlarında üç boyutluluk hissi inanılmazdır. 
Işık-gölge geçişlerindeki yumuşaklık modlenin etkisini artırırken, her rengin kendi içindeki koyu-orta-açık 
ilişkisi zengin bir armoni oluşmasını sağlamaktadır.   

Dünya sanatında da örnekleri olduğu gibi genellikle sanatçılar tek bir tarz geliştirip hep onu tekrarlarlar. 
Burhan Doğançay’da ise durum farklıdır. Yaratıda yeniliğe doymayan özelliği nedeniyle gerek kullandığı 
malzeme, gerek tema ve nesne tanımı yönünde estetiğini cesurca değişime uğratmıştır. Donmuş kalıplar 
içinde yol alan bir estetik değildir bu(Baraz,2001,42). 

Resim-6 da, ise yine duvarlar 2000 serisine ait bir taş baskı görmekteyiz. Mavi bir zeminin üsten rast-
gele çekilip yırtıldığı, alt kısımdaymış gibi görünen katmanda ise kırmızı üstüne siyah iki harfin göründüğü 
kompozisyonda sağ üst tarafta başka bir katmanın izini taşıyan koyu sarı ve pembeden oluşan bir armoni 
bulunmaktadır. 

İlk bakışta grafiksel bir etki uyandıran çalışma dikkatli incelendiğinde illüstratif yönü oldukça güçlü, 
kontrast parçalanmalara rağmen bütün olarak çok iyi kompoze edilmiş bir çalışmadır.  

Doğançay, bu ilk seri çalışmalarında kent duvarlarının bire bir yorumlarıyla başlar. Asıl amacı, hem ya-
şanan olaylara, eylemlere ve zaman içinde sürekli değişen duygulara ait duvarların sunduğu tarihi belgeleri 
hem de rastlantısal kompozisyonun içkin estetiğini belgeleme bağlamında bir denemedir.

Resim-7 de, Nachrichten (haber) isimli, 1984 yılına ait duvar resimleri serisinden bir çalışmayı gör-
mekteyiz. Siyah yüzey üzerine kolajla eklenen parçalar ve yırtılmış etkisi verilen kısımların mum isleme 
tekniğiyle parçalar arası espas etkisini artırdığını görülür.     

Çalışmada kâğıt yüzeylerin altındaki duvar yüzeyinin ve onun üzerindeki çocuk karalamalarının da ince 
bir işçilikle betimlendiğine şahit oluyoruz. Aslında çalışma, duvar afişleri üzerindeki plastik unsurların 
bire bir aktarıldığı bir çalışmadır. Duvarlardaki bu afişler, dış hava koşulları veya insan eliyle yırtılarak, 
yakılarak oluşturulmuş yaşamın ve yaşanmışlığın aynasıdır. Sanatçı bu serideki resimlerin büyük bir ço-
ğunluğunda en fazla kullandığı kolaj ve mum isiyle karartma yaptığı fumaj tekniğini beraber kullandığını 
görmekteyiz. Doğançay fümajı etkiyi daha da pekiştirmek için kullanır. 

Diğer çalışmalarında ise genelde düz ve renklendirilmiş büyük kompozisyonların üzerine yırtık, kıvrıl-
mış kâğıt parçaları yapıştırılarak farklı etkiler de meydana getirir. Bu seride sanatçı renkli kâğıtları kıvıra-
rak yaptığı koniler ile boyadığı konileri son derece sıkışık bir biçimde kullandığından gerçek ile kurgu ayırt 
edilemeyecek kadar iç içe geçmiştir (Köksal, 1986: 5).

Resim-8 ve Resim-9 da, 1975-1976 yıllarında ürettiği ikisi de karışık teknikte betimlenmiş soyut form-
larda eserlerdir. Kolaj ve fümaj tekniğinin kullanıldığı Resim-8 de, sanatçının yırtılmış duvar afişleri üze-
rinde rastlantısal oluşan ve soyutlanmış gibi görünen figürlerini görmekteyiz. Yeşil dikey bir formun yatay 
formlarla, yine paralel yapıların diyagonal formlarla dengelendiğini görmekteyiz. Siyah, gri, beyaz, kahve-
rengi ve turuncu armonili resimde lekesel bir anlayış ön plandadır. Koyu alanlar üzerinde açık, açık yüzey-
lerin üstünde koyu kontrastlar hakimdir. Orta tonlarda espası güçlendiren yapıların yansıra mumla isleme 
tekniğiyle oluşan degrade tonlar aracılığıyla da resimdeki parçalanma hissi hafiflemektedir.

Resim-9 da, ise sanatçının 70’ler boyunca devam ettiği, Hücum Serisi’nin ilk örneklerinden birini gör-
mekteyiz. Karışık teknikte siyah, beyaz, gri ve kahverengi armonili resim, kat kat yırtılmış katmanlardan 
oluşmuş izlenimi veren ilüstratif bir çalışmadır. Hücum Serisi’nin ayırt edici özelliği, iki kat kâğıtta alttaki 
katın üstteki yüzeye hücum ederek onu yırtması ve üstte kalan kâğıdın kıvrımlarının ve altındaki gölgelerin 
çarpıcı bir üç boyutluluk izlenimi vermesidir. Bu serideki çalışmalar sonradan gelecek Kurdeleler ve Koni-
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ler serilerinin habercisidir. Kurdeleler Serisinde ise kurdeleyi andıran yırtılmış kâğıt parçalarının görünürde 
duvardan dışarı fırlayarak, kaligrafik biçimleri andıran gölgeler oluşturması anlayışı üzerine şekillenir.   

Sonuç
Doğançay’ın dünya duvarlarını fark eder ve bunu çağdaş bir anlatım üslubuyla, tarihsel bir görsel kanıt 

serisi şeklinde sergiler. Duvarlardaki gerçekçilik evrenseldir ve dünyanın herhangi bir yerinde duvarlara 
aktarılan yazılanların, çizgilerin, toplumsal değişikliklerle, kıtalararası mesafelere rağmen, ortak yaşam 
örnekleri taşıdığını, böylelikle de zamanın birer kanıtı hükmünde olduklarını bilerek sanatçı, bunları önce 
fotoğraflar, sonrada plastik olarak eserlere dönüştürür. 

Doğançay evrensel olanın yanında yerel olan değerleri de eserlerinde konu edinmiştir. “Mavi Senfo-
ni” adlı eserinin ilham kaynağı, Sultanahmet Camii’nin içindeki mavi İznik çinileridir. 2009 yılında 258. 
Çağdaş Sanat Eserleri Müzayedesi’nde KDV hariç 2 milyon 200 bin TL’ye alıcı bularak, Türkiye’de, ya-
şayan bir ressama ait en pahalı eser olma özelliğini kazanmıştır. Çağdaş ve modern çizgisiyle dünyadaki 
birçok müze ve koleksiyonlarda yer alan sanatçı ülkesinde de bir ilke adını yazdırır.

Bununla da kalmaz, müzelerin toplumun kültür ve estetik bellekleri olduğunu savunan Doğançay, Türkiye’de 
bir ilki daha gerçekleştirir ve 50 yıllık sanat çalışmalarından oluşan koleksiyonuyla kendi soyadını taşıyan Çağdaş 
Sanatlar Müzesini açar. Bir kez daha sanatçının sorumluklarının başında yaşadığı toplumun gelişimine ve değişimi-
ne sanat yoluyla katkıda bulunması gerektiğini bizlere göstermiştir. Sanatçı ülkesine bu dünyadan ayrılmadan halkı-
na en güzel miraslardan birini Doğançay müzesini bırakmış ve müze heyetinin her yıl yaptığı yarışmalar vesilesiyle 
de her yaştan genç sanatçı adaylarına yurt dışı burs ve eğitim olanakları sağlayarak destek olmayı görev edinmiştir.

Doğançay, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesine ilk bağışçı sanatçı ola-
rak da öncülük eder ve 9 adet eserini müzenin koleksiyonuna kazandırır. Bugün doğunun ilk ve tek Modern 
Sanatlar Müzesinin oluşumunda da değerli katkılarını sunan merhum sanatçımızı saygıyla anıyoruz.    

Sanatın ve sanatçının her geçen gün biraz daha öneminin azaldığı günümüzde, sanatı anlayan ve yaşatan 
toplumsal bir bilincin de doğal olarak kaybolmaya yüz tuttuğunu görmekteyiz. Toplumsal bilincin bankaları 
olarak gördüğümüz müzelerimize ve sanat galerilerimize bu bağlamda sahip çıkmalı ve devamlılığı için 
çaba harcamalıyız. Bunun farkında olarak gerek bireysel ya da kurumsal üstümüze düşen görev, bakan de-
ğil gören, soran değil sorgulayan ve çözüm üretmeye odaklı, toplumla sanatın iç içe olduğu bir gelecek inşa 
etmek olduğunu da asla unutmamalıdır.

Resim-1 “Üst resim” Resim-2“Alt resim”
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Resim-7

Resim-8-9
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MODA TASARIMINDA SEMBOL BİLİMİ İLE ESİN VE ESER 
ÇÖZÜMLEMESİ: ISSEY MIYAKE ÖRNEĞİ

İnci Selin GÜMÜŞ1 

1. Özet
Jaffé (1964, s.22), “İnsan sembolleştirme eğilimiyle nesneleri ve formları bilinçsizce sembollere dönüş-

türür ve hem dini inancında hem de görsel sanatında onları ifade eder.” betimlemesini yapmıştır. İnsanoğ-
lu, bilinçdışı sembollerine ve dünya genelinde birçok farklı sanatsal geleneğin de dâhil olduğu sembolik 
sistemlere dönüştürerek her zaman çevresindeki varlıklardan, nesnelerden, kavimlerden, dinlerden ya da 
etnik gruplardan kolektif kimliği ve bireysel kimliği işaret eden semboller yaratmıştır.

Toplumlar geliştikçe postmodern dönemde sembolizm, tekstil sanatında ve tasarımında sosyal kimliğin 
ve bireysel kimliğin niteliklerini aktarmak üzere daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde, tekstil 
sanatında ve tasarımında sembol bilimini eserlerinde ezoterik, neo-spiritüal sembollerle ve arketipsel sem-
bollerle kullanan pek çok sanatçı bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Uzakdoğu kökenli moda tasarımcısı Issey Miyake’nin HAAT Giysi Koleksiyonunun 
sembol bilimi ışığında eserleri ve esinlenilenlerinin çözümü sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: tasarım, moda, sembol, sembol bilimi, koleksiyon, Issey Miyake

SYMBOL SCIENCE AND ANALYSIS IN FASHION DESIGN:

ISSEY MIYAKE EXAMPLE

1. Abstract
Jaffé (1964, p.22), described “The human being unconsciously transforms objects and forms into sy-

mbols with a tendency to symbolize and expresses them both in his religious belief and in his visual art.” 
By transforming unconscious symbols and symbolic systems, including many different artistic traditions 
around the world, human beings have always created symbols that point to collective and individual iden-
tity from surrounding beings, objects, tribes, religions or ethnic groups.

In the postmodern period, as societies developed, symbolism began to be used more and more in the 
art and design of textile to convey the characteristics of social identity and individual identity. Today, there 
are many artists who use symbol science in their art and design with esoteric, neo-spiritual symbols and 
archetypal symbols.

In this study, the works and inspirations of Far Eastern fashion designer Issey Miyake’s HAAT Clothing 
Collection in the light of symbol science will be provided.

Keywords: design, fashion, symbol, symbol science, coolection, Issey Miyake

1.2. Sembol Kavramı
“Semboller yaşamın imgesel yol levhalarıdırlar.” Margot Asquit

Sembol sözcüğünün kökeni, eski Mısr dilindeki “symbolon” sözcüğünün Grekçe’ye geçmiş isim hali 
“symbal”lerin fiil halidir, “birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, bir arada toplayıp bağlamak” anlamla-
rına gelir. Latince’de “symbolum” biçimine dönüşmüştür. Sembol, kimi sözcüklerle “daha soyut bir şeyi 
anlatmaya yarayan daha somut bir şey” ya da “evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretler” 
olarak tanımlanır. Sembolizm, kısaca “evrensel bilgi ve hakikatlerin basit ve sade ögelere indirgenerek 
ifade edilmesi” olarak tanımlanabilir. Bir sembol, anlatmak istediği şeyi en kesin, en belirli, en sade, en 
1 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, inciseline@gmail.com
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doğal şekilde ifade eden işarettir. Sembolizm evrensel bir dildir; çünkü semboller farklı dil ve yazı sis-
temlerine sahip tüm bireylere aynı dilden hitap ederler. Bir şeklin göründüğünden farklı anlam taşıması; 
ezoterik bakımdan, bir sembol olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir; herhangi bir şeyi ifade etmek 
üzere kullanılan her simgeye, her temsile, her işarete, her tasvire sembol denilemez. Bir kasap, dükkanı 
için hazırladığı kartvizitine bir bıçak, bir kanca ve bir but çizimini bir amblem olarak koyabilir; fakat bu 
bir amblemdir, sembol değildir, bir ilhama dayalı olarak oluşturulmamıştır ve içeriğinde hiç bir evrensel 
bilgiyi gizlememektedir. 

Bir sembolün çözülebilmesinde en önemli hususlardan biri sembolün hiçbir niteliğinin gözden uzak 
tutulmamasıdır. Semboller  nitelik bakımından yedi kategoride sınıflanır:

1. Biçimsel semboller. Daire, küre, insanın biçimi, sembolün anlamını anlamada, biçimin özellikleri, 
doğadaki diğer biçimler arasındaki yeri ve diğer biçimlerle ilişkileri dikkat edilmesi gereken nok-
talardır. Örneğin üç boyutlu cisimler arasında, yüzeyindeki tüm noktalaraın merkeze eşit uzaklıkta 
olduğu tek cisim küredir.

2. Renklerle ilgili semboller. Kimi zaman sembolün rengi de bir anlam taşır. Renklerin fiziksel ve 
psişik etkileri farklıdır. Doğada bulundukları yerler de ayrı ayrıdır. Sütün beyaz, göğün mavi, kanın 
kırmızı, bitkilerin genel olarak yeşil oluşu ve bunun gibi.

3. Sayısal semboller. Kimi sembollerde yalnızca sayısal sembolizm görülür. İnisiyeler göre, evren 
sayılar üzerine kurulmuş bir sistemdir.

4. Doğadaki canlı sembolleri. Nergis, arslan, kuş ve bu tür sembollerin çözümünde söz konusu can-
lının fiziksel özelliklerinin yanı sıra davranış özelliklerinin bilinmesi önem taşır. Köpeğin sadık 
oluşu, kurtun hiyerarşiye sadık oluşu, guguk kuşunun başka kuşların yuvalarını yuva edinmesi, 
pelikanın şefkatli oluşu ve bunun gibi.

5. Doğadaki cansız nesnelerin sembolleri.

6. Kişi ve kişiliklerle ilgili semboller. Bireyin sergilediği karakterin sembolleri.

7. Olaylarla ilgili semboller. Olayların konusu ve olayların içerdiği mesaj. Neospiritüalist görüşe, su-
filere ve kimi tradisyonlara göre insanın karşısına çıkan hiç bir olay tesadüfi değildir, karşılaştığı 
olaylarda genellikle bir mesaj vardır. 

Bu bağlamda sembolik imgeler sırasıyla: kutsal semboller, kimlik sembolleri, sembolik sistemler ve ale-
gorik sembollere olarak sınıflandırılabilir. Bazı sembollerin bu sınırları aşması; dolayısıyla birden fazla ka-
tegoride yer alması, birey bilincinin ve kolektif kültürünün karmaşıklığına bir delil olarak dikkat çekicidir. 
Yeryüzünde farklı uygarlıklar, inançlar, topluluklar ve kültürlerin ortaya çıkıp devamlı suretle genişleme-
siyle; her biri, kutsal kavramları, bireysel ve kolektif kimliklerin farklı yönlerini, soyut teorileri ve fikirleri 
tasvir ve ifade etmek yoluyla kendisine ait sembolik bir kelime dağarcığı geliştirmiştir. 

1.2.1. Sembol Bilimi ve Carl Gustav Jung
Yüzyılımızın düşünce dünyasını en çok etkileyen bilim adamlarından biri olan Carl Gustav Jung, “Ana-

litik Psikoloji”nin kurucusudur. Ancak C. G. Jung’u bir okul yapan bütün insanbilimlerine yansıyan türev-
leriyle Sembol Bilim alanındaki çalışmaları ve bireysel/kolektif bilinçdışının dinamiklerini ve görüngülerini 
irdeleyen eserleridir. Bilim dünyasına katkıları, antropolojiden teolojiye, psikolojiden felsefeye, etnoloji-
den sosyolojiye ve sanata değin çok geniş bir alanda değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. (Jung, 1976, çev.
Yılmaz, 2016, s. 10-12).

Psikoloji bilimine en önemli katkılarını sembol bilim alanında yapan C. G. Jung’un sembol kavramı ile 
neyi vurguladığını açıklamakta yarar vardır. O’na göre sembol, gündelik hayatımızda bilip tanıdığımız ama 
alışılagelen, açık anlamına ek olarak özgün bağlantılar da sunan bir terim, bir ad hatta bir resimdir. Örne-
ğin; Girit mezarlarının çoğunda, mezar taşına eğri bir balta resmedildiğini görürüz. Baltanın ne olduğunu 
çok iyi biliyoruz, ancak simgesel içeriğine ilişkin pek bir şey bilmiyoruz. Bir sözcük ya da resim, açık olan 
ve ilk bakışta anlaşılabilenden daha fazla anlam içerdiği zaman simgesel hale gelir. O zaman tam olarak 
tanımlanamayan, bilinmeyen, daha geniş, bilinçdışı bir yön kazanmış olur. İnsan aklı simgeyi araştırırken, 
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mantığın kavrayabileceğinden daha başka düşüncelere ulaşır. İnsan anlayışının sınırlarının ötesinde sayısız 
şey bulunduğundan, tanımlayamadığımız ya da tam kavrayamadığımız kavramları temsil etmek üzere sü-
rekli olarak simgesel terimler kullanmak zorundalığı vardır. Bütün dinlerin sembolik bir dil ya da imgeler 
kullanmasının nedeni budur.

Simgenin oluşma süreçlerinin ilk kökenleri, Jung’a göre, din kurucularının başlangıç döneminde ya-
şadıkları çatışmaların, örneğin İsa’yla İblis’in, Buda’yla Mara’nın, Luther’le Şeytan’ın, Zwingli’yle onun 
önceki dünyevi mücadelelerininde ve, veya Şeytan’la yaptığı sözleşme sonucu, Faust’un yeniden doğma-
sında bulunur. Baskılanmış simgenin en güzel örneği, O’na göre Zerdüşt’te, (Nietzsche) “en çirkin insan” 
tanımında görülmüştür. (Jung, 1964, çev. İlgün, 2015, s. 67-72).

Jung’un öğretisi bilim dünyasını derinden etkilemiştir. O’nun bu yaklaşımları özellikle sanat eserlerini, 
edebiyat ürünlerini, masalları, mitosları ve rüyaları daha etkili bir biçimde yorumlamamıza katkı sağla-
yacak zengin malzemeler içermektedir. Bunun yanında günümüzde, özellikle Batı’da mistik yaşantıları 
Jungian yaklaşımlarla açıklama gayreti yaygın olarak kendini göstermektedir. 

1.2.2. Moda Tasarımı ve Simgesel İfade
Moda tasarımında yaratıcılık, diğer sanat dallarından çok daha büyük bir sorumluluğa sahiptir. Giysi 

tasarımcıları, izleyicisinin ve tüketicisinin, tasarladıkları giysileri bedenlerinde taşırken dış kimliğinin bir 
parçasını yansıtma istemi nedeniyle, eserlerinin teknik kısmını gerçekleştirirken, öncelikle estetik ve teknik 
öğeleri, ve global pazar taleplerini es geçemez: Biçimsel uygunluk, fonksiyonellik, geçerlilik, süreklilik vb. 
öğeleri barındırması gerekir ve postmoderrn günümüzde, moda tasarımı Dünya ekonomisinin ve pazarın 
büyük paydasından sorumludur. 

Bir diğer önemli unsur ise, tasarımların evrensel bir dile sahip olması, farklı kültür birikimlerine sahip 
farklı insanlara ve toplumlara hitap edebilme özelliği taşıması gerekir. Ancak burada önemli bir unsur var-
dır: Giysi tasarımı yalnıza hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda şekillenen tek bir nitelikle ya da global 
pazarın öngördükleriyle değerlendirilemez. Bir yaratıcı olarak moda tasarımcısı da; yaratılarında iç kimli-
ğinden ve dış kimliğinden, bireysel sembollerinden ve kolektif bilinçdışından yararlanır.

1.2.3. Issey Miyake Örneği:  Haat Markası ve Giysi Koleksiyonu
Issey Miyake, Hiroşima doğumlu Japon kökenli moda tasarımcısıdır. 1997 yılından bu yana baş tasarım-

cılığını Miyake gibi Japon kökenli Dai Fujiwara yapmaktadır ve Miyake’nin benimsediği felsefeyi dejenere 
etmeden devam ettirmektedir. Issey Miyake’nin felsefesi ve esin kaynağı, ağırlıklı olarak  Doğu ve Batı kül-
türlerinin sentezine ve bireysel imgelenmesine dayalıdır. Tasarım biçimi olarak, Doğu kültürünün el işi ile Batı 
medeniyetinin teknolojisini harmanlamaktadır; giysi tasarımlarında yüzyılın son teknolojilerinden ve dokuma 
tekniğinin çok zamanlı kültürel ögelerinden yararlanmaktadır.  Miyake, 1945 tarihinde 200 bin kişinin ölümü-
ne neden olan atom bombasına yedi yaşındayken tanıklık etmesine karşın, yaratı imgelemi olarak söz konusu 
trajediyi hiç bir tasarımında ele almamakla birlikte; aksi bir duruş sergileyerek Doğu ve Batı sentezini savunur. 

Issey Miyake’nin giysi koleksiyonu Haat, aynı zamanda tasarımcının yan markasıdır. Haat markası gös-
tergebilimsel ezoterik neo-spiritüal semboller barındırmaktadır ve markanın kolektif benimsediği kimlik ve 
imgeler, aynı isimli İlkbahar/Yaz dönemi giysi koleksiyonlarının tasarımlarında da mevcuttur.

Şekil 1. Haat Issey Miyake Markası
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Üçgenin işleyişi: Issey Miyake markasının resmi internet sayfasında yer alan bu şekil, Haat markasının 
yaratıcılık sürecinin göstergebilimsel ve simgesel açıklamasını içermektedir. 

1. HaaT: Esinlenilen: Sanskritçe bir kelime olup, Japonya’nın yerel köy pazarlarının adıdır. 

2. HEART: İngilizce bir kelime olup Türkçede kalp anlamına gelmektedir.Özellikle Hinduizm ve Bu-
dizm’de en önemli organdır, neo-spiritüal evrensel bir semboldür. Markanın yaratıcılık sürecinde, 
“yürekten yapılan, kalpten gelen, kalp ile ifşa edilen” anlamlarını simgelemektedir.

3. HAATH:Sanskritçe bir kelime olup Türkçede el anlamına gelmektedir. Yaratıcılığın son sürecidir, el 
ile biçimlendirme, form verme anlamlarını simgelemektedir. 

a. Kalp Sembolü:  Kişinin, eyleme döksün ya da dökmesin; eylemden önceki istek ve niyetinin belir-
diği bilinçdıının “sır” diye tabir edline en saklı yerini temsil eder. Sezginin, ilhamın, vahyin alınmasını 
temsil eder. Sembol, “kalp gözü” ifadesinde ise,kazanılan çeşitli olağanüstü yetenekleri belirtmek üze-
re kullanılır ki; bunlardan bazıları sezgiye dayalıdır, bazıları idrakli bir gözleme dayalıdır ve bazıları 
da ğsişik yeteneklerdir. Sonuç olarak, anlamı kullanıldığı tradisyona ve kolektif inanca dayalı değişen 
başlıca anlamları şu şekilde sıralanabilir:

• Vicdanı simgeler.

• Sezginin, ilhamın, vahyin alınmasını, aydınlatıcı bilgi verici ruhsal tesirlerin       alınmasını temsil 
eder.

• Bilinçdışını simgeler.

•  Çeşitli psişik yetenekleri simgeler. (Salt, 2006, s.189)

b. El Sembolü: El sembolü, pek çok tradisyonda rastlanan bir semboldür. İnsanın vücudunun önemli 
organlarından biri olan el, her şeyden önce, insanın tezahür alemindeki icra, uygulama araçlarından bi-
ridir. El sembolü de doğal olarak sembolizmde genellikle, tezahürün, icranın, uygulamanın, etkinliğin, 
hareketin, gücün, hakimiyetin ve otoritenin sembolü olarak görülür. 

Mısır hiyerogliflerinde el, tezahürü, hareketi, idareciliği ve tesir alıp vermeyi temsil eder. Hıristiyan ve 
Musevi tradisyonlarında el sembolü güç kavramı ile ilişkilendirilmiştir. İbrani tradisyonunda sağ el ruhsal 
otoritenin ve Yehova’nın, sol el ise maddi otoritenin ve Elohim’in sembolüdür. Sembol bu anlamlarının 
yanı sıra, değişik biçimlere sokularak değişik tradisyonlarda özel anlamlar da kazanmıştır. Örneğin, Budist 
ezoterizmde, kapalı el inisiyatik sırların saklı tutulmasının sembolüdür. (Salt, 2017, s.112).

c. Üçgen Sembolü: Çevresinden köşeli sınırlarla ayrılmış geometrik biçimlerin ilki olan üçgen, üç 
köşe ve üç kenradan oluştuğundan, doğal olarak, üç rakamının biçimsel sembollerinden biridir. Aynı 
zamanda koninin ve piramidin yatay izdüşümü ve dikey kesiti olduğundan, üç boyutle bir nesne olan 
koni ve piramit, eski uygarlıklara ait resimlerde, iki boyutlu çizimlerde ve çeşitli tasvirlerde genellikle 
üçgen ile temsil edilmiştir. Üçgen, pek çok uygarlığın alfabesinde bir harf, bir karakter olarak yer 
almıştır. Haat markası için kullanımında ise; varlığın fiziksel ortamdan aldığı izlenimlerin ruha aktarıl-
masını simgelemektedir. İnsanların düşünce ve imajinasyon eylemlerinin dört boyutlu aleme yansıma-
sını ve yükselişini simgelemektedir. (Salt, 2017, s. 347).

Bu bağlamda, Issey Miyake’nin sembol bilimi ışığında esin çözümlemesi yapılan Haat markasına ait 
giysi eserleri görselleri aşağıda örneklenmektedir:
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Şekil 2, 3 ve 4: Issey Miyake Haat Giysi Koleksiyonu

2. Sonuç ve Değerlendirme
Yaratıcı birey, eserinde direkt bilinçdışını paylaşmaz, paylaşamaz, kendisini kendisinden doğana, öz 

benliğine ulaşır. Bu öz benlik ifşasında yaratıcı, mimetik rekabetin öne çıktığı postmodern toplumda, tem-
siller aşılması ve geliştirilmesi gereken bir taklit mekanizmasına dönüşmüştür. 19. yy sonunda görülen 
taklit psikolojilerinin, sahiplenme mimemisi ve mimetik rekabetin yoğun biçimde sosyolojik ve ekonomik 
yansımaları ve  süregelmesi tekstil sanatı ve tasarımını öncelikli etkilemektedir. Mimetik rekabette moda 
tasarımında  yaratıcılık, yaratıcı bireyin gölgesindeki simgesel unsurlardan beslendiği zaman özgün ola-
caktır.

Simgeler, kültürel tradisyonların olumlu ve olumsuz yan anlamlarını ve temsillerini sorgular. Bu nokta-
da sembol bilimi kavramı, düzeni ve düzensizliği, kendi içine kapalı olanı/kült olanı ya da sadece tradisyon-
lara açık olanı vb.  her şeyi anlamak ya da açıklığa kavuşturmak için, kavramın yönteminin barındırdığı ve 
göstergebilimin cevaplayamadıklarına açıklık getiren; bireysel ve kolektif  eylemlerin olumlu ve olumsuz 
yan anlamlarını barındıran  pozitif bir bilim dalıdır. 
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ALTERNATİF FOTOĞRAF TEKNİKLERİNDE BİÇİM ARAYIŞLARI

Murat Han ER1

Alternatif baskı tekniklerinin kullanıldıkları dönem 19. Yüzyılın başları olsa da günümüzde hala kulla-
nılmakta ve birer fotoğraf baskı yöntemi olarak kullanımı gittikçe artmaktadır. 

Günümüzde Cyanotype, Van Dyke, Kolodyum gibi alternatif fotoğraf baskı teknikleri kullanılarak sa-
natsal çalışmalar oluşturulmakta ve bu fotoğraf tekniklerinde günümüz teknolojisinden de faydalanılmak-
tadır. Kullanılan alternatif fotoğraf baskı tekniklerinde de baskı yüzeyi olarak kullanılan fotoğraf kağıdının 
yanısıra, ışığa duyarlı bir yüzeye dönüştürülen farklı materyaller kullanılmaktadır.

Alternatif fotoğraf baskı teknikleri sanatçıları sıradışı baskı yüzeyleri oluşturmaya itmiş ve bu yöneliş 
ile özgün ve sınırsız sayılabilecek baskı yüzeyleri arayışına sevk etmiştir. Sanatçılar fotoğraflarını kumaş, 
bez, poşet, yaprak, seramik, tabak gibi çeşitli materyaller üzerinde fotoğraf ve içeriğin bütünleştiği yüzey 
ve malzemeler kullanmışlardır.

Dolayısıyla bu çalışmada alternatif baskı teknikleri üzerinde durulmuş ve alternatif fotoğraf tekniklerini 
günümüzde kullanan yerli-yabancı sanatçıların çalışmalarında kullandıkları yüzey arayışları incelenmiş 
olup kullandıkları kişisel özgün tekniklerle oluşturdukları sanat dilleri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Fotoğraf, Fotoğraf, Fotoğraf Baskı Tekniği

SEEKING FOR SURFACE IN ALTERNATIVE PHOTOGRAPHY 
TECHNIQUES

Although the period when alternative printing techniques were used was the beginning of the 19th cen-
tury, it is still used today and its use as a photo printing method is rapidly increasing.

Nowadays, by using alternative photo printing techniques such as Cyanotype, Van Dyke, Colodium ar-
tistic work is being created today’s technology is being used in these techniques. Alternative photographic 
printing techniques employ photo paper as a printing surface, as well as different materials that are convert-
ed to a photosensitive surface.

Alternative photographic printing techniques forced the artists to create unusual print surfaces and this 
orientation led to the search for original and unlimited print surfaces. The artists used their photographs on 
various materials such as fabric, cloth, sachets, sheets, ceramics, plates, etc. and used materials and surfaces 
in which the photography and the content are integrated.

Therefore, in this study, alternative printing techniques have been emphasized and the surface seeking 
used by local and foreign artists who used alternative photography techniques have been examined and 
lastly the art languages   they have created by using personal original techniques have been evaluated.

Key Words: Alternative Photography, Photography, Photo Printing Technique

ALTERNATİF FOTOĞRAF TEKNİKLERİNDE BİÇİM ARAYIŞLARI
Fotoğraf, çağdaş sanatın içerisinde başlı başına var olmasının yanı sıra disiplinlerarası çalışmalarda çok 

farklı form ve biçimlerde oldukça sık kullanılmaktadır. Fotoğraf, günümüz sanatında malzemeler üzerine 
yerleştirilmiş veya basılmış fotografik görsellerden, fotoğraftan oluşan bir enstalasyona ya da fotografik 
görsellerden üretilmiş üç boyutlu heykelsi yapılardan tamamen  dijital tekniklerle üretilmiş görsellere va-
rıncaya kadar bir çok farklı biçimle karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 19. yüzyılın başlarında kullanılan gele-
neksel fotoğraf teknikleri de  günümüz fotoğraf üretim süreçlerinde  kullanılmaktadır. 

Alternatif fotoğraf teknikleri, fotoğrafın icadından beri  kullanılan ve geliştirilen birçok geleneksel fo-
toğraf tekniğini içerisinde barındırır. Alternatif fotoğraf teknikleri karanlık oda tekniklerini, çeşitli kimyasal 
süreçleri, sanatçıların yada tekniklerin kullanıcıları ile şekillendirilmiş sıra dışı fotografik işlemleri ve bu 

1 M, ER Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, murathan.er@atauni.edu.tr
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yöntemlerle üretilmiş çalışmaları içine alır (Lyle, 2002). Cyanotype, Van Dyke, Tuzlu Baskı, Albümin 
Baskı, Islak Kolodyon, Gum Bikromat, Daguerretype gibi birçok geleneksel alternatif fotoğraf yöntemi 
bulunmaktadır.

Günümüz dijital teknolojisi bizlere mükemmel fotoğraf çekme olanaklarını ve görüntünün çok kısa bir 
süre içerisinde baskısının alınması imkanlarını bizlere sunmaktadır. Alternatif fotoğraf proseslerinde ise 
üretim çok daha geleneksel, kimyasal ve uzun süreçleri kapsamaktadır. Görüntünün yakalanması dijital 
teknoloji de olduğu gibi kusursuz ve pratik değildir. Fotoğrafın baskı süreci de dijital baskıda olduğu kadar 
hızlı değildir. Kimyanın görüntüyü kağıt üzerinde oluşturması sırasında oluşan merak ve haz bazı sanat-
çıları geleneksel yöntemleri kullanmaya teşvik etmektedir ve alternatif fotoğraf yöntemlerinin  kullanımı 
gittikçe artmaktadır. 

Chuck Close, Adam Fuss, Sally Mann, Dan Estabrook, Christopher Bucklow, Vera Lutter, Gabor Ösz, 
Steven Pippin, Yusuf Murat Şen, Murat Han Er, Mert Çağıl Türkay, Elçin Acun gibi bir çok çağdaş sanatçı 
geleneksel fotoğraf tekniklerini kullanarak sanatsal çalışmalar üretmişlerdir.

Alternatif fotoğraf tekniklerinde fotoğraflar tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilebildiği gibi tek-
noloji de üretim sürecine dahil olabilir. Görüntü dijital olarak üretilebilir, görüntünün negatifi dijital ve 
teknolojik yöntemlerle oluşturulabilirken, baskı geleneksel yöntemlerle yapılabilmektedir veya tüm süreç 
güncel-teknolojik bir araç ve cihaz kullanılmadan tamamen geleneksel yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

Alternatif fotoğraf teknikerinde kullanılan geleneksel proseslerde, kağıt veya çeşitli plakalar kullanılır. 
Ancak fotoğrafın icat edildiği erken dönemde, herhangi bir estetik kaygı taşımadan fotoğraflar çeşitli yü-
zeylere kimyasal süreçlerin denenmeleri amacıyla basılmıştır.

Bununla birlikte, alternatif fotoğraf proseslerini kullanan günümüz sanatçıları, fotoğraf baskı yüzeyi 
için kağıdı  kullandıkları gibi  çalışmaları için kağıdın dışına da çıkmışlardır. Alternatif fotoğraf teknikleri, 
baskı kağıdının standart ölçülerine bağlı kalınmasının önüne geçerek istenilen boyutlarda ve istenilen ka-
ğıt türleri üzerine baskı alınmasını sağlamaktadır. Bu da sanatçıya baskıda standart ölçülerin dışına çıkma 
özgürlüğü vermektedir.

Sanatsal olarak alternatif fotoğraf baskı teknikleri günümüzde sanatçıları sıra dışı baskı yüzeyleri oluş-
turmaya itmiş ve bu yöneliş ile özgün yüzeyler ortaya çıkmıştır. Sanatçılar fotoğraf çalışmalarında kumaş, 
bez, poşet, yaprak, seramik, tabak vb. çeşitli materyaller üzerinde fotoğraf ve içeriğin bütünleştiği yüzeyler 
ve malzemeler kullanmışlardır. Baskı yüzeyini ışığa duyarlı bir yüzeye dönüştürerek fotografik yüzeyler 
oluşturmuşlardır. İstedikleri yüzeyi fotoğraf kağıdı haline getirmişler ve fotoğraflarını bu yüzey üzerinde 
oluşturmuşlardır.

Farklı yüzey arayışları aslında biçimi var etme arayışıdır ve sanatçılar biçim ve içerik arasında ciddi 
bağlar kurmuşlardır. Binh Danh’ın yapraklar üzerine klorofil baskı tekniği ile uyguladığı fotografik görsel-
ler,  biçim ve içerik arasında kurulan sıkı bağ için iyi bir örnek oluşturur (Hirsch, 2014).

Afşar Timuçin’in (2005)  ‘Her sanatçı kendi kurallarını sanatını yaparken ortaya koyar’ ifadesinde 
belirttiği gibi sanatçılar belirli kurallara uymak zorunda değildirler. Alternatif fotoğraf tekniklerini çalışma-
larında kullanan sanatçılar tamamen kişisel deneyimlerle kullandıkları ve geliştirdikleri geleneksel fotoğraf 
proseslerini adeta kişiselleştirmişlerdir.

Sanatçılar biçim arayışları sırasında, fotoğraf kurallarına bağlı kalabildiği gibi kişisel teknik, uslup, araç 
gibi unsurları kullanıp sıra dışı çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Çalışmalarında çeşitli teknikleri birleştir-
mek, disiplinlerarası bağlar kurmak, sıradan biçimlerin dışında oldukça yeni ve özgün çalışmaların ortaya 
çıkmasını sağlamıştır.
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HEYKEL VE MEKAN BAĞLAMINDA KAR-BUZ  HEYKELLER

Mustafa BULAT1, Serap BULAT2

Özet
Heykelde ve Mekân; sınırlandırılmış ve bir amaca yönelik, fiziksel olarak birçok bağlantısı olan boş-

luktur ve kendisine kültürel ve bölgesel içerik taşıyan bir bütünsel anlam yüklendiğinde, yer haline gelir. 
Mekânlar, fiziksel özelliklerine dayandırılarak değişik kategorilere ayrılabilirlerse de, her bulunan yer, çev-
resel özellikleri ve etkisiyle tektir. Yer karakteri, hem malzeme, biçim, doku ve renk gibi somut özellikleri, 
hem de zamanla insan tarafından oluşturulmuş kültürel bileşimleri içine alır. Mekân fiziki çevrenin çok 
önemli bir görünüşü de olsa, basit veya birimsel bir kavram değildir. Heykel ve Çevre organizasyonlarında 
mekânın yanı sıra zaman, anlam ve iletişim organizasyonları da söz konusudur. Bu bağlamda, heykeller 
insanlık kültürünün önemli bir parçası olarak; açık ve kamusal alanlarda binlerce yıldır inanç, ideoloji gibi 
nedenlerle yerlerini almış ve heykel sanatı, benzer üretimlerle çağımızda anlatım ve malzeme çeşitliliğinin 
artmasıyla, neredeyse sınırsız olanaklara kavuşmuştur. Erzurum kentinin iklim koşullarının yaratmış oldu-
ğu bir malzeme olan kar ve buz, bu anlatım malzemelerine ek olarak, heykelin bir anlatım dili ve aracı da 
olmuştur.

XX. yüzyılın sonuna doğru 1990’larda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 
ulusal ve uluslararası kar ve buz sempozyumlarını başlatmış, ulusal ve uluslararası kar-buz heykel sem-
pozyum organizasyonları düzenlenmiş ve bu süreçte kapalı ve açık alanlarda sergilenen, kış festivalleri 
performanslarını içeren, kültür-sanat etkinliklerini de içerisine alan organizasyonla bir bütün olarak kurgu-
lanmıştır. Kar ve buz workshop çalışmaları; başlangıçtan itibaren, Türkiye’nin doğusunda yer alan kış kenti 
Erzurum ve Palandöken dağında düzenlenerek, I. Ulusal kar-buz heykel workshop çalışması ve Erzurum 
uluslararası Eyof kış oyunları organizasyonu kapsamı içeriğinde, Erzurum açık alan kar-buz eserler müzesi, 
bir kış sanat etkinliği olarak organize edilmiş, bu sanatsal süreçte kenttin buz yontu ve buz eserler müzesine 
gereksinim olduğunu görülmüştür. 2018-19 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
bünyesinde kurulan buz yontu müzesi yeni bir sanat merkezi olarak Erzurum ve çevresine yeni sanat serü-
venleri yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu yeni süreçte müze, kış kent turizmi içinde yeni bir sanat marka alanı 
yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu organizasyonların sonucu, açık ve kapalı alanlar kar-buz eserler heykel müzesine dönüştürülüp, 
ulusal ve uluslararası düzlemde halka, katılımcı tasarımcı yarışmacılara duyurusu yapılarak, açık ve kapalı 
alan heykel yarışması süreci ve uygulanan kar-buz heykel projesinin deneyimi ve çıktıları aktarılacaktır. 
Bu makalede Erzurum kent ölçeğinde süregelen kar-buz heykel sanat uygulamalarının serüveni ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan buz yontu müzesinin kent, ülke kültürüne ve sanatına katacağı sanatsal değerler 
ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Heykel-mekan, Kar-buz , buz yontu müzesi, sanat

SNOW-ICE SCULPTURES İN THE CONTEXT OF SCULPTURE AND 
SPACE 

Abstract
Sculpture and Space; and for a limited purpose, the gap that many links as physical and his cultural and 

become a holistic sense of place when loaded with regional content.Venues, also divided into different cate-
gories based on the physical properties, every place is unique environmental characteristics and the impact. 
Location character, both forms, materials, physical properties such as texture and color, as well as takes 
into cultural composition has been created by people over time. Though space is a very important aspect 
of the physical environment, is not a simple or unitary concept. As well as Sculpture and environmental 
organizations in the space time, is concerned meaning and communication in organizations. İn this context, 
Sculptures are an important part of human culture; open public spaces and faith for thousands of years, have 

1 Ata. Üni. Güzel San. Fak. Heykel Bölümü Dalı,25240, Erzurum, Türkiye, mustafabulat64@gmail.com
2 Ata. Üni. Güzel San. Fak. Heykel Bölümü Dalı,25240, Erzurum, Türkiye, serapbulat69@gmail.com
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taken place for reasons such as ideology and sculpture, with increased expression of the diversity in our age 
and with similar material production, gained almost unlimited possibilities. Erzurum city with a material 
which was created by the climate conditions of snow and ice, in addition to the narrative material, the statue 
has become an expressive language and tool.

XX. towards the end of the 19th century Atatürk University Faculty of Fine Arts Department of Sculp-
ture started national and international snow and ice symposiums, national and international snow-ice sculp-
ture symposium organizations were organized and during this process, indoor and outdoor exhibitions, 
including the performance of winter festivals, culture-art events and the organization as a whole. Snow and 
ice workshops; from the outset, Erzurum located east of the winter city of Turkey and organized in Palandö-
ken, First National snow and ice sculpture workshops and Erzurum international EYOF winter games in the 
context of the scope of the organization, Erzurum open field of snow-ice artifacts museum, as a winter arts 
event In this artistic process, the city needed a museum of ice sculpture and ice artifacts. The ice sculpture 
museum, which was established between the years of 2018-19 at Atatürk University Faculty of Fine Arts, 
aims to provide new art adventures to Erzurum and its surroundings as a new art center. In this new process, 
the museum aims to create a new art brand space in winter urban tourism.

The result of these organizations events, ice city Erzurum and outdoor and indoor areas will be trans-
formed into snow-ice artifacts sculpture museum, national and international level will be announced to the 
public and participant designer contestants, the process of indoor and outdoor sculpture competition and 
the experience and outputs of the applied snow-ice sculpture project will be conveyed. In this article, the 
adventure of snow-ice sculpture art practices in Erzurum city scale and the artistic values   that the ice sculp-
ture museum will add to the city, country culture and art will be discussed. Palandöken Mountains foothills, 
open areas transformed into snow and ice sculpture museum, the public, participants designer competitors 
made the announcement at a national and international level outdoor sculpture competition process and the 
experience and outcomes of the implementation of snow and ice sculpture project was transferred.

Key Words: Culture, sculpture-space, Snow-Ice, ice sculpture muzeum, art  

GİRİŞ
Heykel kavramının da içerisinde yer aldığı mekânın sözlükteki anlamı, bulunulan yer, ev, yurt, uzay ve 

uzam gibi anlamları kapsar. İngilizce kaynaklarda “ space” olarak geçen kelime, Türkçe’ ye çevrildiğinde, 
mekânın yanı sıra, boşluk, alan, aralık, uzaklık ve üç boyutlu yapı gibi anlamlarını da karşılar. Mekânın 
tanımı, içinde tanımlandığı disiplinlere göre değişmektedir. Mekânla en yakın ilişkili disiplin olan heykel 
ve  mimari mekân, fiziksel ve görsel sınırlarla tanımlanmakta ve rengi, malzemesi, boyutları, ışık kalitesi 
biçim ve karakter kazanmaktadır.  Mekân sadece görebildiğimiz boşluk değil, aynı zamanda işitsel olarak 
algılanan, dokunma duyumuza seslenirken, kokusu mekânı belleğimizde bir deneyim olarak kaydetmemizi 
sağlar. Ayrıca heykel ve mekân, yaşanan ve deneyimlenen bir olgudur. Tarih boyunca heykel, farklı amaç-
larla oluşturulmuş, tarihin hemen her döneminde açık alanlarda farklı biçimlerde yer almıştır. Üç boyutlu 
bir hacim sanatı olan heykel, açık alana yerleştirildiğinde önemli işlevler üstlenmektedir. Mekân ise; sınır-
landırılmış ve bir amaca yönelik, fiziksel olarak birçok bağlantısı olan boşluktur ve kendisine kültürel ve 
bölgesel içerik taşıyan bir bütünsel anlam yüklendiğinde, yer haline gelmektedir (Akyol 2006). Mekânlar, 
fiziksel özelliklerine dayandırılarak değişik kategorilere ayrılabilirlerse de, her yer çevresel özellikleri ve 
etkisiyle tektir. Yer karakteri, hem malzeme, biçim, doku ve renk gibi somut özellikleri, hem de zamanla 
insan tarafından oluşturulmuş belli bir patine gibi tarifi zor kültürel bileşimleri içine almaktadır (Tranck, 
1986). Mekân fiziki çevrenin çok önemli bir görünüşü de olsa basit veya birimsel bir kavram değildir. 
Çevre organizasyonlarında mekânın yanı sıra zaman, anlam ve iletişim organizasyonları da söz konusudur 
(Rapoport, 1977). 

Bu bağlamda, heykel sanatı, özellikle kent mekânlarda görsel duyum zenginliği oluşturma, insanları bir 
araya getirerek kaynaştırma, işaretleme, yönlendirme gibi işlevlerle kentsel yaşamı ve açık alana yerleşti-
rilen yapıtlarla kentin belleğini biçimler. Heykelsel mekânlar, sürekli olarak insan varlığını çevreleyerek, 
insanlar bu mekanlarda biçim ve nesneleri görerek, mekânın içinden ve dışarıdan gelen etkileri hissederler. 
Heykel ve mekânın görsel biçimi, ışık kalitesi, boyutları ve ölçeği tamamen toplam biçimin elemanları 
tarafından tanımlanan sınırlarına bağlıdır. Mekân, çevrelenmekle ve biçimini oluşturan elemanlar, heykel-
sel oluşumlar kazanırlar. Gerçek mekânda figürler, dikkatimizi çeken pozitif elemanlardır ve bunları algıla-



Mustafa BULAT, Serap BULAT    • 389 

mak, arkalarındaki zıt fonu anlamakla mümkün olabilmektedir. Bu yapılar karşıtların birliğini yaratmakta 
ve  biçim-mekân elemanları da, üç boyutlu sanatı oluşturmaktadır. Üç boyutlu mekan, sadece mekân ve 
form değil, aynı zamanda mekânda geçen  her olay, hareket ve algıdır. Mekânın anlamı ve tanımı, tanım-
landığı sanat disiplinlerine göre değişmekte, heykel ve mekânla ilgili disiplinlerden mekân tasarlamayı 
kapsayan heykelsel mekânı, görsel fiziksel sınırlamalarla yorumlarken, mekânı oluşturan elemanlar, ona 
kimlik ve yorum kazandırır. Mekân sadece görme duyumuza hitap etmez, mekânı işitsel ve zihinsel olarak 
algılamamızı sağlayan elemanlarla kendini vurgular. Aynı hacimler, bu elemanların farklı kullanımlarıy-
la ayrı kimliklere sahip olabilmekte ve sınırları olan hacim, fiziksel mekân olarak tanımlanabilmektedir. 
Fiziksel mekân görsel olarak sınırlıdır ve görsel sınırları olmayan, gözün gördüğü en uç noktalara kadar 
uzanan, böylelikle şeffaflaşmış olan mekân, algısal mekân olarak tanımlanabilir. Kavramsal mekân ise, 
algısal mekânla bağlantılı ve bellekte depolanan plan, zihinsel haritadır ve akıl gözüyle kavranabilir. Boş-
luk ve zaman içinde sınırlandırılmışlık olarak kavranan mekân (Yücel 1981) algılanabilirliğiyle (İnceoğlu,  
Aytuğ, 2009) heykel sanat disiplini ile ilişkilendirilebilir. Üç boyutlu yapıların, mimari yapılar ve kamusal 
yapılar bir mekân içerisinde ele alınmasıyla beraber, kamusal heykeller, genellikle anıtsal mekân heykel 
çalışmaları olarak karşımıza çıkar. Toplumsal olarak heykelin taşıdığı bilincin, enerjinin kuşaklara aktarıl-
ması, toplumsal genetik dokuya olumlu katkı sağlar (Yardımcı, 2011). Kamusal alan, demokratik kazanım-
ların yaşam bulacağı bir kent mekânı olarak formüle edilmiş, toplumun, siyasal ve ekonomik hayatta söz 
sahibi olabilmesi için kamusal alanı canlandırması, kimi durumlarda da yeniden yaratılması gerekmektedir. 
Kent mekânı tarafsız, geçirgen, nötr değildir. Kent içinde kamusal alanlar yaratmak ve sembolik, fiziksel 
problemlere yönelik çözüm üretmeyi gerektiren en etkili yollarından birisi de sanattır. Kamusal alan kavra-
mının birbirini tamamlayan, olgusal ve normatif iki boyutu bulunmaktadır. Birinci yönüyle kamusal alan, 
modern kamu hukukuyla tanımlanmış fiziksel bir mekândır. Resmi daireler, okullar, hastaneler, yollar, 
meydanlar, parklar gibi halkın ortak kullanımına açık her türlü kent mekânı kamusaldır. Kamusal alan, 
ikinci yönüyle normatif bir ilkeyi, bir ideali belirtir ve  “ortak, aleni, açık olan” anlamına gelmektedir. Ço-
ğulcudur, toplumsal yaşantı içinde fikirlerin, ifadelerin ve tecrübelerin üretildiği, açığa çıktığı, paylaşıldığı, 
tartışıldığı toplumsal alanları tanımlamakta, ayrıca bu süreçte ortaya çıkan kültür ve deneyim bütününü de 
içermektedir. Mekân bünyesinde birçok tarihi izi ve referansları barındıran tarihin deneyimlerine ayna tutan 
mimari bir düzen sanatıdır. Düzen ve uyum kaygısı mekânı matematiksel oranların etkisi altına sokmuştur. 
Yazar, konuyla ilgili olarak; mimarinin, modernizme kadar geometrinin boyunduruğu altında olduğunu, 
bilimsel temellere oturmasının ve rasyonalizasyonunun  XVI. Yüzyılda başladığını, daha sonraki yüzyılda 
ise bu çabaların arttığını ileri sürer (Tanyeli, 2002). 

Kamusal mekânlar farklı kültürlerden, dinlerden, sosyal statülerden her bireye sunulmuş ve açılmış 
alanlardır. Başka bir tanımla, kentte serbest kullanımı olan ve herkes tarafından erişilebilir boş alanlardır 
(Gökgür, 2008). Klasik anlamda kamusal sözcüğü, hakla ilgili ve devlete ait olmak üzere iki anlam ta-
şımaktadır. Diğer deyişle kamusal alan, kullanımı herkese açık, herkesin mülkiyetinde bir yer olmasıyla 
beraber paylaşımı, düzenlenmesi ve yönetimi resmi kararlara bağlıdır (Gökgür, 2008). Kamusal alan, kente 
ait her türlü mekânı oluşturan, ortak kullanıma açık alan anlamına gelir. Kentler, yabancıların bir araya 
geldiği insani bir yerleşim alanıdır. Kent içerisinde estetik kamusal mekânlar yaratmak, düşünsel sembolik 
ve fiziksel sorunlara yönelik çözümler üretmek gerekir ve bunun da, en etkili çözümlerini sanat yapıtları 
yerine getirir.

Kamusal mekânlarda, insanoğlunun korkularını ve inançlarının anlatımını sağlayan üç boyutlu mekân 
sanatı olan heykel, sayısız konularla ortaya çıkmış, tüm uygarlıklarda farklı biçimlerde kullanım alanları 
bulmuştur. Ortaçağ kent kültüründe mimari yapının organik bir elamanı olmuş, dinsel amaçlı gerçekleri öğ-
retmek gibi bir misyonu yerine getirmiştir. Rönesans’la ortaya çıkan yeni kent anlayışı ile mimari yapıdan 
koparak bağımsızlaşmış olan heykel, kent meydanlarında yerini almış, XX. yüzyılın başından itibaren, bo-
yutları mimari yapılarla doğru orantıda büyüyerek kendi kamusal alanını yaratmış ve izleyici ile doğrudan 
iletişim kurmaya başlamıştır.

Kamusal alanlarda bir buluşma noktası işlevi oluşturan heykel,  kent meydanlarının oluşturulmasında, 
kentlerin olmazsa olmazları, vazgeçilmezi haline gelmiş, kamusal mekânlarda, estetiksel, duygusal ve dü-
şünsel bir mekân etkisi yaratarak, kamusal alan heykel-çevre ilişkisinin önemini ortaya koymuştur. İnsan-
lığın en eski sanat yapıtlarından biri olan heykel, kendine özgü anlam taşıyan ve güzel sanatların bir alanı 
olmuş ve tarih boyunca farklı amaçlar için ortaya konulmuştur. Üç boyutlu tasarım sanatı olan heykeller, 
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belirleyici özellikleriyle yer aldıkları alanlarda insanları, kültürleri bir arada tutarak, çevrelerindeki diğer 
elemanlarla birlikte kent ve çevre plastiğini oluşturmuş, pek çok önemli işlevleri de yerine getirmiştir.

Kentsel mekânlarda görsel duyum zenginliği oluşturma, insanları bir araya getirerek kaynaştırma, işa-
retleme, yönlendirme gibi, kentsel yaşamı ve açık alana yerleştirilen yapıtlar, kentin belleğini oluştururlar. 
Üç boyutlu yapıtlar, mimari yapılar ve kamusal yapıtlar içerisinde ele alınmasıyla beraber kamusal heykel-
ler, genellikle anıtsal düzenlemelerden oluşan kompozisyon çalışmaları olarak karşımıza çıkar. Genellikle 
kamusal alanlardaki sanat yapıtları kalıcı materyallerden oluşturulmakta ve toplumsal olarak heykelin ta-
şımış olduğu bilinçle birlikte, enerjinin kuşaklara aktarılması, toplumsal genetik dokunun oluşumuna katkı 
sağlarlar (Yardımcı, 2011).

Kentler,  insanlığın yapıtı olmakla birlikte, en geniş ölçekli mimarlık eserleri ve insanın yaşamını sür-
dürdüğü, olanaklardan yararlandığı, ortak noktalardır. Kentler, bir gelişme sürecinin yapıtlarıdır ve uzun 
bir süreçte ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle, kentsel yaşam biçimleri, daha önceki yaşam şekillerinden 
etkilenerek değişip, gelişmişlerdir (Güç, 2005). Tarihi süreç içerisinde değişik kültürleri ve düşünceleri 
bir araya getiren, toplumsal, sanatsal gelişmelerin yaşandığı mekân olan kentler, Antik Çağdan günümüze, 
insanların ortak amaçlar doğrultusunda toplandığı, fikirlerini ve deneyimlerini paylaştığı yerler olmasıyla, 
kentlerin oluşumu ve gelişimi aşamasında da, sanatsal etkinlikler sürekli ortaya konulmuş, günümüzde de 
kent ve sanat, her zaman birbirinden beslenerek, iç içe olmaya devam etmektedir (Kedik, 2011 ve Güç, 
2005).

Kent alanlarını düzenlemenin çevre ile uyumlu birlikteliğini sağlamanın yollarından birisi de, açık 
alanlara yerleştirilecek sanat yapıtlarıdır. Mekânlara yerleştirilecek sanat yapıtlarının biçimi ve konusu 
ise, konulduğu mekânın yapısı, fiziksel, sosyal özellikleri göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulur (Güç, 
2005). Kamusal mekân sanat çalışmaları, genellikle heykel ya da çeşitli biçimlerdeki yapılar olabildiği gibi, 
ağaç da anıt olarak kabul edilmekte ve anıtlar, önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca 
tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı olarak tanımlan-
maktadır (Anonim, 2015).

Günümüz sanat ortamında, çevre ve mekânı heykele, heykeli çevre ve mekâna götüren yaklaşımlar or-
taya çıkmıştır. Çevre olgusu, insanlığın var oluşu kadar eski bir kavramdır ve çevresiyle sürekli etkileşim 
içerisinde bulunan insan, yaşadığı ortamı kendi ihtiyaçları doğrultusunda, sürekli biçimlendirmiş ve de-
ğiştirmiştir. İnsanoğlu çevreyi biçimlendirişi ve öncelikle doğaya karşı mücadele ederken yaşamsal faali-
yetlerini devam ettirme biçiminde gelişmiş, sonraları bir yerlerde barınmanın gerekliliğini keşfetmesiyle, 
bu biçimleme daha da organik bir yapı haline dönüşmüştür. Önceleri sadece barınma amaçlı korunmalı bir 
mekân yaratma düşüncesiyle başlayan bu işlem, insanı barınılan mekânı çevresiyle de ilişkilendirmiştir. 
Bu durum, açık alan olgusunun ortaya çıkışı biçiminde nitelendirilebileceği gibi, insanın dış mekânlara 
yeni anlamlar yüklemesi biçiminde de değerlendirilmektedir. Toplumsal yaşama geçiş ile dış mekânlara 
olan gereksinimler daha da önem kazanmış ve farklı mekânsal kurgulamaların oluşmasına, çevrenin hey-
kele, heykelin de çevreye yaklaşması söz konusu olmuştur.

Kamusal alanlar, en yalın haliyle uzayın (boşluğun) sınırlandırılmış bir parçasıdır ve insanoğlunun, 
içerisinde çeşitli eylemleri, etkinlikleri gerçekleştirebileceği bir mekândır. Mekânda varlıklar, birbirleriyle 
sürekli bir etkileşim içerisindedir. Mekân kavramı, değişik uzmanlık alanlarında çeşitli anlamlar içerir. 
Örneğin, mimar yapıyı inşa edeceği bir alan, heykeltıraş, yapıtıyla buluşturacağı bir alan ve çevre olarak 
ele almakta ve bundan dolayı da mekanlar,  mimar için farklı, toplumbilimci için farklı, sanatçı için ise 
daha farklı anlamlar barındırmaktadır. 

Heykelin çevre ile toplumsal açıdan ilişkisi konu, kronoloji, yarar ve sosyokültürel kabul edilebilirlik 
olarak değerlendirilirken, fiziksel açıdan: hacim, biçim, malzeme, yerleştirme olarak değerlendirilmektedir 
(Karaaslan, 1993). Plastik öğeler heykelin çevre ile ilişkisinde toplumsal ve fiziksel açıdan önemli bir rol 
oynar.  Açık alanlar, bazı durumlarda canlı varlıkların belirlediği (örneğin toplumsal mekân), bazı durum-
larda mimari öğelerin maddi elemanların duvarların çevrelediği, bazen de sanat yapıtının metafizik bir 
iç dünyayı kendi dış varlığıyla çevrelediği, ama her durumda (belli sınırlama öğelerine) belli bir dizge/
sisteme bağlı olarak oluşmaktadır ve mekân, maddi varlığın, kütlenin doğurduğu bağıl bir kavramdır 
(Ataseven, 2000). Diğer bir anlamda, nesnelerin boşluk içerisindeki birbirleriyle olan ilişkilerinden, mekân 
kavramını oluşur. Ayrıca insanların ve diğer canlıların ilişkileri ve eylemleri çeşitli mekânlar içerisinde 
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meydana gelir. Ancak bu mekân doğaldır ki, nesnelerin ilişki içerisinde olduğu, sınırlandırılmış uzay 
parçasıdır ve mekânı oluşturan öğeler nesnelerle sınırlı kalmaz, ışık gibi görsel öğelerle de mekân-
da, kendini var edebilir. Mekân, bir yapının dördüncü boyutudur ve bundan dolayı da bir yapıyı, üç 
boyutlu bir kitle olmaktan çıkaran özellik, gerçek bir mekâna sahip olmasıdır. Heykel gibi üç boyutlu 
mekân içerisinde var olan yapılar, o mekânın bir elemanı konumundadır. Üç boyutlu bir heykelin konusu 
onun anlattığı bir hikâye, temsil ettiği bir olay ya da kişi olabileceği gibi, belirli bir konusunun olması da 
gerekmemez. Kronolojik olarak temsil ettiği dönemi tanımlamalıdır. Sanatsal ifade yoluyla fiziksel çevreyi, 
insan ve toplumun bakış açısı ile duygu ve düşüncelerini olumlu yönde değiştirmek, kültür alışverişini 
sağlamak, insanlar üzerinde birleştirici-kaynaştırıcı etki yapmak, kentsel ve mekânsal imge oluşturmak, 
estetik yaşantılar ile daha yaşanabilir çevreler oluşturmak bilinçli olarak tasarlanmış ve yerleştirilmiş 
heykelin çevre ile ilişkisinde ki yararlarıdır. Toplumun değer yargıları ve beğenilerine uygunluk sosyo-kül-
türel kabul edilebilirlik çevre ile ilişkilidir (Öztürk,  2005). Mekân; nesnelerin, hacmin ve kütlenin bire-
şiminden oluşan bir olgu oluşuyla, bu öğelerin, birbirleri ile ilişkilerinden ve birbirlerine etkilerinden 
oluşur. İnsan, mekândaki öğelerin ilişkisini, çeşitli adlandırmalarla (yukarıda, aşağıda, arkada, önde gibi) 
ortaya koyarlar. Form, bir şeyin istenilen ve olması gereken durumudur. Her formun görme yoluyla duyma; 
izleme ve sezgi olarak pek çok imgelemi yollaması ve bu yolla bakan kişide yeni anlam, duygu ve düşünce 
yaratma çabası anlatılmaya çalışılmıştır. Bir formu algılamada, derinlemesine kadar oluşumu, onu etken 
olan faktörler ve formu algılamadaki öğelerin birbirleriyle olan ilişkileri tek tek ele alınmasıyla irdelenmiş 
olur (Tanyeli 1994). Görsel algılamada etkin olan formun, var-oluş görüntülerini oluşturan öğeler, ifade 
öğeleri ve içsel estetik değer öğeleri fizyolojik ve psikolojik açıdan ele alınarak yapılan araştırmalarla, gör-
sel ve içerik bakımından, formun anlamını değiştirdiği gibi, duyarlılığımızı harekete geçirmede büyük rol 
oynamaktadır. Biçim ve form içinde bulundukları boşlukla, mekânla sürekli ilişki içindedirler. Biçimlerde 
ışık gölgenin dengeli dağılımı yapılan çalışmanın bulunduğu mekânla kaynaşmasını kolaylaştırır. Kompo-
zisyonlarda ki ışık-gölge kuvvet grupları yaratırlar. Sanatçı bu kuvvet grupları arasında gerilim yaratarak 
dikkati bir noktaya toplayabilir. Gölge koyulaştıkça derinlik kavramı önem kazanır. (Bulat, 2014). Heykelin 
hacmi yerleştirildiği çevresel mekânın ölçeği ile uyumlu olduğu zaman, o mekânda bir “birlik” ve “denge” 
oluştururken, biçimi fiziki çevrenin algılanmasında etken olmaktadır. Malzeme, heykelin hacim ve biçi-
minin oluşumunda etkili olan bir bileşen olup, yerleştirme hem çevrenin hem de heykelin vurgulanmasını 
sağlamaktadır. Mekânın iyi değerlendirilmesi, iyi bir araştırmaya, çevre etüdünün doğru bulgularla 
yapılabilmesine bağlıdır. Örneğin; kent içerisinde yer alan mekânlara yerleştirilecek sanat yapıtları, kent 
dışındaki kamusal alanlara yerleştirilecek mekân heykellerinin,  biçimi, rengi, konusu, vb. birbirinden 
farklı olacaktır.

Kamusal mekânda sanat yapıtı, sosyal ve kültürel bir göstergedir. Bu anlamda kimi güncel sanat ya-
pıtlarının kavramsal yapısı çerçevesinde kamusal mekânların en uygun sergileme alanlarıdır. Avrupa’nın 
büyük kentlerinde kamusal mekânlar, çağdaş sanatçılar tarafından işlevsel bir sanat platformu olarak kul-
lanılmaktadır. Günümüzde büyük etkiler oluşturabilen kamusal mekânlar sanat yapıtının başarısı, estetik 
ve plastik geleneklere yaslanarak, aynı zamanda bu geleneklere karşı koyabilme cesaretinden kaynakla-
nır. Heykeller, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar sınırsız temalarla, tüm kültürlerde değişik roller ve 
anlamlar üstlenmiştir. Mimari yapıların içlerinde yer almış ve bu yapıların estetik açıdan tamamlayıcısı 
olmuştur. Üç boyutlu sanat, Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkışı ile beraber mimariden ayrılarak bağımsız-
lıklarını ortaya koymuş ve açık alanlarda yerini almaya başlamıştır. Böylelikle çevre ile etkileşime girerek, 
etrafında gezilir olmuş ve modern dünyada heykeller dış mekâna taşınmasıyla kentler, meydanlar, caddeler 
çağdaş ve zengin bir görünüm kazanmıştır. 

Açık alanlara  heykeller tasarlanırken  yerleşeceği mekâna, fiziği ve anlamı bakımından uyum sağlamalı 
ve üç boyutlu bu elemanlarını, görsel bir birlik oluşturacak şekilde düşünerek tasarlanmalıdır. Çalışmada 
birbiri ile ilişkili elemanlar baskın olarak yer alabilir. Mekânlarda uygulanan bu kompozisyonlar çevreye, 
ritmik, enerjik ve hareketli yapı kazandırmalı ve bunlar bir arada düşünelerek tasarlanan heykeller, konu-
ları ile de konuldukları mekâna çevreye uyum sağlamalıdır. Diğer yandan çevresi ile görsel ve anlam ba-
kımından uyum sağlamayan yapıtlar, toplum üzerinde olumsuz etki bırakırlar. Kentlerdeki çoğu açık alan 
yapıtları, insanların yaşamını görsel açıdan olumlu etkilemişler, birleştirici,  kaynaştırıcı etkiler yaparak, 
kamusal mekânların anlamlandırılmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Plastik sanatlar içerisinde üç boyutlu 
sanat, barındırdığı hacim ve değerler bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yapıt kamusal mekâna 
yerleştirildiğinde toplumla yaşadığı etkileşim sonucu, etkili bir söylem aracı konumuna gelir. Yerleştirildiği 
mekânın görsel zenginliğini arttıran heykeller, kamusal mekânda bazen insanları buluşturan bir elemana 
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dönüşürken, kimi zamanda bulunduğu mekânda insanlar üzerinde sanat alt kültürü oluşturmada da, etkili 
olur. Bütün sanat alanlarında olduğu gibi, üç boyutlu sanat içinde olmazsa olmaz olan kurallar vardır. Ka-
musal alan tasarımın da, etkili olan bu elemanlar, birlik, oran, ölçek, uyum, denge ve simetri, ritim, zıtlık 
gibi ilkelerden oluşur. 

XX. yüzyıl sonu ve XXI. yüzyılın başından itibaren,  bu bağlamda kar ve buzdan ortaya konulan hey-
keller, üç boyutlu sanat tasarım olarak, kar ve buzdan Land Art bağlamında ortam ve uygulama alanları 
bulmuş, heykelin anlatım diliyle çevre ve mekânı heykele, heykeli çevre ve mekâna birleştiren yaklaşımlar 
ortaya konmuştur (Görüntü 1-2).

 
Görüntü  1-2.  VI.  Palandöken Kar Heykel Sempozyumu, Erzurum, 2007

İlk kar heykel sempozyumu, 1993 yılının Nisan ayının ikinci haftasında, yaklaşık deniz seviyesinin 2.300 metre 
üzerinde, Doğu Anadolu’nun zirvesi Erzurum Palandöken Dağı’nın eteklerinde,  yalnızca kar malzemesi kullanılarak, 
var-olmayanlarla yaratılan bu anıtsal boyuttaki kar heykeller, Palandöken Dağını adeta açık alan kar-buzdan yapılan 
Land Art’la büyülü bir atmosfere sahip olan mekân, Nemrut Dağının Antik Çağ heykelli ortamına dönüşmüştür(Gö-
rüntü 3-4).

 
Görüntü 3-4. VI. Palandöken Kar Heykel Sempozyumu, Erzurum, 2007

Kardan yapılan bu ilk Land Art etkinliklerini Erzurum’da, 1995-1998-2000-2002-2007-2012 (Görüntü 
5-6-7-8) ve 2015-2017 (Görüntü  9-10-11-12-13-14) yılları arasında, Ulusal ve Uluslararası boyutta orga-
nize edilen kar ve buz heykel sempozyumları takip etmiştir.

 
Görüntü  5-6. VII. Kış Festivali Kar Heykel Yarışması, Erzurum, 2012
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Görüntü 7-8. VII. Kış Festivali Kar Heykel Yarışması, Erzurum, 2012

 
Görüntü  9-10. Winterfest Buz Heykel Yarışması,  Erzurum 2015

 
Görüntü  11-12. Winterfest Buz Heykel Yarışması,  Erzurum 2015

 
Görüntü  13-14. Winterfest Buz Heykel Yarışması, Erzurum 2015
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Ayrıca 2005-2007-2008 yıllarında, Kars’ın Sarıkamış İlçesinde (Görüntü  15-16-17-18-19-20) ve 2008 
yılında,  Iğdır ili  Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Korhan Yaylası gibi (Görüntü  21-22-23-24-25-26-27-28) 
çevre illerin kamusal alanlarında da, Kar-buz Land Art heykel yarışma etkinlikleri ve workshop çalışma-
ları organize edilmiş,  kar-buz heykel sanatı çalışmaları vasıtası ile, yörelerin  kültürlerine göndermelerde 
bulunulmuş ve böylece bölgede Kar-buz Land Art heykel sanatı yaygınlaştırılmıştır.(Görüntü 15-16-17-18-
19-20-21-22).

 
Görüntü  15-16. Kars-Sarıkamış Kar Heykel Sempozyumu 2008

 

Görüntü 17-18. Kars-Sarıkamış Kar Heykel Sempozyumu 2008

 

Görüntü  19-20. Sarıkamış Kar Heykel Sempozyumu 2008
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Görüntü  21-22. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası, Kar Heykel Sempozyumu 2008

 

Görüntü 23-24. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası, Kar Heykel Sempozyumu 2008

 

Görüntü  25-26. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası, Kar Heykel Sempozyumu 2008

 

Görüntü  27-28. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası,  Kar Heykel Sempozyumu 2008
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Görüntü 29 – 30  IWCS-2016 Sempozyumu, Kar&Buz, ‘Erzurum Kültür Sokağı’ Work-Shop Çalışmaları 

Görüntü 30 –   2017 Kar&Buz, ‘Erzurum EYOF Sokağı’ Work-Shop Çalışması 

Görüntü 31 –  2017 Kar&Buz, ‘Erzurum Eyof Sokağı’ Work-Shop Çalışmaları 
Land Art kar-buz heykel sempozyum etkinlikleri, şehir merkezinde yer alan Yakutiye medresesi kent 

meydanında, Atatürk Üniversitesi kampus alanında ve Palandöken Dağı zirvesinin eteklerinde, kamusal  
halka açık mekanlarda uygulanmıştır. Mekânın biçimi mekânın sınırlarını belirleyebilmektedir. Biçimle 
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bağlantılı olarak mekânın sınırlarını oluşturan elemanlar, mekânın hangi ölçüde tanımlandığını ifade edebi-
lirler. Ancak mekânın algılanmasını sağlayan tek özelliğin, fiziksel özellikler olmayıp, bir mekânın fiziksel 
olarak ifade edilmesinin dışında, insan ile mekân arasında oluşan ilişkiyi de kapsamaktadır. Bu bağlamda, 
bölgenin iklimsel özelliğinden kaynaklı ortaya çıkan kar-buz malzemeyle oluşturulan  ve heykel plastiği 
vasıtasıyla yaratılan  Land Art kar-buz kompozisyonların anlatım dili, ortaya çıkartılan mekân heykelleri, 
yaşanılan kentin kültürünü kapsayacak biçimde yeniden tasarlanarak açık alanlarda halkla buluşturulmuş 
ve böylece var-olmayan formlar kar-buz heykel sanatı olarak yaratılmış,  böylelikle  çağdaş heykel sanatın-
da yeni bir malzeme toplum  içerisinde yaşam alanı bulmuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi, ortaya çıkan 
kar-buzdan üretilen Land Art heykellerle birlikte,  herhangi bir mekânın somut özellikleri incelendiğinde, 
mekânın birbiriyle ilintili ya da bağımsız birçok özelliği söz konusu olmaktadır. 

Sonuç olarak heykel üç boyutlu mekân tasarlama işidir. Kent ve kampüs mekânlarında, kamusal alan 
heykeli olarak, buz ve kar malzemesi kullanılarak var-olmayan formlarla ortaya çıkartılan sanatsal yapılar, 
ulusal ve uluslararası alanlarda,  bölgenin kültürünün tanıtımını yaparak, Erzurum şehrinin marka olma yo-
lunda tanınırlığını artırmaya katkı sağlamıştır. Kar ve buzla oluşturulan Land Art anıtsal çalışmalar, kentin 
soğuk ortamında, sıcak ortamlar oluşturan heykelsel mekânlar yaratmıştır. Bu durum, kar-buz heykel sa-
natıyla toplum üzerinde olumlu etkilerin artmasına, aynı zamanda yaşanılan kentin kimliğinin gelişmesine 
de yardımcı olmuştur. Erzurum meydan kültürüne ve heykellerine, buzdan ve kardan üç boyutlu Land Art 
sanatsal tasarımların katılımıyla oluşan yapılar, ülkemizde  Erzurum kentinin ayırt edici özellikleri arasında 
öncü bir şekilde yer almasına neden olmuş ve gelecekte de almaya devam edecektir. 
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TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARINDA YER ALAN NEŞET 
ERTAŞ’A AİT TÜRKÜLERDEKİ MÜZİK DOKUSUNUN BİLGİSAYAR 

DESTEKLİ ANALİZİ

Alper BÖREKCİ1, Kadri Yılmaz ERDAL2

Özet

Anadolu, yüzyıllardır farklı medeniyetlerin kültürel mirasının çeşitlendiği, bu süreçte, içerisinde zengin 
bir folklor ve müzikal yapının oluşumuna ev sahipliği yapan bir coğrafyadır. Bu folklorik yapı içerisinde 
Yörük Türkmen-Abdal geleneğinin yaşatıldığı bölgeler kültürel açıdan önemli bir yer teşkil etmektedir.  
Bu bölgelerin en karakteristik olanlarının birisi şüphesiz Kırşehir, Kırıkkale gibi abdal kültürlerini içerisinde 
barındıran Orta Anadolu bölgesidir. Neşet Ertaş, Orta Anadolu Yörük Türkmen-Abdal müzik geleneğinin son ve 
önde gelen temsilcilerinden olup ayrıca, icracı kişiliği, müzikalitesi ve kullandığı edebi yapı ile dikkat çekmek-
tedir. Abdallık geleneği ve babası ile arasında olan etkileşim ile Türk Halk Müziği’nin taşıyıcı-aktarıcı unsurları 
arasında en önemli kaynaklardan birisi olarak görülmektedir. Bu araştırmada, TRT Türk Halk Müziği Repertuva-
rında kaynak kişi olarak Ertaş’ın gösterildiği Kırık hava formundaki eserlerin müzikal içerik analizinin yapılarak 
türkülerdeki müzik dokusunun ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.  Bu çerçevede elde edilen eserler, ses alanı, 
makamsal yapı, ses sistemi, ezgisel aralık, ezgisel geçkileri ve kalıplaşmış ezgiler olmak üzere, altı katmanda 
analize tabi tutulmuştur. Müzikal eserler üzerinde uygulanan istatistiksel analiz boyutunda, notaların elle sayımı-
nın yapılması oldukça zor ve zaman alıcı olduğundan, bilgisayar teknolojisi bu noktada büyük kolaylıklar sağ-
lamaktadır. Bu çerçevede öncelikle notalar Mus2 yazılımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış ve daha sonra Türk 
musikisi eserlerini sembolik olarak eksiksiz biçimde temsil etmek için tasarlanmış özel bir metin formatı olan 
SymbTr formatına dönüştürülmüştür. Hazırlanan dosyalar, araştırma sürecinde geliştirilmiş olan Turkish Music 
Analysis Tool ile belirtilen katmanlarda analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, elde edilen bulgular çerçevesinde 
Ertaş’ın türkülerinde yer alan müzikal doku ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Neşet Ertaş, Müzikal Analiz, Bilgisayar Destekli Analiz 

COMPUTER SUPPORTED ANALYSIS OF THE MUSIC TEXTURE 
IN TURKUS BELONGS TO NESET ERTAS IN TRT TURKISH FOLK 

MUSIC REPERTORY

Abstract

Anatolia is a geography where the cultural heritage of different civilizations has been diversified for 
centuries, and in this process, it is home to the formation of a rich folklore and musical structure. Within 
this folkloric structure, the regions where the Yöruk Türkmen-Abdal tradition is lived constitute a culturally 
important place. One of the most characteristic of these regions is undoubtedly the Central Anatolia region, 
which includes abdal cultures such as Kırşehir and Kırıkkale. Neşet Ertaş is one of the last and leading 
representatives of the Middle Anatolian Yörük Türkmen-Abdal music tradition, and is take attention with 
her performer personality, musicality and literary structure. It is seen as one of the most important sources 
among the carrier-transferring elements of Turkish Folk Music with the tradition of Abdality and its interac-
tion with his father. In this study, the musical content analysis of turkus with kırık hava form in which Ertaş 
is shown as the source person in TRT Turkish Folk Music Repertoire is aimed to reveal the musical texture 
in folk songs. The works obtained in this framework were analyzed in six layers: sound field, makam struc-
ture, tone system, melody interval, melody transitions, and stereotyped tunes. In the dimension of statistical 
analysis applied to musical works, it is very difficult and time-consuming to perform the manual counting 
of the notes, so computer technology provides great convenience at this point. In this context, firstly the 
notes were transferred to the computer via Mus2 software and then converted into SymbTr format, a special 
text format designed to symbolically represent Turkish music works. The prepared files were analyzed in 
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the layers specified with the Turkish Musical Analysis Tool developed during the research process. As a 
result, within the framework of the findings, the musical texture of Ertaş ‘s songs was tried to be revealed.

Keywords: Turkish Folk Music, Neşet Ertaş, Musical Analysis, Computer Supported Analysis

1. Giriş
Anadolu coğrafyası üzerinde varlığını sürdürmüş Yörük Türkmen-Abdal toplulukları, bu süreç içerisin-

de Anadolu kültürüne, gelenekleri-görenekleri ışığında, zengin folklor ve müzikal yapının var olmasında 
önemli katkılar sağlamışlardır. Anadolu coğrafyasında, bu toplulukların yaşamını sürdürdüğü Orta Anadolu 
ve Güney Toroslar arasında kalan bölge, Yörük Türkmen-Abdal geleneğinin yaşatıldığı kültürel açıdan 
önemli bir yerdir. Bu bölge içinde kendilerine özgü toplumsal yaşam tarzları, sosyal ve dini yapıları olan 
Yörük Türkmen-Abdal toplulukları kültürel mirasın daha sonraki kuşaklara aktarılması ve tanıtılmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Bu toplulukların yaşadığı, acı, keder, sevinç mutluluk, hasret, özlem gibi duy-
gularını anlattıkları ve gelecek kuşaklara aktardıkları müzik ürünleri, müzik kültürü açısından önemli bir 
unsurdur (Parlak, 1990: 8). 

Ülkemizde, Orta Anadolu Yörük Türkmen-Abdal müzik geleneğini yaşatmış ve kendilerinden sonraki 
kuşaklara aktarmış olan Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Neşet Ertaş gibi oldukça önemli isimler yer almış-
tır. Bu isimler içinde Neşet Ertaş, son ve önde gelen temsilcilerden biri olması ve kullandığı edebi yapı, 
icracı kişiliği ve müzikalitesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Abdallık geleneği bağlamında, babası 
Muharrem Ertaş ile arasında olan müzikal ve kültürel etkileşim bakımından Neşet Ertaş, Türk Halk Müzi-
ği’nin taşıyıcı-aktarıcı unsurları arasında en önemli kaynaklardan birisi olarak görülmektedir. Araştırmamız 
kapsamında ele alınan eserler; Orta Anadolu bölgesinde Kırşehir, Kırıkkale gibi Yörük Türkmen-Abdal ge-
leneğinin yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki müzikal kültürün sonucunda ortaya çıkan müzikal eserler olup, 
bunlar arasından TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında kaynak kişi olarak Neşet Ertaş’ın gösterildiği kırık 
hava formundaki örneklerdir.

Müzik araştırmalarında teknolojik olanakların kullanımı ile kişiden kişiye aktarılan ve deneyimlenen 
müzikal bilginin, saklanması, korunması, doğru bir şekilde değerlendirilip kesin sonuçlara ulaşılması için 
önemlidir. Araştırmamızda kırık hava örneklerinin incelenmesi sürecinde teknolojik imkânlardan yarar-
lanılmıştır. Çeşitli bilim dallarında kullanılmak üzere, o alana özgü özel amaçlı yazılımlar geliştirilmiş, 
bu sayede verilere erişim ve sınıflandırılması, analiz edilmesi ve işlenmesi sağlanmıştır. Bu tür teknolojik 
unsurların kullanımı sonucunda, daha fazla veri yığını üzerinde çalışılarak kısa sürede güvenilir ve kesin 
sonuçlar elde edilebilmekte, zaman ve iş gücünün daha verimli kullanıldığı görülmektedir.

Yüzyıllar içerisinde şekillenen Türk müzik kültürü, içerisinde sayısız zenginlik ve çeşitlilik barındır-
maktadır. Günümüzde Türk halk müziği alanı kapsamında kuram ve sistematiğe yönelik yapılan bilimsel 
çalışmaların yeni yönelimler ile birlikte gelişme gösterdiği bilinmektedir. Müzik kültürü açısından bu zen-
gin yapının ortaya çıkartılması ve Türk müzik literatürüne kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmekte-
dir. Halk müziği alanında icra ve müzikal üretim, müzikal eğitim gibi konularda yapılacak olan çalışmalar 
çerçevesinde kuramsal yapılar önemli bir yerdedir. Kuramsal yapının sağlam ve güvenilir verilere dayan-
dırılarak analiz edilmesi ve somut veriler elde edilerek kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara 
doğru bir şekilde aktarılması sağlanmış olacaktır.

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmada, Neşet Ertaş’a ait türkülerin müzikal analizini yapmak, bu çerçevede yörede bu yönde 
yapılan icralardaki müzikal derinliği ortaya çıkarmak ve Türk Halk Müziği icrasına yönelik literatüre kat-
kı sağlamak amaçlanmıştır. Taşıdığı bu amaç kapsamında araştırma, Neşet Ertaş’ın müzikal anlayışının 
hesaplamalı yöntemler dâhilinde tespit edildiği ilk çalışma olması, ülkemiz halk müziğine ve bu yönde 
yapılacak araştırmalara kaynak teşkil etmesi açısından önemli görülmektedir.

2. Yöntem
Bu araştırmada, nitel bir araştırma tekniği olan 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 
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biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir” (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006). Betimsel araştırma ise, “yaşayanların hali hazırda var olanların, yaşananların ne olduğunu 
betimleyip açıklanarak ortaya konulması olarak ifade edilebilmektedir” (Sönmez ve Alacapınar, 2011:46). 
Aynı zamanda ezgiler üzerinde yapılan analiz aşamalarında istatistiksel bir analiz yöntemi olan Markov 
zincirleri kullanılmıştır. “Son yıllarda pek çok müziksel araştırmalarda kullanılan Markov zincirleri, mü-
zikal analizde kesin, yanlışsız ve gerçek bir ölçüm yapılmasına olanak sağlamaktadır” (Yener, 2004: 21).

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmada, Türk Halk Müziği kültürü içerisinde önemli bir yer tutan Neşet Ertaş’ın; eserleri, icracı 
kişiliği, Orta Anadolu müzik kültürü içerisinde farklı yer edinmesi ve bu kültürü gelecek nesillere kendine 
has üslubu ile aktarma özelliği göz önünde bulundurularak evren niteliği taşıması düşünülmüştür. Buna 
göre, araştırmanın evrenini TRT repertuvarında yer alan Neşet Ertaş’ın kaynak kişi olarak gösterildiği top-
lam 63 eser, örneklemini ise, bu kayıtlı eserler içerisinde “Kırık Hava” formunda olan toplamda 34 eser 
oluşturmaktadır(Ek-1). Örneklem seçiminde tek bir makamsal yapıdan değil, Ertaş’ın tüm kırık hava for-
mundaki eserleri alınmıştır. Burada amaç, yapılacak olan istatistiksel analizlerde, özellikle farklı makam-
larda benzer motif yapılarının bulunabileceği olasılığının bulunmasıdır. 

2.2. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan eserlerin notaları, TRT repertuvarından elde edilmiştir. Elde 
edilen eserlere ait içerik analizleri yapılırken ilk olarak, eserlerin Mus2 yazılımıyla notaları yazılmış ve 
yazılan notalar daha sonra Mus2 yazılımına özel bir format olan SymbTr formatına dönüştürülmüştür. Bu 
format Türk musikisi eserlerini sembolik olarak eksiksiz biçimde temsil etmek üzere tasarlanmış bir metin 
formatıdır (Karaosmanoğlu ve Taşçı, 2014). SymbTr formatı, notaların metin doyasına sırasıyla ve Türk 
Müziğinde ki koma değerleri, nota adları, pay-payda ve süre değerleri gibi özel alanlar olarak kaydedildiği 
bir metin formatıdır. Kaydedilen bu veriler daha sonra müzikal analizleri yapılmak üzere Turkish Music 
Analysis Tool(TMAT)3 arayüzüne aktarılmıştır. Müzikte istatistiksel analiz uygulamasında, notaların elle 
sayımının yapılması oldukça zor ve zaman alıcı olduğundan, bilgisayar teknolojisi bu noktada büyük ko-
laylıklar sağlamaktadır. 

Şekil 1. Turkish Music Analysis Tool Arayüzü
Bu aşamada elde edilen eserler aşağıda belirtilen altı katmanda analize tabi tutulmuş olup elde edilen 

bulgular grafikler halinde sunulmuştur.

2.2.1. Ses Alanı 

Türk müziği dizilerinde ses alanı belirleyici bir rol oynamaktadır. Her türün ya da makam dizisinin en 
pest ve en tiz sınırlar arasında kendine özgü bir ses alanı vardır. Ses alanını belirlemek, kültüre, kişiye ya da 
herhangi bir müziğe özgü bir karakterin ortaya koyulması açısından önem taşımaktadır.

3 Turkish Music Analysis Tool(TMAT), Arş. Gör. Alper Börekci tarafından 2018 yılında C# dilinde geliştirilmeye başlanmış bir arayüz olup 
günümüzde geliştirilmeye devam etmektedir. Arayüz çeşitli analiz yöntemlerinin kullanımına olanak sağlamaktadır. Bunları yaparken SQL 
komutları ile oluşturulan bir veri tabanı üzerinde veri sorgulama, değiştirme ve silme, yeni kayıt ekleme, veri tabanına ve nesnelerine erişimi 
kontrol etme ve bu kontrollerin tutarlılığını sağlama gibi işlemler yapılabilmektedir. Bahsi geçen tüm bu analizler, SymbTr metin formatı üze-
rinden yapılmaktadır.
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2.2.2. Makamsal Yapı

Türk halk müziğinin makamsal yapısının en önemli özelliği, ezginin makamsal diziyi oluşturan ses-
lerden herhangi birisiyle başlayıp, mutlaka temel ses ile bitmesidir. Önemli diğer bir özellik ise Türk halk 
ezgilerinin yaklaşık bir buçuk oktav ses alanı içerisinde, genellikle yanaşık seslerle işlenmiş olmasıdır (Na-
cakcı, 2007: 6). Ezginin seyir yapısı, donanımı veya durağı eserin niteliğini değiştirebildiği gibi müzikal 
olarak tanımlanma biçimini de değiştirebilir. Bu anlamıyla bakıldığında; Türk müziğinde ezgisel yapının 
nasıl şekillendirileceğinin anahtarını veren yapıya “Makam” denilmektedir (Canbay ve Satır, 2014). Bu 
çerçevede, Makamsal yapının belirlenmesi, türlere ait özelliklerin saptanması açısından en önemli aşama-
lardan birisi olarak görülmektedir. 

2.2.3. Ses Sistemi(Perdeler)

Perde kullanımları, yani ezgi içerisinde kullanılan ses sistemi Türk müziğinin ifadesinde önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Perdelerin eser içerisindeki kullanımlarında ortaya çıkan en küçük bir fark bile ezgile-
rin makamsal açıdan ifade edilmesini kimi zaman kolaylaştırırken kimi zamanda güçleştirebilmektedir. 
Bu bağlamda, doğru makamsal ve seyirsel bilginin elde edilmesi açısından kullanılan perdelerin kullanım 
sıklıklarını saptamak, makamın ağırlıklı dizisinin karakteristik özelliklerini ortaya koyarken, süre değerleri 
ise makamdaki durak güçlü ve diğer derecelerin belirlenmesinde uygulanan ilk basamaktır (Müezzinoğlu, 
2004).

2.2.4. Ezgisel Aralık(Hareketler)

Araştırmanın bu aşamasında, TMAT arayüzünde Markov zincirleri yardımıyla istatistiksel olarak ezgisel 
aralıkların ortaya çıkartması hedeflenmiştir. Bu bağlamda elde edilen veriler üzerinde, kullanılan ikili(Bir 
dizilim Markov) nota gruplarının gelme olasılığı yani her bir notadan bir diğerine gerçekleşen ezgisel hare-
ketler ve bunların kullanım sıklıkları hesaplanmıştır.

2.2.5. Geçki

Geçki, herhangi bir makamdan farklı özellik ve yapıdaki diğer bir makama geçme, ezgisel olarak bir 
durum değiştirme olarak tanımlanmaktadır(Öztürk, 2006; Arel, 1991; Çelikkol, 2000). Bir eser içerisinde 
yer alan geçkiler, incelenen eserin ne gibi değişikliklere uğrayarak sonuca erdiğinin belirlenmesinde önem 
taşımaktadır. 

2.2.6. Kalıplaşmış Ezgiler(Motifler)

Kalıplaşmış ezgiler, türlere, kişilere, kültürlere ait ayırt edici müzikal ifadelerin belirlenmesinde önemli 
rol oynamaktadır.  Bu aşamada TMAT arayüzünde Markov zincirleri yardımıyla istatistiksel olarak motif 
kalıplarını ortaya çıkartması hedeflenmiştir. Bu çerçeve de ezgiler üzerinde 3,4,5,6,7 ve 8 notadan oluşan 
dizilimler sayılmış ve örneklem grubunu oluşturan eserler içinde en fazla tekrarlayanlar tespit edilmiştir. 
Araştırmanın bu bölümünde gerçekleştirilen işlem basamakları aşağıdaki gibidir;  

Şekil 2. İşlem Basamakları
Yukarıda bahsi geçen analiz katmanları arasında yalnızca Ses alanı, Ses sistemi, Ezgisel aralık ve Kalıp-

laşmış ezgi analizleri TMAT aracılığıyla yapılmıştır. Geri kalan analizler araştırmacılar tarafından yapılmıştır. 
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3. Bulgular ve Yorum 

3.1. Neşet Ertaş Türkülerinde Kullanılan Ses alanı
Ertaş’ın eserlerinde kullandığı ses alanının belirlenmesinde, kullanılan en kalın ve ince ses arasındaki 

sınır esas alınmıştır. Buna göre, Ertaş’ın eserlerinin iki oktavlık bir ses alanı içerisinde gelişme gösterdiği 
tespit edilmiştir. Vokal icrada ortalama olarak bir ya da bir buçuk oktav bir ses alanının kullanıldığı görül-
mektedir. Vokal icra örneği Şekil 3’de sunulmuştur.

Şekil 3. Vokal İcradaki Orta Bölge Seyri Örneği
Kullanılan perde istatistikleri bağlamında Ertaş’ın eserlerinde kullandığı ses alanı yoğunluğu Şekil 

4’deki çember grafiğinde ayrıntılı görünmektedir. 

Şekil 4. Ertaş’ın Eserlerindeki Ses Alanının Çember Üzerindeki Gösterimi
Buna göre Ertaş’ın kullandığı ses alanının Re4 ve Re6 perdeleri arasında yer alan iki oktavlık bir alanı 

kapsadığı bunun yanında La4 ile La5 perdeleri arasında yer alan kısmın yoğun olarak kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Burada aynı zamanda, ezgisel hareketlerin yoğun olarak La4, Do5, Re5 ve Mi5 perdeleri etra-
fında gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu perdeler ezgilerin çekim merkezlerini oluşturmaktadır. Bölüm 
3.2 ve 3.3.’te yer alan makam ve perde analizleri bağlamında, incelenen örneklem eserlerinin büyük bir 
kısmının, eserlerin içerisinde bulunduğu makamsal çerçevenin etkisi altında karar ve güçlü bölgelerine 
yakın olarak orta bölgede geliştiği söylenebilir.

3.2. Neşet Ertaş Türkülerinde Kullanılan Makamsal Yapı 

Ertaş’ın eserlerinde yer alan makamsal yapı incelendiğinde Tablo 1’deki gibi bir yapı karşımıza çık-
maktadır. Burada dikkat çeken husus tespit edilen makamlarının oldukça büyük çoğunluğunun La(Dügâh) 
kararlı bir yapıda olmasıdır. Buna göre, Ertaş’ın eserlerinin makamsal olarak 10 makam ekseninde ezgisel 
seyir özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Bunlar yoğunluk sırasıyla; Hicaz, Acemkürdi, Muhayyerkürdî, 
Uşşak, Karcığar, Kürdi, Eviç, Hüseyni, Muhayyer ve Saba Zemzeme’ dir. Bunlara ek olarak herhangi bir 
makam sınıflamasına girmeyip farklı makamların bir arada kullanılmasıyla edilen bir dizi yapısı daha tespit 
edilmiş olup bu yapı Karma olarak adlandırılmıştır. 
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Tablo 1. Ertaş’ın Eserlerindeki Makam Dağılımları

Makamlar Kullanım Sıklığı Yüzde(%)
Hicaz 32,4
Acemkürdî 14,7
Muhayyerkürdî 11,8
Uşşak 11,8
Karcığar 5,9
Karma 5,9
Kürdî 5,9
Eviç 2,9
Hüseyni 2,9
Muhayyer 2,9
Saba Zemzeme 2,9
Toplam 100

Tablo 1’deki dağılımlar incelendiğinde Ertaş’ın eserlerinin büyük çoğunluğu (%32,4) Hicaz makamın-
dan, ortalama bir çoğunluğu ise Acemkürdi, Muhayyerkürdî ve Uşşak makamından oluşmaktadır. Bunun 
yanında Saba Zemzeme, Muhayyer ve Hüseyni gibi makamların ise nadiren kullanıldığı görülmektedir. 
Bunun yanı sıra,  makam teorisinde bulunmayıp çeşitli makam dizilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 
yüzde beş civarında (%5) ezginin varlığı dikkat çekmektedir. Buradan hareketle Ertaş’ın eserlerinde ağır-
lıklı olarak kürdi çeşnili bir bitiş/kalış kullandığı söylenebilir.

3.3. Neşet Ertaş Türkülerinde Kullanılan Ses Sistemi (Perdeler)

Bu bölümde örneklem olarak seçilen 34 eser üzerinde yapılan perde analizi sonuçlarının ortalaması 
verilmektedir. 34 eser ve 13065 adet nota üzerinde TMAT ile yapılan analiz sonucunda perdeler en kalın 
Re44(Yegâh) perdesinden itibaren sıralandığında ortaya çıkan tablo Şekil 5’de sunulmuştur. 

Şekil 5. Neşet Ertaş’ın Kullandığı Ses Sistemi(perdeler)
Ertaş’ın eserlerinde en sık(%16,8006) La4 perdesini kullandığı görülmektedir. Bunu takiben 

Re5(%15,8898) ve Do5(%12,2082) perdeleri gelmektedir. En az kullanım oranına sahip perdeler ise bağ-
lama’ ya göre daha çok tiz bölge de yer alan Do6#3(0,0078), Re6(%0,0153) ve Si5(0,04959) perdeleridir. 
Burada dikkat çeken en önemli hususlardan birisi, Ertaş’ın kullandığı perde yapısının Türk Halk Müziği’n-
de kullanılan perde yapısından az da olsa farklılıklar göstermesidir. 17’li sistem perdeleri haricinde Ertaş’ın 
eserlerinde kullandığı iki farklı perde daha tespit edilmiştir. Bunlar Sib3 ve Fa#2 perdeleridir.  Bölüm 

4 SymbTr formatında tüm veriler üç oktavlık bir alandan toplanmakta olup bu alan Kabarast(G3) perdesi ile Tizgerdaniye(G6) arasındaki bö-
lümdür. Burada nota yanındaki ilk rakam notanın bulunduğu oktavı, onun yanında yer alan b2,b3 gibi ifadeler ise(örneğin; Si4b2: Dördüncü 
oktavdaki 2 komalık si bemol notası) bemol ya da diyez ve koma miktarını belirtmektedir (Karaosmanoğlu ve Taşçı, 2014). 
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3.2.’deki makam dağılımları göz önüne alındığında perdelerdeki kullanım sıklığı oranlarının, kullanılan 
makamsal yapılardan kaynaklı olduğu söylenebilir. 

3.4. Neşet Ertaş Türkülerinde Kullanılan Ezgisel Aralıklar (Hareketler)

Ertaş’ın eserleri üzerinde yapılan analizin diğer bir boyutu ise ezgisel aralıkların incelenmesidir. Şekil 
6’da Ertaş’ın eserlerinde en sık kullanılan ilk yirmi ezgisel hareket gösterilmektedir. Tespit edilen diğer tüm 
perdeler arası geçiş hareketlerinin kullanım sıklığı Ek-2’de matris şeklinde sunulmuştur.

Şekil 6. Ertaş’ın Eserlerinde Kullanılan İlk Yirmi Ezgisel Hareket ve Kullanım Sıklığı
Şekil 2’ye göre, Ertaş’ın eserlerinde en sık kullanılan aralığın (1182 adet), “Birli / Unison”, başka bir 

ifadeyle kendini tekrarlayan ses olduğu tespit edilmiştir. Bunu takiben Büyük İkili, Küçük İkili, aralıkları 
gelmektedir. Tam Dörtlü, Tam Beşli aralıklarının toplam kullanıma göre kısmen kullanıldıkları, diğer ara-
lıkların ise nadiren kullanıldığı görülmüştür. Buradan hareketle Ertaş’ın eserlerinin çoğunlukla orta bölgede 
gelişme gösterdiği, icra ve vokal bölümlerinde de çoğunlukla yanaşık sesleri tercih ettiği söylenebilir.   

3.5. Neşet Ertaş Türkülerinde Kullanılan Geçkiler

Geçki, Ertaş’ın eserlerinde belirli makam çekirdekleri(cinsler) arasında meydana gelen geçici bir şekil-
de gelişim gösteren perde değişimleri halinde görülmektedir. Bu perde değişimleri ezgisel aralıkların daral-
ması ya da genişlemesi yoluyla oluşmaktadır. Burada bahsi geçen daralma ya da genişlemeden kasıt ezgisel 
seyir içerisinde meydana gelen çıkıcı ezgilerdeki tizleşme ya da inici seyir özelliği gösteren ezgilerde mey-
dana gelen pestleşmedir.  En dikkat çeken perde geçkileri ve bunlarla ilgili örnekler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Uşşak ve Hüseyni gibi makam yapısını barından eserlerin bitiş bölümlerinde meydana gelen SiE-
Sie geçkisi,

Şekil 7. SiE-Sie Geçki Örneği 
2. Kürdi, Acemkürdi, Muhayyerkürdî gibi makam yapısını barından eserlerde, inici seyir içerisinde 

meydana gelen Min-Mie, Ren-Ree geçkileri, 

Şekil 8. Min-Mie ve Ren-Ree Geçki Örnekleri
3. Hicaz ve Hüseyni gibi makam yapısını barından eserlerde çıkıcı bir seyir içerisinde meydana gelen 

Fan-Fas geçkisi, ya da aynı türdeki eserlerin inici seyir özelliği gösteren bölümlerinde meydana gelen Fas-
Fan geçkisi, 

Şekil 9. Fan-Fas ve Fas-Fan Geçki Örnekleri

3.6. Neşet Ertaş Türkülerinde Kullanılan Kalıplaşmış Ezgiler(Motifler)

Çalışmanın bu aşamasında,  Ertaş’ın eserlerinde istatistiksel ölçümlerden elde edilen veriler doğrultu-
sunda en fazla ezgisel hareketin hangi perdelerde kullanıldığı tespit edilmiş, sıklıkla kullanılan 3,4,5,6,7 ve 
8’li nota dizilimleri(ezgisel motifler) incelenmiştir. 
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3.6.1. En Sık Tekrarlanan Üç Notalı Ezgisel Kalıplar 

Aşağıda Ertaş’ın eserleri üzerinde yapılan analiz sonucunda en sık kullanıldığı tespit edilen on adet 3’lü 
nota kalıbı görülmektedir. 

Şekil 10. En Sık Kullanılan On Adet Üç Notalı Ezgisel Kalıp
Şekil 10 incelendiğinde, üçlü nota kalıplarının çoğunlukla La4(Dügâh) perdesi etrafında şekillenen bir 

yapıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan en sık kullanılan motif kalıbı, bölüm 3.2’deki makamsal 
yapının da çoğunluğunun karar perdesini oluşturan La(Dügâh) perdesinde yapılan kalışların oluşturduğu 
yapıdır. Bu çerçevede, üçlü ezgi kalıplarının La4(Dügâh)- Mi5(Hüseyni) perdeleri arasındaki ses alanında 
gelişme gösterdiği söylenebilir. 

3.6.2. En Sık Tekrarlanan Dört Notalı Ezgisel Kalıplar 

Aşağıda Ertaş’ın eserleri üzerinde yapılan analiz sonucunda en sık kullanıldığı tespit edilen on adet 4’lü 
nota kalıbı görülmektedir. 

Şekil 11. En Sık Kullanılan On Adet Dört Notalı Ezgisel Kalıp
Şekil 11 incelendiğinde, dörtlü nota kalıplarının çoğunlukla La4(Dügâh) perdesi etrafında şekillenen 

bir yapıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan en sık kullanılan motif kalıbı, bölüm 3.2’deki makamsal 
yapının da çoğunluğunun karar perdesini oluşturan La(Dügâh) perdesinde yapılan kalışların oluşturduğu 
yapıdır. Bu çerçevede, dörtlü ezgi kalıplarının Sol4(Rast)- Re5(Nevâ) perdeleri arasındaki ses alanında 
gelişme gösterdiği söylenebilir. 

3.6.3. En Sık Tekrarlanan Beş Notalı Ezgisel Kalıplar 

Aşağıda Ertaş’ın eserleri üzerinde yapılan analiz sonucunda en sık kullanıldığı tespit edilen on adet 5’li 
nota kalıbı görülmektedir. 

Şekil 12. En Sık Kullanılan On Adet Beş Notalı Ezgisel Kalıp
Şekil 12 incelendiğinde, beşli nota kalıplarının çoğunlukla La4(Dügâh) perdesi etrafında şekillenen bir 

yapıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan en sık kullanılan motif kalıbı, bölüm 3.2’deki makamsal 
yapının da çoğunluğunun karar perdesini oluşturan La(Dügâh) perdesinde yapılan kalışların oluşturduğu 
yapıdır. Bu çerçevede, beşli ezgi kalıplarının Re4(Yegâh)- Re5(Nevâ) perdeleri arasındaki ses alanında 
gelişme gösterdiği söylenebilir. 

3.6.4. En Sık Tekrarlanan Altı Notalı Ezgisel Kalıplar 

Aşağıda Ertaş’ın eserleri üzerinde yapılan analiz sonucunda en sık kullanıldığı tespit edilen on adet 6’lı 
nota kalıbı görülmektedir. 
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Şekil 13. En Sık Kullanılan On Adet Altı Notalı Ezgisel Kalıp
Şekil 13 incelendiğinde, altılı nota kalıplarının çoğunlukla La4(Dügâh) perdesi etrafında şekillenen bir 

yapıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan en sık kullanılan motif kalıbı, bölüm 3.2’deki makamsal 
yapının da çoğunluğunun karar perdesini oluşturan La(Dügâh) perdesinde yapılan kalışların oluşturduğu 
yapıdır. Bu çerçevede, altılı ezgi kalıplarının Re4(Yegâh)- Mi5(Hüseyni) perdeleri arasındaki ses alanında 
gelişme gösterdiği söylenebilir. 

3.6.5. En Sık Tekrarlanan Yedi Notalı Ezgisel Kalıplar 

Aşağıda Ertaş’ın eserleri üzerinde yapılan analiz sonucunda en sık kullanıldığı tespit edilen on adet 7’li 
nota kalıbı görülmektedir. 

Şekil 14. En Sık Kullanılan On Adet Yedi Notalı Ezgisel Kalıp
Şekil 14 incelendiğinde, yedili nota kalıplarının çoğunlukla La4(Dügâh) perdesi etrafında şekillenen 

bir yapıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan en sık kullanılan motif kalıbı, bölüm 3.2’deki makamsal 
yapının da çoğunluğunun karar perdesini oluşturan La(Dügâh) perdesinde yapılan kalışların oluşturduğu 
yapıdır. Bu çerçevede, yedili ezgi kalıplarının Re4(Yegâh)- Mi5(Hüseyni) perdeleri arasındaki ses alanında 
gelişme gösterdiği söylenebilir. 

3.6.6. En Sık Tekrarlanan Sekiz Notalı Ezgisel Kalıplar 

Aşağıda Ertaş’ın eserleri üzerinde yapılan analiz sonucunda en sık kullanıldığı tespit edilen beş adet 8’li 
nota kalıbı görülmektedir. 

Şekil 15. En Sık Kullanılan Beş Adet Sekiz Notalı Ezgisel Kalıp
Şekil 15 incelendiğinde, sekizli nota kalıplarının çoğunlukla La4(Dügâh) perdesi etrafında şekillenen 

bir yapıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan en sık kullanılan motif kalıbı, bölüm 3.2’deki makamsal 
yapının da çoğunluğunun karar perdesini oluşturan La(Dügâh) perdesinde yapılan kalışların oluşturduğu 
yapıdır. Bu çerçevede, sekizli ezgi kalıplarının Sol4(Rast)- Do5(Çargâh) perdeleri arasındaki ses alanında 
gelişme gösterdiği söylenebilir. 
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4. Sonuç ve Öneriler

4.1. Sonuçlar

Neşet Ertaş’ın eserlerindeki müzikal dokunun bilgisayar destekli analizler yardımıyla ortaya çıkartıl-
masını amaçlayan bu betimsel araştırmada, belirlenen 34 adet örneklem eser üzerinde yapılan analizler 
çerçevesinde şu sonuçlar ortaya çıkmıştır; 

Ertaş’ın eserlerini toplamda iki oktavlık bir ses alanı içerisinde icra etmekte olup, özellikle vokal icrada 
ortalama olarak bir oktavlık bir alanı yoğun olarak kullanmaktadır. Analizleri yapılan eserler üzerinden elde 
edilen sonuçlar çerçevesinde Ertaş’ın eserlerinde yer alan motif kalıplarının büyük çoğunluğunun La4(-
Dügâh), Do5(Çargâh), Re5(Neva) ve Mi5(Hüseynî) merkezli bir çekim alanı içerisinde gelişme gösterdiği 
bu bağlamda makam ve perde analizleri bağlamında incelenen örneklem eserlerinin büyük bir kısmının, 
eserlerin içerisinde bulunduğu makamsal çerçevenin etkisi altında karar ve güçlü bölgelerine yakın olarak 
orta bölgede ezgisel seyir özelliği gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Ertaş’ın eserlerinde yer alan makamsal yapının incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan makamsal 
yapının oldukça büyük çoğunluğunun La(Dügâh) kararlı bir yapıda olduğu sonucuna varılmıştır. Eserlerin 
makamsal olarak on makam ekseninde ezgisel seyir özelliği gösterdiği sonucuna varılmış olup, bunlar 
yoğunluk sırasına göre; Hicaz, Acemkürdi, Muhayyerkürdî, Uşşak, Karcığar, Kürdi, Eviç, Hüseyni, Mu-
hayyer ve Saba Zemzeme’ dir. Bunun yanı sıra,  makam teorisinde bulunmayıp çeşitli makam dizilerinin 
bir araya gelerek oluşturduğu az miktarda ezginin varlığı dikkat çekici bir husustur. 

Ertaş’ın eserlerinde orta bölgede yer alan perdelerin kullanım sıklığının daha çok olduğu görülmüş, 
bunlardan La4, Re5, Do5, Mi5 ve Si4b5’in belirlenen makamsal yapı çerçevesinde kullanım yoğunluğunun 
fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, Ertaş’ın kullandığı perde yapısının Türk Halk Müziği’n-
de kullanılan perde yapısından az da olsa farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Buna göre, 17’li sistem per-
deleri haricinde Ertaş’ın eserlerinde kullandığı iki farklı perde daha olup bunlar, Sib3 ve Fa#2 perdeleridir.  

Ertaş’ın eserlerinde kullanılan çok çeşitli ezgisel aralıklar bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanı 
birli aralığıdır (kendini tekrarlayan ses). Bu kısımda yapılan analizler çerçevesinde, eserlerin icra ve vokal 
bölümlerinde çoğunlukla yanaşık seslerin tercih edildiği sonucuna varılmıştır. 

Ertaş’ın eserlerinde belirli makam çekirdekleri(cinsler) arasında meydana gelen geçici bir şekilde gelişim gös-
teren perde değişimleri halinde geçkiler görülmektedir. Bu perde değişimleri ezgisel aralıkların daralması ya da 
genişlemesi yoluyla oluşmaktadır. Burada bahsi geçen daralma ya da genişlemeden kasıt ezgisel seyir içerisinde 
meydana gelen çıkıcı ezgilerdeki tizleşme ya da inici seyir özelliği gösteren ezgilerde meydana gelen pestleşmedir.

Ertaş’ın eserlerinde istatistiksel ölçümlerden elde edilen veriler doğrultusunda en fazla ezgisel hareketin 
hangi perdelerde kullanıldığı tespit edilmiş, sıklıkla kullanılan 3,4,5,6,7 ve 8’li nota dizilimleri(ezgisel mo-
tifler) incelenmiş, bu bağlamda, en sık kullanılan dizilimlerin genellikle orta bölgede ve karar sesine yakın 
perdelerde gelişme gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

4.2. Öneriler

• Bu araştırmada, Ertaş’ın sadece kırık hava formundaki eserleri üzerinde çalışılmıştır. Yapılacak olan 
çalışmalarda, Ertaş’ın uzun havaları(bozlakları) üzerinde de bu şekilde bir analiz çalışması yapılıp 
bulgular karşılaştırılabilir. 

• Ertaş’ın yaşadığı bölgedeki kırık havalar aynı analiz çerçevesinde incelenip, bu çalışmada elde edi-
len bulgularla karşılaştırmalar yapılıp benzerlikler ve farklılıklar ortaya koyulabilir. 

• Halk müziği kültürüne katkıda bulunan çeşitli ustaların eserleri ya da icraları üzerinde benzer analiz 
çalışmaları yapılarak, bireylere özgü bir icra üslubunun ortaya çıkartılması sağlanabilir. 

• Bu çalışmada yer alan analiz yöntemleri kullanılarak bölgesel ve kültürel anlamda bir müzik doku-
sunun ortaya çıkartılması sağlanabilir. 

• Bu çalışmada yer alan analiz yöntemleri kullanılarak, farklı kültürler, ülkeler, müzik türleri arasın-
daki benzerlikler ve farklılıklar incelenebilir. 
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Ek-1: Örneklem Grubunu Oluşturan 34 Eserin Listesi 

No Türkünün Adı Makam

1 Açma Zülüflerin Yellere Karşı Uşşak

2 Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber Karcığar

3 Al Yanak Allanıyor Hicaz

4 Aman Dünya Ne Dar İmiş Hüseyni

5 Anam Ağlar Başucumda Oturur Acemkürdi

6 Aşkın Beni Deleyledi Hicaz

7 Ayva Turunç Narım Var Acemkürdi

8 Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen Uşşak

9 Bahçada Gül Ağacı Hicaz

10 Dağlar Başı Karlı Olur Hicaz

11 Dağlar Dağladı Beni Muhayyer

12 Dane Dane Benleri Var Yüzünde Hicaz

13 Ey Erenler Hak Aşkına Saba Zemzeme

14 Gar Mı Yağmış Yüce Dağlar Başına Hicaz

15 Gızılırmak Can İncitme Sen Bugün Kürdi

16 Gova Gova İndirdiler Yazıya Eviç

17 Gönül Dağı Yağmur Boran Olunca Karma

18 Kesik Çayır Biçilir Mi Muhayyerkürdî

19 Kibar Kızın Saçları Sallanıyor Uşşak

20 Köprüden Geçti Gelin Muhayyerkürdî

21 Kurusa Fidanın Güllerin Solsa Hicaz

22 Küstürdüm Gönülü Güldüremedim Uşşak

23 Mahpushanelere Attım Postumu Acemkürdi

24 N’olur Gelin N’olur Karcığar

25 Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan Uşşak

26 O Şirin Sözlerine Kürdi

27 Seher Vakti Çaldım Yârin Kapısın Karma

28 Sevda Gitmiyor Serde Hicaz

29 Sevda Olmasaydı Hicaz

30 Suda Balık Oynuyor Hicaz

31 Şu Garip Halimden Bilen İşveli Nazlım Acemkürdi

32 Yanarım Senin Aşkına Muhayyerkürdî

33 Yörü Bire Yalan Dünya Acemkürdi

34 Zülüf Dökülmüş Yüze Hicaz
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DEVLET KONSERVATUARLARI TEMEL BİLİMLER 
BÖLÜMLERİNDE KALİTE ÇALIŞMALARI

Nilgün SAZAK1

ÖZET
Üniversitelerde eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin ve bu konularda akademik performansın iyileş-

tirilmesi için “standardizasyon” ve “akreditasyon” büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, Bologna süreciyle birlikte politikalar geliştirerek yükseköğretimde eğitim konusunda ortak 
ölçütler oluşturmayı hedeflemektedir. Ortak ölçütler yoluyla standardizasyonun sağlanması, üniversiteler-
de;  ders programlarının oluşturulması, öğrencileri üniversitelere kabul için gerekli kriterler, öğretime ele-
manlarının mesleğe giriş, kariyerlerinde ilerleme ve kadroya atanma kriterleri,  performans değerlendirme 
ve ölçme kriterleri, üniversiteler arasında rekabeti ve mobiliteyi sağlayacak kriterler gibi kolaylıkları da 
beraberinde getirir. 

Bu çalışmada Devlet Konservatuarları Temel Bilimler Bölümlerinin kalite çalışmaları kapsamında gele-
cekte akredite olma sürecine dahil edilebileceği varsayımından hareketle, uluslararası standartlara ulaşmak 
için var olan durumun tespitini ve hedefe ulaşma önerileri yapmayı amaçlamaktadır. Devlet Konservatu-
arları Temel Bilimler Bölümlerinin Akreditasyon süreci içine girdiğinde ortak ölçütler belirlemesinde ve 
evrensel boyutta tanınmasına yol açacak hedeflerin belirlenmesi için önemli bir çalışma olduğu düşünül-
mektedir.

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile gerçekleştirilecek, elde edilen veriler; öğrenci 
ve öğretim elemanı performansları hakkında belirlenen kriterlere göre sınıflandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalite çalışmaları, akreditasyon, standardizasyon, Devlet Konservatuarı, Temel 
Bilimler Bölümü

QUALITY STUDIES IN DEPARTMENT OF BASIC SCIENCES OF 
STATE CONSERVATORY

ABSTRACT
In universities education-teaching and research quality and in this subject for improve of academic per-

formance ‘’standardization’’ and ‘’accreditation’’ is great important.

Our country, by improving policies together with process Bologna in higher education in  training sub-
ject to common criterion create is aim. Through common criterion is that provide of standardization, in 
universities; is that create of lesson timetable, for agree students to universities necessary criterion, entry of 
education personnel to work, in career progress and criterion of staff to appoint, evaluation of performance 
and criterion of measuring,  among universities rivalry and such as criterion that will provide to mobility 
in amenities bring along.

In this study, of State Conservatories Basic Sciences Departments as part of quality study with act from 
hypothesis in future will may be included process of accreditation, exist of situation detection and reach to 
target suggest to create is aim for to reach international standard. Of State Conservatory Basic Sciencies 
Departments when enter into process of accreditation in case of determined common criterion and in order 
that determined of target that will cause in universal size well-known that study be important is thought.

This research from qualitative research method with content analysis will realize, data that obtained, 
according to that determined criterion about student and education personnel performances will classify.

Keywords: Quality Studies, Accreditation, Standardization, State Conservatory, Basic Sciences Department.

1 Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi, sazakn@sakarya.edu.tr
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GİRİŞ
Üniversitelerde eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin ve bu konularda akademik performansın iyileş-

tirilmesi için “standardizasyon” ve “akreditasyon” büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, Bologna süreciyle birlikte politikalar geliştirerek yükseköğretimde eğitim konusunda ortak 
ölçütler oluşturmayı hedeflemektedir. 

Ortak ölçütler yoluyla standardizasyonun sağlanması, 

1. üniversitelerde;  ders programlarının oluşturulması, 

2. öğrencileri üniversitelere kabul için gerekli kriterler, 

3. öğretim elemanlarının mesleğe giriş, kariyerlerinde ilerleme ve kadroya atanma kriterleri,  

4. performans değerlendirme ve ölçme kriterleri, 

5. üniversiteler arasında rekabeti ve mobiliteyi sağlayacak kriterler  (http://www.canaktan. org/egitim/
universite-reform/standard.htm) gibi kolaylıkları da beraberinde getirir. 

Avrupa Birliği çerçevesinde birleşen ülkelerde yapılan eğitimin standart hale getirilmesi için yapılan 
çalışmalar 1998 yılında Sorbonne da başlamıştır. Bu çalışmalardan en dikkat çekeni ve ülkemiz yükseköğ-
retim sisteminde uygulananı Bolonya sürecidir. 2001 yılında Türkiye bu sürece dahil oldu. 

Bologna Süreciyle varılmak istenen hedef 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim alanı yaratmaktır. 
Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda ana fikir, eğitimin öğretimin girdilere göre değil öğrenme kazanımlarına 
göre planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve kalitesinin izlenmesidir ( Elmas, 2012: 140).

Bologna Sürecinin temel hedefleri (ilk 6’sı 1999 yılında, kalan 3’ü 2001 yılında) ilan edilmiş;

1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluştur-
mak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi),

2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,

3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) uygulamak,

4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,

5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek,

7. Yaşam Boyu öğrenimin teşvik edilmesi,

8. Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımının sağlanması,

9. Avrupa yükseköğretim Alanının cazip hale getirilmesi (http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-ilis-
kiler/bologna-surecinedir;jsessionid=DC71B9F3BA4BED62EEC57B7B79A57D78)

“Türkiye’de yükseköğretimde ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturulmasına yönelik ilk çalışma-
lar, 2005 yılında Bergen’de gerçekleştirilen ve ulusal yeterlikler çerçevelerinin oluşturulmasını 
karara bağlayan Bakanlar Zirvesi sonrasında Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 28.04.2006 tarih ve 2006/8 sayılı Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlık Kararı ile ilk Yükseköğretim Yeterlikler Komisyonu (YYK) oluşturulmuş ve çalış-
malarını 04.02.2008 tarihine kadar sürdürmüştür”  (http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliski-
ler/turkiye-yuksekogretim-yeterlilikler-cercevesi).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) komisyon tarafından hazırlanan “Ulu-
sal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterli-
liklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğ-
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retimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri 
ile ilişkilendirilebilir.

Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yön-
temlerle “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür” (http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/giris).

Burada ana fikir eğitim öğretimin girdilere göre değil, öğrenme kazanımlarına (“learning 
outcomes”) göre planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve kalitesinin izlenmesidir” (El-
mas,2012:138).

Öğrenme kazanımlarının tanımlanması ile her bölümün temel özelliklerinin dikkate alındığı 
eğitim-öğretim planı gerçekleşir. Öğrenme sürecinde, kazanımlarla haftalık ders içerikleri eşleşti-
rilir. Oluşturulan ölçme yöntemleri ile kazanımların gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu süreç bir döngü 
halinde (kalite döngüsü) devam eder.

Avrupa Kalite Güvencesi Birliği (European Association of Quality Assurance, ENQA)  tarafın-
dan geliştirilen “Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri “ile üye devletlerin ulusal 
yeterlilikleri değerlendirmeye alınmıştır.

Ülkemizde de bu gelişmeler ışığında, yükseköğretimde kalite standartlarının oluşturulması ve 
bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından 2005 
yılında eğitim, öğretim, araştırma aktivitelerinin kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi te-
mel amacıyla Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkelerine (ESG) uygun olacak şekilde “Yükse-
köğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yayınlanmış 
ve bu yönetmelik kapsamında, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen dokuz üye ile Ulusal 
Öğrenci Konseyi tarafından belirlenen bir öğrenci temsilcisinden oluşan ve yükseköğretim kurum-
larında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinas-
yonundan sorumlu olan Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu (YÖDEK) kurulmuştur (http://yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/kalite-guvencesi1) 

Bu süreçten 10 yıl sonra, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23/07/2015 tarihli ve 
29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle birlikte Yükseköğ-
retim Kalite Kurulu da kurulmuştur (http://yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/kalite-guvencesi1)

Yükseköğretim Kurumu’nun Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından niteliksel ve niceliksel 
değerlendirmesinin yapılabilmesi için gereken bilgileri sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Ku-
rum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); Yükseköğretim Kurumu’nun yıllık iç değerlendirmelerini 
izlemek ve beş yıl içerisinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas 
alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanan rapordur. Kurum 21 Kasım 2019 da 2015-2019 
Genel Değerlendirme raporunu hazırlamış.  son raporu olarak ta 9 Aralık 2019 Pazartesi günü 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendir-
me Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlamıştır.https://yokak.gov.tr/Common/
Docs/Site_degerlendirme_prog_doc/GenelDegerlendirme20152019.pdf

13 Nisan 2016 Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Kurumsal Değerlendirme Süreci Bil-
gilendirme Toplantısı Sunumlarında süreç aşağıda gösterilmiştir. (http://yok.gov.tr/web/kaliteku-
rulu/yayinlar)
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Şekil 1. Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Kurumsal Değerlendirme Süreci                

Şekil 2. Kalite İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Eğitim ve Öğretim basamağı

Bu çalışmada Devlet Konservatuarları Temel Bilimler Bölümlerinin kalite çalışmaları kapsamın-
da gelecekte akredite olma sürecine dahil edilebileceği varsayımından hareketle, uluslararası stan-
dartlara ulaşmak için var olan durumun tespitini ve hedefe ulaşma önerileri yapmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Devlet Konservatuvarları Temel Bilimler/Müzikoloji/ Müzik Bilimleri 
Bölümleri’nin

1. Vizyon ve Misyonları nelerdir? 
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2. KİDR Eğitim ve Öğretim raporu başlığında yer alan altı maddeden web sayfası üzerinden tespit 
edilebilen ilk dört maddenin görünümü nasıldır? 

3. Üniversitelerin web sayfalarından görünen şekliyle AKTS değeri hesaplamaları Bologna süreci 
mantığıyla uyuşum gösteriyor mu? Sorularına yanıt aranacaktır.

Bu araştırmanın,  Devlet Konservatuarları Temel Bilimler Bölümlerinin Akreditasyon süreci içine girdi-
ğinde ortak ölçütler belirlemesinde ve evrensel boyutta tanınmasına yol açacak hedeflerin belirlenmesi için 
bir ilk adım olması nedeniyle önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir.

YÖNTEM
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile gerçekleştirilecektir. “İçerik analizi birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun an-
layabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

Evren Örneklem: Araştırmanın evreni Ülkemizde eğitim veren Devlet Konservatuvarları Temel Bi-
limler/Müzikoloji/ Müzik Bilimleri Bölümleri, örneklemini ise İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü, Hacettepe 
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzikoloji ABD ve SAÜ Devlet Konservatuarı Temel Bilimler 
Bölümü oluşturmaktadır.

Verilerin İşlenmesi ve Yorumlanması: Adı geçen 3 bölümün web sayfasından elde edilen bilgiler 
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun sadece 
Eğitim ve Öğretim boyutu özelinde ele alınacaktır. Üniversitelerin Web sayfaları vizyon, misyon, öğrenci, 
öğretim elemanı, ders programı çerçevesinde yorumlanacaktır. 

BULGULAR VE YORUM
1.Alt Probleme İlişkin Bulgular: Devlet Konservatuvarları Temel Bilimler/Müzikoloji/ Müzik Bilim-

leri Bölümleri’nin Vizyon ve Misyonları incelendiğinde, örneklem grubunda yer alan 3 üniversitenin web 
sayfalarından edinilen bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Tablo 1. Devlet Konservatuarı Temel Bilimler/Müzikoloji Bölümlerinin Vizyon ve Misyonları

VİZYON MİSYON

İT
Ü

 T
M

D
K

M
Ü

Z
İK

O
L

O
Jİ

Üniversitemizin bilim ve teknik alanlarında 
süregelen öncülüğünü müzik bilimi 
alanında da üstlenerek, çağdaş eğitim-
öğretim metotlarının kullanıldığı bir yapı 
içerisinde, dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak ülkemizin ve dünyanın kültürel 
zenginliklerini yeni kuşaklara aktarabilecek; 
çağımızda bilimler arası entegrasyonu 
sağlamak amacı ile müzik bilimini disiplinler 
arası olarak değerlendirecek, çağdaş, 
uluslararası düzeyde eğitim vermek.

Ülkemizde lisans ve lisansüstü Müzikoloji eğitimine 
yön veren birkaç kurumdan birisi olan İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve bünyesi içinde yer alan Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü, 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Müzikoloji 
Anabilim Dalı’nın Lisans ve Lisansüstü düzeyde 
“Tarihsel Müzikoloji”, “Sistematik Müzikoloji” ve 
“Folklor ve Etnomüzikoloji” olarak üç ana başlık 
altında yapılanmak suretiyle eğitim vermek; doğal 
gelişim, değişim ve küreselleşen yaşam içinde, bilimsel 
ve araştırmacı kişiliği ile liderlik niteliklerine sahip, 
yaratıcı müzik bilimciler yetiştirmek.

H
Ü

 A
D

K
M

Ü
Zİ

K
O

LO
Jİ Yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı – 

bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey 
etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın 
kuruluşları arasında yer almak.

Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür 
yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik, 
müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli 
bireyler yetiştirmek ve ulusal / uluslararası etkinlikler 
gerçekleştirmek.

SA
Ü

 D
K

TB
B

Ürettiği bilgi ve sanatsal çalışmalarla, Müzik 
Bilimi alanına ulusal ve uluslararası boyutta 
katkıda bulunmaktır.

Bölümümüzün misyonu; ulusal ve uluslararası 
standartlarda eğitim vermek, yüksek sanat ve estetik 
beğenisi kazandırmak, yaratıcılığı gelişmiş, alan 
bilgisine hakim, çağdaş nitelikli sanatçı yetiştirmektir. 

Misyon kelimesi bir kurumun kuruluş amacını, şu andaki varoluş nedenini, tarihini, kurucusu 
hakkındaki bilgileri, temel sorumluluklarını, kimlere ve hangi alanda hizmet ettiğini, Vizyon ise 



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı418 •

gelecekte ulaşmayı umduğu noktayı ifade eder. (https://www.damladanismanlik.com/blog/is-ha-
yati-kariyer/misyon-ve-vizyon-nedir-aralarindaki-farklar-nelerdir). 

Mirze ve Ülgen’e göre de (2004:185) vizyon, örgütün misyonu, amaç ve hedefleri ile değerle-
rinin bileşkesidir. Misyon, kuruluşun varolma nedeni olup ona yön vermek ve anlam kazandırmak 
amacıyla belirlenir. Amaç ise, neyi elde etmek istediğimizi açıklar; amacın geleceğe yönelik bü-
yüme sürecinde yön oluşturması ve ortak değerleri ortaya çıkarması gerekir. Değerler de hedefe 
ulaşmada yönetici ve çalışanlar için nelerin önemli olduğunu göstermektedir (Mirze ve Ülgen’den 
Akt. Çetin, S. 2009:97)

Bu açıklamalardan yola çıkarak; her üç üniversitenin de kuruluş amaçları olan Misyonlarının 
müzikoloji alanında yaratıcı ve nitelikli bireyler yetiştirmek olduğu, vizyonunun ise uluslararası 
düzeyde eğitim vermek olduğu görülmektedir. 

21 Kasım 2019 da 2015-2019 Genel Değerlendirme raporunda (https://yokak.gov.tr/Common/
Docs/Site_degerlendirme_prog_doc/GenelDegerlendirme20152019.pdf),  değerlendirilen 160 
yükseköğretim kurumundaki kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi, YÖKAK Kurumsal Dış 
Değerlendirme Ölçütleri temel alınarak özetlenmektedir: 

Ölçüt 1. Kalite Güvencesi Sistemi: Üniversitelerin kalitesi, üniversitelerin kendi sorumluluğun-
dadır. Üniversitelerden, paydaşlarını; eğitim-öğretim, ar-ge, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma 
süreçlerine dahil etmeleri ve elde edilen sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirmeleri beklen-
mektedir. Bu, ancak kurumun içinde yalın, şeffaf ve hesap verebilir bir sistem kurulması ile müm-
kündür. Kalite güvencesi sisteminde odaklanılan kavramlar; hesap verebilirlik, şeffaflık, öğrenme 
çıktıları, kanıta dayalı yaklaşım, liderlik ve yenilikçiliktir.

2. Alt Probleme İlişkin Bulgular: KİDR Eğitim ve Öğretim raporu başlığında yer alan altı maddeden 
web sayfası üzerinden tespit edilebilen ilk dört maddenin görünümü nasıldır? Sorusuna cevap aramak için 
önce YÖKAK’ın 2019 genel değerlendirme raporunda yer alan, Eğitim-Öğretim ölçütleriyle ilgili güncel 
durumunu incelemek gerekmektedir.

Şekil 3. Eğitim Öğretim Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi (KİDR, 2017-2018)
Şekil 3  incelendiğinde, YÖKAK’ın 2019 Genel Değerlendirme Raporunda; 

KİDR’lerde “programların tasarımı ve onayı” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 121 
kurum, 2018 yılında toplam 122 kurum, 

“programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 
118 kurum, 2018 yılında toplam 122 kurum,

“öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında top-
lam 119 kurum, 2018 yılında toplam 119 kurum, 

“eğitim-öğretim kadrosu” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 118 kurum, 2018 yılında 
toplam 117 kurum, 
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“öğrencinin kabulü ve gelişimi, tanıma ve sertifikalandırma” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında 
toplam 112 kurum, 2018 yılında toplam 119 kurum ve 

“öğrenme kaynakları, erişilebilirlik ve destekler” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 118 
kurum, 2018 yılında toplam 119 kurum öz değerlendirme puanı vermiştir.

Şekil 1 de, eğitim ve öğretim başlığı altındaki tüm ölçütlerdeki olgunluk düzeyinin bir önceki yıla göre 
artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen, kurumların yaptıkları öz değerlendirmelerde “öğrenci mer-
kezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme” ölçütünde ilerleme olmadığı hatta bir miktar gerileme olduğu 
gözlenmektedir.

Güncel durum göz önüne alındığında örneklem grubunda yer alan üniversitelerin web sayfalarında yer 
alan Eğitim-Öğretim Ölçütlerinden; 

• Programların Tasarımı ve Onayı, 

• Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

• Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

• Eğitim-Öğretim Kadrosu, maddeleri kendi içlerinde yer alan alt maddeleri ile incelenmiştir.

1. Eğitim-Öğretim Ölçütlerinden, Programların Tasarımı ve Onayı: Kurum İç Değerlendirme Ra-
poru’nun (KİDR) Eğitim-Öğretim aşamasının ilk basamağı olan program tasarımı ve onayı 6 başlıkta in-
celenmektedir.

1. Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında 
iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

2. Programların yeterlilikleri (mezunlara yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikler) nasıl belirlenmektedir?

3. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) 
uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

4. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları/kazanımları arasında ilişkilendirme yapılmakta 
mıdır?

5. Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

6. Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir? 

Yukarıda belirtilen sorular araştırma örnekleminde yer alan üniversitelerin web sayfalarında tarandığın-
da 4 ve 6 maddeleri hakkında bilgilere ulaşılmıştır. 

İTÜ Öğrenci işleri daire başkanlığında öğrenme çıktıları, AKTS iş yükü hesaplama tablosu, haftalık 
ders konuları- öğretme yöntem ve teknikleri ve öğrenme çıktıları ilişkisi, değerlendirme iş yükü tablolarına 
ulaşılamamıştır (http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/MUZ/201110. html Erişim Tarihi: 25. 11 2019).

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü sayfasında; ders planı ve içerikle-
rine ulaşılmış, öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmiş haftalık ders planı, program çıktılarına katkı düzeyi, 
AKTS bilgisi, başarı değerlendirme ölçütlerine ulaşılmıştır. (https://ebs.sabis.sakarya.edu.tr/BirimDetay/
DersPlan/415 Erişim Tarihi: 25. 11 2019)

Hacettepe Üniversitesi Bologna AKTS Bilgi Paketi sayfasında dersin AKTS iş yükü tablosu ve uygula-
nan öğretim teknikleri dahil istenilen bilgiye ulaşılmıştır (http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_
ref=410c62643c30ecc3013c3882f6cf2e5a&birim_kod=483&submenuheader=2&prg_kod=483  Erişim 
Tarihi: 25. 11 2019) 
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Tablo 2. İTÜ TMDK Müzikoloji Programı Örnek Ders Planı

Tabloda görüldüğü gibi, AKTS toplamı 29,5 olarak belirlenmiştir.

Tablo 3. İTÜ TMDK Müzikoloji Programı Örnek Ders İçeriği

İTÜ diğer bilgiler (öğrenme çıktıları, AKTS iş yükü hesaplama tablosu, haftalık ders konuları- öğretme 
yöntem ve teknikleri ve öğrenme çıktıları ilişkisi, değerlendirme iş yükü) mevcut değil. Sınav değerlendir-
me sistemi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Tablo 4. Hacettepe Üniversitesi ADK Müzikoloji Programı Örnek Ders Planı

Hacettepe Üniversitesinde 30 AKTS olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Hacettepe Üniversitesi ADK Müzikoloji Programı Örnek Ders İçeriği 
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Tablo 5’te ilgili bölümün ders içeriği görünmektedir. Burada, dersin amacı, içeriği, kullanılan kaynaklar, 
14 haftalık ders konuları ile öğrenme çıktılarının Program yeterlilikleri ile ilişkilendirmesi mevcuttur.

Tablo 6. Sakarya Üniversitesi DK Temel Bilimler Bölümü Örnek Ders Planı

Tabloda görüldüğü gibi, AKTS toplamı 30 olarak belirlenmiştir.

Tablo 7. Sakarya Üniversitesi DK Temel Bilimler Bölümü Örnek Ders İçeriği
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Tablo 7’de ilgili bölümün web sayfasından edinilen ders içeriği görünmektedir. Burada, sayfada yer alan 
tüm bilgilere yer vermeden sadece örnek sayfa görüntüsü verilmiştir. Sayfada; dersin amacı, içeriği, kulla-
nılan kaynaklar, öğretim yöntemleri ve ölçme yöntemleri ile ilişkilendirilmiş öğrenme çıktıları,16 haftalık 
ders konuları, dersin program çıktılarına katkısı gibi bilgiler mevcuttur.

2. Alt Problemin çözümü için adı geçen üniversitelerin Temel Bilimler Bölümünün muadili olan Müzi-
koloji bölümü olan üniversitelerden lisans ders programları incelenerek Eğitim Öğrenim süreci irdelenmiş 
ve ders programlarının analizi çıkarılmıştır.
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Tablo 8. Devlet Konservatuarı Temel Bilimler/Müzikoloji Bölümlerinin Zorunlu Ders Listesi

DERS ALANLARI İTÜ TMDK HÜ ADK SAÜ DK
G

EN
EL

 K
Ü

LT
Ü

R
ENGLİSH I-II-III-IV
BİLGİSAYAR 
TÜRK DİLİ I-II 
ATATÜRK İLKE VE 
INK.TARİHİ

TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM 
TEKN. KULLANIMI 
TEMEL İNGİLİZCE I-II
TÜRK DİLİ I-II
 ATATÜRK İLKELERİ ve 
İNKILAP TARİHİ I-II 

İNGİLİZCE
TÜRK DİLİ 
ATATÜRK İLKELERİ VE 
İNKILÂP TARİHİ
TEMEL BİLGİ 
TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE 
YÖNETİMİ 
ÜNİVERSİTE ORTAK 
SEÇMELİ I-II

TE
M

EL
 M

Ü
Zİ

K
 

D
ER

SL
ER

İ

MÜZİKTE 
ARAŞTIRMA YÖNT. 
GİRİŞ 
PİYANO I-II 
ÇALGI I-II-III-IV
 ARMONİ I

BATI MÜZİĞİ TEORİSİ I-I-
III-IV-V-VI-VII
PİYANO I-II

ÇALGI I-II-III-IV-V-VI
 PİYANO I-II-III-IV
RİTİM UYGULAMA I-II 
MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA 
VE YAZMA I –II-III-IV
 ARMONİ I-II

A
LA

N
 D

ER
SL

ER
İ

MAKAM TEORİSİ I-II-
III-IV
 MÜZİK TARİHİ I-II-
III-IV-V-VI-VII-VIII
MÜZİK TEORİSİ I-II-
III-IV
MÜZİKOLOJİYE 
GİRİŞ OSMANLICA 
I-II
ETNOMÜZİKOLOJİYE 
GİRİŞ 
MÜZİK 
PALEOGRAFYASI 
SEMİNER I-II-III-IV 
ORGANOLOJİYE 
GİRİŞ FOLKLOR 
VE ETNOGRAFYA 
TRANSKRİPSİYON
TÜRK MÜZİĞİNDE 
FORM BİLG.VE 
ÇÖZÜMLEME I-II 
DÜNYA MÜZİK 
KÜLTÜRLERİNE 
GİRİŞ ALAN 
ARAŞTIRMA 
METODLARI 
TÜRKİYE MÜZİK 
KÜLTRLERNE 
GİRİŞ BİTİRME 
ÇALIŞMASI 

ORGANOLOJİ I-II
OSMANLICA I-II-III 
BATI MÜZİĞİ TARİHİ ve 
EDEBİYATI I-I-IIII-IV-V-VI
MÜZİK PERFORMANSI 
ANALİZİ I-II –III-IV-V-VI-
VII
GELENEKSEL TÜRK 
MÜZİKLERİ ÇALGILARI 
I-II GELENEKSEL TÜRK 
MÜZİKLERİ TEORİSİ I-II-
III-IV
 GELENEKSEL TÜRK 
MÜZİKLERİ TARİHİ 
I-II-III DÜNYA MÜZİK 
KÜLTÜRLERİ I-II
 BİTİRME PROJESİ I-II
ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ 
SEMİNERİ 
TÜRKİYE’DE ETNİK 
MÜZİKLER 
BLUES-CAZ-ROCK 
TARİHİ
POPÜLER MÜZİK 
SAHNELERİ

TÜRK MÜZİĞİ 
NAZARİYATI VE SOLFEJİ 
(TSM) I-II-III 
TÜRK MÜZİĞİ 
NAZARİYATI VE SOLFEJİ 
(THM) I-II-III MÜZİKOLOJİ 
REPERTUVAR (TSM) I
 FORM BİLGİSİ 
ETNOMÜZİKOLOJİ 
MÜZİKAL ANALİZ 
REPERTUVAR (THM) I
BİTİRME ÇALIŞMASI

Tabloda görüldüğü gibi, araştırmacı tarafından belirlenen 3 eğitim alanında (alan dersleri, temel müzik 
dersleri, genel kültür dersleri) sınıflandırılmış ve üniversiteler arası mobiliteyi sağlayacak ders birlikteliği-
ne rastlanmamıştır. Örneklem alınan bölümlerde, Bologna sürecinde önemsenen öğrenci hareketliliği için 
gerekli olan ders ve AKTS uyumunun olmayışı kalite çalışmalarının hala kurum içi düzeyde olduğunun bir 
göstergesidir.
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Tablo 9. Devlet Konservatuarı Temel Bilimler/Müzikoloji Bölümlerinin Dönemlik Ders Sayıları

DERS SAYISI
1.yy 2.yy 3.yy 4.yy 5.yy 6.yy 7.yy 8.yy

İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı 

8 8 7 7 10 10 8 8

Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Devlet Konservatuarı

9 8 8 8 7 7 7 6

Sakarya Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı

6 6 6 6 6 6 6 5

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Programının 8. Dönem haricinde 
hep 6 ders ile sınırlı kalmıştır. Diğer Üniversitelerde en çok ders 3. Yıl 10 ders sayısıyla İTÜ TMDK’nın 
olmuştur.

2. Eğitim-Öğretim Ölçütlerinden, Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme: Kurum 
İç Değerlendirme Raporu’nun (KİDR) Eğitim-Öğretim aşamasının ikinci basamağı olan Öğrenci Merkezli 
Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 7 başlıkta incelenmektedir. Örneklem grubunda yer alan üniversite-
lerin web sayfaları incelendiğinde İTÜ TMDK sayfasında AKTS iş yükü ile ilgili bilgiye ulaşılamamıştır. 
Program içeriklerine ulaşılan üniversitelerin web sayfalarında, birinci madde ile ilgili bilgiler bulunmakta-
dır. Fakat Üniversitelerin Resmi Gazetede yayınlanan Eğitim –Öğretim ve Sınav yönetmeliklerinde diğer 
tüm maddelere yönelik bilgilerin mevcut olduğu düşünülmektedir.

1. Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmekte 
midir?

2. Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki uygulama ve stajlarının iş yükleri belirlenmekte (AKTS 
kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmekte midir?

3. Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?

4. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi hedeflenen ders öğrenme çıktılarına/kazanımlarına ulaşıl-
dığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

5. Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

6. Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması duru-
munu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

7. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır? 

Tablo 10. Hacettepe Üniversitesi ADK Müzikoloji Programı Örnek Ders İçeriği AKTS İş Yükü  

Tabloda görüldüğü gibi, HÜ ADK’da, ders öğrenci iş yükü AKTS değeri farklı aktiviteler ile belirlen-
miştir. Buradaki bilgilerden yıl içi değerlendirmenin 2 sınavla sağlandığı ve yıl içinin genel başarıya katkısı 
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%50 oranında olduğu görülmektedir. Ayrıca inceleme sonrasında, Hacettepe Üniversitesi sisteminde, ders-
ler ve içeriklerinin görünür durumda olduğu, fakat ne yazık ki tüm derslerde tam içeriğin olmadığı tespit 
edilmiştir. Birinci sınıftan tam olarak içeriği girilmiş 2 ders vardır, bu da aynı kişinin yürüttüğü derslerdir.

Tablo 11. Sakarya Üniversitesi DK Temel Bilimler Bölümü Örnek Ders İçeriği AKTS ve Yeterlilikler ve Değerlendir-
me Sistemi

Tabloda görüldüğü gibi, Sakarya Üniversitesi, ders öğrenci iş yükü AKTS değeri farklı aktiviteler ile 
belirlenmiştir. Buradaki bilgilerden yıl içi değerlendirmenin 4 sınavla sağlandığı ve yıl içinin genel başarıya 
katkısı %50 oranında olduğu görülmektedir.

3. Eğitim-Öğretim Ölçütlerinden, Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma: 
Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun (KİDR) Eğitim-Öğretim aşamasının üçüncü basamağı olan Öğrenci-
nin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma 5 başlıkta incelenmektedir.

1. Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır? 

2. Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

3. Başarılı öğrencinin akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?

4. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akade-
mik gelişimleri nasıl izlenmektedir?

5. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda 
gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Araştırılan alanlarda, öğrenci kabulü özel yetenek sınavı çerçevesinde yapılmaktadır. Sınav 
içeriği olarak her üniversite farklı kriterler uygulamaktadır. Sınav yönergeleri okulların web say-
falarında ilan edilmektedir. Öğrencilerin kuruma uyum sağlaması için, SAÜ, İTÜ ve HÜ’nün Or-
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yantasyon programı düzenlediği belirlenmiştir. Diğer maddeler için web sayfalarında açık bir bilgi 
bulunmamaktadır.

Tablo 12. Devlet Konservatuarı Temel Bilimler/Müzikoloji Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavı Koşulları ve Konten-
janları

TYT Puanı Sınav Kontenjan
İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı 

 150 puan Müzik Algı, Müzik bilim, 
sözlü sınav olmak üzere 3 
aşamalı tek sınav

25 kişi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Devlet Konservatuarı

150 Puan (ilk 
ilan 245 puan)

Müzik Algılama Testi, 
Sözlü Sınav ve Türkçe 
Kompozisyon 3 aşamalı 
tek sınav

Her aşamada, 55 puan ve 
üzeri alan adaylar bir üst 
Aşamaya kabul ediliyor.

Sakarya Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı

150 puan Eleme ve sıralama olmak 
üzere 2 sınav

20 kişi

Her üç üniversite de 31.05.2019 tarih ve 621229 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğ-
retim Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda eğitim programlarında, 2019 yılında adaylardan 
istenen TYT baraj puanı 150 ve üzeri olarak yeniden düzenlemiştir.

4.  Eğitim-Öğretim Ölçütlerinden, Eğitim-Öğretim Kadrosu: Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun 
(KİDR) Eğitim-Öğretim aşamasının dördüncü basamağı Eğitim-Öğretim kadrosu 4 başlıkta incelenmektedir.

1. Eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

2. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek 
için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

3. Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesine ve ödüllendirilmesine yönelik 
mekanizmalar mevcut mudur?

4. Kurum; hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdü-
rülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Yapılan araştırmada, Eğitim öğretim kadrosunun yetkinliği, mesleki gelişimi ve becerileri için sağlanan 
olanaklar, performans mekanizmaları ile ilgili web sayfalarında açık bir veri olmamakla birlikte, her üni-
versitenin deneyimli ve öğrenciyi çekecek akademisyenlere sahip olma arzusuyla ellerinden gelen iyileş-
tirmeyi yapacağı varsayılmaktadır

Tablo 13. Devlet Konservatuarı Temel Bilimler/Müzikoloji Bölümleri Öğretim Kadrosu
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İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
Müzikoloji Bölümü 

1 1 3 1 2 2 4 14

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuarı Müzikoloji ABD

1 1 1 2 2 4 11

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel 
Bilimler Bölümü

1 1 2 2 2 2 10

Tablodan da anlaşılacağı üzere en kalabalık kadro 14 öğretim elemanı ile İTÜ TMDK Müzikoloji Bö-
lümünde bulunmakta, onu 11 öğretim elemanı ile HÜ ADK Müzikoloji ABD izlemekte, son olarak SAÜ 
DK TBB 10 kişilik kadrosuyla yer almaktadır. Öğretim Üyesi kadrosu olarak bakıldığında ise; 8 öğretim 
üyesi ile İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü; 6 öğretim üyesi ile SAÜ DK TBB; 3 öğretim üyesi ile HÜ ADK 
Müzikoloji ABD yer almaktadır.
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3. Alt Probleme İlişkin Bulgular: Üniversitelerin web sayfalarından görünen şekliyle AKTS değeri 
hesaplamaları Bologna süreci mantığıyla uyuşum gösteriyor mu?

AKTS, Avrupa yükseköğrenim alanında Bologna sürecine üye tüm ülkelerde kullanılan, öğrenme çıktı-
ları ve öğrenme sürecinin şeffaflığını temel alan öğrenci-merkezli bir sistemdir. Öğrenme çıktıları, öğren-
cinin öğrenme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra “ne bileceği, ne anlayabileceği, ne yapabileceği”ni 
ifade eder. Öğrenim çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin AKTS iş yükü 
denir. Ders saati (teorik), ara sınav, ödevler, sözlü sunum, seminerler, performans görevi (uygulama), alan 
çalışmaları, bireysel çalışmalar gibi görev ve sorumluluklar yoluyla öğrenci performansı ölçülür. 

(www.hubologna.hacettepe.edu.tr › sunum › AKTS_090512)

AKTS kredisi ise Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması 
için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.  1 AKTS = 25-30 saatlik öğrenci iş yükünü ifade 
eder. 4 yıllık bir Lisans Programında 240 AKTS ‘nin nin  %75’i oranında Zorunlu Ders (180 AKTS),  %25’i 
oranında ise Seçmeli Ders (60 AKTS) olmalıdır.

Tablo 14. Üniversitelerin Dönemlere Göre AKTS Dağılımları

AKTS Dağılımı
1.yy 2.yy 3.yy 4.yy 5.yy 6.yy 7.yy 8.yy TOPLAM
Z S Z S Z S Z S Z S Z S Z S Z S Z S
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Ü
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0 26
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4 27
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60
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K

30 0 30 0 25 5 22 8 20 10 20 10 21 9 12 18 18
0

60

SA
Ü
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K

30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 30 10 20 19
0

50
Bu açıklamalar doğrultusunda örneklem grubundan edinilen veriler incelendiğinde, SAÜ haricinde hep-

sinin kriterlere uygun AKTS dağılımı gösterdiği görünmektedir. Bunun nedeni de son dönemde verilen 
Bitirme Ödevi dersinin Zorunlu ders statüsünde olmasından kaynaklanmaktadır. 

Örneklem grubunun ders sayı ve saatlerinde bulunan farklılıklar AKTS’ye de yansımaktadır. Özellikle 
Müzikoloji alanı zorunlu derslerinin dönemlerindeki farklılıklar Farabi Programına dahil olup mobilite 
olan öğrencilerin geri dönüşlerinde muafiyet aşamasını zorlaştırmaktadır.

AKTS değeri hesaplamada, yıl içi ve final sınavı öğrenci iş yüklerinin belirlenmesi de üniversitelere 
göre farklılık göstermektedir. HÜ bir dönemde 3 sınav (2 ara sınav 1 final) yaparken, SAÜ 5 sınav (4 ara 
sınav 1 final) yapmaktadır. İTÜ TMDK Lisans Eğitim Öğretim yönetmeliğinde yıl içi sınav dönemi hak-
kında net bilgiye ulaşılamamıştır.

Bir diğer Farklılık da bir dönemin hafta sayısında ortaya çıkmaktadır. İTÜ TMDK sayfasında hafta bil-
gisine ulaşamamışken, HÜ ADK da 14 hafta, SAÜ DK da 16 hafta üzerinden plan yapılmaktadır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında, örneklem alınan Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları Temel Bilimler/Mü-

zikoloji/ Müzik Bilimleri Bölümleri web sayfalarından edinilen bilgiler ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
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1. Örneklem grubunda yer alan üç bölümün de kuruluş amaçları olan misyonlarının müzikoloji ala-
nında yaratıcı ve nitelikli bireyler yetiştirmek olduğu, vizyonlarının ise uluslararası düzeyde eğitim 
vermek olduğu 

2. Üniversitelerin Devlet Konservatuarı Temel Bilimler/Müzikoloji Bölümlerinde TYYÇ de belirtilen 
temel alan yeterlikleri ile Program öğrenme çıktılarının ilişkilendirilmesi yoluyla değerlendirme 
yapıldığı,

3. KİDR Eğitim ve Öğretim raporu başlığında yer alan altı maddeden web sayfası üzerinden tespit 
edilebilen ilk dört maddenin de bölümlere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Detaylı olarak 
analiz edildiğinde; 

• “Programların Tasarımı ve Onayı” ölçütü için, derslerin sayısı, AKTS tabloları, ders içerikleri ve 
ders sürecinin farklılığı

• “Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme” ölçütü için, dönem içinin farklı haftadan 
oluşmasının yanında, AKTS iş yükü değerlerinin, değerlendirme etkinliklerinin sayısının farklılığı 

• “Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma” ölçütü için güncel sistemde öğrenci 
kabul şartlarının eş fakat yetenek sınavlarının farklı şekilde yapıldığı, öğrencinin tanıma ve serti-
fikalandırma konusunda her üniversitenin Eğitim-Öğretim Lisans Yönetmeliğinde kendine özgü 
kriterlerinin olduğu,

• “Eğitim-Öğretim Kadrosu” ölçütünde ise sayısal değer olarak akademik kadro verilerine ulaşılmıştır.

4. Üniversitelerin web sayfalarından görünen şekliyle AKTS değeri hesaplamalarının Bologna süreci 
mantığıyla uyuşum gösterdiği, HÜ ve SAÜ’nün öğrenme çıktıları ile program yeterlilikleri uyu-
munu belirten tabloları haricinde İTÜ’de bu bilgiye ulaşılamamıştır. Derslerin üniversitelere göre 
AKTS  farklılıkları, dönem ve saat sayısı farklılıkları nedeniyle bir uyumsuzluğun olduğu, bunun da 
mobiliteye olumsuz olarak yansıdığı görülmektedir.

Elde edilen sonuçların ışığında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir.

1. Üniversitelerde Kalite süreçlerinin görünürlüğünü sağlamak için, yıl içi ve final değerlendirme öl-
çütlerini, AKTS iş yükü tablosunu oluşturarak sistemin sürekli görünürlüğünün sağlanması, 

2. Her bölümün, ders adları, içerikleri, süreleri ve AKTS değerleri birbirinden farklı olması nedeniyle, 
öğrenci hareketliliğinde sorun yaşanmasından dolayı, Zorunlu Alan derslerinde bir birlik sağlanması,

3. Öğrenci alımında yapılan yetenek sınavlarının, eğitim verilmek istenen öğrenci düzeylerinin net bir 
şekilde ölçüldüğü, her bölüm için ortak müştereklerde kurgulanıp uygulanması, 

yetenek ölçümünde bir standardizasyona sebep olacağı için kalite çalışmaları yolunda pozitif bir adım 
olacaktır.
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İLKÖĞRETİM KURUMLARI İKİNCİ KADEME MÜZİK DERSİNDE 
AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

(ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Oğuzhan İŞLER1, Engin GÜRPINAR2

ÖZET
Günümüz dünyasında her alanda etkili olan teknoloji, eğitim sektöründe de kendine yer bulmaktadır. 

Bugün ekonomi, sanayi, ticaret, sağlık, iletişim gibi daha pek çok iş ve meslek sektörü eğitim kurumların-
dan teknolojiyi kullanabilecek nitelikte bireyler yetiştirmesini talep etmektedir. Çağdaş eğitim kurumların-
dan beklenen sadece teknoloji kullanımını öğretmesi olmayıp, öğretim etkinliklerinde bizatihi teknolojiden 
de yararlanmasıdır. Zira akıllı telefonların, tabletlerin, internet ve sosyal medyanın hayatımızda edindiği 
yer azımsanamayacak bir konumdadır. Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmada bu faktörlerin göz ardı 
edilemeyeceği hususu ülkemizde bazı projeleri beraberinde getirmiştir. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitli-
ğinin sağlanması, okullardaki teknolojinin iyileştirilmesi ve öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu 
organına hitap ederek etkili ve kalıcı öğrenmenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ve dünyanın sayılı 
projelerinden biri olan FATİH Projesi bunlardan biridir. Çok büyük yatırımlarla yürütülen bu projenin ba-
şarılı olabilmesi için okullardaki öğretmen ve öğrencilere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bu araştırmanın amacı, Fatih Projesi’nin en önemli öğesi olan akıllı tahtanın müzik öğretiminde kulla-
nımına ilişkin, projenin direkt muhatabı olan öğrencilerin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın ev-
renini, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Adana ili merkez ve İlçelerindeki Ortaokullarda 5. 6. ve 7. 
8. Sınıflarında okuyan tüm öğrenciler, araştırmanın örneklemini ise Adana ilinin merkez ve ilçelerinde 
belirlenmiş olan 10 okulun 10 sınıfında öğrenim gören 258 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada tarama 
modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket, benzer araştırma ve proje çalışmalarından yararlanı-
larak geliştirilmiş ve uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen anketin araştırmada kullanılmasına karar 
verilmiştir. v Öğrenci görüşlerine yer verilen anket formunda nicel ve nitel analiz adımları uygulanmıştır. 
Ankette yer alan nicel veriler SPSS 17.0 paket programı ile bilgisayar ortamına aktarılarak analiz edilmiştir. 
Araştırmanın nicel ve nitel verilerinin analizinden, müzik öğretiminde akıllı tahta kullanımıyla öğrencilerin 
dersi daha iyi anladıkları, derse olan ilgilerinin arttığı, işitsel ve görsel öğelerle dersin zenginleştiği, çoklu 
duyulara hitap ettiği, dersin daha eğlenceli ve kalıcı hale geldiği, öğrencilerin müzikal bütün etkinliklerin, 
nota öğrenimindeki soyut kavramların daha hızlı somutlaştığını ve Akıllı tahtanın birçok özelliği içinde 
barındıran kendine has özelliğiyle gerek öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonunu arttırmada, gerekse 
öğrenmelerin kalıcılığını sağlamada başarılı olduğu sonucuna varılmıştır ayrıca zamandan tasarruf sağlan-
dığı, derslerin daha planlı ve düzenli işlendiği, temiz bir sınıf ortamının oluştuğu tespit edilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, Akıllı Tahta, Etkileşimli Tahta, Müzik Dersi

The technology, which is effective  in every field in today’s world, finds its place in the education sector 
as well. Today, many business and professional sectors, such as economics, industry, commerce, health, 
communication, demand that education institutions raise individuals who can use technology. It is not 
only teaching the use of technology that is expected from contemporary educational institutions, but also 
benefiting from the technology in teaching activities. Because the place where smart phones, tablets, inter-
net and social media have gained in our lives is in a position not to be underestimated. The fact that these 
factors cannot be ignored in improving the quality of education and training has brought some projects in 
our country. One of the most important projects of the world is the FATİH Project, which aims at ensuring 
equality of opportunity in education and training, improving technology in schools and providing effective 
and permanent learning by addressing more sensory organs in the learning-teaching process. In order to be 
successful in this project, which is carried out with very large investments, teachers and students in schools 
have great responsibilities. 

1 Öğretmen,İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü YL Öğrencisi oguzhanisler2007@hotmail.com
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Çalışma 2019  Haziran  Ayında Yüksek Lisans Çalışması Olarak Kabul Edilmiştir.
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The aim of this study is to reveal the opinions of the students who are the direct correspondents of the 
project on the use of smart board, which is the most important element of FATİH Project, in music educa-
tion. The population of the study consisted of all students studying in the 6th and 7th Grade Grades in the 
city center and districts of Adana in the 2018-2019 academic year and the sample of the study consisted of 
258 students studying in 10 classes of 10 schools determined in the center and districts of Adana province. 
The screening model was used in the study. As a data collection tool, the questionnaire was developed by 
using similar research and project studies and it was decided to use the questionnaire developed in line with 
the expert opinions. vii The quantitative and qualitative analysis steps were applied to the questionnaire in 
which students’ opinions were given. Quantitative data in the questionnaire were analyzed and analyzed by 
using SPSS 18.0 software. From the analysis of the quantitative and qualitative data of the research, using 
the smart board in music education, the students understand the lesson better, increase their interest in the 
course, enrich the course with auditory and visual elements, address multiple senses, become more enterta-
ining and permanent, all the musical activities of students It has been determined that abstract concepts can 
be concretized more rapidly and with the unique feature of smart board, it has been successful in increasing 
the motivation of students and teachers and to ensure the continuity of learning.

Keywords: Fatih Project, Smart Board, Interactive Board, Music Lesson

GİRİŞ
Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediği günümüzde tekno-

loji, yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim öğretim alanında da varlığını hissettirmeye devam etmiş, 
sürekli olarak değişim ve gelişim göstermeye başlamıştır. Günümüzde yaşanan eğitim sorunlarının farkına 
varmak, teknolojik alanda yaşanan gelişmeler eğitim kalitesinin ve sürecinin gelişmesinde önemli bir et-
ken olmuştur. Bu sebeple teknolojinin eğitim öğretim kurumlarına girmesi kaçınılmazdır (Gürol, 1990). 
Zamanla teknolojik gelişmeler ister istemez eğitim hayatına da etki etmeye başlamıştır. Geleneksel eğitim, 
bilişim teknolojisindeki gelişmelerle yeni bir hal almış ve öğrencinin daha aktif olduğu bir eğitim sistemi 
oluşmaya başlamıştır. Günümüz teknolojisi hızlı bir biçimde gelişmekte ve yaşadığımız dünyada oldukça 
hızlı teknolojik gelişmelere tanık olmaktayız. Bu gelişmelere adapte olabilmek için günümüze uygun yeni 
düzenlemeler yapılmalıdır. Hayatımızda bu yeni düzene göre ayarlanmalıdır (Şimşek, 2002, s.5 ). 

Aktif öğrenme ortamlarının oluşturulduğu hemen bütün dersler için internet, bilgisayar ve görüntüleme 
teknikleri gibi bünyesinde birçok detayı barındıran akıllı tahta sistemlerinin kullanıldığı akıllı sınıflar bir-
çok yeniliği bizlere sunmaktadır. Günümüzde hem görseli oluşturan hem de görsel üzerinden bilgisayarla 
etkileşim sağlayan teknoloji olarak tanımlanan akıllı tahta, literatürde interactive white board, smart board 
veya electronic board gibi isimlerle eğitimdeki yerini hızla almaya başlamıştır. Bilgisayar teknolojisindeki 
gelişmeler metin, müzik, resim ve video gibi iletişim araçlarını kolayca işleyebilir hale getirmiş ve bu im-
kânları bütün kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Eğitim ortamında akıllı tahta kullanılmasının bilgilerin 
akılda kalıcılığını sağlaması, zamandan tasarruf sağlanması, motivasyonu artırması, duyuların hepsine hitap 
edebilmesi, zekâ gelişimine yardımcı olması, bireysel ve grupla öğrenme ortamı sağlaması ve öğrenmeyi 
eğlenceli hale getirmesi gibi etkilerinden söz edilebilir (McEntyre, 2006). Bütün bunların yanında kalitesiz 
yazılımlar, alt yapı eksikliği, maliyetinin yüksek olması gibi faktörler okullarımızda akıllı tahtaların yeterin-
ce kullanılamamasını ortaya çıkarmaktadır (Beauchamp ve Parkinson, 2005). Yurtdışındaki üniversitelerde 
yapılan araştırmalarda akıllı tahtaların; öğretim programlarının genel amaçlarına ulaşılmasına yardım ettiği 
ve birçok kazanımın öğretiminde etkili bir öğretim teknolojisi olduğu belirtilmiştir. Okullarımızda gittikçe 
yaygınlaşan bu yeni öğretim teknolojisinin etkinliği hakkında ülkemizde yeterli araştırma yoktur. Eğitim 
teknolojilerinin yaygınlaşması bizi geleneksel eğitimden uzaklaştırıp, sınıfta yazdıran, sadece kendisi ko-
nuşan geleneksel öğretmen etkisini zayıflatıp, öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımına doğru götürmüştür.
(Saruhan,2015) Gelişen teknoloji, müziği de büyük ölçüde etkilemiştir. Bestelemeden seslendirmeye, ba-
sımdan çoğaltıma kadar her alanda teknolojiden yararlanılmıştır. Akıllı tahta ile köy davulundan timpaniye, 
komalı seslerden tampere seslere her şey elimizin altına gelmiştir. Uygun yazılımlarla yeni sesler üretilip 
istenilen ritim, nota birimleriyle de çok kanallı kayıtlar yapmak mümkündür. Müzik öğretmenleri bu im-
kanları kullanarak öğrencilerin ilgisini çekebilir ve dersi monotonluktan kurtarabilirler (Uşun, 2006).

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşı-
lığı, araştırmanın önemi, araştırma sorusu ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır. Bu bölüm tek 
başlık altında toplanabileceği gibi farklı başlıklarla da ayrıntılandırılabilir. 
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Teknolojinin eğitimde sağladığı faydalardan biri de zaman kavramıdır. Öğretmenin nota, dizek vb. çi-
zimlerle uğraşmasını kolaylaştıran gerekli alt yapıyla her şeyin hazır bekletildiği bilgiler bütünü olan akıllı 
tahta çözümü getirilmiştir. Sınırlı bir ders saatine sığdırılan müzik dersi için akıllı tahtanın kullanılması 
nitekim kaçınılmaz bir hal almıştır. Hızlı gelişmelerin yaşandığı bilim ve teknoloji alanında, müzik eğitimi 
ve öğretimi de teknolojideki yerini almalıdır. Öğrenciler değişen ve sürekli gelişmekte olan müziksel olay-
ları sanatsal faaliyetleri takip edebilmelidir. Ufuklarını genişletmeli ve müziksel yazılım ve programlarla 
kendini geliştirmeli ve ifade edebilmelidir (Buyurgan,2007,s.21).

1. Problem Durumu
İlköğretim Kurumlari İkinci KademeMüzik Dersinde Akilli Tahta Kullanimina Yönelik Öğrenci Görüşleri 

nelerdir?

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Akıllı tahtalar ders süresini verimli şekilde kullanmaya yardımcı olabilecek bir araçtır. Müzik dersinin bir ders 

saatiyle sınırlandırıldığı günümüzde notaları elde edebileceğimiz akıllı tahtaya gereksinim duyulmuştur. Bu yüzden 
akıllı tahtaların müzik dersinde kullanılabilirliğini göstermesi açısından önemlidir.

3.Yöntem

3.1. Araştırma Modeli

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır.

3.2.Evren ve Örneklem
Araştırma Adana ilinde bulunan Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir, Kozan, İmamoğlu, Feke, Tufanbeyli, Cey-

han, Saimbeyli ilçesinde bulunan 10 farklı ortaokul arasından seçilmiş 258 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma iki 
bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde öğrenci demografik bilgilerinin yer aldığı kişisel bilgi formu öğrencilerin 
sınıfı, yaşı, cinsiyeti,aile ikameti değişkenlerine ait bilgiler yer almaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü okullar, 10-15 yaş 
aralığındaki ortalama 300 öğrencinin öğrenim gördüğü resmi ortaokullardır. Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 25-
30’dur. Okuldaki tüm sınıflarda akıllı tahta bulunmaktadır

Tablo 1. Örneklemi oluşturan öğrencilerin sınıf, yaş, cinsiyet, ikametgah  durumlarına göre dağılımları.

Sıklık (n) Yüzde (%) Birikimli Yüzde

Sınıf

5.sınıf 45 17,4 17,4
6.sınıf 57 22,1 39,5

7.sınıf 74 28,7 68,2
8.sınıf 82 31,8 100,0
Toplam 258 100,0

Yaş

10,0 20 7,8 7,8
11,0 49 19,0 26,7
12,0 64 24,8 51,6
13,0 55 21,3 72,9
14,0 55 21,3 94,2
15,0 15 5,8 100,0
Toplam 258 100,0

Cinsiyet
Kız 140 54,3 54,3
Erkek 118 45,7 100,0
Toplam 258 100,0

İkamet
İlçe Merkezi 148 57,4 57,4
İl merkezi 110 42,6 100,0
Toplam 258 100,0
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3.3.Verilerin toplanması

Geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucu anket formu, iki bölümden, iki sayfadan oluşmuş ve son şeklini 
almıştır Öğrencilerin; anketin amacı, önemi ve gizliliği hususunda bilgilendirildiği “Giriş” kısmından son-
ra, ankete cevap veren öğrencilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı “Birinci Bölüm” gelmektedir. Bu bölümde 
katılımcı öğrencilerden; sınıfı, yaşı, cinsiyeti ve ikametine ilişkin ilgili seçeneği işaretlemeleri istenmiştir.

Araştırmada kullanılan anket formunun “İkinci Bölümü”, ilköğretim kurumları ikinci kademe müzik 
öğretiminde akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Nicel değerlendirmenin esas alındığı, 35 ifadenin beş dereceli bir ölçeğe göre değerlendirilmesinin istendi-
ği bu bölüm, üç alt boyuttan oluşmuştur. Bu alt boyutlar:

1. İlköğretim Kurumlari İkinci Kademe Müzik dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenme üzerindeki 
etkilerine yönelik öğrenci görüşleri nelerdir?

2. İlköğretim Kurumlari İkinci Kademe Müzik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik öğrencilerin 
olumlu görüşleri nelerdir?

3. İlköğretim Kurumlari İkinci Kademe Müzik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik öğrencilerin 
olumsuz görüşleri nelerdir? üç alt boyuta ait olumlu ya da olumsuz toplam 35 ifadenin öğrenci dü-
şüncelerini etkilememesi için art arda sıralanmamasına özen gösterilmiştir. Anketteki ifadeler 5’li 
Likert tipinde olup; “kesinlikle katılmıyorum (1)”, “katılmıyorum (2)”, “kararsızım (3)”, “katılıyo-
rum (4)”, “kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde düzenlenmiş ve puanlanmıştır (bkz: EK 1).

Ankette yer alan 35 maddeye ilişkin yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha değerinin 
kabul edilebilir sınırın üzerinde olduğu söylenebilir.

4. Bulgular ve Yorum
Araştırmaya katılanların demografik verileri değerlendirildiğinde; %31,8’inin (n=82) 8.sınıflar, 

%24,8’inin (n=64) 12 yaşında, %54,3’ünün (n=140) kızlardan oluştuğu ve %57,4’ünün (n=148) İlçe mer-
kezinde ikamet ettiği belirlenmiştir.

Tablo 2. Müzik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum
F % f % f % f % f %

s.1 0 0 1 0,4 6 2,3 83 32,2 168 65,1

s.4 1 0,4 10 3,9 31 12,0 103 39,9 113 43,8

s.7 7 2,7 18 7,0 22 8,5 91 35,3 119 46,1

s.10 7 2,7 12 4,7 34 13,2 77 29,8 128 49,6

s.13 1 0,4 3 1,2 26 10,1 79 30,6 149 57,8

s.18 2 0,8 12 4,7 25 9,7 90 34,9 129 50,0

s.21 4 1,6 14 5,4 52 20,2 66 25,6 122 47,3

s.24 6 2,3 15 5,8 53 20,5 58 22,5 126 48,8

s.27 14 5,4 18 7,0 47 18,2 58 22,5 121 46,9

s.34 4 1,6 8 3,1 16 6,2 67 26,0 163 63,2

s.35 15 5,8 14 5,4 40 15,5 70 27,1 119 46,1

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunda yer alan 5’li Likert yapılı 
11 ifade 

1.(Akıllı tahta kullanılarak işlenen Müzik derslerini iyi anlarım.), 

4.(Akıllı tahta kullanarak işlediğimiz Müzik derslerinde başarılı olurum.),

7.(Müzik derslerinde akıllı tahta kullanılması konuları anlamamı kolaylaştırır.), 
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10.(Akıllı tahtanın çoklu duyu organlarına hitap etmesi dersi anlaşılır hale getirir.), 

13.(Akıllı tahta kullanılarak işlenen Müzik dersleri verimli geçer.), 

18.(Akıllı tahta ile ders içeriğinin zenginleşmesi öğrenme hızımı arttırır.), 

21.(Akıllı tahta ile Müzik dersleri öğrenci merkezli işlenir.), 

24.(Akıılı tahta Müzik derslerinde soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olur.), 

27.(Müzik  konularını kitaptan öğrenmek yerine akıllı tahtadan öğrenmek bana kolay gelir.), 

34.(Akıllı tahtada şarkı sözleri ve notaların açılması müzik dersini anlamamı kolaylaştırır.)  

35.(Müzik aletlerini akıllı tahtada öğrenmem daha kolay olur.) 

İfadeler , öğrencilerin müzik öğretiminde akıllı tahta kullanımının  Öğrenme üzerindeki görüşlerini 
tespit etmeye yöneliktir. Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar değerlendirilerek ilgili yüzde (%) ve fre-
kanslar (f) doğrultusunda sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2.  incelendiğinde; öğrencilerin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerini top-
lamda en çok işaretledikleri; 1.Madde olan “Akıllı tahta kullanılarak işlenen Müzik derslerini iyi anlarım.” 
(%97,3) ifadesidir. Öğrenciler derste akıllı tahta kullanıldığında dersi çoğunlukla daha iyi anlamakta ol-
dukları görüşünü belirtmişlerdir. Bu maddenin seçilmesi ile öğrencilerin akıllı tahta kullanımının öğrenme 
üzerindeki etkisinin olduğunu düşündüklerini göstermektedir (Ahmetoğlu, 2018)

4.Madde; Sonrasında katılma düzeyinin en yüksek olduğu ifadeler değerlendirildiğinde; 34.madde olan 
“Akıllı tahtada şarkı sözleri ve notaların açılması müzik dersini anlamamı kolaylaştırır.” (%89,2) ifadesi 
ve 13.madde olan “Akıllı tahta kullanılarak işlenen Müzik dersleri verimli geçer.” (%88,4) ifadesi sırasıyla 
gelmektedir. “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” seçeneklerinin işaretlendiği maddeler değer-
lendirildiğinde; 27. Madde “Müzik konularını kitaptan öğrenmek yerine akıllı tahtadan öğrenmek bana 
kolay gelir.” (%12,4) ve 35. Madde “Müzik aletlerini akıllı tahtada öğrenmem daha kolay olur.” (%11,2) 
ifadesi görülmektedir.

Şekil 1. Müzik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi
Şekil1’de görüldüğü üzere 1., 34. Ve 13. Maddelere verilen yanıtlara göre, müzik derslerinde akıllı tahta 

kullanımının öğrenme üzerindeki etkilerin daha fazla olduğu belirlenmiştir. En az etkileyen ifadelerin ise 
27. Ve 35. Maddeler olduğu görülmektedir. Şekil 1 incelendiğinde öğrencilerin akıllı tahtanın öğrenme 
üzerindeki etkileri konusunda çoğu olumlu düşüncelere sahip olduğu, bundan dolayı akıllı tahta kullanımı-
nın öğrenmeyi iyi yönde etkilediğini düşündükleri görülmektedir. Bu bulgular, öğrencilerin müzik dersinde 
akıllı tahta kullanımının öğrenme üzerindeki faydaları ve güçlü yönleri konusunda bilinçli olduklarını gös-
termektedir

Tablo 3. Müzik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı ile İlgili öğrencilerin olumlu görüşleri
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Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunda yer alan beşli Likert yapılı 
12 ifade (2., 5., 8., 11., 14, 16., 19., 22., 25., 28.,29., 30. Ve 32. İfadeler), öğrencilerin müzik öğretiminde 
akıllı tahta kullanımına yönelik olumlu görüşlerini tespit etmeye yöneliktir. Öğrencilerin vermiş oldukları 
cevaplar değerlendirilerek ilgili yüzde (%) ve frekanslar (f) doğrultusunda sonuçlar aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir  

Tablo 3 incelendiğinde; öğrencilerin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerini toplamda 
en çok işaretledikleri;2. madde olan “Akıllı tahtanın kullanıldığı müzik derslerini tercih ederim.” (%95,7) 
ifadesidir. 

Sonrasında katılma düzeyinin en yüksek olduğu ifadeler değerlendirildiğinde; 14.madde olan “Akıllı 
tahta sayesinde kaydedilen bilgiye rahatça ulaşarak, dersi tekrar edebilirim.” (%90,3) ifadesi,  19.madde 
olan “Akıllı tahta Müzik derslerini öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.” (%88,3) ve 32. madde olan “Akıllı 
tahta kullanımı ile Müzik dersleri planlı ve düzenli olur.”(%83) ifadesi sırasıyla gelmektedir. “Kesinlikle 
Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” seçeneklerinin en çok işaretlendiği maddeler değerlendirildiğinde;28. 
madde “Akıllı tahta kullanılarak işlenen Müzik derslerinde not tutmaya gerek kalmaz.” (%31) ve 5. madde 
“Müzik derslerinde akıllı tahta kullanımı dersi monotonluktan çıkarır.” (%25,8) ifadesi görülmektedir.

Şekil 2. Müzik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Öğrencilerin Olumlu Görüşleri
Şekil 2’de görüldüğü üzere 2., 14., 19., ve 32. Maddelere verilen yanıtlara göre, müzik derslerinde akıllı tahta 

kullanımına dair öğrencilerin olumlu görüşleri ileri düzeydedir. Olumlu  ifadeler  içerisinde en düşük olanlar ise 28. 
ve 5. Maddeler olduğu görülmektedir. Şekil 2 incelendiğinde öğrencilerin akıllı tahtanın öğrenme üzerindeki 
etkileri konusunda çoğunlukla pozitif düşüncelere sahip olduğu, dolayısıyla akıllı tahta kullanımının öğ-
renmeyi olumlu yönde etkilediğini düşündükleri görülmektedir. Bu bulgular, öğrencilerin tarih öğretiminde 
akıllı tahta kullanımının öğrenme üzerindeki yararları ve güçlü yönleri konusunda farkında olduklarını 
göstermektedir
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Tablo 4. Müzik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı ile İlgili Öğrencilerin Olumsuz Görüşleri

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
f % f % f % f % f %

s.3 89 34,5 101 39,1 40 15,5 13 5,0 15 5,8
s.6 33 12,8 48 18,6 47 18,2 96 37,2 34 13,2
s.9 127 49,2 82 31,8 27 10,5 12 4,7 10 3,9
s.12 23 8,9 37 14,3 57 22,1 69 26,7 72 27,9
s.15 19 7,4 36 14,0 65 25,2 75 29,1 63 24,4
s.17 30 11,6 41 15,9 60 23,3 59 22,9 68 26,4
s.20 63 24,4 84 32,6 56 21,7 25 9,7 30 11,6
s.23 44 17,1 37 14,3 61 23,6 76 29,5 40 15,5
s.26 95 36,8 67 26,0 61 23,6 12 4,7 23 8,9
s.29 103 39,9 82 31,8 41 15.9 24 9.3 8 3.1
s.31 106 41,1 65 25,2 40 15,5 17 6,6 30 11,6
s.33 27 10,5 30 11,6 82 31,8 55 21,3 64 24,8

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun da yer alan beşli Likert yapılı 12 ifade 

3.(Akıllı tahta ile klasik tahta arasında bence çok belirgin bir fark yok).

6.(Akıllı tahtanın kaleminin olmaması elle yazı yazmayı zorlaştırır.) 

9.(Müzik derslerinde akıllı tahta kullanımının gereksiz olduğu düşüncesindeyim.), 

12.(Bazen yaşanan elektrik kesintileri dersin işlenişini olumsuz etkiler.), 

15.(Akıllı tahtanın sık sık bozulması zaman kaybına neden olur.)

17.(Akıllı tahtanın dokunmatik özelliği ile ilgili sorunlar, dersin işlenişini olumsuz etkiler.)

20.(Akıllı tahta ile derslerin hızlı ilerlemesi dersi takip etmemi zorlaştırır.) 

23.(Akıllı tahtanın internet bağlantısı ile ilgili sorunlar yaşanıyor.) 

26.(Müzik derslerinde akıllı tahtada kullanıldıktan sonra dersle ilgili notları alabilmek beni tembelleştirir.)

31.(Müzik derslerinde akıllı tahta kullanılması dersteki başarımı olumsuz etkiler.)

Ve 33.(Güneş ışığının yeterince engellenememesi durumunda tahtadakileri görmem olumsuz etkilenir.)  İfadeleri, öğrenci-
lerin müzik öğretiminde akıllı tahta kullanımına yönelik  Olumsuz görüşlerini tespit etmeye yöneliktir.

Tablo 4  incelendiğinde; öğrencilerin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” katılma düzeyinin en 
yüksek olduğu ifadeler değerlendirildiğinde; 12.madde olan “Bazen yaşanan elektrik kesintileri dersin işle-
nişi ni olumsuz etkiler.” (%54,3) ifadesi, 15.madde olan “Akıllı tahtanın sık sık bozulması zaman kaybına 
neden olur.” (%53,5) sırasıyla gelmektedir. “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” seçeneklerinin 
en çok işaretlendiği maddeler değerlendirildiğinde; seçeneklerini toplamda en çok işaretledikleri 29. mad-
de olan “Müzik derslerinde akıllı tahta kullanıldığında derse motive olamıyorum.” (%70,7) ifadesidir. 9. 
madde “Müzik derslerinde akıllı tahta kullanımının gereksiz olduğu düşüncesindeyim.” (%81) ve 3. madde 
“Akıllı tahta ile klasik tahta arasında bence çok belirgin bir fark yok.” (%73,6) ifadesi görülmektedir.
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Şekil 3. Müzik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Öğrencilerin Olumsuz Görüşleri
Şekil 3’de görüldüğü üzere 29., 12. ve 15. maddelere verilen yanıtlara göre, müzik derslerinde akıllı tah-

ta kullanımına dair öğrencilerin olumsuz görüşleri ileri düzeydedir. Olumsuz ifadeler içerisinde en düşük 
olanlar ise 9. ve 3. maddeler olduğu görülmektedir.

5.Sonuç 
Müzik derslerinde akıllı tahta kullanımına İlköğretim Kurumlari İkinci Kademe öğrencilerin müzik 

dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik görüşlerinin incelendiği bu tezde, öğrencilerin projeye bakış açıları, 
hazırlık durumları, ihtiyaçları, akıllı tahtanın olumlu yanları, eksiklikleri ve projeden beklentileri üzerinde 
çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarının FATİH projesi kapsamında dağıtılan akıllı tahtaların geliştirilmesi 
açısından yol gösterici olduğu, araştırmacı ve uygulamacılara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan İlköğretim Kurumlari İkinci Kademe öğrencilerinin demografik özellikleri 
incelendiğinde %17,4’ünün 5. sınıf, %22,1’inin 6. sınıf, %28,7’si 7. sınıf ve %31,8’i ise 8.sınıf öğrencisi 
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %54,3’ü kız, %45,7’si erkektir. Aynı zamanda öğrencilerin %57,4’ü 
ilçe merkezinde, %42,6 ‘sı ise il merkezinde ikamet etmektedir.

Müzik derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenme üzerindeki etkisi araştırıldığında öğrencilerin 
%97,3’üakıllı tahta kullanılarak işlenen müzik dersini daha iyi anlarım görüşüne katılmıştır.(Tablo 2) İkin-
ci sırada akıllı tahtada şarkı sözleri ve notaların açılması müzik dersini anlamamı kolaylaştırır ifadesine en 
çok katılım olduğu görülmektedir. Müzik derslerinde akıllı tahta kullanımı ile ilgili olarak olumlu görüşler 
incelendiğinde akıllı tahtanın kullanıldığı müzik derslerini tercih edeceğini belirten öğrenci oranı %95,7 İle 
çoğunluğu oluşturmaktadır.

Araştırma kapsamında öğrencilerin müzik derslerinde akıllı tahta kullanımı ile ilgili olarak olumsuz 
görüşleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %70,7’si Müzik derslerinde akıllı tahta kullanıldığında derse 
motive olamıyorum ifadesine olumsuz katılım göstermiştir. Sonrasında olumsuz katılma düzeyinin en yük-
sek olduğu ifadeler değerlendirildiğinde; 12.madde olan “akıllı tahta sayesinde kaydedilen bilgiye rahatça 
ulaşarak, dersi tekrar edebilirim.” (%54,3) ifadesidir. Araştırmanın sonuçlarına göre, daha önce diğer bran-
şlarda yapılmış olan akıllı tahtaya ilişkin tezlerle sonuçlarının tutarlı olduğu görülmüştür.

Akıllı tahtanın birçok özelliği içinde barındıran kendine has özelliğiyle öğrencilerin müzik dersinde 
motivasyonunu artırdığı ve öğrenmeyi kolaylaştırdığını söylemek mümkündür. Öğrencilerin akıllı tahta 
ile müzik dersine katılım oranında artış sağlanabilir. Çünkü günümüzde ders sürecinde farklı kaynaklar 
kullanmak, zaman kaybı yaşamadan video, slayt, animasyon fotoğraf gibi kaynaklar artarda zaman kaybet-
meden sunulabilmektedir. Öğrencilerin akıllı tahta ile müzik dersine katılımlarının fazla olduğu sonucuna 
varılmıştır. Çünkü ders sürecinden farklı kaynaklar kullanmak, zaman kaybı yaşamadan video, slayt, 
animasyon, fotoğraf, ses imkanlarını artarda zaman kaybetmeden sunabilen bu teknoloji öğrencilerin farklı 
zeka alanlarına hitap edebilmektedir (Saruhan,2015,s.50).
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Akıllı tahta sayesinde öğrenciler dersten sonra işlenen konuları taşınabilir bellek yardımı ile kaydede-
bilir, sınavlar öncesinde bilgiye rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilir, konuları gözden geçirip tekrar edebilir-
ler. Bu durum aynı zamanda derse gelemeyen öğrencilere kayıtların verilmesi açısından da önemlidir. Bu 
bulgu, Ateş (2010), Adıgüzel vd. (2011), Baydaş vd. (2011), Bulut ve Koçoğlu (2012), Aydın (2012), Kaya 
(2013), Gülcü (2014) ve Salman (2013)’ın çalışmalarının sonuçlarını desteklemektedir.

Çoklu duyu organlarına hitap ederek dersin anlaşılır olmasında etkili olduğu ve soyut kavramların 
somutlaşmasına katkı sağladığı, akıllı tahta uygulamasının tarih haritalarını (sınırlar, cepheler vb.) anlaşılır 
hale getirdiğini Ünal’da (2015) ifade ettiği gibi müzik derslerinde derslerin soyut olan nota kavramının 
akıllı tahta kullanımı ile daha somut hale geldiği anlaşılmıştır.Akıllı tahta kullanımına yönelik: Öğrenme 
hızını (Tataroğlu, 2009) ve başarıyı artırdığı, konuları anlama üzerinde etkili olduğu, kitaba göre öğrenme-
nin daha kolay ve eğlenceli olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmiştir.

Derslerin etkili ve verimli olabilmesi, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi, her şeyden önce öğrencilerin 
ilgisini ve dikkatini çekmeye bağlıdır. Dolayısıyla öğrenciler, müzik öğretmenlerinden kendilerinin derse 
olan motivasyonlarını artıracak, ilgi ve dikkatlerini çekecek etkinlikler beklemektedirler. 

Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntemleri, teknikleri ve öğretim materyallerini seçmesi 
ve etkinlik temelli öğrenme ortamı hazırlaması açısından akıllı tahta sistemleri büyük önem arz etmektedir. 
Bu hususla ilgili olarak öğrencilerin büyük bir bölümü, “akıllı tahta ile derslerin ilgisini çektiğini” (Kaya ve 
Aydın 2011, Baydaş vd. 2011, Bulut ve Koçoğlu 2012, Pamuk vd. 2013, Kaya 2013, Salman 2013, Çoklar 
ve Tercan 2014, Demir ve Yorulmaz 2014), “dersi monotonluktan çıkarıp eğlenceli hale getirdiğini” (Tata-
roğlu 2009, Sünkür vd. 2011, 54, Aydın 2012, Türel 2012, Üstün vd. 2013, Polat ve Özcan 2014, Çoklar ve 
Tercan 2014), “konuların hızlı ilerlemesinin zamandan tasarruf sağladığını” (Ateş 2010, Baydaş vd. 2011, 
Kaya 2013, Polat ve Özcan 2014, Çoklar ve Tercan 2014), belirtmişlerdir.

6.Öneriler
İlköğretim kurumları İkinci Kademe Müzik Dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenme üzerindeki et-

kilerine yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde akıllı tahta kullanılan müzik derslerinde notalar ve müzik 
görsellerinin kullanılması dersi verimli kıldığını ancak teknik arıza ve öğretmen kaynaklı sorunlar olduğu 
ortaya araştırma bulguları arasında yer almaktadır.Bu sorunların ortadan kaldırılması için;öğretmenlere hiz-
met içi eğitim seminerleri verilerek akıllı tahta kullanımına ve bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözüm 
üretmenleri gerektiğine yönelik eğitimler verilebilir.

Öğretmenlere akıllı tahta kullanımından yararlanarak dersi öğrenci merkezli işlemeleri için öğretmenlere 
gerekli yöntem ve teknik eğitimler verilebilir. Öğrencilere de teknoloji kullanımına yönelik eğitimler 
verilebilir, Fatih Projesi ve akıllı tahta uygulamaları konusunda öğrenciler bilgilendirilebilir.

Okullarda akıllı tahta uygulamasına geçilirken teknik sorunları azaltmak için gelen güneş ışığından 
korunma, dokunmatik bozulması, elektrik kesilmesinden kaynaklı sorunlar ve internet bağlantısının ke-
silmesini önlemek için gerekli alt yapılar oluşturulmalıdır. Akıllı tahtalarda internet ve yazılıma yönelik 
engellemeler kaldırılabilir veya daha esnek bir güvenlik sistemi sağlanabilir.

Değişik eğitim ve öğretim kademelerinde farklı veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme vb.) kullanı-
larak çalışmalar yapılması bu teknolojiyi daha geniş kapsamlı değerlendirmeye yardımcı olacaktır.

Genel hatlarıyla gözden geçirildiğinde çalışmada elde ettiğimiz bulgular, Müzik dersinde akıllı tahta 
kullanımının öğrencilerin akıllı tahtaya karşı anlamlı ve pozitif bir tutum sergilediğini göstermektedir. Ay-
rıca Müzik dersinde akıllı tahta kullanımının derse olan ilgi ve motivasyonu arttırdığı; bunun neticesinde 
ise ders içeriği hakkındaki bilgi ile dersteki başarı algısının yükseldiği yönündedir.

Bu çalışma farklı ders grupları ve çalışma guruplarında uygulanarak araştırma bulguları karşılaştırılıp 
literatüre katkı sağlayabilir.
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BİR SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK FİKRİ OLARAK “MÜZİK 
KOOPERATİFİ” ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Hasan Hakan OKAY1, Ahmet Serkan ECE2

ÖZET
Türkiye’de çeşitli müzik kurumları, Türk kültür yaşantısına uzun yıllardır hizmet etmektedirler. Ulusal 

müzik yaşantısı konusunda ise dikkat çeken iki eksiklik olduğu söylenebilir. Birincisi, eğer herhangi bir 
büyükşehirdeki nitelikli müzik yaşantılarının her şehirde olması gerektiği varsayımı kabul edilirse, bugün 
birçok şehrin müzik yaşantısının sınırlı olduğu görüşüdür. Diğeri ise, genç müzik performansçılarının isti-
hdam olanaklarındaki kısıtlılıklardır. Sanat kurumlarının sayıca azlığı ve müzik performansçılarının istih-
dam olanakları konuları birbiri ile sarmal ilişkide olan sorunlar olup, biri için çözüm üretildiğinde diğerini 
de giderilebileceği düşünülmektedir. 

Dile getirilen sorunlara çözüm olanakları sunması açısından, sosyal kooperatifçilik ve sosyal girişim-
cilik kavramlarının, söz konusu sorunların çözümünde önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Bu çalışma, sosyal kooperatifçilik bağlamında “müzik kooperatifi” oluşumunu hipotetik olarak tartışmayı 
amaçlamaktadır. Çalışmada ortaya konan tartışma ve görüşler eldeki fikrin geliştirilmesi için kullanılabi-
leceği gibi eldeki bilginin üretiminde de değerlendirilebilecektir. “Müzik kooperatifi” fikrinin işe koşul-
masıyla, özgün kültürel ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılmanın sağlanmasında ve özellikle uzun süre işsiz 
olan genç müzisyenler için istihdam olanaklarının geliştirilmesinde önemli fırsatlar, bakış açıları yarata-
cağı. “Müzik Kooperatifi” fikrini tartışan bu çalışma dile getirilen bağlamda önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: sosyal kooperatif, müzik kooperatifi, uzun süreli işsizlik, genç işsizliği, sosyal 
kalkınma farklılığı,

DISCUSSIONS ON “MUSIC COOPERATIVE” 

AS A SOCIAL COOPERATIVE IDEA

ABSTRACT
Various music institutions in Turkey serves The Turkish culture for many years. It can be said that there 

are two shortcomings that draw attention to the national music life. Firstly, if the assumption that quality 
music experiences in any metropolitan area should be accepted in every city, it is the opinion that many 
cities today have limited music life. The other is the lack of employment opportunities for young music 
performers. The limited number of art institutions and the employment opportunities of music performers 
are the problems in a spiral relationship with each other and it is thought that when one solution is produced, 
the other can be solved.

It is thought that the concepts of social cooperatives and social entrepreneurship can contribute to the 
solution of these problems. This study aims to hypothetically discuss the formation of “music cooperatives 
ında in the context of social cooperatives. The arguments and opinions put forward in the study can be used 
for the development of the idea at hand as well as in the production of the information available. The idea 
of a “music cooperative” is thought to create significant opportunities for the production and dissemination 
of original cultural products, and especially for the employment of young musicians who have been unem-
ployed for a long time. This study discussing the idea of “Music Cooperative” is important in the context 
mentioned.

Key words: social cooperative, music cooperative, long-term unemployment, youth unemployment, 
social development difference
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GİRİŞ
Türkiye’de çeşitli müzik kurumları uzun yıllardır Türk kültür yaşantısına hizmet etmektedirler. Ulusal 

müzik yaşantısı konusunda ise müzik kurumlarının da paydaş olarak etki alanında olduğu, dikkat çeken iki 
eksiklik olduğu söylenebilir. 

Birincisi eğer herhangi bir büyükşehirdeki nitelikli müzik yaşantılarının her şehirde olması gerektiği 
varsayımı kabul edilirse, bugün birçok şehrin müzik yaşantısının sınırlı olduğu görüşüdür. Oysa “sosyal 
olarak sürdürülebilir bir sistem, eşitlik dağılımını; sağlık ve eğitim hizmetlerini, cinsiyet eşitliği, politik so-
rumluluk ile katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır” (Özmete, 
2010). Başka bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nitelikli müzik etkinliklerine ulaşmak bir sosyal 
hizmet olarak ele alınırsa, eşit sosyal olanaklardan faydalanamamaktadır. Bu bölgesel bir sosyal kalkınma 
sorunudur ve bir sosyal hizmet eksikliğidir.

Diğeri ise genç müzik performansçılarının istihdam olanaklarındaki kısıtlılıklardır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO)’ne göre “12 ay veya daha fazla süre kesintisiz olarak işsiz kalan bireyler uzun süreli işsiz” 
olarak tanımlanmaktadır (Erikli, Bayat, 2019). Sanat kurumlarının sayıca azlığı, müzik performansçılarının 
istihdam koşullarını olumsuz etkilemekte, birçok müzisyenimiz işsizlik sorunuyla çarpışmaktadır. ILO’nun 
tanımı da akılda tutulduğunda, başta konservatuvar mezunları olmak üzere, müzisyenlerin çoğunluğunun 
“uzun süreli işsiz” olarak tanımlanabileceği açıktır. Bunun yanında Birleşmiş Milletler ve ILO gibi kurum-
lar 15-24 yaş aralığını genç, bu yaş çevresinde karşılaşılan işsizliği de “genç işsizliği” olarak tanımlamak-
tadır (Atabey, 2013). Dolayısıyla konservatuvar mezunu işsiz müzisyenler hem uzun süreli işsizlik, hem de 
genç işsizlik sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar.

Müzisyenlerimizin “uzun süreli işsiz” olarak tanımlanabilmeleri ve bir sosyal hizmet eksikliği olarak 
sanat kurumlarının yetersizliği konuları birbiri ile sarmal ilişkide olan sorunlardır. Biri için çözüm üretil-
diğinde, diğeri de giderilebilir. Bu iki sorunun ayrı ayrı ve birlikte “kamusal sorun” olduğu da açıktır. Bu 
çalışmanın konusu olan “Müzik Kooperatifi”nin amaçları kapsamında ilk aşamada yapılacak etkinlikler, 
dile getirilen iki temel gereksinime aynı anda hizmet etmektedir. Bu bağlamda kültürel olarak gereksinim, 
nitelikli müziğin ulaşmadığı ortamlara sanatı ulaştırmak, sosyal olarak gereksinim ise, uzun süreli müzisy-
en işsizliğine yönelik istihdam olanağı sağlamak olarak dile getirilebilir.

Sosyal Kooperatif

Yukarıda dile getirilen sorunlara çözüm olanakları sunması açısından, sosyal kooperatifçilik ve sosyal 
girişimcilik kavramları çeşitli faydalı olasılıklar sağlar görünmektedir. Sosyal kooperatifçilik son yıllarda 
yeni bir sosyal girişimcilik alanı olarak dikkat çekmekte, özellikle kamu yararı öncelikli sosyal kalkınma 
olanakları yaratma potansiyeli göze çarpmaktadır. 

Uluslararası Sanayi ve Hizmet Kooperatifleri Örgütü (CICOPA)’ne göre sosyal kooperatifler “kamu ve 
özel sektörün tek başına çözüm üretemediği veya çözüm üretmekte yetersiz kaldığı özellikle sosyal, sağlık, 
eğitim ve çevre hizmetlerinin sağlanmasında ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımının desteklen-
mesi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir” (CICOPA, 2004, akt. TUSEV, 2018). Görüleceği gibi müzik 
konusunda işsizlik ve sosyal kalkınma sorunu olarak nitelikli müziğe tüm ülke vatandaşlarının ulaşımında 
fırsat eşitsizliğini giderme konuları, sosyal kooperatiflerin çalışma alanındadır. 

 Türkiye’de kooperatifler çalışmalarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
kapsamında yürütürler (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2019). Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na göre, “ortaya çıkan sorunlara yenilikçi çözümler getirmek, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf 
olan kesimin gereksinimlerini karşılamak, sosyal gereksinimlere cevap veren ekonomik faaliyetlere değer 
katmak, daha adil gelir ve refah dağılımı sağlamak, işgücü piyasasındaki dengesizlikleri düzenlemek” so-
syal kooperatif amaçları kapsamındadır (Sosyal Kooperatif Nedir? 2018). 

Dünya’da Sosyal Kooperatifçilik

Bu amaçlar ve etkinlik alanı kapsamında dünyada sosyal kooperatifçilik örnekleri özellikle 1980’lerden 
itibaren artmıştır. “Sosyal kooperatifleri yeni bir kooperatif türü olarak tanıyan ilk ülkelerden biri İtalya’dır. 
İtalya’da 1980’lerden beri yasal bir düzenleme olmaksızın faaliyet gösteren sosyal dayanışma kooperati-
fleri, 1991 yılında kabul edilen 381 numaralı yasa ile sosyal kooperatif adıyla yasal bir statü kazanmıştır” 
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(TUSEV, 2018). 90’lı yıllardan itibaren özellikle güney Avrupa’da birçok ülkede sosyal kooperatifçilik 
örneklerinin çoğaldığı görülebilir. Bugün önemli bir birlik olarak öne çıkan kurumlardan olan “European 
Confederation of Industrial and Service Cooperatives” (CECOP) bünyesindeki 12.000 sosyal kooperatif ile 
Avrupa’daki sosyal kooperatif varlığına ilişkin bir fikir verebilir (CECOP, 2019). 

Türkiye’de Sosyal Kooperatifçilik

Türkiye’de sosyal kooperatifçilik konusuna bakıldığında ise kurucuları tarafından sosyal kooperatif 
olarak tanımlanan ve doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından iyi örnek olarak gösterilen koop-
eratifler az sayıda olmakla birlikte mevcuttur. Bu örnekler arasında “Genç İşi Kooperatif” kooperatifleşme 
danışmanlığı ve savunuculuğu, proje geliştirme ve uygulama, saha araştırması ve veri analizi, stratejik 
danışmanlık ve kapasite geliştirme alanlarında çalışmayı amaçlayan bir oluşumdur (Genç İşi, 2019). Başka 
bir kooperatif olarak kendini kar amacı gütmeyen bir sosyal kooperatif olarak tanımlayan “İhtiyaç Haritası” 
organizasyonu da örnek olarak gösterilebilir (İhtiyaç Haritası, 2019).

Bu bilgiler ışığında Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sosyal kooperatifçiliği tanıdığı 
görülmektedir. Ancak ana sözleşmeler ile kurulan ve belli bir mevzuatı olan kooperatifler arasında henüz 
bir sosyal kooperatif mevzuatı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı özellikle son iki yıldır 
hem sosyal kooperatif fikrini tanıtmak hem de bir sosyal kooperatif mevzuatı düzenlenmesi için çeşitli 
çalışmalar yürütmektedir. 

Sosyal Kooperatifçilik Üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İlgisi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 2017 Türkiye II. Kooperatifler Fuarı kapsamında düzenlen-
miş olan “Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal Kooperatifçilik” paneli, bu konuda ilk geniş kapsamlı çalışma 
olarak ifade edilmektedir (Türkiye II. Kooperatifler Fuarı, 2017). Bu çalışmayı 24-28 Temmuz 2017 yılında 
Gümrük ve Ticaret Uzmanı R. Gökçen Mert Korkmaz tarafından “İzmir ili ve ilçelerinde farklı konularda 
faaliyette bulunan; Girişimci Engelliler İşletme Kooperatifi, Genç İşi Kooperatifi, Başka Bir Okul Mümkün 
Renkli Orman Eğitim Kooperatifi ve Yeni Yetenek Kooperatifi ve Ege Tüm Engelliler Çevre İşletme ve 
Kültür Kooperatifi ile sosyal kooperatifçiliğin eksik yönleri, sorunları ve geliştirilmesi gereken faktörler 
üzerine bir saha araştırması”nın yürütülmesi izlemiştir (Sosyal Kooperatifler Hakkında, 2017). Bu saha 
araştırması aynı zamanda 2018’de yapılacak olan “Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve 
Uygulama Projesi” kapsamında da yer almıştır. 

“Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” sosyal kooperatifçilik 
konusunda 2018-2019 döneminde özellikle “Sosyal Kooperatifçilik Treni” çalışmasıyla öne çıkmıştır 
(Sosyal Kooperatif Treni, 2018). 11 ilde sosyal kooperatifçiliği tanıtıcı çalışmaların, geniş sivil toplum 
örgütleri katılımı ile yapılmış olması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konu ile ilgisini göstermesi açısın-
dan önemlidir. Yine bu proje kapsamında 20-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan “Sosyal Kooperatifler 
Arama Konferansı” özellikle mevzuat konusunda önemli çalışmaların yapıldığı bir etkinlik olarak göze 
çarpmaktadır. Avrupa Sanayi ve Hizmet Kooperatifleri Konfederasyonu (CECOP) Başkanı Guiseppe Guer-
ini ve BM ILO Kooperatifler Birimi Başkanı Simel Eşim’in de katıldığı konferansta, ilgililer deneyimlerini 
paylaşmışlardır (Sosyal Kooperatifler Arama, 2018). 

Bu çalışmalara ek olarak 24 Aralık 2019 tarihinde Bursa’da Çağdaş Eğitim Kooperatifi ev sahipliğinde, 
“Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenlenmesi, güncel bir katkı olarak değerlendirilebilir. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde yapılan çalıştayda, sosyal kooperatif özelliği taşıyan çeşitli kooper-
atiflerin toplanmasıyla, sorunların ve çözümlerin tartışıldığı bir çalışma ortamı kurulması amaçlanmaktadır 
(Sosyal Kooperatifler Bursa’da, 2019). 

Sosyal Kooperatifçiliğin 2019-2023 11. Kalkınma Planındaki Yeri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yakın zamandan bu yana ilgisini yöneltmiş olduğu sosyal kooper-
atifçilik ile ilgili önemli vurguların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan-
lığı tarafından Temmuz 2019’da yayımlanmış olan 11. Kalkınma Planı’nda da yer aldığı görülebilir (11. 
Kalkınma Planı, 2019). Sosyal ve yenilikçi kooperatifçiliğin desteklenmesi ile ilgili olarak “Girişimcilik ve 
Kobi” başlığında 451., 451.3., 451.4., 452.4. maddeler incelenebilir. Sosyal kooperatifçiliğe ilişkin çok açık 
ifadeler, bu konuda çalışılması için cesaret verici bir ayrıntı olarak görülebilir.
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Müzik sanatını ilgilendirecek şekilde ise “Kültür ve Sanat” başlığında 633., 633.1., 633.4., 643. mad-
deler müzik etkinlikleri düzenlenmesine yapılacak destek konusunda dikkat çeken ifadeler içermektedir. 
Dolayısıyla bürokrasinin en üst düzeyinde hem sanata hem de sosyal kooperatifçilik konusunda güçlü bir 
desteğin 2019-2023 döneminde öncelikli kalkınma alanları olacağı görülebilir. Buna göre kurulacak olan 
müzik uygulamaları içeren bir sosyal kooperatifin bürokrasinin ilgisi bağlamında güçlü bir kesişme noktası 
içerdiği açıktır. 

Gerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın son dönemdeki etkinlikleri, gerekse Cumhurbaşkanlığınca ele 
alınan 11. Kalkınma Planı’nda sosyal kooperatife verilen önemin, kurulacak olan bir “müzik kooperatifi” 
sayesinde müzisyen istihdamına katkıya dönüşebileceği ve sosyal kalkınma farklılığını giderici önlemlerin 
yaratılmasına olanak sağlayacağı söylenebilir. 

“Müzik Kooperatifi” Fikri 

Kurulması planlanan “Müzik Kooperatifi” yapısı ile ilgili ön görüler şöyle ifade edilebilir: 

“Müzik Kooperatifi” fikri, kar amacı gütmeyen, her türden müzik türünün performansını içeren bir 
sosyal kooperatif olarak kurgulanmıştır. Bilet satışı ile uzun süreli işsiz ve/veya genç işsiz tanımına uyan 
müzisyenlerin performanslarından gelir elde etmelerine olanak sağlayan bir gelir modeli ile ilerleyecektir. 
Böylelikle müzisyen istihdamı yaratması düşünülmektedir. Ortaya çıkan müzikal ürün ise, özellikle nitelik-
li müzik yaşantısının sınırlı olduğu yerleşim alanlarına taşınarak sosyal kalkınma farklılığının giderilmes-
ine katkı sağlanması hedeflenecektir. Salon, ekipman, lojistik destek vb. konularda özellikle belediye gibi 
yerel kuruluşlardan destek alınması ön görülmektedir. Böylelikle özellikle büyükşehirlerde görülen işsi-
zliğe dönüşmüş güçlü müzisyen potansiyeli, etkinliklerin yer almadığı illere, ilçelere vb. alanlara “Müzik 
Kooperatifi” aracılığı ile taşınabilir. 

“Müzik Kooperatifi”nin güçlü akademisyen desteğiyle ve otoritenin yukarıda dile getirilen ilgisi 
bağlamında fonlara başvurabileceği ve çeşitli hibe programlarından da faydalanabileceği var sayılmak-
tadır. Ayrıca müzik temalı başka sosyal kooperatiflerin kurulmasında ilham kaynağı olabileceği, özellikle 
sosyal kooperatif fikrini tanıtmaya ve teşvik etmeye çalışan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için de bir vitrin 
projesi olarak iyi projeler arasında örnek gösterilebileceği ön görülmektedir. Bununla birlikte kooperati-
flerin işbirliğine yatkınlığı farklı kooperatiflerle farklı çalışmaların yapılmasına da olanak sağlamaktadır. 
“Müzik Kooperatifi” diğer kooperatiflerle de ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurarak, çalışma alanını çeşi-
tlendirme ve potansiyelini güçlendirme olanağı da bulabilir.

Şekil 1. Müzik Kooperatifine İlişkin Sürdürebilir Müzikal Sosyal Etki Çemberi
Şekil 1’de Müzik Kooperatifi ilk aşamada, konserler düzenlemeyi, bu konserlerin turnelerle yayılmasının 

sağlanması ve bilet satışı ile de gelir elde etmeye dayalı bir iş planı ilerleyebilir.  Hipotetik bir bağlamda bu 
uygulamanın sonuçları ele alınırsa, sürdürülebilir ve sürekli olarak birbirini besleyen bir sosyal etki ortaya 
çıkacaktır. Eğer konserler uzun süreli işsizliğe çözüm getirirse, müzisyenler turneler ile daha çok konser 
verebilir. Böylelikle nitelikli müzikal kültür ve sanat ürünlerine erişim sağlanır. Nitelikli müzik ürünlerine 
erişim ise, bu konuda fırsat olmayan yerlerde bir sosyal kalkınma farklılığına çözüm sağlayacaktır. Müzik 
Kooperatifi böylelikle örnek bir sosyal kooperatif olabilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sosyal ko-
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operatifi anlatmada güçlü bir iyi örnekleri arasına girebilir. Bakanlığın bu ilgisi ve akademisyenlerin güçlü 
bilimsel raporlama desteği ile hibe ve fon katkısı bulabilir. Ayrıca müzik sanatından kaynaklanan özgün 
sosyal etki gücü, kooperatifler arasında ulusal ve/veya uluslararası düzeyde rahatlıkla işbirliği fırsatları 
yaratmasına veya yakalamasına olanak sağlayabilir. Böylece güçlenen Müzik Kooperatifi yerelde müzik 
etkinliklerinin artmasını sağlayacaktır. Böyle bir artış müzisyen istihdamını güçlendirecek ve Şekil 1’de 
sunulan çember, benzer şekilde dönmeye devam ederek, Müzik Kooperatifinin sosyal etkisini katlayarak 
arttıracaktır.

Sonuç olarak tüm bu bilgiler ışığında, (ilk aşamada) kaynağında bilet satışı ile uzun süre işsiz ve genç iş-
siz müzisyenlere gelir kaynağı sağlaması ve etkinliklerin sosyal kalkınma eksikliği olan bölgelere turnelerle 
taşınması fikrinin olduğu “Müzik Kooperatifi”, Şekil 1’de görülen bir çalışma/hareket planı ile sürdürüle-
bilir müzikal bir sosyal etki yaratmayı olanaklı kılabilir. 
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ORHAN VELİ KANIK ŞİİRLERİNİN GÖRSEL TASARIMI

Kader SÜRMELİ1, Selin Yaprak Türkölmez BALKARA2

Özet
Harflerin, sözcüklerin, mısraların ve kıtaların bir araya gelmesiyle oluşan şiir; tipografik öğelerle ve zaman zaman 

destekleyici tasarım öğeleriyle oluşturulan kompozisyonla somutlaştırılarak görsel şiire dönüşmektedir. Dili hem an-
lamsal, hem de görsel olarak kullanan bir tür olan görsel şiir, edebiyat ve grafik tasarımın kesişme alanlarından biridir. 
Şiirin görsel olarak tasarlanması yoluyla ortaya çıkan okuma ve yorumlamadaki çeşitlilikle, şiiri algılama boyutu 
zenginleşmekte ve derinleşmektedir.

Görsel ya da diğer adıyla somut şiir kavramı, Brezilya’da kurulmuş olan Noigrandes isimli grubun deneysel şiir 
uygulamalarına ilişkin yazılarının yer aldığı “Poesia Concreta” adlı yayında ilk olarak kullanılmıştır. Görsel şiir, uy-
gulama olarak, her ne kadar 20. yüzyılda özellikle Fütürist ve Dadaist sanatçıların çalışmalarıyla tanınır hale gelmiş 
olsa da, iki disiplin arasındaki ilişki çok daha eski dönemlere dayanmaktadır. 

Bu çalışmada; görsel şiir kavramı, uygulamaları ve günümüze kadar geldiği aşamalar ele alınarak, Türk Edebiya-
tının önemli şairlerinden Orhan Veli Kanık’ın “Gün Olur”, “Galata Köprüsü”, “Kapalı Çarşı” ve “Birdenbire” isimli 
dört şiirinin, dil ve görüntü estetiğinin birlikteliğini ortaya koyan görsel şiir tasarımlarının yapılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Görsel Şiir, Grafik Tasarım, Orhan Veli, Şiir, Tipografi

VISUAL DESIGN OF ORHAN VELI KANIK’S POEMS

Abstract
A poem, consisting of letters, words, verses and quatrains, transforms into visual poetry with the typographic ele-

ments and supporting design elements in a composition. The diversity of reading and interpretation that emerges from 
designing a visual poetry, enriches and deepens our perception to it. Visual poetry, which uses language both seman-
tically and visually, has become one of the intersection areas of literature and graphic design. The concept of visual 
poetry or concrete poetry was first used in a publication named “Poesia Concreta” in Brazil, which contains articles 
on experimental poetry practices written by the group Noigrandes. Although visual poetry has become well known in 
the twentieth century with the works of Futurist and Dadaist artists, there is an assertion that the relationship between 
the two disciplines dates back to earlier periods.

In this study, it is aimed to make four visual poetry designs based on Orhan Veli Kanık’s poems “Birdenbire”, 
“Galata Köprüsü”, “Gün Olur”, “Kapalı Çarşı”, who is one of the most important poets in Turkish literature, that re-
veal the unity of language and image aesthetics in accordance with their content by considering what visual poetry is, 
how it is applied and the stages it has reached until present day.

Key Words: Graphic Design, Orhan Veli Kanık, Poetry, Typography, Visual Poetry

Giriş

Harflerin, sözcüklerin, mısraların ve kıtaların bir araya gelmesiyle oluşan şiir; tipografik öğelerle ve za-
man zaman destekleyici tasarım öğeleriyle oluşturulan kompozisyonla somutlaştırılarak görsel şiire dönüş-
mektedir. Görsel şiirde tipografi ve sayfa tasarımı, en az dilin anlamsal boyutu kadar etkin bir role sahiptir. 
Şiirin görsel olarak tasarlanması yoluyla ortaya çıkan okuma ve yorumlamadaki çeşitlilikle, şiiri algılama 
boyutumuz zenginleşmekte ve derinleşmektedir. Dili hem anlamsal, hem de görsel olarak kullanan bir şiir 
türü olan görsel şiir, edebiyat ve grafik tasarımın kesişme alanlarından biri olmuştur.  

Şiirin boşluk, leke, çizgi, nokta, doku gibi tasarım öğeleriyle birlikte tipografik düzenleme yoluyla gör-
selleştirilmesiyle, görüntü imgesellikten çıkarak, somutlaşmaktadır.

Geleneksel şiir anlayışını kırmayı amaçlayan görsel şiirin, araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde 
sınıflandırıldığı görülmektedir. 1964’de I. Uluslararası Somut ve Devinimsel Şiir Sergisi’ni düzenlemiş 
olan Mike Weaver görsel, sessel ve devinimsel olmak üzere üç türde; Thomas Kopfermann anlamsal olan, 
anlamsal olmayan, görsel, sessel ve montaj şiir olmak üzere beş türde; Kathleen McCullough ise basımsal, 
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 Tasarım Bölümü, selinturkolmez@gmail.com
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sessel, üç boyutlu, devinimsel, bilgisayarla üretilen, göstergebilimsel, eğlenceli-ironik ve “poesia visiva” 
adını verdiği fotoğraf ya da resimle sözcükleri birleştiren görsel şiir olmak üzere sekiz türde ele almıştır. 
Tüm görsel şiir türlerinin ortak özellikleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. Anlatımsal, öyküleyici bir çizginin bulunmaması (bulunma zorunluluğu olmaması),

2. İlk ve en önemli öğenin, anlam, duygu veya düşünce değil, yapı olması,

3. Dilin kırılmaya uğraması ve sınırlarının zorlanması,

4. Günlük dilin sıradan sözcüklerinin gerçekliklerinden soyutlanıp yeniden yapılandırılması,

5. Dilsel olmayan malzemelerin şiirde kullanılması,

6. Şiirin okunacak değil, algılanacak bir nesne olarak sunulması (Alpaslan, 2005:4-5).

Geçmişten Günümüze Görsel Şiir Uygulamaları
Görsel şiir uygulamaları, özellikle 20. yüzyılda Fütürist ve Dadaist sanatçıların çalışmalarıyla yaygınlaş-

mış olsa da, iki disiplin arasındaki ilişki çok daha eski dönemlere dayanmaktadır. Pazarkaya’ya göre (Akt: 
Balcı, 2010:186);  Mısır hiyeroglifleri, eski Helen vazoları üzerindeki yazılar, çeşitli ülkelerde bulunan ilk 
yazıtlar, Ortaçağ Avrupası ve Rönesans döneminden kalan birçok tarihi eser üzerinde yer alan yazıların so-
mut (görsel) şiirlerle aralarında benzerlikler bulunmaktadır. 

1633 yılında George Herbert tarafından, geleneklere uymayan bir yazı dizgisiyle kurgulanan “Eas-
ter-Wings”, görselleştirmenin öncü örneklerinden biridir (Resim 1). “Easter-wings” tarzı örneklere yüzler-
ce yıl öncesine ait el yazmalarında da rastlamak mümkündür, ancak George Herbert’ın tasarımı hurufatla 
dizildiğinden ayrı bir önem taşımaktadır. Lewis Carroll’un 1865 yılında yayımlanan “The Mouse’s Tale” 
hikâyesinde “And A Long Tale” başlıklı sayfanın tasarımında metin, başlığa uygun biçimde; uzun, kıvrımlı 
ve giderek incelen bir fare kuyruğu şeklinde dizilerek görselleştirilmiştir (Resim 2). Burada hikâyenin içe-
riğinin ifadesinden çok, süslemeci bir yaklaşım söz konusudur. Ancak yine de baskının sınırlayıcılığının 
esnetilmeye çalışıldığı bir örnek olarak, tasarlandığı dönem için öncü bir deneyim olarak kabul edilmekte-
dir (Özkan, 2016:76). 

    Resim 1: “Easter Wings”, 1633.          Resim 2: “The Mouse’s Tale”, 1865.   

Osmanlı’daki görsel şiirler, söze biçimsel olarak bir yenilik katma amacındaki şairler tarafından üretil-
miş eserlerdir. Osmanlı’nın görsel şiirlerini, günümüz edebiyatındaki örneklerinden ayıran temel özelliği; 
bağlı bulunduğu geleneğin bütün kalıplarını taşıyor olmasıdır. Birbirlerinden ya da kendilerinden önceki 
örneklerden etkilendikleri anlaşılan Osmanlı görsel şiirleri, geleneğin kalıpları dâhilinde belli şekiller ve 
figürler ile bir hüner sergilemek amacıyla oluşturulmuşlardır (Şenödeyici, 2008:544).

Osmanlı’da gazel ve kaside gibi nazım şekillerinde, şiirsel yapının klasik kodları değiştirilerek görsel 
denemeler yapıldığı görülmektedir. Harflerde, sözcüklerde, biçimde yapılan oyunlarla, divan şiirinin ken-
dine has sınırlarını zorlayan, sıra dışı metinler meydana getirilmiştir. Bunlardan biri olan görsel şiirler, 
biçimlerine göre çeşitlere ayrılmıştır. Ağaç figürü şeklindekilere “teşcir” ya da “müşeccer”, hayvan figürü 
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şeklindekilere “mücessem”, daire şeklindekilere “müdevver”, kare şeklinde olanlara da “murabba” adı ve-
rilmiştir (Öztekin, 2013:64). Resim 3’deki müşeccer, 19. yüzyılda Ömer Şevki Mardini tarafından, Hafız 
Mehmed Paşa’nın Sincar’ı fethi üzerine yazılmış olan bir kasidedir (Kanmaz, 2010).

Resim 3:  “Ömer Şevki Mardini’nin müşecceri”
Görsel şiir, özellikle Fütürizm ve Dada Hareketi döneminde yoğun olarak kullanılmış ve tanınır hale 

gelmiştir. Fütürist ve Dadaist sanatçılar, düzene ve kurallara karşı, yıkıcı duruş ve tavırlarını, dinamik sayfa 
tasarımlarıyla dikkat çeken görsel şiirlerine yansıtmışlardır. Fütürist Filippo Marinetti’nin “Zang Tumb 
Tumb” isimli görsel şiir kitabı, bu dönemin önemli örneklerinden biridir (Resim 4, 5). 

Resim 4-5: “Zang Tumb Tumb” kitabının kapak ve sayfa tasarımı, 1914

1880-1918 yılları arasında yaşamış olan Polonya kökenli Fransız şair Guillaume  Apollinaire’in 
1913 - 1916 yılları arasındaki eserlerinden oluşan ve 1918’de yayımlanan “Calligrammes” adlı kitabı, gör-
sel şiirin önemli örneklerini içermektedir (Resim 6, 7, 8). 

1880-1918 yılları arasında yaşamış olan Polonya kökenli Fransız şair Guillaume  Apollinaire’in 1913 - 
1916 yılları arasındaki eserlerinden oluşan ve 1918’de yayımlanan “Calligrammes” adlı kitabı, görsel şiirin 
önemli örneklerini içermektedir (Resim 6, 7, 8). 
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Resim 6-7-8: Guillaume Apollinaire’e ait Görsel Şiirler: “Sirk”, 1915;  “Palmiye Ağacı”, 1918;  “Yağmur”, 1916.
Görsel ya da diğer adıyla somut şiir kavramı ilk olarak, Brezilya’da kurulmuş olan Noigrandes isimli 

grubun deneysel şiir uygulamalarına ilişkin yazılarının yer aldığı “Poesia Concreta” adlı kitapta kullanıl-
mıştır (Resim 9, 10, 11). 

Brezilya dışında da taraftar toplayan görsel şiir, özellikle farklı ülkelerdeki uygulayıcılarının ortak ça-
lışmalarıyla uluslararası bir harekete dönüşmüştür. Örneğin Japonya’da görsel şiir, iki grup çevresinde ge-
lişmiştir. Bunlar; şair Kitasono Katué’nin kurduğu VOU grubu ve Seiichi Niikuni etrafında toplanan şairler 
tarafından 1964 yılında kurulan ASA grubudur. Almanya’da ise görsel şiir denince, Material Grubu ve 
Stuttgart Grubu önemlidir. Material Grubu’nun kurucusu Daniel Spoerri’nin hayata geçirdiği “Material” 
isimli derginin 1957 yılında yayımlanan ilk sayısı, 63 sayfalık 300 örnek içeren, görsel şiir antolojisinden 
oluşmaktadır ki, bu, görsel şiirin ilk uluslararası antolojisi olarak kabul edilmektedir. Max Bense öncülü-
ğünde kurulan Stuttgart Grubu ise, 1960’lı yıllarda deneysel şiirler yayınlamaya başlamış, özellikle tipog-
rafiden ve tasarımdan yararlanmıştır. Fransa’da, somut şiirin öncüsü kabul edilen Pierre Garnier, 1968’de 
yayımladığı “Spatializm ve Somut Şiir” kitabıyla ünlenmiş, kavram olarak somut yerine Spatial (Uzaysal) 
kavramını tercih etmiştir. Garnier 1963 yılında “Les Lettres” dergisinde arka arkaya yayınladığı manifes-
tolarla Spatial kavramını bir temele oturtmaya çalışmıştır. Şair sesli şiir, somut şiir, görsel şiir, şematik şiir 
gibi tüm deneysel şiir türlerinin genel adı olarak Spatial kavramını kullanır. Ancak bu kavramın şair ve 
takipçileri dışında kabul görmediği ifade edilebilir. Japon Seiichi Niikuni de, somut yerine spatial kavramı-
nı kullanmıştır. Her iki şair de yayınladıkları manifestolarda spatial şiiri, “Görsel olarak, tercümeye gerek 
olmaksızın iletilebilen şiir; harflerin, sözcüklerin rakamların sessizliğiyle konuşabilen şiir” olarak tanımla-
mışlardır. İsveç’te Öyvind Fahiström, Çek Cumhuriyeti’nde Josef Hirsal, Ladislav Novak, Vaclav Havel, 
Hollanda’da Gerhard Rühm, İtalya’da Carlo Belloli gibi şairler de görsel şiirin temsilcileridir. 1970’li yılla-
rın sonlarından itibaren görsel şiir hareketi gerilemeye başladığı, son dönemde de şiir üzerindeki etkisinin 
oldukça azaldığı görülmektedir (Kozan, 2008).

 

Resim 9-10-11: “Poesia Concreta’da yer alan görsel şiir tasarımları”
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Türk Edebiyatında Batı’daki anlayışta bir görsel şiir anlayışı bulunmasa da; şairlerimiz, deneysel bir 
takım çalışmalarla anlatım olanaklarını çeşitlendirme ve arttırma çabasına girmişlerdir. 

Türk Edebiyatı’nın batıya yöneliş serüveni dâhilinde görsel temalar içeren şiirlerin, gelenek harici un-
surlardan beslenen bir duyarlılığın eseri olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda, Türk ede-
biyatında Nazım Hikmet Ran, Ercüment Behzad Lav, Behçet Necatigil ve Can Yücel de kimi şiirlerinde 
görsellik denemeleri yapmışlardır (Şenödeyici, 2009: 218). 

Görsel şiir denemelerinden “Makineleşmek İstiyorum” şiiri, Nazım Hikmet Ran’ın Fütürist 
denemelerinden biridir (Resim 12). Resim 13’te ise Can Yücel’in görsel şiir denemelerinden biri olan “Bil-
dim” görülmektedir. 

  
Resim 12: “Makineleşmek İstiyorum”, Nazım Hikmet Ran.             

Resim 13: “Bildim”, Can Yücel.
Görsel şiirle ilgili yazdığı ürünler ve kuramsal çalışmalarla bu alanın Türkiye’deki önemli temsilcilerin-

den biri olan Serkan Işın, özellikle Nazım Hikmet’in “Makineleşmek İstiyorum” şiirine kattığı yorumla ta-
nınmıştır. Suzan Sarı, Derya Vural, Deniz Tuncel, Barış Özgür, Barış Çetinkol, Zafer Yalçınpınar gibi şairler 
de, Türkiye’de görsel şiir alanında ürün veren isimler olarak öne çıkmaktadırlar. Ayrıca ülkemizde görsel 
şiir konusundaki tek kaynak site olan “Poetikhars”, Türkiye’de görsel şiirin tanınması ve yaygınlaşması 
konusunda önemli katkılar sağlamıştır (Tunç, 2015:266).

Görsel şiir, geleneksel şiirin mekânsal sınırlarının ötesine geçmiştir. Geleneksel şiirin mekânı kitaplar-
ken, görsel şiir kendine başka alanlar bulmaya başlar. Görsel şiir yazanlar, zamanla şiiri kitap sayfalarından 
çıkarıp önce sokağa taşıyarak duvarlara, kaldırımlara, cama, reklam panolarına yazmış, afiş veya bildiri 
olarak sokaklara yapıştırmış, kamuya açık alanlarda müzikle birlikte seslendirmişlerdir. Bilgisayar ve inter-
net teknolojilerinin gelişmesiyle de görsel şiir, kendine sanal mekânlar edinmiştir (Kozan, 2008). 

Orhan Veli Kanık

13 Nisan 1914 yılında İstanbul’da doğan Orhan Veli Kanık, 1921’de ilkokula başladığı Galatasaray 
Lisesi’nin 4. sınıfındayken, babası Mehmet Veli Kanık’ın Ankara’ya tayini ile eğitimine Ankara Erkek 
Lisesi’nde devam etmiştir. Lise yıllarındaki arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile “Sesimiz” isimli 
bir dergi çıkarmışlardır. Yahya Saim Sinanoğlu, Halil Vedat Fıratlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar bu okuldaki 
öğretmenleri arasında yer almıştır. 1933 yılında lise öğrenimini tamamlayarak, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim görmek üzere İstanbul’a dönmüş; ancak 1936’da ise okulu 
bırakarak Ankara’ya geri dönmüştür. Kısa bir süre PTT Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalışır. Yazar 
Nahit Sırrı’nın önerisiyle, Varlık dergisinde şiirleri yayımlanır. 1936-1942 seneleri arasında İnsan, Ses, 
Gençlik, Küllük, İnkılapçı Gençlik dergilerinde şiir ve yazıları basılır. 1941 yılında Oktay Rıfat ve Melih 
Cevdet ile “Garip” adlı şiir kitabını çıkarır. Kitap aldığı birçok övgü ve yergi ile büyük yankı uyandırmıştır.  
Bu kitapla birlikte, Türk Edebiyatı’nda “Garip/Birinci Yeni” ismi verilen yeni bir şiir akımı başlamış olur. 
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Gelibolu’da yaptığı askerlik görevinin ardından Ankara’ya dönerek Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bü-
rosu’nda işe başlayan Orhan Veli, 1947’de istifa ederek çeşitli gazetelerde yazılar yazar. “La Fountaine’den 
Masallar”ı Türkçeye çevirir, “Nasreddin Hoca Hikayeleri”ni şiirleştirir. 28 sayı çıkan “Yaprak” dergisini 
yayımlamaya başlar. 

10 Kasım 1950 gecesi Ankara’da belediyenin açtığı bir çukura düşer, başından yaralanır. İki gün sonra 
fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. O gece, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeder. Orhan Ve-
li’nin 36 yaşında ölümü ülkede derin üzüntü ve geniş yankı yaratmıştır (Bezirci, 1995:14-19).

Orhan Veli Şiirlerinin Görsel Tasarımı

Bu bölümde, Orhan Veli Kanık’ın “Gün Olur”, “Galata Köprüsü”, “Kapalı Çarşı” ve “Birdenbire” isimli 
şiirleri incelenerek, hikayeleri irdelenmiş, anlamsal boyutu göz önünde bulundurularak, temel tasarım öğe 
ve ilkelerine göre görsel şiire dönüştürülmüştür. Örneklemi oluşturan bu dört şiir, kendi içerisinde farklı 
görsel içeriklere sahip olmakla birlikte, kapak tasarımları, boyutları, kullanılan malzemeler vb. özellikler 
açısından tasarımda bütünlük ilkesine göre tasarlanmıştır. Kapak tasarımında şairin adı dört eserde de aynı 
konumda fakat başlıktaki karakterlerde iken, şiirlerin adı ise her biri kendine özgü bir kimliğe sahip oldu-
ğundan farklı tipografik düzenlemelerle, logo olarak tasarlanmıştır. Bez ciltleme yöntemi uygulanan kapak-
ta siyah renk tercih edilmiş, açık renkte metinlerle yazı-fon kontrastlığı sağlanmıştır. Akordeon formunda 
açılan çalışmaların boyutları; kapalı konumda iken 8.5x31 cm, açık konumda ise 31x68 cm.dir. Formdaki 
her kıvrım ayrı bir tasarım olarak değerlendirilebilir, fakat aynı zamanda bütün olarak da dengelidir. Tasa-
rımda leke, çizgi, tipografik unsurlar, renk, doku gibi elemanlarla anlatım zenginleştirilmiş ve görsel bir 
şölen yaratılmaya çalışılmıştır. Tasarımlarda Adobe Illustrator  programı kullanılmıştır.   

Resim 14: “Görsel Şiir Çalışmalarının Kapak Tasarımları”
“Gün Olur” Şiiri ve Görsel Tasarımı

Orhan Veli, özgürlük ve yaşama sevinci temasını ele aldığı “Gün Olur” şiirinde, hava, deniz, kuş, çiçek 
gibi kavramları kullanarak bu duyguları ifade etmiştir. “Gün olur, alır başımı giderim,” ifadesinden öz-
gürlüğünü ve istediği yere gitme olanağına sahip olduğunu dile getirmektedir. Şiirde genel olarak pozitif 
bir atmosferin egemenliğinden söz edilebilir. Yalın bir dil kullanılan şiirin, başlığı da olan “Gün Olur” söz 
öbeğiyle şair bir gün olacakları anlatarak, umudu ve hayalleri ifade etmektedir. 

Gün Olur

Gün olur, alır başımı giderim, 

Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. 

Şu ada senin, bu ada benim, 

Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
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Dünyalar vardır, düşünemezsiniz; 

Çiçekler gürültüyle açar; 

Gürültüyle çıkar duman topraktan.

Hele martılar, hele martılar, 

Her bir tüylerinde ayrı telaş!... 

Gün olur, başıma kadar mavi; 

Gün olur başıma kadar güneş; 

Gün olur, deli gibi...  (Kanık, 2003:113).

Resim 15: “Gün Olur” Şiirinin Görsel Tasarımı
“Galata Köprüsü” Şiiri ve Görsel Tasarımı

1 Mayıs 1947 yılında Varlık dergisinde yayınlanan “Galata Köprüsü” şiirinde, genel olarak pozitif ve 
mutluluk dolu bir atmosfer egemendir. Şiirde geniş ölçüde ses uyumlarından ve tekrarlardan yararlanmak-
tadır. Bunun sonucunda ölçü ve denge bir miktar bozulmaktadır. Bu şiirle birlikte Orhan Veli’nin öncesinde 
koyduğu yasakları artık önemsemediği anlaşılmaktadır. Denizde çalışan insanlara, balıkçılara, dümencilere 
vb. beslediği sevgiyi dile getirmektedir. Denize duyduğu tutku, deniz işçilerine duyduğu yakınlıkla birleş-
mektedir. Zaman zaman doğayı insana, insanı doğaya dönüştürerek, insanları doğa ile birlikte ele almıştır. 
Kuş insan olmuş, insan da kuş, yahut balık, yahut vapur, yahut bulut… Bu sevgi dolu benzetmelerden sonra 
sözü kendisine getirmiş, kendisi ile adı geçen insanlar arasındaki ilişkiyi açığa vurarak şiiri bağlamıştır 
(Bezirci, 1995:112,113).

Galata Köprüsü

Dikilir köprü üzerine, 
Keyifle seyrederim hepinizi. 
Kiminiz kürek çeker, suya suya ; 
Kiminiz midye çıkarır dubalardan; 
Kiminiz dümen tutar mavnalarda; 
Kiminiz çimacıdır halat başında; 
Kiminiz kuştur, uçar, şairane; 
Kiminiz balıktır, pırıl pırıl; 
Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra; 
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Kiminiz bulut, havalarda; 
Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı, 
Şıp diye geçer köprünün altından; 
Kiminiz düdüktür, öter; 
Kiminiz dumandır, tüter; 
Ama hepiniz, hepiniz... 
Hepiniz geçim derdinde. 
Bir ben miyim keyif ehli içinizde? 
Bakmayın, gün olur, ben de 
Bir şiir söylerim belki sizlere dair; 
Elime üç beş kuruş geçer; 
Karnım doyar benim de (Kanık, 2003:118).

Resim 16: “Galata Köprüsü” Şiirinin Görsel Tasarımı
 “Kapalı Çarşı” Şiiri ve Görsel Tasarımı

Orhan Veli, şiiri yazarken Kapalı Çarşı’ya duyduğu hayranlığın yanında, kapalı kapıların ve pencere-
lerin ardında yer alan sırların hayatımızın bir parçası olduğunu, Kapalı Çarşı’ya benzetme yaparak ifade 
etmiştir. Şairin şiirde bahsettiği teller, duvak, camekandaki kadınlar, pembezar gömlek gibi objeler ve in-
sanlar, hayatımızdaki parçaları, dönemleri ve onların hikayeleri de “hayattaki örtülü gerçekleri ve sırları” 
sembolize etmektedir. Yalın ve akıcı bir dil kullanmıştır.

Resim 17: “Kapalı Çarşı” Şiirinin Görsel Tasarımı 
Kapalı Çarşı

Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin, 
Sandık odalarında; 
Senin de dükkanın öyle kokar işte. 
Ablamı tanımazsın, 
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Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı; 
Bu teller onun telleri, 
Bu duvak onun duvağı işte. 
Ya bu camekândaki kadınlar? 
Bu mavi mavi, 
Bu yeşil yeşil fistanlı... 
Geceleri de ayakta mı dururlar böyle? 
Ya bu pembezar gömlek? 
Onun da bir hikayesi yok mu? 
Kapalıçarşı deyip geçme; 
Kapalıçarşı, 
Kapalı kutu (Özsoy, 2008:69).

“Birdenbire” Şiiri ve Görsel Tasarımı

“Birdenbire” isimli şiirde baharın gelişi, doğanın canlanması, baharın duygusal olarak hissettirdikleri 
ve yaşama sevinci anlatılmaktadır. Şiirin başlığı olan “Birdenbire” kelimesi, tüm şiirde tekrar edilmektedir. 
Şiirin dili samimi ve heyecanlıdır. Orhan Veli Kanık, baharın güzelliklerini etkili bir biçimde tasvir etmiştir. 

Resim 18: “Birdenbire” Şiirinin Görsel Tasarımı
Birdenbire

Her şey birdenbire oldu. 
Birdenbire vurdu gün ışığı yere; 
Gökyüzü birdenbire oldu; 
Mavi birdenbire. 
Her şey birdenbire oldu; 
Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan; 
Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire. 
Yemiş birdenbire oldu. 
Birdenbire, 
Birdenbire; 
Her şey birdenbire oldu. 
Kız birdenbire, oğlan birdenbire; 
Yollar, kırlar, kediler, insanlar... 
Aşk birdenbire oldu, 
Sevinç birdenbire (Kanık, 2003:140).

Sonuç 
Görsel şiir, şiirde yer alan sözcüklerin yalnızca imgesel olarak değil, görsel olarak da kullanıldığı, çoklu okuma 

olanakları yaratan bir türdür. Görsel şiirde, en az dilin anlamsal boyutu kadar etkin bir role sahip olan tipografi ve 
sayfa tasarımı, şiirin içeriğine, soyut anlatımına eşlik etmekte ve duygu durumlarını somut olarak aktarmaktadır.
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Çeşitli uygarlıklara, dönemlere ve ülkelere ait yazıtlarda ve birçok tarihi eser üzerinde yer alan yazılar, şekil 
olarak görsel şiirlerle benzerlik göstermektedir. Osmanlı Dönemi’nde de gazel ve kaside gibi nazımlardaki harfler-
de, sözcüklerde ve biçimde yapılan oyunlarla, sıra dışı metinler meydana getirilerek, görsel denemeler yapılmıştır.

Geleneksel şiir anlayışından uzak, deneysel bir tür olan görsel şiirin kökleri uzun bir geçmişe uzanmakla 
birlikte, özellikle 20. yüzyılda Fütürist ve Dadaist sanatçıların çalışmalarıyla yaygın ve sık bir şekilde kulla-
nılmıştır. Kavram olarak ise ilk kez, Brezilya’da Noigrandes grubunun deneysel şiir uygulamalarına ilişkin 
yazılarının yer aldığı “Poesia Concreta” adlı kitapta ortaya çıkmıştır. 

Türk Edebiyatındaki örneklerine Batı’daki şekliyle rastlanmasa da; Nazım Hikmet Ran, Ercüment 
Behzad Lav, Behçet Necatigil ve Can Yücel gibi şairlerimiz, deneysel çalışmalarla anlatım olanaklarını 
çeşitlendirme ve arttırma çabasına girmişlerdir. Bu çalışmada, Türk Edebiyatının önemli şairlerinden ve 
Garip Akımının temsilcilerinden Orhan Veli Kanık’a ait “Gün Olur”, “Galata Köprüsü”, “Kapalı Çarşı” ve 
“Birdenbire” şiirleri incelenmiş, anlamsal boyutu göz önünde bulundurularak, temel tasarım öğe ve ilkele-
rine göre görsel şiire dönüştürülmüştür.
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POLİTİK BİR ARAÇ OLARAK; MÜZİKTE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK, 
ÇOK DİLLİLİK

Dr. Mahir MAK1

Özet
Müzik, üretildiği kültüre dair bir dizi emare taşır. Üretildiği kültürel alanların farklı, dil, din, ekonomik, 

sosyal ve politik farklılıkları, müziğin malzemesi olabilir. Mardin gibi farklı etnik toplulukların, dillerin, 
dinlerin ve politik ayrımların birlikte var olduğu özel alanlarda icra edilen müziğin içinde de, bahsettiğimiz 
emareler görülmektedir. Yarı kurgulanmış görüşme, gözlem, katılımcı gözlem, sözlü tarih, kartopu örnek-
lem yöntem ve teknikler kullanılarak, toplam yedi yıl süren Mardin araştırmalarımda elde etmiş olduğum 
müzik örnekleri üzerinden, müziğin politik bir araç olarak nasıl çok dilli bir ifade biçimine dönüştüğünü 
anlatacağım. Bu çalışmanın amacı, çok dilli/kültürlü müzik öneklerinin, üretildiği çok dilli alanların doğal 
akışından bağımsız, içerdiği politik bir mesajı var mı? Varsa bu mesajlar nasıl okunmalı? Sorusuna cevap 
bulmaktır. Böylelikle, bu alanlarda bir ifade aracı olarak üretilen müziğin, gerçekte vermeye çalıştığı me-
sajın görünebilir olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Mardin şehir müzik kültürü örneklerinden faydala-
nılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mardin, müzik, kültür, müzikoloji.

AS A POLITICAL MEANS; MULTI CULTURALISM IN MUSIC, 
MULTI LINGUALISM

Abstract
The music carries a number of sing of the culture in which it was produced. The different, language, 

religion, economic, social and political differences of the cultural areas in which it is produced can be the 
material of music. In the music, which is performed in special areas, such as Mardin, where different eth-
nic communities, languages, religions and political distinctions exist together, there are signs that we are 
talking about. I will explain how music has become a multi-lingual expression as a political tool, using se-
mi-fictionalized interview, observation, participatory observation, oral history, snowball sampling methods 
and techniques through the music samples I have obtained during my seven-year Mardin research. The 
aim is to find answer this questions; Does this study have a political message that the multi lingual/multi 
cultured music samples contain, independent of the natural flow of the multi lingual areas in which they 
produced music? How should these messages be read, if any?. Thus, it is to ensure visible position for real 
message of the music produced as an expression means in these areas. For this, musical culture examples 
of Mardin city were used.

Key Words: Mardin, music, culture, musicology.

1.Giriş

Mardin, mimarisi, coğrafi konumu ve içinde barındırdığı kültürel, etnik, dilsel çeşitliliği ile bir turizm 
kentidir. Bilhassa 2000’li yıllardan sonra bölge üzerinde turizm odaklı politikaların hayata geçirilmesi, 
Mardin’e yerli ve ulusal ölçekte bir ilginin artmasına neden olmuştur. Devlet politikalarının bölge nezdinde 
hissedilir adımları, Mardin’in UNESCO kültür mirasları arasında aday gösterilmesi ile başladığı söyle-
nebilir (Mak, 2017; 74). Her geçen gün, biraz daha turizm objesine dönen Mardin; liberal çokkültürlü ve 
neoliberal söylemlerin ortasında, bir pazar malzemesi, oryantalist bir nesne biçimi olarak sunulmaktadır. 

Ancak tüm bunlardan çok daha fazlasını içinde barındıran Mardin’de, sosyoloji, antropoloji, müzikoloji 
ve etnomüzikoloji gibi disiplinler hala yeteri hassasiyetle çalışmalar yapmamıştır. Daha ziyade, yüzlerce 
yıldır farkı din, dil, kültür ve etnik topluluklara ev sahipliği yapan şehrin tarihsel, etnik yapıları incelenmiş-
tir. Bu alanlarda, bilhassa kent tarihi, kentin sosyal ekonomik ve siyasal yapısı, mimarisi, bölgenin yaşayan 
dil ve edebiyatı üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar oldukça kıymetlidir. Engin Sarı’nın (2010) “Kül-
1 Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, mahirmak@sakarya.edu.tr
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tür, Kimlik, Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık” başlıklı kitabı, “Mardin Aşiret Cemaat Devlet” (2001) 
isimli kent tarihi üzerine yapılmış çok yazarlı kitap, Gabriyel Akyüz’ün (1998) “Deyrulzafaran Manastırı 
Tarihi”, İbrahim Özcoşar’ın (2007) “Makalelerle Mardin I-II-III”, Hrant Dink Vakfı yayını (2013) “Mardin 
Tebliğleri” ve “Uluslararası Midyat Sempozyumu” (2012) yapılmış önemli akademik çalışmalardandır.  
Mardin müzik kültürü bu çalışmaların gölgesinde, yeterince izah edilmemiş, çalışılmamıştır. Bu alanda 
yapılmış çalışmalar Gabriyel Akyüz’ün (1998) “Süryani Müziği”, Abdülkerim Çuha’nın (2006) “Mardin 
Halk Müziği”, Ahmet Çınarbaş’ın (2012) “Geçmişten Günümüze Mardin Müzisyenleri” bölgenin müzik 
kültürü üzerine yapılmış çalışmaların yanı sıra, lisans üstü tezler de yapılmıştır. Bu lisansüstü çalışmalar 
arasında Egecan Aydın’ın  (2018) “ Mardin’de Dini Musikisi (Hafız Mehmet Ali Demir Örneği), Müslüm 
Yıldırım’ın (2013) “Mardin Yöresi Süryani Müziği”, Bilgihan Akbaba Bozok’un (2009) “Mardin Süryani 
Cemaati Örneğinde Kültürel ifade ve Anlam Üretme Alanı Olarak Ritiüller ve Müzik” ve Senem Kurnaz’ın 
(2009) Mardin Midyat’taki Süryanilerin Halkoyunları ve Oyun Müzikleri” ve benim yapmış olduğum 
“Müziğin Çokkültürlü Kodları; Mardin” (2017) başlıklı doktora tezleri sayılabilir.

1.1.Çalışmanın Amacı Ve Sınırları 

Bu çalışma yaklaşık yedi yıl süren ve halen devam etmekte olan bölge müziği üzerine yapmış olduğum 
alan araştırmalarını kapsamaktadır. Mardin ve civarını kapsayan geniş bir alanda varlığını sürdüren müzik 
kültürü örnekleri incelenmiştir. Bu alanda, Kürt, Süryani, Arap ve Türk müzik kültürü örnekleri derlene-
rek, transkripsiyonları yapılmış, elde edilen müzik örnekleri üzerinden müziğin, dil, ritim, ezgi ve çalgı 
özellikleri, müziğin üretildiği mekan-topluluk ilişkisi; bu yapılara yüklenen politik anlamalar üzerinden 
irdelenmeye çalışılmıştır. 

1.2.Kullanılan Yöntemler Ve Teknikler

Mardin’in merkez ve kırsal alanlarında yaşayan toplulukların müzik kültürü örneklerine, gözlemci, ka-
tılımcı gözlemci, sözlü tarih ve yarı kurgulanmış görüşme yöntem ve teknikleri ile erişilmiştir. Elde edilen 
kültürel malzeme, görüntü ve ses teknolojisi ile kayıt altına alınmıştır.

2.Mardin Müzik Kültürü; Çok Dilli ve Çok Kültürlü Örnekleri

Mardin müzik kültürünü, üretim ilişkileri ile ayrışan sınırlar, siyasal ve politik farklılıklar, öteki top-
luluklarla kurulan temas/diyaloğun şiddeti belirler. Bu kültürel alanlar merkez, kırsal, dini, dindışı müzik 
ayrımları ile yeniden tasnif edilebilir. Ancak genel olarak bölgenin müzik kültürünü; merkez alanlarda 
icra edilen müzik ve kırsal alanlarda icra edilen müzik olarak ikiye ayırmak gerekir. Bu ayrımı belirleyen 
temel şey, bu alanlarda yaşayan toplulukların üretim ilişkileridir. Kırsal alanlarda toprağa dayalı üretim 
yapan toplulukların müzik pratikleri ile merkezde daha ziyade el sanatları, ticaret ve beyaz yakalı çalışan 
grupların oluşturdukları toplulukların müzik pratikleri farklıdır. Daha anlaşılabilir, dar ses aralıkları, kolay 
hatırlanabilir veya tekrar edilebilir ezgi kalıplarının oluşturduğu kırsal alanların müzik kültürü; gündelik 
hayatı kolaylaştıran, sözlü ve sözün gölgesindedir. Virtüöze icralar daha ziyade merkezin müzik kültürünün 
özelliğidir2. Çalgısal olarak da her iki müzik kültürü arasında farklılıklar vardır. Yanı sıra bu sazların her iki 
müzik kültürü içindeki icra biçimleri de değişkenlik gösterir.

Mardin merkez müzik kültürü örneklerine bakıldığında, bölgenin etnik, kültürel ve siyasal farklılıkla-
rının izlerini barındırdığı görülür (Mak ve Karahasanoğlu; 2017; 38). Gözlemlenebilir bu izlerin yanı sıra, 
bölgenin müzik pratikleri içinde saklı bazı politik göndermeler de mevcuttur. Olması gereken, doğal bir 
etkileşimmiş gibi duran bu göndermeler, kimi zaman var olma çabasının, diğer topluluklar nezdinde kabul 
görme veya içinde oldukları toplumsal statülerinin izlerini taşır.

Müzik örnekleri üzerinden gözlemlenebilir bu davranış biçimi yani; ana dil dışında bir icra, başka bir 
müzik kültürüne dair virtüöze icraların altında Süryani kimliğinin var olma çabası yatmaktadır. Diğer yan-
dan, bir Süryani müzisyen için birlikte yaşadıkları diğer topluluklar nezdinde kabul ve o topluluklar ara-
sında saygı görülmesi; o topluklara ait müziğin iyi icra edebilmesinden geçmektedir. Dil olarak da, bir eser 
içinde kullanılan çok dilliğin nedeni yine var olma ve kabul görmedir. Şekil 1’de, söz ve müziği Süryani 
Mihail Kırılmaz’a ait Bil Kurmanci isimli eserin saz bölümü görülmektedir. Transkripsiyonu yapılmış ezgi, 
Yaş Destanı isimli Diyarbakır yöresi ezginin saz bölümü ile birebir aynıdır. Bu benzerlik tesadüfi değildir. 

2 Kırsal alanlarda yaşayan topluluklar içinde de virtüöze icralar görülür. Zurna, kemençe, davul bu çalgılar arasındadır. Ancak, virtüöze 
icra kırsal alanların müzik dinleyicileri için öncelikli olarak aranan bir özellik değildir.
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Kırılmaz’ın bestesinin diğer topluklarca kabulü, zaten kabul görmüş bir ezgi kalıbının kullanımı ile çok 
daha mümkün olacaktır. 

Şekil 1: Bil Kurmanci eserinin saz bölümünün transkripsiyonu.
Mardin şehir merkezinde yaşayan Süryani topluluğunun kilise dışında yaptıkları müziğin dili, etkisi 

altında kaldıkları, birlikte yaşadıkları diğer toplulukların dilidir. Kent merkezinde yaşayan Süryaniler ana 
dilleri olan Süryaniceyi bilmezler (Mak, 2016; 63). Daha doğrusu kilise görevlileri ve bunların aileleri 
haricinde merkezin Süryanileri ana dilleri olan Süryaniceyi bilmezler. Merkezde yaşayan Süryaniler şehrin 
günlük dillerinden biri olan Arapça’nın Qıltı (Kıltı) lehçesini konuşurlar (Sarı, 2010; 123). Bu durum kent 
merkezinde yaşayan Süryani topluluklarının müziğinin diline de yansımıştır. Arapça ve Kürtçe, Süryani 
topluluğunun müziğinin dilidir.

Diğer yandan, kırsal alanlarda yaşayan Süryani toplulukları kendi dilleri Süryanice sözlü ezgiler söy-
lerler. Merkez ve kırsal alanlarda yaşayan Süryani toplulukları arasında görülen siyasal, politik ve üretim 
ilişkilerinin belirlediği ayrışmalar, müziğin içinde de görülür. Mardin merkez ve Midyat arası yaklaşık 70 
km’dir. Sözünü ettiğim iki yer bu kadar yakın mesafede olmasına rağmen, tek metropolit tarafından idare 
edilmez. Her iki yerin ayrı metropolitliği vardır. Bu iki topluluk arasında kimi zaman Süryanilik tartışması 
görülebilir. Süryanice dilinin kullanımı üzerinden yapılan tartışma, bazen de şehirli ve köylü gibi iki sınıf 
farklılığına da dönüşebilir. Gözlemlenebilen ayrışım, müziğin içinde de vardır.

Şehir merkezinde yaşayan Süryani topluluğunun Süryanice din dışı ezgilerine rastlanılmazken, kırsal 
alanlarda bu dilin örnekleri mevcuttur. Arap, Kürt, Süryani ve Türk topluluklarının birlikte yaşadığı Mar-
din’de, birlikte yaşamın bir getirisi olarak, her bir topluluk için gündelik hayatın parçası olan uygulamalar 
görülür. Cenaze yemekleri, haremlik selamlık karşılamalar, kadınların ibadet yerlerine başlarını örterek 
girmesi, bazı özel dini mekânlarda mum yakılması gibi ritüeller, bölgede yaşayan tüm toplulukların pratik-
leri arasındadır (Bozok, 2009; 48). Bu türden ortak kültür örnekleri şekil 2’de de görüldüğü gibi, bölgenin 
müzik pratiklerinde de görülür. 

Şekil 2: Süryanice sözlü Sabiha halk ezgisinin transkripsiyonu.
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Ortak bir ezgi, her topluluğun dilinde yeniden üretilir. Sabiha eseri de bunlardan biridir. Tablo 1’de yer 
alan ve bölgede 4 farklı dilde de okunabilen Sabiha sözlü halk ezgisi, Süryanice konuşabilen Süryani top-
luluklarının müzik kültürü örneklerindendir. 

Sabiha (Süryanice) Sabiha (Türkçe Anlamı)

Sabiḥa şte lax sagi 
Kum u dmax bahro dcayni 
Le le Sabiḥa 
Qurbane du savkavo 
Dnaḥıtva calı ğninax 
Le le Sabiḥa 
Noşaqno u slibavo 
Ddamıxva bayne sadrax 
Le le Sabiha 
Rişaxyo cal barkoti 
Ḥabibto idax bidi 

Sabiha çok içtin 
Gözümün nuru kalk 
Le le Sabiha 
O saça kurban olduğum 
Kaşlarının/alnın üstüne inmiş olan 
Le le Sabiha 
O Haçı öpeyim 
Göğsünün üzerinde olan 
Le le Sabiha 
Dizimin üstünde olan başındır 
Ey sevgili elin elimde 

Tablo 1: Mardin Sabiha Halk Ezgisinin Süryanice Sözleri.
Tablo 1’de yer alan eserin sözlerinde yer alan “Hac öpmek” gibi, bölgenin baskın din anlayışının dışın-

da, daha lokal, homojen bir müzik kültürüne ait emareler bulunmaktadır. Bölgede icra edilen sözlü müzik 
örneklerinde görebileceğimiz bu ifade biçimleri, merkezin Süryanilerinin müzik pratiklerinde görülmez. 
Bu durum, bir başına merkezin Süryanilerinin üretim dillerinin Süryanice olmadığı ile ilgili değildir. Böyle 
bir ifade biçimi, merkezde yaşayan Arap, Kürt ve Türk toplukları arasında da kabul görmeyecektir. 

Tablo 2’de yer alan, Sabiha eserinin Türkçe sözlerinde geçen Hamayil çoğunlukla İslam inancına sahip 
kişilerde görülür. Bu türden tek bir ideoloji ve inanca ait kavram, kelime ve ifade biçimleri ancak bölgede 
baskın toplulukların müzik pratiklerinde görülür. Eserin Kürtçe sözlerine bakıldığında, gördüğünüz Halep, 
Suriye’nin bir şehridir. Mardin ve civarında yaşayan Kürt toplulukları için, hem ticari ilişkilerin yakın 
zaman kadar sürdürüldüğü bir şehir olması münasebeti ile hem de o coğrafya ile kurdukları organik bağ 
münasebeti ile önemlidir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, Kürtçe sözlü eserler içinde bu türden gön-
dermeler yapılması olasıdır.

Sabiha (Türkçe) Sabiha 
(Arapça sözlü ezginin Türkçe 
açıklaması)

Sabiha 
(Kürtçe sözlü ezginin Türkçe 
açıklaması)

Bir tel çektim Mardin’den Bir ah 
çektim derdinden Babisor suyu gibi 
Yaş gelir gözlerimden 
Hamayil var boynunda Cerresi var 
kolunda 
Sana kurbanlar kestim 
Sultan Şeyhmus yolunda 
Dama seriyor hedik 
Saçları belik belik 
Üzerlik yaktırayım 
Gelmesin sana kemlik 

Sabiha sabahlamışsın 
Kalk git ve uyu 
Le le yar/le Sabiha 
Uyumam uyumam sevdiğim Sen 
koynumda olmayınca 
Le le yar/le Sabiha 
Nereye gitmektesin sevdiğim 
Beni de yanında götür, beni de 
yanında götür 
Le le yar/le Sabiha 
Mendilin yap (beni) 
Cebine indir beni 
Le le yar/le Sabiha 
Nerede sıkılırsan benden 
Orada bırak beni orada bırak beni 
Le le yar/le Sabiha 
Sigaranın külü elbisemi yaktı 
Le le yar/le Sabiha 
Valla gömleğini yakıp intikamımı 
alacağım 
Ve intikamımı alacağım 
Le le yar/le Sabiha 

Bu eve bir hırsız girdi 
Le le le Sabiha 
Sabiha yandan yandan 
Le le le Sabiha 
Seni severim candan 
Le le le Sabiha 
Korkmayız şundan bundan 
Le le hey hey hey le Sabiha 
Hey o okulun damının üstünde 
Hey hey hey le le le le le le Sabiha 
Ellerim memelerinde 
Gel le Sabiha 
Memeleri Halep şekeri 
Hey le Sabiha 

Tablo 2: Mardin Sabiha halk ezgisinin Türkçe sözlü, Arapça ve Kürtçe sözlerinin ise Türkçe açıklamaları.
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Ancak kırsal alanlarda yaşayan Süryani toplulukları için bu durum söz konusu değildir. Çünkü bu alan-
larda, daha homojen bir Süryani kültürü ve bu kültürü besleyen bir Süryani politikası izlenir. Kırsal alan-
larda yaşayan topluluklar arasında da, topluluklar arası diyaloğun şiddetine bağlı olarak, zamanla oluşmuş 
bu alanlardaki kültür pratikleri bir dizi emare taşır. Bilhassa Kürt ve Süryani toplulukları arasında kurulu 
iletişim, siyasal/politik göndermeler barındırır. Kırsal alanlarda yaşayan Kürt ve Süryani topluluklarını 
tanımlayabileceğimiz bu politik duruş, onların müzik pratikleri içinde gözlemlenebilir. Kırsal alanlarda 
oynanan danslarının önemli oranda adı, her iki topluluğun dillerinde benzer telaffuzlarla söylenir. Şehhani, 
Bario, Gulle, Zamoke gibi kırsal alanların oyun pratikleri öne çıkan ortak danslardandır (Kurnaz, 2009;35).

Mardin ve civarında yaşayan toplulukların dini müzik kültürleri örneklerinde, temel benzerlikler var-
dır. Bu benzerlikler, her bir topluluğun dini müziklerinin makamsal yapıya sahip olmasından kaynaklanır. 
Akyüz’ün de (1998) transkripsiyonunu yaptığı gibi, Süryani kiliselerinde de, cami müziğinde olduğu gibi 
makamsal ezgiler kullanılır.  Benzer makamsal müzik geleneği bölgede yaşayan Kürt, Türk ve Arap top-
luluklarının da dini müziğini kapsar. Ancak Müslüman ve Hristiyan topluluklar için bu benzerlik, zaman 
zaman bir köken tartışmasını da birlikte getirir. Bu tartışmaların odağında, kadim vurgusu ön plana çıkar. 
Dini müziği oluşturan her bir müzikal öğe, bu tartışmanın bir göstergesine dönüşür. Kimi zaman bir değiş-
tirme işareti, bir aralık veya söyleyiş biçimi bu göstergelerden biridir.

Bölgede yaşayan Kürt toplulukları arasında da, din, dil, ekonomik ve siyasal ayrılıklar gözlemlenebilir. 
İnanç, etnik ve coğrafi farklılıklara bakılmaksızın Kürt toplulukları arasında, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı 
ve Savur bir gurubu, Nusaybin’in bir kısmıyla Ömerli bir gurubu (Ömeri lehçesi), Nusaybin’in bir bölü-
mü, İdil, Midyat ve Gercüş (Tori lehçesi) ise bir diğer gurubu oluşturmaktadır. Ancak birbirleriyle zorluk 
çekecek kadar anlaşmada problem yaşamazlar (Özmen; 2005). Şehirli ve köylü (Bajari ve Gundi) ayrımı 
daha ziyade ekonomik göstergelerin işaret ettiği bir ayrımı tanımlarken; Ezidi, Dom ve Kürt toplulukları 
arasında her ne kadar ortak bir dil ve siyasal bütünlük sağlansa da, din ve ekonomik ayrımlar belirleyici bir 
ölçü olmaktadır. Kürt toplulukları için müziğin iki hali vardır. Bunlardan ilki geleneksel olan Kürt müziği 
ki, bu kültürün temsilcileri dengbej olarak addedilirler. Ancak son yıllarda bu kültürün temsilcileri (deng-
bejler) dengbej evlerinde yerel yönetimlerin girişimi ile bir araya getirtilerek, politik bir anlam kazanmıştır. 
Kendi bağlamından kopartılıp, politik bir kurumsal çerçeveye taşınmışlardır (Bakınız Diyarbakır Dengbej 
evi, Cizre Dengbej evi örneklerine). İkinci olarak, geleneksel olandan kopuk Kürt müziği ise, 80’li yılların 
sonundan itibaren başlayan politik bir içerik, siyasal bir tarafın aracı olmuştur. Bu yıllarda kurulan (MKM) 
Mezopotamya Kültür Merkezi gibi kurumlar üzerinden yeni dönem Kürt müziğine ivme kazandırılmaya 
çalışıldı. İçerik olarak politik argümanların sıkça kullanıldığı bu müzik kültürü içinde, bir kimlik-aidiyet 
duygusu, ulus olma arzusu ve muhalefet vurgusu işlenmekteydi. Konuyla ilgili Hongur, Beşiroğlu ve Re-
igle şunları söylemektedir: 

“Bu açıdan politik Kürt müziğinin Kürt aidiyet duygusunu güçlendirici rolüne ek olarak egemen Türk kim-
liğine de muhalefet edici önemli bir rolü vardır. Bir başka ifadeyle, Kürt müziği icra eden ya da dinleyen bir 
kişi sadece kendisini Kürtlükle bağdaştırmış olmayacak, aynı zamanda kendisini Türklükten de ayrı tutmuş 
olacaktır. Ogbu’nun Amerikan eğitim sisteminde siyah ve Amerikan yerlisi öğrencilerin davranışlarını incele-
diği sırada öğrencilerin baskıcı gücü çağrıştıran davranışları reddetme stratejilerini açıklamak için kullandığı 
“cultural inversion” (kültürel ters yüz) kavramı bu açıdan Türkiye’de Kürtlerin Kürt müziği ile ilişkisi için 
de uygun düşen bir tanımlamadır (aktaran Elbers 2010: 301-302)” (Hongur, Beşiroğlu ve Reigle, 2014; 161).

Yanı sıra, sözlerinde dolaylı olarak “Kardeşiz” vurgusunun yapıldığı, çalgısal ve ezgisel olarak gelenek-
sel Kürt ve Türk müzik kültürlerinin beslediği icralar da görülmektedir. Tablo 3’te yer alan bölgede de icra 
edilen “Salllana sallana tu çu ser ave”isimli eserde her ne kadar tematik olarak bir aşk hikayesi anlatılıyor 
olsa da, politik bir söylem barındırmaktadır. 

Sallana Sallana (Kürtçe/Türkçe sözleri) Sallan Sallana (Türkçe anlamı)

Sallana sallana neçe ser avê
Yıkamış esbabı raxee ber tavê
Bir öpücük istedim xêra dê û bavê
Yabancı değilem pismamê te me 
Dibêjî nabêjî cîranê te me

Sallana, sallana suya gitme
Yıkamış esfabını güneşte ser
Bir öpücük istiyorum annenin babanın hayrına
Yabancın değilim kuzeninim
Desende demesen de komşunum

Tablo 3: Sallana sallana Kürtçe/Türkçe sözlü eserin ilk bölümü.
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3. Sonuç
Mardin, içinde farklı kültür, dil, din, etnik yapıları barındırır ve bu yönüyle özel bir yere sahiptir. Ancak, 

son 20 yılda bölge üzerinde değişen devlet politikaları, bölgeyi turizm kentine dönüştürmüştür. Burada ya-
şayan topluluklar, turizmin görülesi bir parçası haline gelmiştir. Bilhassa azınlık olarak kabul edilen etnik 
gruplar üzerinden, ticari bir kazanç elde edilmiştir. Süryani takısı, şarabı, kahvesi; Ermeni mimarisi; Arap 
mutfağı v.s. tüm bunlar birer turizm objesine dönüşmüştür.

Bölgenin müzik kültürü örneklerinde ise bir turizm sloganına dönüşen “hoşgörü”, “kardeşlik” gibi söy-
lemler bu dönemin bir etkisi olarak “Sallana sallana nece ser ave” örneğinde olduğu gibi parlatılmıştır. 

Öte yandan, azınlığın işaret ettiği topluluklar, birlikte var oldukları diğer topluluklar içindeki varlığını; 
diğerlerinin kültürlerine olan sımsıkı bağlılıkları ile göstermeye çalışmışlardır. İcracıların bu yönde icra 
kabiliyetleri gelişmiş, taşımış oldukları etnik kimlik göz ardı edilerek diğer topluluk nezdinde saygı gör-
müşlerdir.

Dini müzik uygulamalarında gördüğümüz makamsal yapı, topluluklar arası köken, en kadim topluluk 
tartışmalarının da kimi zaman konusu olmuştur.

Kırsal ve kent merkezlerinin ayrıştırdığı müzik kültürleri, daha ziyade üretim ilişkileri üzerinden ta-
nımlanmalıdır. Bu alanlardaki icra, topluluğun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısına uygun politik mesajlar 
içermektedir.

Son olarak, yerel yönetimlerin inisiyatifinde geleneksel müzik biçim ve icralarını korumak ve yaşatmak 
amacıyla kurdukları dengbej evleri, bölgenin siyasi konjonktürüne dair bir dizi politik amacın üzerine inşa 
edilmiştir.
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MÜZİK EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ 
AKREDİTASYONU: NASM ÖRNEĞİ

Turan SAĞER 1, Ece Merve YÜCEER 2

Yükseköğretimde akreditasyon; kalitenin geliştirilmesi ve arttırılması, önceden belirlenmiş bir standar-
dın sağlanması, ulusal akademik standartların korunması, program veya kurumların tanınması, işverenlere 
standart bir eğitim almış işgücü potansiyelinin sağlanması vb. amaçlarla eğitim kurumunun düzenli şekil-
de tarafsız bir organ tarafından değerlendirilmesi ve bunun sonucunda şartlarının iyileştirilmesi sürecidir. 
Söz gelimi, Amerika’da yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu yüz yıl öncesine uzanırken, Avrupa’da 
akreditasyon sadece 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. 2015 yılında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK) ise Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının kalite standartlarını değerlendiren bir kuruluş ola-
rak varlığını sürdürmektedir.

Bu çalışmada müzik alanında akredite eden bir birlik olan NASM (National Association of Schools of 
Music) odağında, akredite eden kurumlardan örnekler sunularak, yapıları ve işleyişleri hakkında genel bilgi 
verilecektir.

Anahtar sözcükler: akreditasyon, NASM, YÖKAK

COMPARISON OF HIGHER EDUCATION ACCREDITATION: THE 
CASE OF NASM

Accreditation in higher education is a process of evaluating an educational institution regularly by an 
external party which results in improving quality, ensuring a predetermined standard, maintaining national 
academic standards, recognized programs or institutions, providing employers with a standardized work-
force potential etc. Accreditation of higher education institutions in the US dates back a hundred years, whi-
le accreditation in Europe has a history of only 20 years. Since 2015, YOKAK (Higher Education Quality 
Council) serves as an organization which is evaluating the quality standards of higher education institutions 
in Turkey.

In this study, focusing mainly on NASM (National Association of Schools of Music), accrediting orga-
nizations will be exemplified and general information about their structure and operational procedure will 
be provided.

Keywords: accreditation, NASM, YOKAK

1. Eğitimde Kalite Uygulamaları ve Akreditasyon
Kalite; bir ürün veya hizmetin, beklentileri her defasında ve kullanım süresi boyunca karşılayabilme 

yeterliği olarak tanımlanabilir. Beklenti, ürün/hizmet türüne göre şekillenmektedir ve ürün/hizmete ulaşma 
süreci ve sonrasındaki tüm süreci kapsamaktadır; bu sebeple tüm bu süreçler kalitenin konusudur. Ürün 
veya hizmet şartlarına dair beklentiler, süregelen bir gelişmeyi kapsadığından; kalite, devamlı artma ve 
gelişme göstermek zorunda olan, talepler doğrultusunda biçimlenen canlı bir organizma gibidir. Sunulan 
tüm ürün/hizmetler için koşulların asgari düzeyde sağlanmadığı durumlarda kaliteden söz etmek mümkün 
değildir.

Küreselleşen dünyada eğitim kalitesinin diğer ülkelerin gerisinde kalmaması, gelişmeyi hedefleyen ül-
kelerin en vazgeçilmez gerekliliklerinden biridir. Bu da eğitimin; hem içeriğini, hem sunuluşunu, hem 
de çıktılarını tüm yönleriyle planlamakla mümkündür. Eğitim de, kalitenin olduğu gibi, sürekli gelişme 
göstermesi gereken bir kavram olduğundan, eğitimde kalite uygulamaları uzun yıllardır yapılmaktadır.

Yeterliğin ve dolayısıyla kalitenin ancak tarafsız bir denetim sayesinde tescillenebileceği düşüncesiyle 
“akreditasyon” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bir kurumun eğitim alanında geliştirilmesine yönelik tüm 
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düzenleme, geliştirme ve denetim faaliyetleri akreditasyonun konusunu oluşturur. Akreditasyon sürekli bir 
iyileştirmeyi ifade eder.

Yükseköğretimde akreditasyon, lise düzeyi sonrası eğitim ve eğitimin sunulmasında, hedeflenen belirli 
bir kaliteye ulaşılması amacıyla yapılan bir dizi düzenleme ve denetleme olarak özetlenebilir. Eğitimi sunan 
kurumlar, bağımsız kuruluşlarca denetlenerek “akredite eğitim kurumu” olarak ilan edilirler. Denetleyen 
kurumlara “akredite eden kuruluş” adı verilir. Akredite faaliyetlerine yönelik düzenleme ve denetlemeler 
sonucunda ise, sadece standart kalitede bir eğitime ulaşıldığından söz etmek yeterli olmaz. Akredite olmuş 
bir eğitim kurumu, eğitimde belirli bir kaliteyi vadettiğinden, aday öğrenciler için tercih sebebidir. Akre-
dite kurumlardan mezun olanlar ise, işverenlere standart bir eğitim alındığının sinyallerini verir; böylece 
işverenler, akredite bir program ya da kurumdan mezuniyet şartı arayabilirler. Bunun sonucunda, eğitim 
kalitesi sürekli olarak denetlendiğinden ihtiyaçlara göre şekillenme imkânı bulur. Ulusal bir eğitim planı ya 
da ulusal bir kalite hedefi izlenebilir, böylece ulusallaşmayı beraberinde getirir.

Ülkemizde yükseköğretim kalite uygulamaları yeni olmakla birlikte, sanat alanında ve özellikle müzik 
yükseköğretiminde akreditasyon faaliyetleri henüz ulusal olarak gerçekleştirilmemektedir. Sağer (2002, s. 
150), müzik eğitiminde akreditasyonun önemini şu şekilde vurgulamaktadır:

Toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de insan ihtiyaçlarını en üst düzeyde 
tatmin etme olarak düşünülebilecek kalite kavramının gitgide önemi ve uygulama alanları da büyümektedir.

Sosyal, ekonomik, sanatsal kalkınma ve gelişme sürecinde ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğünde 
eğitilmiş insanın kritik önemi artarken müzik eğitiminin kalite meselesi de giderek daha fazla sorgulan-
maktadır.

2. Dünyada Akreditasyon Faaliyetleri

2.1. Amerika’da Akreditasyon

Yükseköğretimde akreditasyon tarihi araştırıldığında, Amerika’nın bu faaliyetlerle ilgilenen ilk ülke 
olduğu dikkat çekecektir. Amerika’da akredite eden organizasyonlar dört başlık altında sınıflandırılabilir 
(Eaton, 2016, s. 6):

• Kariyerle İlgili Akredite Eden Ulusal Organizasyonlar

• İnançla İlgili Akredite Eden Ulusal Organizasyonlar

• Bölgesel Akredite Eden Organizasyonlar

• Program Akredite Eden Organizasyonlar (Müzik yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu bu 
başlığa dâhildir.)

Amerika’da yükseköğretim akreditasyonundan bahsedildiğinde, birkaç kuruluştan bahsetmek gerek-
mektedir. Bunlardan ilki Council for Higher Education Accreditation (CHEA) (Tr. Yükseköğretim Akre-
ditasyon Konseyi) olacaktır.

CHEA, 1996 yılında kurulmuş bir Amerikan organizasyonu olan, 3000 diploma veren lise ve üniver-
sitenin buluştuğu ve 60 adet “kurum ve program akredite eden organizasyonu” tanıyan, sadece yükseköğ-
renimde akreditasyona odaklanan tek ulusal organizasyondur. Bu organizasyonun misyonu “Akreditasyon 
yoluyla kurumların akademik kalitelerini kendi kendilerine geliştirmelerini sağlayarak; öğrencilere ve ve-
lilere, lise ve üniversitelere, sponsor kuruluşlara, hükümetlere ve işverenlere hizmet etmek.” olarak tanım-
lanmaktadır ve görevleri ise resmî websitesinde (chea.org) aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

• Yükseköğrenim akreditasyonu ve kalite güvencesi için büyük bir ulusal ses ve savunucudur.

• Akredite kuruluşları akademik kalitelerini geliştirme etkinlikleri için detaylı inceler.

• Akreditasyon, kalite güvencesi ve eşsiz bir bilgi kaynağı; ulusal ve uluslararası otorite olarak görev 
yapar.
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• Kurumsal özerkliğe bağlılık, akademik özgürlük ve kurumsal misyon gibi yükseköğrenimin temel 
akademik değerlerini sürdürmek için destekler ve faaliyetlerini sürdürür.

• Akredite organizasyonlar, kurumlar ve programlar arasında iletişim için ulusal ve uluslararası tar-
tışma alanı sağlar.

CHEA Başkanı Judith S. Eaton (2016) tarafından açıklandığı üzere, Amerikan akreditasyon organizas-
yonu, kendi kendini idare eden, hükümetten bağımsız, kâr gütmeyen organizasyonlardır. Hükümet tarafın-
dan değil, yükseköğretim kurumlarından ortaya çıkmışlardır. 100 yıllık bir geçmişe sahiptirler. Akredite 
edilmiş kurumların yıllık aidatlarıyla, kurumların akredite olmak için ödedikleri harçlarla, bazı durumlarda 
sponsor organizasyonlarca finanse edilirler, bazen özel girişimler için hükümet ya da özel vakıflar tarafın-
dan maddi gelir elde ederler.

Amerika’da sanat alanında akreditasyon faaliyetlerine de ilk önce müzikte olmak üzere 1900’lerin başın-
da başlandığı söylenebilir. Kâr gütmeyen Virginia şirketi olan Council of Arts Accrediting Associations 
(CAAA) (Tr. Sanat Akredite Eden Dernekler Konseyi) altında toplanan 4 birlik, 4 ayrı sanat alanında faa-
liyet göstermektedir:

Şekil 1. CAAA üyeleri
1. National Association of Schools of Music (NASM) (Tr. Ulusal Müzik Okulları Birliği) (kuruluş 

1924)

2. National Association of Schools of Art and Design (NASAD) (Tr. Ulusal Sanat ve Tasarım Okul-
ları Birliği) (kuruluş 1944)

3. National Association of Schools of Theatre (NAST) (Tr. Ulusal Tiyatro Okulları Birliği) (kuruluş 
1965)

4. National Association of Schools of Dance (NASD) (Tr. Ulusal Dans Okulları Birliği) (kuruluş 
1981)

Bu organizasyonlar arasından NASM’ın faaliyetleri, bu çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır. 1924 
yılında Virginia’da kurulmuş, 1939’da akreditasyona başlamış bir organizasyon olan NASM, 2018-19 El 
Kitabı’nda amaç ve hedeflerini şu şekilde sıralar: NASM, lisans ve lisansüstü dereceler için ulusal stan-
dartlar, müzik disiplinleri ve diğer müzik bağlantılı disiplinler için yeterlik şartlarını saptar. Yükseköğ-
renim müzik eğitiminin standartlarını koruma ve geliştirme, ulusal bir platform oluşturma amacını taşır. 
NASM’ın odak noktası kontrol yerine hizmettir.

NASM resmî web sitesinde (https://nasm.arts-accredit.org/) bulunan definitions (Tr. tanımlamalar) kıs-
mında akreditasyon, “bir kurum ya da kurumda eğitime ait bir ünitenin düzenli aralıklarla değerlendirildiği 
işlem” olarak açıklanmıştır ve genellikle üç ana aşamadan oluştuğu söylenmektedir:

1. Kurumun ya da ünitenin kendi kendini değerlendirmesi

2. Bir grup tarafından yerinde değerlendirilme

3. Akreditasyona karar veren “komisyon” tarafından değerlendirme
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Kapsamlı Gözden Geçirme Süreci

NASM web sitesinde Kapsamlı Gözden Geçirme sürecinin 5 basamağından söz edilmektedir:

Şekil 2. NASM Kapsamlı gözden geçirme süreci
Bu 5 aşama aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:

1. Başlarken: 
• Kurum resmî temsilci atar. Bu temsilcinin kurum adına oy kullanma hakkı vardır. Hem kendi kuru-

munu hem NASM’ı temsil eder.

• Kurumun uygunluğunun değerlendirilmesi ve başvuru

• NASM formatında müfredat hazırlanması

• Ziyaret edecek olan değerlendiricinin seçilmesi (NASM Genel Müdürü, kuruma, derneğin eğitimini 
alan değerlendirici isimlerinden bildirir ve kurumun en geç 2 hafta içinde seçim sıralaması yapması 
istenir.)

• Ziyaret gününün seçilmesi (En az 2 tam gün ziyaret gerçekleştirilir.)

Lisans ve lisansüstü için 1 Eylül - 15 Şubat (Komisyon Haziran’da toplanır.) ya da 15 Şubat - 1 Temmuz 
(Komisyon Kasım’da toplanır.) tavsiye edilir. Halk Eğitim Merkezleri için 1 Eylül - 1 Temmuz (Komisyon 
Kasım’da toplanır.) arası tarihler tavsiye edilir.

2. Kendi kendine çalışma:

Kaynak olarak NASM El Kitabı gösterilmiştir.

Hangi dallarda akreditasyon yapıldığı Uzmanlıklar Listesi başlığı altında aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Müzik: Profesyonel Lisans

• İcra

• Müzik Teorisi

• Kompozisyon

• Müzik Tarihi ve Literatürü

• Pedagoji

• Caz

• Müzik Teknolojisi 

• Dini Müzik

• İbadet Araştırmaları-Çalışmaları

• Müzikal Tiyatro

• Müzik Terapi

• Müzik Eğitimi
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• Müzik Endüstrisi

• Kayıt Teknolojisi

• Yaratıcı Multidisipliner Yakınsama ve Teknolojiler (CMCT)

• Şeflik

• Müzikoloj, Etnomüzikoloji

• Opera

Müzik: Beşeri İlimler

• Genel

3. Yerinde Ziyaret:

• Ziyaretçinin sorumlulukları: 1) kurumun akreditasyon malzemelerini ziyaretten önce incelemek 2) 
ziyaretten önce, ziyaret sırasında ve sonrasında derneğin standartlarını ve prosedürlerini gözden 
geçirmek 3) kendi zaman çizelgesine şekil vermek 4) kuruma ve kurumdan ulaşımı planlamak 5) 
takım başkanına ve kurum temsilcisine, hazırladığı ziyaret programını önermek (bkz. Tablo 1).

Seyahat ve Hazırlık Günü

• Ekibin varışı
• İlk takım toplantısı
• Kurum temsilcisi ya da yöneticisiyle oryantasyon toplantısı
• Detaylı planlama oturumu - ulaşım ve içerik

Birinci Gün

• İmkânların, ekipmanların ve teknolojinin ya da önceki günün değerlendirilmesi
• Görüşmeler, dersler, giriş sınavları, provalar ve randevular
• Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
• Takım toplantısı (değerlendirme, tartışma, planlama)

İkinci Gün

• İmkânların, ekipmanların ve teknolojinin ya da önceki günün değerlendirilmesi
• Görüşmeler, dersler, giriş sınavları, provalar ve randevular
• Takım toplantısı (değerlendirme sonuçları, ulaşılan fikir birliği, bitiriş görüşmeleri)

Üçüncü Günün Sabahı

• Ziyaretçi Raporu’nun taslak içeriği
• Raporu tamamlamak için düzenlemeler ve takvim üzerinde uzlaşma
• Müzik yöneticisi ve diğer uygun yöneticilerle bitiriş görüşmeleri
• Ekibin ayrılışı

Tablo 1. Örnek ziyaret planı

4. Komisyon Eylemi:

Komisyon her yıl Haziran ve Kasım aylarında toplanır. Komisyon raporu yayınlanmaz, gizlidir; ancak 
kurum kendisi isterse bütünüyle yayınlamak şartıyla yayınlayabilir.

5. Komisyon Diyalogu:

Akreditasyon sürecini değerlendirmeye imkân sağlamak için, ortak üyeye, üye kuruma ya da üyelik 
yenileme işlemlerinden sonra kuruma anketler verilir. 

NASM’dan sonra Higher Education Art Data (HEADS) (Tr. Sanat Yükseköğretim Bilgi Servisleri) 
projesinden bahsetmek yerinde olacaktır. Bu proje resmî olarak 1982 yılında kurulmuş, üye ve üye olmayan 
kurumlardan veri toplayan ve derleyen; dört yükseköğretim akreditasyon kurumu (NASM, NASAD, 
NAST, NASD) tarafından finanse edilen özel bir kurumsal araştırma çabası ve bir istatistik sistemidir. HE-
ADS Projesi, yükseköğrenimdeki sanatlarla ilgili kapsamlı yönetim verileri sağlamak için tasarlanmıştır. 
Derlenen veriler yıllık olarak HEADS Veri Özeti formunda disiplin tarafından yayınlanmaktadır. Projeye 
katılmak, NASM, NASAD, NAST ve NASD’ın kurumsal üyeleri için zorunludur.
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NASM resmî websitesinde bulunan NASM Competencies Summary (Tr. NASM Yetkinlikler Özeti) adlı 
dosyada Performance (Tr. İcra) alanı yetkinlikleri örnek olarak seçilmiştir:

Genel Bilgi ve Beceriler

1. İcra

a. En azından bir müzikal alanda yeterli seviyede kendini sanatsal ifade için teknik beceriler

b. Bu alanın literatüründe genel bilgi sahibi olmak ve literatürden kesitlere örnek performans gösterebilmek

c. Genel müzik ve kendi alanında uygun seviyede akıcı deşifraj yapabilmek

d. Müzikal yorumda bir araya gelmede liderlik edebilecek kadar bilgi ve beceriye sahip olmak

e. Piyanoda yeterlik

f. Toplulukta düzenli icra deneyimiyle; sanatsal, becerisel, literatür bilgisi gelişme göstermek

Normalde, icra ve topluluk deneyimi lisans programı boyunca devam eder.

2. Müzisyenlik Becerileri ve Analiz

a. Müzikteki ortak bileşenleri ve organizasyonel modelleri ve bunların birbirleriyle etkileşimini işitsel, yazılı ve görsel 
analiz yoluyla ifade etme ve işitsel olarak algılama

b. Müzikal biçimler, işlemler ve yapılara dair yeterli kavrayış ve yeterlik; ve bu bilgi ve beceriyi kendi alanının gereklilik-
lerine göre kompozisyonal, icra, analiz, akademik ve pedagojik uygulamalarda kullanma

c. Müziği tarihsel, kültürel ve stilistik bağlamlara oturtabilme

3. Kompozisyon/Emprovizasyon

Öğrenciler, orijinal ya da türevi müzik oluşturmak için temel bir kapasite edinmelidirler. Her kurumun yazılı, elektronik 
veya doğaçlama biçim ve yöntemlere ilişkin özel gereklilikler geliştirmesi kendi inisiyatifindedir. Bu gereklilikler yeni kompo-
zisyonlar ya da doğaçlamalar üretme, mevcut materyal üzerine varyasyon ya da doğaçlama, çeşitli ses kaynaklarıyla deneysellik, 
müzikal stillerin taklidi ve ortak unsurları geleneksel olmayan yollardan manipüle etmeyi içerebilir ama bunlarla sınırlı değildir. 
Kurumsal gereklilikler, öğrencilerin müzikal materyallerle çeşitli kompozisyon temelli faaliyetlerde özgür ve uyumlu bir şekil-
de, özellikle kendi alanlarıyla bağlantılı şekilde nasıl çalışacaklarına dair temel kavrayış kazandırmaya yardım etmelidir.

4. Tarih ve Literatür

Öğrenciler müzik tarihi ve günümüze kadarki literatürle ilgili temel bilgiyi kazanmanın yanısıra, uzmanlaşılan alanın müzikal 
dilini ve alanı kuşatan başlıca kültürün temel bilgisini kazanmalıdır.

5. Sentez

Sentez hayatboyu süren bir süreç olsa da, lisans sonunda öğrenciler müzikal problemlere icra becerilerinin yanında işitsel, sözel 
ve görsel analiz, kompozisyon/doğaçlama ve tarih ve repertuar yönünden yaklaşabilmelidir.

Yeterlik, Deneyim ve Fırsat Esasları

a. Uzmanlaşılan dalda mümkün olan en yüksek seviyede bağımsız şekilde performans hazırlamanın yanısıra, solo ve 
topluluk literatürüne, pedagojinin temeline dair oryantasyon ve deneyim

b. Şan dalı için, yabancı dillerin çalışılıp dikte edilmesi zaruridir.
c. Solo ve Topluluk için geleneklere uygun veya yenilikçi düzenlerle konserler.  Son sınıf konseri zaruridir, üçüncü sınıfta 

tavsiye edilir.

Tablo 2. NASM İcra yetkinlikler özeti (NASM Competencies Summary, 2015, s. 1)
2.2. Avrupa’da Akreditasyon

Avrupa’da yükseköğrenim akreditasyonu, Amerika’dakine göre daha yeni bir oluşumdur. Avrupa’da kurumlara 
akreditasyon yapma yetkisi veren ya da doğrudan akredite eden kurumlardan bazıları aşağıda kısaca tanıtılmıştır:

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) (Tr. Avrupa Yükseköğretim 
Kurumları Birliği)

Patras (Yunanistan)’da 1990 yılında profesyonel yükseköğrenimi desteklemek ve önemini vurgulamak 
amacıyla uluslararası bir birlik olarak kurulmuştur (https://www.eurashe.eu/).



Turan SAĞER, Ece Merve YÜCEER • 471 

European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) (Tr. Avrupa Yükseköğrenim 
Akreditasyon Konsorsiyumu) 

2003 yılında kurulmuştur. ECA başkan, başkan yardımcısı ve koordinatör ile farklı üye ülkelerden en 
fazla beş temsilciden oluşan Yönetim Grubu tarafından yönetilir. Spesifik faaliyetleri destekleyebilmek için 
paydaşlardan finansal destek talep edip alabilir (http://ecahe.eu/).

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS) (Tr. Lisans 
Programlarının Akreditasyon Yoluyla Kalite Güvence Ajansı)

Almanya’daki yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu için tahsis edilmiş bağımsız, kâr amacı güt-
meyen bir organizasyondur. 2002’de Köln’de kurulmuştur. Hem yükseköğretim kurumları hem de akade-
mik dernekler olmak üzere 80’den fazla üye kurum tarafından desteklenmektedir (https://www.aqas.de/).

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) 
(Tr. Avrupa Konservatuvarlar, Müzik Okulları ve Müzik Yüksek Okulları Derneği)

57 ülkede profesyonel müzik eğitimi veren yaklaşık 300 üye kurumu olan bir Avrupa kültür ve eğitim 
ağıdır (https://www.aec-music.eu/). Misyonu aşağıdaki gibi açıklamıştır:

AEC sahne sanatlarında, özellikle müzik odaklı, yüksek öğrencimin geliştirilmesi için çalışır. Bunu dört 
sütuna dayanarak yapar:

Sütun 1: Müzik yükseköğrenimde eğitim kalitesinin arttırılması 

Sütun 2: Müziğin ve müzik eğitiminin değerinin toplumdaki değerini arttırmak

Sütun 3: Katılımı, kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik etmek

Sütun 4: Paydaşlarla ortaklığın ve etkileşimin güçlendirilmesi

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) (Tr. Avrupa Yükseköğ-
renimde Kalite Güvence Derneği)

ENQA üyeleri Bologna süreci paydaş ülkelerdendir. 2000 yılında kalite güvencesini desteklemek için 
kurulmuş, 2004’te ağ bir derneğe dönüştürülmüştür. ENQA, Avrupa kalite güvence topluluğunun temel 
politika yapıcı organı olarak kabul edilir. ENQA Bologna sürecine katılır (https://enqa.eu/).

ENQA, Avrupa genelinde yükseköğretim kalite güvencesi faaliyetlerinin eşgüdümünden sorumlu şem-
siye bir kuruluştur. Bu kuruluş yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa işbirliğini teşvik ederek, 
iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için bilgi ve 
uzmanlığını üyeleri ve paydaşları arasında yaygınlaştırarak katkıda bulunmaktadır (https://yokak.gov.tr/
Uluslararasilasma/Uyelikler).

Music Quality Enchancement (MUSIQUE) (Tr. Müzik Kalite Geliştirme)

Hollanda kanunlarına göre 2014’te kurulmuş bağımsız kurum. MusiQuE, müzik yükseköğretim kurum-
larına kendi kalitelerini arttırmada yardımcı olma ve Avrupa ve ötesinde müzik yükseköğretim kalitesini 
geliştirme amacına sahip, bağımsız, Avrupa düzeyinde bir dış değerlendirme organıdır (http://www.mu-
sique-qe.eu/).

2.3. Türkiye’de Akreditasyon ve Müzik Eğitimi Veren Kurumların Akreditasyonu

Türkiye’de akreditasyon faaliyetleri henüz çok yeni sayılmaktadır. Türkiye’nin Bologna sürecine dâhil 
olmasıyla (2001) ve daha sonrasında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 2015’te oluşturulmasıyla devam 
etmekte olan süreçte henüz “müzik yükseköğretim kurumları” özelinde bir çalışma görülmemektedir.

YÖKAK resmî websitesine göre (https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/tescil-suresi-devam-
edenler) Aralık 2019 itibariyle YÖKAK tarafından tanınan akreditasyon kuruluşları aşağıdaki gibidir:

• MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
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• TEPDAD - Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

• FEDEK - Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği

• VEDEK - Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

• EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

• HEPDAK - Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

• İLEDAK - İletişim Araştırmaları Derneği (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu

• SABAK - Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

• TURAK - Turizm Akademisyenleri Derneği (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu

• ECZAKDER - Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

• Türk Psikologlar Derneği

• İAA - İlahiyat Akreditasyon Ajansı

MİAK – Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun ise tescil süresi 2017’de sona ermiştir.

YÖKAK’ın tanıdığı uluslararası akreditasyon kuruluşları ise Agency for Quality Assurance (AQAS), 
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ve Foundation for International Business 
Administration Accreditation (FIBAA)’dır (https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/uluslararasi-tani-
nan-akreditasyon-kuruluslari).

YÖKAK’ın ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)’a yapmış olduğu 
afiliye üyelik başvurusu Şubat 2019’da kabul edilmiştir.

Türkiye’de müzik alanında eğitim veren yükseköğretim kurumları ve konservatuvarların - çoğu ilde 
birden fazla olmak üzere - sayıca çok fazla olması, bu kurumlar arasında rekabetin varlığı, öğrenciler açı-
sından eğitim kalitesinin ve mezunlar açısından eğitimde kazanılan yeterliklerin dış paydaş memnuniyeti 
sağlayacak düzeyde olup olmadığının sorgulanması gibi sebeplerle akreditasyon ihtiyacı doğmaktadır. Bazı 
kurumlar bu ihtiyacı, YÖKAK’ın da tanıdığı akredite eden uluslararası kuruluşlara bazı programlarını ak-
redite ettirerek karşılamaktadır.

Müzik eğitimi veren kurumlar akredite edilirken; mevcut eğitim kalitesi ile birlikte, kurumun fiziksel ola-
rak yeterliği, program çıktıları, mezuna iş bulmada kolaylık sağlayacak ek beceriler kazandırılması gibi kri-
terler aranabilir. Hem eğitim verilen kurumun fizikî yeterliğinin, hem akademik personelin ders verdiği alanda 
yetkinliğinin, hem de program çıktılarının sorgulandığı bir sistemle akreditasyon kriterleri belirlenebilir. 
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GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Samed SAKMAN1

Graphic design is a visual art discipline covering many fields such as art management, typography, page 
layout and information technologies. From the first use of this term to the beginning of the present century, 
printed media such as books, magazines, newspapers, brochures, catalogs, posters, corporate identity, visu-
al presentation tools and information designs come into prominence. The rapid development of technology 
has changed our communication habits and replaced the printed media, which do not offer interaction to the 
user except text and photos, to the digital screens, which we call new media. This also affected the graphic 
arts and necessitated the use of new technologies in designing new communication environments. When 
the instructional plans of institutions providing design education in other countries are examined, unlike 
our coutry, many innovations such as multimedia elements and augmented reality for new media designs 
stand out. In our country, it is necessary to revise the instructional content of design courses, especially 
Visual Communication Design and Graphic Design departments of universities, within the framework of 
these innovations and revise the teaching plans. This is very important for students to be successful in the 
sector by graduating with current information. With this research in the qualitative case model, it is aimed 
to contribute to the field by examining the current technological tools, software and environments that can 
take place in graphic design education, identifying the deficiencies and offering solutions.

Keywords: Graphic design, new media design, interaction and multimedia, ui design

Grafik Sanatların Gelişim Süreci
Grafik sanatlar, görsel öğeler ile yazıyı bir arada kullanarak izleyiciyi etkilemek, izleyiciye belirli bir 

bildiri iletmek amacıyla oluşturulmuş her türlü tasarımı kapsayan bir sanat dalıdır. Grafik sözcüğü Yunan-
ca’da yazmak, resim çizmek, işaret, desen anlamına gelen grafikos ya da graphein sözcüğünden türetilmiş-
tir (Aslan Odabaşı, 2006, s. 17).

Grafik tasarım tarihini yazının tarihi ile eş tutmak mümkündür. Yazının tarihi ise, insanın tarihiyle baş-
lar. İlk insanlar yaşadıkları mağaraların duvarlarına ilkel simge ve resimler yapmışlardır. Bu simge ve 
resimleri iletişim amacıyla mı, yoksa dini bir ritüel için mi yaptılar bilinmez fakat zamanla bu simgelerin 
gelişmesiyle resim-yazı denilen piktografi doğmuştur. Piktografide kullanılan piktogramlar bir işi, bir bilgi-
yi, bir olguyu çizimlerle anlatır. Günümüz modern grafik tasarımına ışık tutan piktografinin binlerce yıldır 
kullanıldığı bilinmektedir.

Grafik tasarımın gelişmesi ve günümüzde iletişim tasarımı halini alması, esas olarak baskı ve çoğaltma 
tekniklerinin gelişmesiyle sağlanmıştır. Prof. Dr. Ural Akbulut’un (2009) bahsettiği üzere; bir şekli, kalıp-
larla çoğaltma işlemi ilk kez Mezopotamya’da M.Ö. 3000’lerde “silindir mühür” ile gerçekleştirilmiştir. 
Baskı yapmanın başka bir örneği ise M.Ö. 650’lerde Anadolu’da başlayan metal para basmaktır. “Sheng’e 
göre ilk matbaa milattan sonra 751 yılında Çinliler tarafından icat edilmiştir. Başka bir Çin’li tarihçinin ese-
rinde de matbaa ile basılmış ilk yazılı eser milattan sonra 877 ve 882 yılına aittir denilmektedir (Begtimur, 
2018, s. 162).” 

İnsanoğlu kalıcı eser bırakma arzusu ve dini metinlerin daha çok insana ulaştırılması adına, tarihsel 
süreç içerisinde baskı ve çoğaltma tekniklerini geliştirmek için birçok yöntem denemiştir. Akbulut (2009), 
metalden dökülmüş ve değiştirilebilen harflerle baskı yapan ilk makinanın 1230 yılında Kore’de yapıldı-
ğından bahsetmektedir. 1450’de Hollanda’lı Laurens Coster ve Almanya’lı Johannes Gutenberg’in bu ma-
kinayı daha da geliştirip yağ bazlı mürekkebi icat etmesiyle yazınsal alanda büyük bir devrim yaşanmıştır. 
Gutenberg’in geliştirdiği tipo baskı makinası ile o dönem binlerce kitap basılmış ve bu da Rönesans ve 
Reformun istediği insan tipinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Basılı yayınlar için harf ve metin dizimler 
erken dönem grafik tasarım çalışmalarını oluşturmaktadır.

Matbaanın yaygınlaşması ve gelişmesi şüphesiz ki grafik sanatlarını yakından etkilemiştir. 18. yüzyıl-
dan itibaren endüstrileşme ile “kömür, buhar makinası, fizik ve kimya alanlarındaki gelişmeler, elektrik 
ve dinamik girişimcilerin üretime soktuğu birçok yeni buluş işleri kökünden değiştirmiştir. Aynı hız grafik 

1 * Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, samedsakman@kku.edu.tr
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sanatlarda da kendini göstermektedir. 1796’da Senefelder tarafından bulunup Engelmann tarafından geliş-
tirilen litografi yıldan yıla daha da ilerleyerek resimlerin büyük boyutlarda üretilmesini kolaylaştırmıştır. 
Algrafi (alüminyum üstüne kalıp çıkarma) ve çinkografi, rotatif baskı makinalarında daha hızlı baskılar 
elde edebilmek için litografi taşının ağırlığını ve sertliğini ortadan kaldırmıştır. 1860’lı yılların başında, Fir-
min Gillot fototipi ve fotogravür çalışmaları yapmıştır. 1886’da Amerikalı Mergenthaler harfleri bir klavye 
üstünde bir araya getirmeyi sağlayan linotipi bulmuştur (Weill, 2007, s. 12).”

1904 yılına gelindiğinde ise Amerikalı Ira Rubel, günümüzde de kullanılan ofset baskıyı keşfetmiştir 
(Saraç, 2016). Bu keşif yazı, kitap ve grafik sanatlar alanları için büyük bir devrimdir. Teknik anlamda 
yaşanan bu gelişmelere; Arts&Crafts, Art Nouveau, De Stijl, Bauhaus ve New York Okulu gibi akımlar-
la, grafik sanatların kuramsal temellere dayandırılması eklenerek, Endüstri Devrimi’nin sanat üzerinde ki 
olumsuz etkisi zayıflatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte grafik tasarım terimini ilk kullanan Amerikalı 
illüstratör, kaligraf ve kitap tasarımcısı olan William Dwiggins’dir. Dwiggins 1922 yılında yayınladığı 
“New Kind of Printing Calls for New Design” adlı makalede; baskı sanatları, ticari sanatlar, grafik sanat-
lar ve reklam tasarımı terimlerinin tamamını “grafik tasarım” terimi çatısı altında birleştirerek nitelimiştir 
(Chapman, 2011). Nitekim Amerikalı tasarımcı ve tasarım tarihçisi Paul Shaw 2018 yılında yayınladığı 
bir makalede bu terimin Dwiggins’ten birkaç yıl önce 1917-1918 yıllarında tasarımcı ve sanat eğitimcisi 
Profesör Frederick H. Meyer tarafından kullanıldığından bahsetmektedir.

Grafik tasarımın 18. ve 19. yüzyıllardaki uğraş alanı; kitap resimleme, tiyatro afişleri ve ilanlardı. Sa-
nayileşmenin hızlı ilerlemesi, tüketimi artırarak yeni ürünlerin peşin sıra piyasaya çıkmasını sağladı. Bu 
ürünleri satmanın tek yolu etkili bir tanıtımdı ve bu da reklam grafiğinin doğmasına yol açtı. 20. yüzyıl 
başlarında popülaritesi artan grafik tasarım, ikinci dünya savaşı sırasında yeni bir anlam daha kazandı. 
Ülkelerin toplumlara empoze etmek istediği siyasal propagandalar; afişler, gazete ve dergi görselleri ile 
oldukça başarılı bir şekilde sağlanmıştı (Aslıer, 1982).

Ülkemizde ise, “grafik tasarımın sadece gündelik ve diğer süreli basında yer aldığı erken aşamayı akade-
mide Mithat Özar’ın 1933’de başlattığı eğitim çerçevesinde afiş örnekleri izlemiştir. Çağdaş Türk sanatının 
bu alanda ortaya çıkardığı iki önemli sanatçı, Almanya’da eğitim görmüş olan Kenan Temizan ve İhap 
Hulusi’dir. Modern çağın görsel alandaki dinamik iletişim gereksinimlerini kavrayan üslûp özellikleriyle, 
İhap Hulûsi afiş sanatı alanındaki seçkin yerini hala korumaktadır. Giderek teknik olanakların artışını de-
ğerlendirmeyi başaran grafik sanatçılarının ülkede önemli bir meslek kuruluşu oluşturacak ölçüde etkinlik 
sağladıkları görülecek ve bu gelişmelerde Kuzey Avrupa grafik estetiğini uygulayan Kenan Temizan’ın 
öncü rolü anımsanacaktır (Tansuğ, 2011, s. 237).”

İkinci dünya savaşı sonrası post-modern bağlamda kabuk değiştiren grafik tasarım, yalnızca basılan ve 
çoğaltılan bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, günümüz bilgisayar teknolojileriyle mükemmel bir uyum içinde 
çalışmış ve sanatçının duygu, düşünce ve sosyal söylemini topluma taşıma görevini de üstlenmiştir. Ayrıca 
grafik tasarım “Teknoloji geliştikçe, sadece basılı malzemeler değil; film aracılığıyla perdeye yansıtılan, vi-
deo ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımıyla üretilen görsel malzemeler de grafik tasarım kapsamı 
içine girmiş ve bu terimin anlamı oldukça genişlemiştir (Becer, 2009).”

Günümüzde grafik tasarım ürünleri; reklamlar, web tasarımı, afişler, billboardlar, interaktif tasarımlar, 
üç boyutlu modelleme, video, ambalaj tasarımları, kitap tasarımları, stant ve fuar tasarımları, fotoğrafçılık, 
masaüstü yayıncılık, bilgi tasarımı, medya, kurumsal kimlik, sosyal medya, artırılmış gerçeklik, paralel 
gerçeklik ve daha birçok mecrayı kapsamaktadır. Bu bağlamda diğer hiçbir sanat dalında olmadığı kadar 
çok zenginlik ihtiva eder. Tüm bunlar görsel iletişimi oluşturmaktadır. Görsel iletişimde daha çok duygu-
lara seslenilir. Bu şekilde harekete geçirilen ikna mekanizması sözlü iletişime göre çok daha etkilidir. Bu 
yüzden görsel iletişim sonucunda meydana gelen hatırlama, sözlü iletişimden çok daha kuvvetlidir.

Çağımızda grafik sanatların meslek alanlarıyla ilişkisi oldukça geniştir. Basım yayım ve matbaa sektö-
ründen televizyon ve sinema sektörüne, reklamcılık ve tanıtım sektöründen internet yayıncılığı ve dijital 
medya sektörüne, endüstriyel tasarımdan iletişim teknolojilerine, etkileşimli oyun ve eğlence sektöründen 
eğitim materyallerinin tasarımına dek birbiriyle bağıntılı ya da bağımsız birçok alan ve sektör bugün grafik 
tasarımın çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu sanat dalının hayatımızın bu kadar içinde olması şüphesiz 
bu alandaki görselliğin, özellikle sanat ve tasarım eğitimi almış grafik tasarımcılar tarafından hazırlanması 
gerekliliğini gözler önüne sermektedir. 
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“Grafik sanatların amacı; insanın salt estetik zevklerinin gelişmesine, giderilmesine araç olmak değil 
onun günlük yaşamında karşılaştığı hemen tüm sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesinde çözüm önerici, 
uyarıcı, bilgilendirici rolü ile yardımcı olmak, katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, haberleşme, ulaşım, 
eğitim, sağlık, endüstri, ekonomi, ticaret, yönetim, uluslararası ilişkiler ve kültür gibi pek çok alana hizmet 
etmektedir (Bilgin, 1992).”

Dijital Mecraların Yükselişi

Taşınabilir ve ergonomik olan akıllı cihazların kullanımının bu denli yaygınlaşması; kitap, gazete ve 
dergi gibi basılı ürünlerin dijital mecraya kaymasını sağlayarak, zaten külfetli, zahmetli ve çevre dostu 
olmayan matbaacılık sektörünün geleceğinin sorgulanmasını sağlamıştır. Statista 2019 yılı verilerine göre 
(Şekil 1), Türkiye’de dünya ile eşzamanlı olarak 2007-2019 yılları arasında geleneksel basılı mecralara 
harcanan tutarın toplam reklam harcamalarına oranı her geçen yıl azalırken, dijital mecralara harcanan tutar 
büyük bir ivmeyle artmaktadır (bit.ly/2DY6tWJ, 22.11.2019).

Şekil 1. 2007-2019 yılları arasında Türkiye’de mecraya göre reklam harcamaları
Şekil 1’de yer alan verilere göre 2019 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 8.125 milyar TL reklam 

harcaması gerçekleşmiştir. Bu tutarın 3.878 milyar TL’sını televizyon reklamları, 2.560 milyar TL’sını 
internet reklamları, 784 milyon TL’sını basılı reklamlar, 606 milyon TL’sını gazete reklamları, 242 milyon 
TL’sını radyo reklamları ve 55 milyon TL’sını da süreli yayın reklamları almaktadır. Bir önceki yıla göre 
toplam reklam harcamalarında düşüş yaşanırken, dijital mecralara harcanan tutar artmıştır. “We Are Social 
2019 istatistiklerine göre ise (Şekil 2), Türkiye’de aktif olarak 59.36 milyon internet kullanıcısı ve 52 mil-
yon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır (Bayrak, 2019).”

Şekil 2. 2019 yılı Türkiye aktif internet kullanım istatistikleri
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Tüm dünyada artan internet kullanımı yeni medya platformlarının her geçen gün daha da gelişmesi-
ne imkan tanımaktadır. Bu platformların yaratılmasında yazılım ve tanıtımla birlikte arayüz tasarımları 
da önemli bir sacayağını oluşturmaktadır. Öyle ki, profesyonellerce tasarlanan ve kullanıcıların kolaylık-
la kavrayıp kullanabildiği uygulamalar her zaman daha popüler hale gelirken, kullanıcı dostu olmayan, 
karmaşık ve düzensiz hissi uyandıran platformlar ise geri planda kalmaktadır. Dijital mecraların bu denli 
gelişmesi gerek ülkemizde gerekse dünyada iyi eğitim almış profesyonel tasarımcıların değerini artırarak 
aranan bir meslek grubu olmasına imkan tanımıştır. Bu bağlamda, ülkemizde grafik tasarım eğitimi veren 
kurumların, baş döndürücü bir hızla gelişen güncel teknolojilere uyum sağlaması son derece önemlidir. 

Yeni medya içeriği çerçevesindeki uygulamalara erişim, eş zamanlı katılım, gerçek zamanlı etkileşim, 
kullanıcı odaklı paylaşım ve sosyal iletişim gibi özellikler içeren bir dinamikliğe sahiptir. Bir başka deyişle 
yeni medyanın çok yönlü ve yüksek düzeyde etkileşim içeren birçok dijital teknolojiyi içerdiği söylenebilir. 
Teknoloji odağının hızı, güncellenebilirliği, dönüşümü ve erişimi yeni medyada var olmanın kaçınılmaz 
gereksinimleridir. Yeni medyanın etkileşimli ve hızlı erişilir yapısı, tasarım süreçlerini de farklı bileşenlerle 
geliştirmeyi gerekli hale getirmiştir (Bedir Erişti, 2018). Ülkemizde ve dünyada dijital mecraların yükselen 
değeri tasarımcıları da bu platformlarda işler üretmeye yönlendirmektedir. Etkileşimli yeni medya uygula-
malarının tasarım sürecinde kullanılan bilgisayar programları geleneksel ürünlerin tasarım sürecinde kulla-
nılan programlardan farklılık göstermektedir.

Herhangi bir etkileşim içermeyen geleneksel basılı medya ürünlerini tasarlamak için kullanılan bilgisa-
yar yazılımları, yeni medya platformlarının oluşturulma sürecinde yetersiz kalmaktadır. Kullanıcı deneyi-
minin, hızın, kararlılığın ve sürdürülebilirliğin oldukça önemli olduğu yeni platformların tasarlanması için 
yeni teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. Örneğin, bir arayüz tasarımını tüm cihazlarda çalışacak şe-
kilde responsive yapıda tasarlamak için artık Photoshop uygulaması tek başına yeterli olmamaktadır. Ara-
yüzü tasarlarken aynı anda kullanıcı deneyimini de test edebileceğimiz Sketch App ve Adobe XD gibi yeni 
uygulamalar hem tasarımcıya zaman kazandırmakta hem de işin niteliğini artırmaktadır. Bu uygulamalar 
vasıtasıyla tasarımın prototipi de oluşturulabilmektedir. Bununla birlikte Adobe firmasının 2013 yılında 
çıkardığı Edge Reflow uygulaması, tasarımcılara herhangi bir kodlama bilgisine gerek kalmaksızın otoma-
tik olarak css ve javascript dosyalarını üreterek web arayüz tasarımlarının responsive yapıda çalışmasına 
imkan tanımaktadır. Adobe bu ürünü 2015 yılında sonlandırarak tüm yenilikçi özelliklerini Dreamveawer 
uygulamasına aktarmıştır. Öte yandan, yeni medya platformları için hafif ve etkileşimli hareketli grafikler 
ve animasyonlar Adobe Animate uygulaması vasıtasıyla üretilebilmektedir.

Yeni uygulamaların yanı sıra hayatımızda sıkça yer almaya başlayan yapay zeka ve semantik web gibi 
kavramlar grafik sanatlarda da kendini göstermektedir. Sensei Platform çalışmasıyla Adobe firmasının tüm 
tasarım ürünlerinde akıllı seçim, akıllı doldurma, hareketli ve durağan görüntülerde istenmeyen objeleri 
yok etme, tipografiyi tanıma, otomatik hizalama, otomatik renk ve ışık ayarlama, otomatik mimikleme ve 
otomatik ses ayarı gibi birçok özellik tasarımcıların işini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için geliştirilmiş-
tir. Bunun yanı sıra üç Fransız öğrencinin oluşturduğu Obvious adlı bir kollektif tarafından GAN (generati-
ve adversarial network) algoritması kullanılarak yapay zeka ile yaratılan Edmond de Belamy adlı portre bir 
müzayedede 432,500 dolara satılarak bu alanda bir ilk olmuştur. Algoritma tarihsel portrelerin veri kümesi 
üzerinde eğitilerek kendi özgün çalışmasını tasarlamıştır. Benzer çalışmalar adobe firması tarafından Sen-
sei Platform kapsamında gerçekleştirilmektedir. “Scene Stitch” olarak adlandırılan bu çalışmalardan biri, 
kullanıcıların birden fazla fotoğraftan sahneleri anlamlı bir şekilde bir araya getirmeye yardımcı olmakta-
dır. Bir diğer çalışmada ise yapay zeka algoritması mevcut bir fotoğraf karesinde yer alan tüm objeleri ta-
nıyarak vektörel formatta aynısını çizmeye çalışmaktadır. Tüm bu çalışmalar henüz geliştirme aşamasında 
olmasına karşın grafik tasarımın geleceği adına heyecan vericidir.
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Şekil 3. Obvious’un GAN algoritması tarafından çizilen portre
İngilizce karşılığı Augmented Reality (kısaca AR) olan artırılmış gerçeklik kavramı, gerçeklik ile sa-

nallık arasında zengin bir ortam oluşturmak amacıyla kullanılan pek çok tekniği, aracı ve yöntemi kap-
samaktadır. AR teknolojileri kullanıcılara gerçek ve sanal nesnelerin iç içe girdiği canlı ve etkileşimli bir 
ortam sunmaktadır. Kullanıcılar birbirleriyle ilişkili olan gerçek ve sanal nesneler ile doğrudan etkileşime 
geçebilmektedir (Kayabaş, 2011, s. 181). Bugün artırılmış gerçeklik uygulamaları gelişmiş ülkelerin eğitim 
sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. En çok rastlanan kullanım şekli en basit haliyle, kitapta yer alan 
bir görselin tetikleyici olarak belirlenerek görselle ilintili video, animasyon veya simülasyon çalışmasının 
telefon veya tablet kullanılarak oynatılmasıdır. 

İçerisinde bulunduğumuz çağı en tanımlayıcı kelime şüphesiz ki iletişimdir. Tarihin hiçbir evresinde 
insanlar bu kadar hızlı iletişim kurmamış ve bilgiye bu kadar hızlı erişememiştir. Tüm bu olanaklar internet 
ve web teknolojisi sayesinde mümkün olabilmiştir. Web teknolojilerinin günümüzde ulaştığı nokta yeni 
medya platformlarının geniş kitlelerce kullanılmasını sağlamıştır. Statista verilerine göre bugün dünya üze-
rinde 4.4 milyar aktif internet kullanıcısı bulunmaktadır (bit.ly/33YveIc, 02.12.2019). Dünyanın en büyük 
şirketleri arasında Amazon ve Facebook gibi yeni medya platformları yer almaktadır. Bu platformların 
gelişmesi sürecinde yazılım ve algoritmaları kadar arayüz tasarımları da oldukça önemli bir yer tutmakta-
dır. Tüm bu veriler ışığında grafik tasarımın veya gelişmiş ülkelerdeki yeni çerçevesiyle görsel tasarımın 
geleceğinin dijital mecralarda olduğu muhakkaktır.

Tasarım alanında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından olan İngiltere’deki Royal College of Art 
ve Amerika’daki Rhode Island School of Design’da yer alan lisans eğitimi düzeyindeki bölümler incelen-
diğinde, grafik tasarım bölümünün yanı sıra görsel iletişim tasarımı, dijital medya ve yeni medya bölümle-
rinin varlığı dikkat çekmektedir. Bu bölümlerin öğretim planlarında yer alan web tasarımı, arayüz tasarımı, 
etkileşim tasarımı, web programlama, interaktif metin, interaktif ses ve görüntü, kinetik tipografi, deneyim-
sel tasarım, dijital arabirim tasarımı, hareketli görüntü ve dijital 3d tasarım gibi derslerin ders içeriklerine 
bakıldığında; HTML, CSS, JavaScript ve jQuery gibi kodlama dillerinin yanı sıra Adobe Photoshop, Illust-
rator, InDesign, After Effects, Final Cut ve Ableton Live gibi programların da öğretildiği görülmektedir.

Ülkemizde grafik tasarım eğitimi veren kurumların başında üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin 
Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik Tasarım bölümleri gelmektedir. Bunun yanında genellikle özel üniversite-
lerin İletişim Fakültelerinde Yeni Medya, Sinema ve Dijital Medya, İletişim Tasarımı ve Medya gibi bölüm-
ler de yer almaktadır. Fakat bu bölümlerin ana amacı tasarım ve estetik disiplin sağlamak değil iletişim odak-
lı kavramsal öğretim sunmaktır. Bu bölümler arasında en köklü ve prestijli olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’ne ait 2018-2019 öğretim planı incelendiğin-
de, yeni medya platformlarının tasarımına yönelik hiçbir zorunlu ders olmadığı, deneysel tasarım, etkileşimli 
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çoklu ortam ve hareketli görüntü tasarımı derslerinin de seçmeli ders kontenjanında verildiği görülmektedir. 
Öte yandan ders içeriklerinde öğretilmesi planlanan herhangi bir kodlama dili veya tasarım programı lis-
tesine ulaşılamamıştır. Bir diğer örnekte ise, Türkiye’deki ilk Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden olan 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün öğretim 
planı incelenmiştir. Burada da yeni medya platformlarının tasarımına yönelik olarak zorunlu dersler arasında 
sadece İnternet Arayüz Tasarımı ve İnteraktif Grafik Tasarım dersleri görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler
Son yıllarda dünya genelinde internete erişimin büyük bir hızla artması beraberinde yeni medya plat-

formlarının da aynı oranda gelişmesine olanak sağlamıştır. Bugün Facebook, Amazon ve Google gibi yeni 
medya platformlarının mali değeri ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin ekonomik büyük-
lüğünden daha fazladır. Bu gelişmeler çerçevesinde alanında uzmanlaşmış nitelikli tasarımcılara olan ih-
tiyaç her geçen gün artmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu ihtiyaca yönelik sosyal devlet politikalarıyla adım-
lar atarak tasarıma ve tasarımcıya sahip çıkmaktadırlar. Ülkemizde de başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumların tasarıma yönelik destek ve teşvikleri olsa da, 
halk üzerinde tasarım kültürünün tam olarak yerleşebilmesi için eğitim politikalarında da bu desteğin yer 
alması gerekmektedir. 

Global ölçekte yeni medya uygulamaları geliştirebilmek ve ülkemize katma değer üretmek için dünya-
daki örneklerde olduğu gibi, ülkemizde de üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı olmak kay-
dıyla Dijital Medya, Yeni Medya ve Medya Tasarımı gibi bölümlerin açılarak, öğrencilerin hem kavramsal 
konularda hem de nitelikli tasarım disiplini edinme konusunda desteklenmesi ve mezuniyetleri sonrası 
alanında uzman tasarımcılar olarak meslek hayatına hazırlanmaları gerekmektedir. Bu amaç doğrultusun-
da teknolojinin her geçen gün geliştiği de göz önünde bulundurularak, Güzel Sanatlar Fakültelerindeki 
Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı gibi mevcut bölümlerin öğretim planları günümüz teknolojik 
gelişmelerine cevap verebilecek nitelikte her yıl yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi önerilmektedir. 
Bu bölümlerin öğretim planlarına Çokluortam Tasarımı, Web Programlama, Mobil Uygulama Tasarımı, 
Etkileşim Tasarımı, Deneyimsel Tasarım ve Dijital Arabirim Tasarımı gibi derslerin zorunlu ders olarak 
eklenmesi ve HTML, CSS, Javascript gibi kodlama dillerinin de alan uzmanı öğretim elemanı tarafından 
en azından giriş seviyesinde öğretilmesi oldukça faydalı olacaktır. 

Bölümlerin mevcut fiziki ve donanımsal yeterlilikleri ile atölye koşullarının çağımıza uygun nitelikte ve 
teknolojik yeterlikte olması büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte öğretim elemanının yazılımsal, 
donanımsal ve kavramsal olarak alanıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştir-
mesi ve yeniliklere açık olması, nitelikli ve sektöre hazır mezunlar vermek için son derece kıymetlidir. Bu 
amaç doğrultusunda, öğrenciyi derse hazırlamak ve öğretimi boyutlandırarak kalıcı hale getirmek için, 
çokluortam öğelerinden yararlanarak etkileşimli ders kaynakları ve sunumları hazırlamak faydalı olacaktır. 
Herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan bu tarz nitelikli kaynakları hazırlayabilmek için Apple 
firmasının ürettiği iBooks Author uygulaması önerilebilir. Öte yandan bahsi geçen bölümlerin fiziki ve 
donanımsal yeterlilikleri ve atölye koşulları bir başka araştırmanın konusu olabilir.   

Kaynakça
AKBULUT, U. (2009). Matbaayı Gutenberg Değil Çinliler Keşfetti. https://bit.ly/2DZx4m1 adresinden erişilmiştir.

Aslan Odabaşı, H. (2006). Grafikte Temel Tasarım. İstanbul: Yorum Sanat Yayınları.

Aslıer, M. (1982). Grafik Sanatlar Tarihi ve Yorumlar. İstanbul: M.Ü. GSF Yayınları.

Bayrak, H. (2019). 2019 Türkiye İnternet Kullanım ve Sosyal Medya İstatistikleri. https://bit.ly/36hhtdZ adresinden 
erişilmiştir.

Becer, E. (2009). iletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi.

Bedir Erişti, S. (2018). Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.

Begtimur, M. E. (2018). İlk Matbaanın Mucidi. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi(12), 160-168.

Bilgin, H. (1992). Grafik Sanatlarda Üretim Teknikleri ve Çağdaş Teknoloji. II. Ulusal Sanat Sempozyumu. Ankara: 
Hacettepe Üniversitesi GSF Yayınları.



Samed SAKMAN • 479 

Chapman, C. (2011). The Smashin Idea Book. Chichester: Wiley.

Kayabaş, İ. (2011). Artırılmış Gerçeklik. In E. Mutlu, Yeni İletişim Teknolojileri (pp. 180-199). Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi.

Saraç, H. (2016). Geçmişten Günümüze Nevşehir’in Matbaa Tarihi ve Matbaanın Nevşehir’deki Serüveni. Akademik 
Bakış Dergisi(57), 221-245.

Shaw, P. (2018). Who Coined the Term “Graphic Design”?  https://bit.ly/2rp3YKb adresinden erişilmiştir.

Statista. (2019). Global digital population as of October 2019. https://bit.ly/33YVeIc adresinden erişilmiştir.

Statista. (2019). Spending on advertising in Turkey from 2007 to 2019, by Medium. https://bit.ly/2DY6tWJ adresinden 
erişilmiştir.

Tansuğ, S. (2011). Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Weill, A. (2007). Grafik Tasarım. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.





V. TERZİOĞLU • 481 

ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİ ESERLERİNDE MÜZİKSEL İFADENİN TEMEL 
ÖGESİ OLARAK ARMONİ (STİLİSTİK ANALİZ)

Dr. Öğr. Üyesi V. TERZİOĞLU1

Öz
Profesyonel besteleme sanatı üzerine kurulmuş olan uluslararası sanat müziği, dünya müziğinin önemli 

bir alanını oluşturmaktadır. Bu alanın önemini ve müzik tarihindeki yerini belirleyen unsurlar ise farklı 
dönemlerde bestelenmiş ve günümüze kadar ulaşmış çeşitli yazılı eserlerdir. Müzik tarihinin her dönemin-
de besteleme pratiğine ilişkin kalıplaşmış yöntemlerin yanı sıra yeni bakış açıları ve yeni besteleme yön-
temleri üretilmiştir. Günümüzde ise uluslararası sanat müziği alanında yüzyılların birikimi olan besteleme 
prensiplerinden yine de faydalanılmakta ve bunlar uygulanmaktadır. 

Uluslararası sanat müziği türlerindeki müziksel anlatım ögelerine bakıldığında ise en çok göze çarpan 
ve ekolden ekole, besteciden besteciye, eserden esere değişen, sürekli çağın gereksinimini ve bestecinin 
kültürel aidiyetini canlandıran unsurun armoni olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu çalışmanın amacı; farklı dönemlere ve ekollere ait olan bestecilerin eserlerindeki armonik üslûplarını 
inceleyerek armoninin müziksel ifadenin üzerinde yarattığı etkinin önemini vurgulamaktır. 

Çalışmada yer alan farklı dönem ve ekollere ait olan eserlerin armonik yapısının incelemesinde, eser 
analizi ve Survey yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Yapılan stilistik analiz sonucunda, farklı müzik kültürlerini ve dönemlerini temsil eden müzik eserlerin-
de müziksel ifadenin temel taşını armoninin oluşturduğu tespit edilmiştir. Uluslararası sanat müziği eser-
lerinde stilistik bütünlüğü sağlayan en önemli ögenin armonik yapı olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. 
Böylelikle çalışmanın amacı doğrultusunda yapılan inceleme, uluslararası sanat müziği eserlerinde hem 
dönemin önemli stilistik “taleplerini” yansıtan hem de bestecinin kültürel aidiyetini aktaran temel unsurun 
armoni olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Uluslararası Sanat Müziği, Armoni, Besteleme Yöntemi, Müziksel İfade.

HARMONY AS THE BASIC ELEMENT OF MUSICAL EXPRESSION 
IN INTERNATIONAL CLASSICAL MUSICAL WORKS (STYLISTIC 

ANALYSIS)

Asst. Prof. Dr. V. TERZİOĞLU2

Abstract
International classical music which is based on the art of professional composition constitutes a signi-

ficant field of the world music. The elements determining the importance of this field and its place in the 
music history are various written works that were composed in different ages and reached the present day. 
As well as the formulaic methods on composition practice, new perspectives and new composition methods 
were invented in every period of music history. In today’s world, the composition principles which are the 
accumulation of hundreds of years are still benefited and practiced in the field of international classical 
music. 

When the musical expression elements in the genres of international classical music are considered, it 
is possible to say that Harmony is the most remarkable element and it always vivifies the requirements of 
the age, which differ from one composer to another, from one piece of music to another, and the cultural 
concerns of the composer.  

1 Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, vefa.terzioglu@atauni.edu.t
2 Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Department of Music Sciences, vefa.terzioglu@atauni.edu.tr
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The aim of this study is to emphasize the importance of the influence created by harmony on musical 
expression by analyzing the harmonic modes of composers from different ages and schools in their works.

Work analysis and survey methods were used in analyzing the harmonic forms of the works, which are 
involved in this study, that belong to different ages and schools.

As a result of the conducted stylistic analysis, it has been determined that the key stone of the musi-
cal expression in music works, which symbolize different music cultures and ages, is harmony. Finding 
showing that the most significant element that provides stylistic unity in international classical music works 
is the harmonic form were reached. In this way, the analysis done in accordance with the study has put 
forward that the basic element that both reflects the stylistic “demands” of the time, and the cultural concer-
ns of the composer is harmony in international classical music works. 

Key Words: International Classical Music, Harmony, Composition Method, Musical Expression.

Giriş
Müzik tarihinin her döneminde uluslararası sanat müziği, belirli estetik prensiplerine hizmet eden çok 

sesli homofonik ve/veya polifonik prensiplerinin geliştirme ve uygulama alanını oluşturmuştur. “Avrupa 
çok sesliliğin gelişim tarihin tümü ile yatay melodik ögeleri ile dikey armonik ögelerin birbirleri ile karşı-
lıklı etkileşimi üzerine kurulmuştur.”(Nikolayeva, 2009: 6).

Her besteci kendi eserinin müziksel anlatım ögelerini tasarlamak maksadıyla müziksel ifade sistemini 
üretmiştir. Bu sistem dönemden döneme, besteciden besteciye, ekolden ekole farklılık göstermekle beraber 
“önceki” ile “sonraki” kategorilerin arasında bir köprü veya bağ oluşturmuş, gelenek ve yenilik (Nikolaye-
va, 2014:14) kavramlarını içinde barındıran bir sistem olarak kendini göstermişti. 

Müziksel ifade sistemi içerisinde ses sistemi/makam, ezgi, armoni, ritim, tını gibi ögeler yer almaktadır. 
Her bestecide tamamen bireysel olarak tasarlanan bu sistem, aynı zamanda dönemin ve ekolün uyguladığı 
prensipler doğrultusunda oluşur. Dolayısı ile dönem veya ekol için tipik olan müziksel anlatım prensipleri, 
bestecinin oluşturduğu müziksel ifade sistemi sayesinde özgün ve diğerlerinden farklı sanatsal sonuçları 
meydana getirir.

“Karşılıklı etkileşim süreci, Yenilik ve Gelenek, Bireysel ve Genel kategorilerinin uygulamasında büyük 
rol oynar. Yenilik olarak nitelenen bir prensip farklı farklı bestecilik pratiklerinde yer aldıktan sonra artık 
geleneksel bir prensip olarak kabul edilir ve böylece bu prensip diğer bestecinin özgün stilistik sistemlerin-
de işlenebilir hâle gelir.”(Nikolayeva, 2009: 14). 

Çalışmada incelenecek olan eser örnekleri Romantik ve Çağdaş Dönem bestecilerine ait piyano yapıt-
larından oluşmaktadır. Silsile şeklinde bestelenen bu eserlerin yanı sıra süit elementlerini taşıyan ve film 
için tasarlanmış olan “Senfonik Gravürler” türüne ait fakat piyano versiyonu ile de bilinmekte olan eser de 
incelenmektedir. Bu eserlerin, kendi dönemi için birçok açıdan yeni yaklaşımlar sergileyen yapıtlar olduk-
larını kabul edilmekle birlikte sonraki kuşak bestecileri için de bir nevi model eserler şekline geldiğini de 
vurgulamak gerekir. 

Müziksel ifade sisteminin ögeleri arasında en çok yenilik ve gelenek kavramlarını birleştiren ögenin 
armoni olduğunun altını çizmekte olan bu çalışma, yukarıda belirtildiği üzere farklı dönem ve bestecilere 
ait eserlerin armonik analizi ile sınırlıdır. Çalışma dünya piyano repertuvarında önemli bir yere sahip olan 
P. Çaykovski’nin “Mevsimler” adlı piyano silsilesinden “Ekim. Güz Şarkısı”; M.Musorgski’nin “Bir Sergi-
den Tablolar”, piyano silsilesinden “Bogatırskiye Vorota” ve G.Garayev’in “Don Kişot Senfonik Gravürle-
ri”nin piyano transkripsiyonundan “Seyahat” isimli eserlerini incelemektedir.

1. Armonide Dönem ve Ekol Etkileri
Armoni, polifoni sanatının içerisinde gelişmiş çok sesli anlatım unsuru olarak üzerinde dönemin ve 

ekolün etkilerini taşımaktadır. Diğer taraftan armoni, dönemi ve ekolü temsil eden stilistik kodlar içermekle 
birlikte bestecinin özgün besteleme stilinin oluşturulmasında büyük rol oynar. Besteci kendi armonik sti-
linin esas ögelerini tasarlarken bunu sadece kendini ifade eden yeni armonik arayışları ön plana çıkararak 
değil, daha önce yapılmış ve armonide bir nevi norm haline gelmiş olan temel unsurları göz önünde bulun-
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durarak gerçekleştirir. Söz konusu geleneksel unsurlar: Armonik strüktür ve form ilişkisi, partilerin yürü-
yüşü, tonal merkez kavramının uygulanması şeklinde sıralanabilir.

“Tarihsel olarak bazı dönemlerde armonik sistem hemen hemen tüm bestecilerde sabit bir norm olarak 
görülmüştür (örneğin Viyana klasiklerinde). Bu durumda bestecinin özgün stilini ön plana çıkaran esas öğe 
armoni değil, eserdeki melodik doku olur. Diğer dönemlerde ve özellikle ulusal bestecilik ekollerin geliştiği 
Romantik Dönem’de, bireysel armonik sistemlerinin çoğalması söz konusu olmaya başlamıştı (örneğin 
F.Liszt, R.Wagner, P.Çaykovski, E. Gieg, A. Skryabin, S.Rahmaninov gibi bestecilerin özgün armonik 
stillerinin ön plana çıkması dönemin armonik arayışlarının doğal sonucuydu).” (Nikolayeva, 2009: 8).

Klasik Dönem’de armoni kendi fonksiyonel ve strüktürel özellikleri ile çok net bir şekilde dönemin ve 
ekolün (Viyana klasikleri) estetik normlarını aktarmıştı. Söz konusu normlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• T-D fonksiyonlarının belirginleşmesi,

• Kadans çeşitliliğin çoğalması,

• Akor bağlanışlarındaki partilerin yürüyüşleri,

• Form çeşitliliğin oluşmasında armoninin önemli bir rol üstlenmesi.

“Barok müziğin armonik dikey ve yatay üslubu, yerini Klasik müziğin   ‘gelişimli armonik üslubu’na bı-
rakmıştır.(…) Zengin bir polifoni yerine ezginin merkez olduğu bu müzikte, ritim kışkırtıcı öğe olarak büyük 
bir önem taşımaktadır.(…) Üç sesli tonal akor sisteminin, Kadans’larındaki tonik-dominant ilişkisinde, ton 
değişimleri, kromatizm ve disonanslar da katılarak, gerilim ve renkler arttırılmış, Barok biçimlerinin dikey 
çalışılmış “sürekli bas”ların yerini, ayrıntılı eşlikler almıştır.” (Pamir, 2000 : 25).

Romantik Dönem’de ise besteciler Klasik Dönem’in armonik prensiplerini geliştirerek hatta bu ko-
nuda Geç Beethoven Dönemi’nin buluşlarını benimseyerek müziksel ifadenin merkezine armoniyi 
yerleştirmişlerdi. Diğer taraftan ulusal ekollerin geliştiği bir ortamda bestecilerin armonik üslûbu özellikle 
geleneksel halk müziği ile dini müzik unsurlarından beslenmiştir. Romantik Dönem’e ait olan tek bir ar-
monik üslûbun olmaması ise bu dönemde ulusal ekollerin ve armoniye bireysel yaklaşımların çeşitliliği 
ile açıklanabilir. Ulusal ekollerin içerisinde uygulanan estetik normlar besteciler tarafından kendi özgün 
armonik stilleri içerisinde çözümlenmiştir. Örneğin; “Moguçaya Kuçka” (“Rus Beşleri”) besteci toplulu-
ğunun üyelerinden her biri kültürel aidiyetini kendine özgü armonik üslûbu çerçevesinde güçlü bir şekilde 
yansıtmayı başarmıştı. Grubun üyeleri kendi armonik üslûbunu halk müziğinin ve/veya Rus romans’ının 
ezgisel potansiyelinden ve Rus Ortodoks dini şanlarının anlatım ögeleri ile modal strüktürlerinden üretmiş-
lerdi. Fakat her bestecinin kendi armonik stilinin belirginleşmesi yolunda “geleneksel unsurların bir düşün-
ce prensibi olarak kullanılması” (İvanova, 2005: 11) hususu eserlerine eşsiz armonik zenginlik katmıştır.

Rus bestecilerinin müziksel anlatım üslûbunun Rus halk müziği ile dini müziğinden etkilenmiş olması 
konusu bu bestecilere ait eserlerin ezgisel ögeleri dışında özellikle armonik strüktürlerine yansımıştır. 

“Rus armonisi kendi prensiplerini bir taraftan kilise şanlarına, diğer taraftan ise halk müziğine da-
yandığı için böylece Batı armonisi ile en önemli stilistik farklılığını oluşturulmuştur. Fakat bu stilistik 
farklılığın en önemli sebeplerinden biri de Rus armonisinin sırf kilise müziği anlatım öğelerinden en çok 
etkilendiği olgusu olabilir. Çünkü eski Rus kilise şanları yüzyıllar içerisinde yazılı olarak muhafaza edilmiş 
ve bu müziğin en eski form ve türleri bile bu sayede günümüze kadar ulaşabilmiştir.”(Solovyeva, 2008: 4).

Sovyet Dönemi’nde ise özellikle geleneksel halk müziği, bestecilerin eserlerinde merkezi bir yere sahip 
olmuştur. Halk müziğinin modal veya makamsal yapısının çağdaş armonik tınıları ile harmanlanması yeni 
armonik üslûpları meydana getirmiştir. Sovyet bestecilik modelinde dini müziğe yer verilmemesi (herhangi 
bir dini içerikli müziksel materyalin kullanılması yasak olması), bestecileri özellikle halk müziğinin mo-
dal veya makamsal strüktürlerinin derinlemesine incelenmesine sevk etmişti. Bu şekilde ortak ideolojik 
platformu (Sosyalist gerçekçi sanat) üzerinde kurulan ve kültürel açıdan önemli bir zenginliğe sahip olan 
Sovyet müziği kavramı ortaya çıkmıştır. Sovyet Dönemi’ni temsil eden ulusal bestecilik ekolleri, özellikle 
milli müzik unsurlarına büyük önem vermiş, armonik üslûplarını da bu çerçevede oluşturmuşlardı. 
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2. Bulgular ve yorum
İncelenen eserlerin üslûbunu ve tematik gidişatını belirleyen ögenin armonik öge olduğunu vurgulayan 

bu çalışmada seçilen eserlerin analizi, ilk bölüm veya ilk cümle ile sınırlandırılmıştır. 

Söz konusu eserlerin program unsurlarının armonide yansıma şekilleri besteciden besteciye farklılık 
göstermekle birlikte her besteci kendi kültürünün veya başka kültüre ait unsurların müzikal potansiyelini, 
özellikle eserlerinin armonik yapısına yüklediğini görmek mümkündür. 

2.1. P. Chaikovsky’nin “Ekim. Güz Şarkısı” Eserinde Mevsim İmgesinin  Aktarılmasında 
Armoni

Rus müziğinin dâhiyane bestecisi P. Çaykovski, “Rus Beşleri” grubuna dâhil olmamakla birlikte ya-
pıtlarında ulusal müzik stilini kendine özgü bir şekilde yansıtabilmiş ve bu konuda “Rus Beşleri” grubu 
bestecilerinin yanı sıra Rus müziğinin önemli bestecisi olarak tarihe geçmiştir.

“Büyük ezgi ustası olarak bilinen Çaykovski, ezginin güzelliğini eserin armonik düzenine feda edebile-
ceğini açıkça söylemişti.” (Holopov, 1965: 93).

Holopov’a göre Çaykovski’nin eserlerinde armoni hem program unsurlarının aktarılmasında hem de 
müziksel ifadenin güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Çaykovski kendi eserlerinde sanatsal imgenin akta-
rılması adına bir nevi besteleme metodu haline gelmiş bir yol izler: eserin “tematik çekirdeği” niteliğinde 
olan bir materyali oluşturarak eserdeki tüm makamsal ve armonik yönlerini belirler. Böylelikle besteci 
eserin tematik ve özellikle armonik unsurlarının çoğunu bu ilk “tematik çekirdeği”nden üretir (Holopov, 
1965: 101).

Çaykovski’nin piyano için bestelediği “Mevsimler” silsilesinin içinde yer alan “Ekim. Güz Şarkısı” adlı 
eserinin taşıdığı program unsurlarının büyük ölçüde armonik ögesine yansıdığını görmek mümkündür. Re 
minör tonunda yazılmış olan bu eserde besteci ilk ölçülerden itibaren doğanın ekim ayındaki durağan ve 
sakin oluşunu armonik pedal ile aktarır. Bu pedalın üzerine eklenen ezgi ise güz mevsiminin içinde taşıdığı 
imgelerin (yalnızlık, hüzün) insanın üzerinde bıraktığı melankoli etkisini aktarmaktadır.  Ezgi burada ar-
monik temelinin üzerine gecikmeli olarak girer ve böylece şarkı kısmı meydana gelir. Ezgisel öge tümü ile 
armoninin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilebilir. Mevsim ve doğa unsurunun müziğe yansıması ise 
bütünü ile eserin armonik ögesinde yer alan buluşlar sayesinde ön plana çıkar. 

Tonik pedalın üzerine Tonik-Dominant 7’li-Tonik akorları art arda gelir. Ezgiyi oluşturan sesler ise en 
üst partide “yankı” efektini meydana getirir. Esas temayı oluşturan dört ölçülük cümlenin armonik doku-
sunda IV. derece tonuna geçiş Bas partisinin tizleştirilmesi sonucunda kurulan Dominant 6/5→ IV (I) akoru 
ile gerçekleştirildikten sonra IV. derece tonda (sol minör) ve yine armonik pedal üzerinde T-V4/3 -T6 akor 
bağlantısı yer alır. Bu gibi tonal geçişler iki tonun T-S yakınlığı sayesinde ton değişimi olarak değil, armo-
nik tonlama, renklendirme olarak değerlendirilebilir. Sol minörden re minöre dönüş ise IV. derece akordan 
sonra re minör’deki II4/3 akorunun duyurulması ve cümlenin re minörde yarım bitişle sonlandırılması ile 
gerçekleşir.

Görsel 1: P.İ. Çaykovski, “Mevsimler” Piyano Silsilesinden “Ekim. Güz Şarkısı”
Kaynak: https://primanota.ru/chaikovskii-petr-ilich/oktyabr-osennyaya-pesn-op37b-no10.htm
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İlk ölçülerden gözlemlendiği üzere Çaykovski bu eserde: “Homofonik yapısına sahip ve 
Rus romansı için tipik olan melodik anlatımını (…) imitasyon elementlerini içeren polifonik ve 
heterofonik  anlatımı ile birleştirmiştir” (Mazel, 1979 : 51).

2.2. M. Mussorgsky’nin “Bogatırskiye Vorota” Eserinde Kültürel Unsurunu Aktarılmasında 
Armoni

“Rus kilise müziği ile halk müziğinin profesyonel klasik müziği üzerinde etkisi en çok M. Glinka yapıt-
larının armonisinde hissedilmektedir. Glinka’dan sonra ise bu etkileşimi sergileyen diğer Rus bestecisi ise 
M. Musorgski olmuştur.” (Solovyeva, 2009: 4).

Musorgski’ye ait “Bir Sergiden Tablolar” adlı piyano silsilesinden “Bogatırskiye Vorota” (“The Great 
Gate of Kiev”) isimli eser, V. Hartman’ın çizdiği tablodan esinlenmiştir. Rusya’nın ulusal mirasının imgesi 
haline gelmiş olan kilise ve çan kültürü, bestecinin geliştirdiği armonik üslûp sayesinde eserin müziğinde 
vücut bulmuştur.

Görsel 2: M. Musorgski, “Bir Sergiden Tablolar” Silsilesinden “Bogatırskiye Vorota”
Kaynak: http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/sbornik-fortepiannih-sochinenii4/

L. Mazel’in Rus bestecilerinin melodik yapısına yönelik yaptığı bir yorumun, Musorgski’nin eserinde 
ön plana çıkan armonik üslûbu için de geçerli olduğu söylenebilir: 

“Melodinin ulusal unsurlarını ön plana çıkaran husus onun makamsal yapısıdır. Örneğin Rus ve Sovyet 
bestecilerinin eserlerinin ezgisel yapısının özellikleriRus halk müziğine özgü modal kuruluşuna bağlanabilir. 
Söz konusu modal yapıyı meydana getiren elementlerin arasında ezginin içerisinde Majör ile ilgili minörün 
bir arada uygulanması, pentatonik dizisinin trikord motiflerinin kullanılması, miksolidyen, doryen, frijyen ve 
doğal minörün ezginin makamsal temelinde yer alması gibi hususlar sayılabilir.” (Mazel, 1979: 69).

Armonik yapı burada bestecinin ait olduğu Rus kültürünün manevi zenginliğinin aktarılmasında önemli 
bir rol üstlenmektedir. Eserin ilk sekiz ölçüsünde Batı armonisindeki yaklaşımların dışına çıkan bir fonk-
siyonel strüktür meydana gelir:

III-II-I-VI-VII-V

Sekiz ölçülük cümlesinin hiçbir yerinde IV. derece akoruna rastlanmamaktadır. Diğer taraftan ezgisel 
unsur, inici armonik yürüyüşlerine zıt yönde gelişmekle birlikte çıkıcı armonik yürüyüşlerinden üretilir:

Sağ ve sol el partilerinde dört sesli akorlar yer alır. Mazel’in bahsettiği trikord yürüyüşleri (sol el için: 
Sol-Fa-Mi bemol ve Do-Re-Si bemol) eserin ilk sekiz ölçüsünde kolaylıkla tespit edilebilir. Musorgski’nin 
bu eserinde kültürel unsurunu oluşturan ögelerin net bir şekilde ortaya çıkmasının sebebi eserdeki armonik 
elementin Rus halk müziğinin modal özelliklerinin üzerinde kurulmuş olmasıdır. Eserin ilk cümlesinde 
klasik anlamda yarım bitişin ortadan kalkması, IV. derece akorunun duyurulmaması, ezgisel ögesinde sürekli 
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aynı motif tekrarının yer alması, tematik materyalin Rus modal sisteminin unsurlarını taşıması, eserdeki kül-
türel unsurun ön plana çıkmasını sağlayan etkenler olarak sıralanabilir. Ayrıca Musorgski’nin bu eserde kilise 
şanını andıran motifin sürekli yenilenmesi besteciyi besleyen kültürel mirasının bir diğer önemli unsurunu 
yani Rus dini müziğini, müziksel anlatımının vazgeçilmez parçası hâline getirir. “Ortodoks dini kültürünün 
yansıması olarak Rus dini şanlarının Musorgski’nin eserlerinde genişçe yer alması, bestecinin kendi dinine 
ve kültürüne sıkı bir biçimde bağlı olduğunu göstermektedir.” (Solovyeva, 2009: 4). Söz konusu unsur, beste-
cinin kilise modu üzerinde kurduğu armonik yapı sayesinde daha da yalın bir şekil almıştır:

Görsel 3: M. Musorgski, “BogatırskiyeVorota”, Koral Motifi
Kaynak: http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/sbornik-fortepiannih-sochinenii4/

2.3. G. Garayev’in “Don Kişot” Adlı Eserindeki Program Unsurunun Yansımasında Armoni

G. Garayev Azerbaycan bestecilik ekolüne ait olan bir besteci olmakla beraber Rus ve Sovyet bestele-
me tekniğini en çok benimsemiş bir besteci olarak tanınmaktadır. Garayev, kendi eserlerinde Azerbaycan 
geleneksel müziği ile derin bağ kurmuş bir besteci olarak yaşadığı dönemin yeni besteleme tekniklerini de 
uygulamıştır. 

M. de Cervantes’e ait olan “Don Kişot” başlıklı romanın üzerine bestelenen “Don Kişot Senfonik Gra-
vürleri”nde G. Garayev, Sovyet kültürünün ve kendi ulusal mirasının dışında olan (İspanya) bir konuyu ele 
almıştır. Bestecinin bu yapıtında görsel imgenin müziğe tüm gerçekçiliği ile yansıması için armoni başta ol-
mak üzere müziksel ifade unsurlarının tümünün kendine özgü bir üslûpla uyguladığını görmek mümkündür.

G. Garayev’in “Don Kişot Senfonik Gravür”lerinin piyano transkripsiyonun ilk eseri olan “Seyahat” 
on bir ölçülük giriş ile başlar. Bu giriş 5+5+1 şeklinde ifade edilebilecek bir strüktürü meydana getirir. İlk 
ölçü eserin yazıldığı 4/4 ölçü sisteminin dışında, 5/4 metrik organizasyona sahiptir. Eser la minör tonunda 
olmasına rağmen giriş bölümü la bemol minör akorları ile başlar:

T-VI-VII (nat.)-IV(maj.)-II-I

Görsel 4: G. Garayev, “Don Kişot Senfonik Gravürleri”, “Seyahat”, Piyano Transkripsiyonu
Kaynak: Azerbaycan Devlet Konservatuarı Kütüphanesi, Azerneşr, Bakü, 1964.
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La bemol minör toniğinin üzerine tizleştirilmiş 7’li sesin eklenmesi ve bu sesin özel ritmik deseni ile 
yürütülmesi sayesinde armoniden kaynaklanan fakat gittikçe “özgürleşen” bir ezgisel unsur meydana gelir. 
İlk beş ölçüden sonra eserin esas “tematik çekirdeği”nin unsurlarını taşıyan yeni bir motif sergilenir. Bu 
motifin 5’li/4’lü aralık kombinasyonunu ön plana çıkardığını,  la minör tonunun tonik sesinden kurulma-
sına rağmen la minör tonal duygusunu vermediğini ancak makamsal bir yapıya sahip olduğunu görmek 
mümkündür. Diğer taraftan bu motifin içerisinde tam 5’li dizinini içeren bir armonik yapının yer aldığı 
görülmektedir:

La bemol minör tonunda V. derecede B7 akorunun 2. çevrimini uygulayan besteci, bu akor üzerine giri-
şin ikinci kısmında bir nevi “marş armonik” strüktürünü andıran bir motif kurmuştur:

Giriş materyalinin la bemol minör ile la minör tonlarının arasında “dolaşma”sı ve bu tonlara ait akor-
ların klasik yapının dışında olmaları, eserin bu kısmında program unsurlarının müziğe orijinal üslûbu ile 
yansımasını gösterir. “Seyahat” adlı eserinin giriş bölümündeki armonik yapısında yer alan akorların yine 
de tonal müzik kuralları içerisinde tasarlanmış olmaları ve ait oldukları tonların sadece yarım ses uzak-
lıkta olması, bestecinin görsel imgesinin müziğe yansıma metodunun önemli bir unsuru olarak görmek 
mümkündür. Söz konusu yarım seslik fark ve aynı zamanda sürekli “kayan” armoniler, başkahraman (Don 
Kişot) figürünün ufukta belirmesini hatta bir nevi “göz yanıltması” efektini de ifade etmesi için Garayev’in 
armoni anlamında önemli bir buluşu olarak değerlendirilmelidir. 

On bir ölçü kadar kısa bir süre içerisinde “uzaktan-yakına” doğru süren seyir, on ikinci ölçüde esas 
temanın la minör tonundaki girişi ile sona erer. Burada bestecinin sık sık kullandığı armonik gidişatının 
aniden yön değişmesi yöntemi yer almaktadır. Söz konusu yön değiştirme veya armonik “sürpriz” yön-
temiyle “kayan” armonilerin yavaşça la minör’ün toniğine dayanması, dinleyicide önceki kısmın aslında 
esas figürün “uzaktan yaklaştığını” ve müziksel olarak seyahatın “şimdi” başladığı fikrinin sabitleşmesini 
sağlamaktadır. 

Sonuç
Yapılan stilistik analiz sonucunda farklı bestecilere ait olan eserlerdeki program unsurlarının, doğrudan 

tematik materyallerin armonik yapısında yer aldığı tespit edilmiştir.

P. Çaykovski’nin “Ekim. Güz Şarkısı” başlıklı piyano eserindeki armonik öge, bir taraftan mevsim im-
gesini diğer taraftan “şarkı” içeriğini belirleyen bir unsur olarak ortaya çıkar. Bu eserdeki ezgisel ögenin, 
doğrudan müziksel anlatımdaki armonik ögeden türetildiği görülmektedir.

M. Musorgski’nin “Bogatırskiye Vorota” (“The Geat Gate of Kiev”) başlıklı eserinde Rus kültürünün 
simgesi hâline gelmiş kilise ile çan müziği, bestecinin eserdeki armonik ögeye yüklediği rolü sayesinde 
meydana çıkar. Kendi kültürüne ve dinine bağlı bir besteci olarak bilinen Musorgski, bu eserde Rus kilise 
müziği ile halk müziğini oluşturan unsurları (modal sistem, kilise şanları ve çan müziği) geliştirdiği özgün 
armonik dille aktarmıştır. Oluşturduğu armonik üslûp aynı zamanda bestecinin esinlendiği tablonun şiirsel 
imgesindeki azametini da vurgulamıştır.

G. Garayev’in “Don Kişot Senfonik Gravürleri” başlıklı yapıtındaki “Seyahat” adlı eserinin piyano 
transkripsiyonunun giriş bölümünün incelenmesi sonucunda, bestecinin program unsurlarını armonik yapı 
ile çözdüğü görülmüştür. Film için tasarlanmış olan bu müziğin bestecisi, sadece görsel imge için eşlik 
müziğini oluşturmakla yetinmemiş,  aynı zamanda görsel imgenin film dışında da canlı tutulmasını sağla-
yan, Cervantes’in yarattığı romanın bir nevi müzik versiyonunu bestelemiştir denebilir. “Seyahat” başlıklı 
eserinin sadece ilk on bir ölçüsünde sırf armonik öge sayesinde başkahramanın “uzaktan yaklaşması” efekti 
belirgin bir şekilde aktarılmıştır.
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FİNAL SINAVI ÖNCESİ MÜZİK TERAPİ UYGULAMASI

E. Ceylan ÜNAL AKBULUT1, R. Sevgi TAŞCI2

Özet
Müzik terapi tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir bilim dalıdır. Yüzyıllardan beri çok çeşitli uygula-

maların yapılmış olduğu bilinen Müzik Terapi tanımlaması,  geçtiğimiz elli yılda daha çok duyulur olmuş-
tur. Alanın özellikle her yaştan bireye hitap etmesi ilgiyi arttırmıştır. Müzik Terapi rahatsızlıkları gidermede 
kullanılan ilaç ya da diğer terapi türlerinin yanında ek tercih edilir duruma gelmiştir. Bu alanda ülkemizde 
yapılan çalışmalara bakıldığında günden güne artış gösterdiği görülmektedir. 

Araştırmanın amacı sınav öncesi kaygısı olan öğrencilerde  müzik terapi uygulamasının etkisini değer-
lendirme olarak belirtilmiştir. Anket yöntemi ile nicel bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada betimsel araş-
tırma yöntemi kullanılmıştır. Final Sınavı Öncesi Müzik Terapi Uygulaması isimli çalışma Yıldız Teknik 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Müzik Toplulukları Ana Sanat Dalı ve 
Duysal (Ses) Sanatları Anabilim Dalı, Form Bilgisi  ve Solfej Lisans öğrencileri ile yapılmıştır. Sonuç ola-
rak, sınav öncesi ve sonrası yapılan kaygı düzeyi ölçümlerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Bu çalışmanın 
müzik dışında eğitim gören diğer dallardaki Lisans öğrencileri için ayrıca uygulanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Final Sınavı, Sınav Kaygısı

MUSIC THERAPY SESSION BEFORE THE FINAL EXAMINATION

Abstract
Music therapy is a commonly accepted scientific discipline all around the world. It has been used in 

various techniques for  healing practice for centuries, in the last 50 years it’s getting more popular and well 
known. As It can be used for all age groups, this makes the music therapy a precious method.  For this 
reason it is preffered as an  integrative therapy method in combination of other medical curative methods. 
When we look at our country from this perspective, the studies about this subject are increasing day by day.

The main purpose of the research is to measure the effect of music therapy among the students who has 
pre exam anxiety. Short term anxiety inventory is used as the quantitave research method. In the study, a 
descriptive research model was conducted. The study named ‘The effect of music therapy session before the 
final examination’ was applied to the undergraduate students of Yildiz Technical University, Art & Design  
Faculty, Department of Music & Performing Arts before the exams of “Form Analysis in Tonal Music” and 
“Musical Skills”.

As a result it was found that the measurements before and after  the music therapy sessions were quite 
different. We can say that this method can be applicable to all undergraduate students of other faculties.

Keywords:  Music Therapy, Final Exam, Pre Exam Anxiety

Giriş
Stres insanların iç ve dış dünyaları tarafından tehdit edilip kafa tutma durumları ile karşı karşıya kaldık-

ları durumlar karşısında ürettikleri psikolojik, fizyolojik ve davranış reaksiyonları olarak ifade edilir. Kaygı 
da bir stres yanıtıdır. (Uğur, 2005: 15)

Kaygı tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Tetikte olunması için gelen bir uyarıdır. (Koca-
başoğolu, 2005: 181) Kaygı korkuya benzer bir duygudur. Kişi bunu içinde sanki kötü bir haber alacakmış, 
bir felaket olacakmış gibi nedeni tam belli olmayan, bir sıkıntı bir endişe duygusu olarak algılar ve tanımlar. 
(Öztürk, 1994: 264) Sınavlar da stres kaynağı olmaları nedeniyle kaygı yaratırlar. (Uğur, 2005:18)

1 Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ceylanunal@hotmail.com
2 Uz. Dr., Artı Danışmanlık, Aile Hekimi, Müzik Terapi Uzmanı rsevgi.tasci@gmail.com
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Sınav öncesi kaygı, dikkatini vermede zorlanma ve dikkat dağınıklığına yol açmaktadır. Bu nedenlere 
bağlı olarak sınav performansını düşürme riski oluşmaktadır.

Müzik Terapi, kişilerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak,iyileştirmek ve yeniden kazanmak 
için terapötik ilişki bağlamında müziğin bilinçli kullanımıdır. (Willig ve   Kammer, 2012: 134)

Amerikan Müzik Terapi Birliği 1980 yılında müzikle terapiyi “Zihin ve fizik sağlığının kazanılması, sürdü-
rülmesi ve düzeltilmesi için tedavi edici hedeflere ulaşmada uzmanlar tarafından müziğin sistemli bir şekilde 
kullanımı” olarak tanımlamıştır. (http//www.musictherapy.org,01.12.2019)

Türkiye’de ise Mevzuata göre müzik terapi şöyle tanımlanmıştır: Müzik terapisi konusunda ehliyetli bir profes-
yonel tarafından, müziğin ve müzik uygulamalarının, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçla-
rını karşılamada klinik ve kanıta dayalı kullanıldığı uygulamadır. (TCSB GETAT Mevzuatı, 2016: 197)

Müzik terapi tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir tamamlayıcı tıp dalıdır. Yüzyıllardan beri çok çe-
şitli uygulamalarının yapılmış olduğu bilinen Müzik Terapinin,  geçtiğimiz elli yılda adı daha çok duyulur 
olmuştur. Özellikle her yaştan bireye hitap etmesi ilgiyi arttırmıştır. Rahatsızlıkları gidermede kullanılan 
ilaç ya da diğer terapi türlerinin yanında tercih edilir duruma gelmiştir.

Müzik Terapi Yöntemleri: 

Yaratıcı Müzik Terapi ve Nordoff-Robbins Modeli 

Analitik Müzik Terapi ve Priestley Modeli 

Davranışsal Müzik Terapi ve Madsen Model 

Güdümlü İmgelem ve Müzik (GIM) - Bonny Modeli 

Serbest Doğaçlama Terapisi – Alvin Modeli 

gibi uygulama türleri mevcuttur.  (Sezer,2019:69-70)

Müzik terapide  müzikal parçalar, şarkılar, şarkı sözleri kullanılabileceği gibi çevresel sesler, enstrüman-
lar, doğaçlama, müzikal diyaloglar, ritm, beden perküsyonu, şarkı yazma ve kendi sesimiz kullanılabilir.

Çalışmanın Amacı 
Çalışmamızda yukarıdaki dayanaklardan yola çıkarak sınav öncesi  öğrencilerin kaygı düzeylerinin 

yüksek olacağı varsayımıyla hareket ederek uygulanacak müzik terapi seansı ile öğrencilerin kaygı düzey-
lerininin  azaltılması hedeflenmiştir.

Çalışmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Müzik Lisans öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemini ise, Yıldız Teknik Üniversi-

tesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Müzik Toplulukları Anasanat Dalı ve Duysal ( 
Ses ) Sanatları Anabilim Dalı, Form Bilgisi 2 ve Solfej 4 Lisans öğrencileri ile oluşturmuştur. 

Çalışmanın Yöntemi

Bu çalışmada ölçüm için betimsel yöntem kullanılmıştır. Veri toplamak için anket uygulanmıştır.

Kısaltmalar
MT: Müzik Terapi

Bulgular 

Ölçme  envanteri olarak Spielberger Durumluk kaygı envanteri kullanılmıştır. 20 sorudan oluşan ölçek-
te; 9 pozitif,11 negatif duygu durumunu belirten cümle kurulmuştur. Sorular için verilecek cevaplar dört 
kademede kategorize edilmiştir. Bunlar; “Hiç, Biraz, Çok, Tamamiyle” olarak ifadelendirilmiştir. Bu ölçek, 
kısa ifadelerden oluşan kendini değerlendirme türü bir ölçektir.
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Ölçeğin normal ve hasta örneklemleriyle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen güvenilirlik katsayıları-
nın. 83 ile 87 arasında değiştiği bildirilmektedir. (Aydemir ve Köroğlu, 2007)

Envanter değerlendirilirken olumlu ifade içeren cümlelerin (1,5,8,10,11,15,16,1,20) puanları ters çevri-
lerek olumsuzlarla toplanıp toplam kaygı düzeyi tespit edilmiştir. Sonuçlar 20 ile 80 arasında çıkabilmekte, 
39-40 puan kaygı için kritik seviye kabul edilmekte ve toplam puan arttıkça kaygı düzeyinin arttığı gözlem-
lenmektedir. (Spielberger ve diğerleri, 1983)

Daha önce ders günlerinde 15 dk. lık bir müzik terapi seansına girmekte olan öğrencilere yapılacak 
çalışma anlatılarak onayları alınmış ve  sınavdan 10 dk. önce içinde bulundukları kaygı düzeyini ölçmek 
amacıyla durumluk kaygı envanteri dağıtılarak yanıtlamaları istenmiştir. Yaklaşık 10 dk da yanıtlanan ölçek 
toplanmış ve ardından müzik terapi seansı başlatılmıştır.

15 dk. süren müzik terapi seansında  Yaratıcı Müzik Terapi Yöntemi uygulanmıştır. Seans sırasında Orff ens-
trümanları kullanılmış, her öğrenci kendi dilediği enstrümanı seçmiştir. Sırayla seçtikleri enstrümanı çalarak ken-
di duygularını ifade etmişlerdir. Daha sonra müzik terapistle müzikal diyaloga girerek karşılıklı enstrümanlarını 
çalmışlar, aynalama, kabul etme, karşılık verme uygulanmıştır. Hep birlikte doğaçlama müzik yapıldıktan sonra 
ayakta ve halka oluşturarak Zum Gali Gali isimli anlamını bilmedikleri bir şarkı söylemiş ve dans etmişlerdir. Bu 
yöntem daha önce çalışma yapmadıkları sınav salonunun içinde daha güvende hissetmelerini sağlamıştır.

En son tekrar durumluk kaygı envanteri dağıtılarak yanıtlamaları sağlanmıştır. Değerlendirilen toplam 
öğrenci sayısı 22 olup bu öğrenciler Form Bilgisi 2 ve Solfej 4 derslerinde iki ayrı bölümde incelenmiştir. 

Final sınavı öncesi Müzik Terapi Uygulaması isimli çalışma iki ayrı sınıfa uygulanmıştır. Sınıflardan 
biri Form Bilgisi 2, diğeri Solfej 4 dersi olarak belirlenmiştir.

Çalışmamıza Form Bilgisi 2 dersini alan 6 kız, 7 erkek toplam 13 öğrenci katılmıştır.

Tablo-1 Form Bilgisi 2 Dersi Cinsiyet, Yaş, Müzik Terapi Uygulama Öncesi ve Sonrası Ölçüm ile Değişim Oranı

SIRA NO CİNSİYET YAŞ
MT
ÖNCESİ ÖLÇÜM

MT
SONRASI ÖLÇÜM

DEĞİŞİM ORANI 
%

1 E 26 45 44 2,22
2 K 21 77 58 24,68
3 E 22 52 50 3,85
4 E 28 42 37 11,90
5 K 22 24 20 16,67
6 K 25 46 39 15,22
7 E 29 31 31 0,00
8 E 24 63 46 26,98
9 K 21 66 39 40,91
10 K 21 47 37 21,28
11 E 26 49 37 24,49
12 K 26 43 32 25,58
13 E 22 42 31 26,19

KADIN 6 22,67 50,50 37,50 25,74
ERKEK 7 25,29 46,29 39,43 14,81
AĞIRLIKLI 
TOPLAM 44,79 35,79 20,10

Tablo.1’de, kız öğrencilerin yaşı 21-26 arası olup yaş ortalaması 22,67, erkek öğrencilerin yaşı 22-28 
arası ve ortalama 25,29 olarak hesaplanmıştır.

Öğrencilerin onbir tanesinde kaygı kritik seviyesinin üzerinde puan hesaplanmıştır. Çalışma sonrası bu 
öğrencilerin yedi  tanesinde kaygı düzeyi kritik değerin altına düşmüştür.

Öğrencilerin bir tanesinde Müzikterapi öncesi ve sonrası kaygı düzeyi puanı 31 olup sabit kalmıştır. 
Diğer oniki öğrencide ise kaygı düzeyi düşmüş, kız öğrencilerde düşüş oranı %25,74, erkek öğrencilerde 
%14,81 olmuştur.
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Grafik-1 MT Öncesi ve MT Sonrası Form Bilgisi 2 Dersi Kaygı Düzeyi

Grafik-1 de toplam ağırlıklı orana bakıldığında düşüş oranının %20,10 olduğunu görülmektedir.

İkinci grup olarak Solfej 4 dersini alan 9 öğrenci değerlendirilmiştir. Bu grupta 4 kız, 5 erkek öğrenci 
mevcuttur.  

Tablo-2 Solfej 4 Dersi Cinsiyet, Yaş, Müzik Terapi Uygulama Öncesi ve Sonrası Ölçüm ile Değişim Oranı

SIRA NO CİNSİYET YAŞ
MT
ÖNCESİ ÖLÇÜM

MT
SONRASI ÖLÇÜM

DEĞİŞİM ORANI %

1 K 19 40 35 12,50
2 E 20 35 38 -8,57
3 E 27 50 40 20,00
4 E 20 24 26 -8,33
5 K 19 56 50 10,71
6 E 29 49 32 34,69
7 K 19 41 37 9,76
8 E 31 33 29 12,12
9 K 21 46 44 4,35
KADIN 4 19,50 45,75 41,50 9,29
ERKEK 5 25,40 38,20 33,00 13,61
AĞIRLIKLI TOPLAM 41,56 36,78 11,50

Tablo.2’de görüldüğü üzere öğrencilerin altı tanesinde kaygı kritik seviyesinin üzerinde puan hesaplan-
mıştır. Çalışma sonrası bu öğrencilerin dört tanesinde kaygı düzeyi kritik değerin altına düşmüştür.

Öğrencilerden kaygı düzeyi normal olan iki tanesinde Müzik Terapi öncesi ve sonrası kaygı düzeyi pu-
anı yaklaşık %8 artmış olarak görülmektedir.Kaygı düzeyi artmasına rağmen kritik düzeyin altındadır. Her 
ikisi de erkek ve 20 yaşındadır.

Diğer yedi öğrencide ise kaygı düzeyi düşmüş, kız öğrencilerde düşüş oranı % 9,29, Erkek öğrencilerde 
% 13,61257 olmuştur. 
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Grafik-2 MT Öncesi ve MT Sonrası Solfej 4 Dersi Kaygı Düzeyi

Toplam ağırlıklı orana baktığımızda ise düşüş oranının % 11,50 olduğu Grafik-2’de görülmüştür. 

Tüm grubu değerlendirirsek Form Bilgisi dersi öğrencilerinin Solfej Dersi öğrencilerine göre kaygı 
seviyeleri daha fazla düşmüştür. Form bilgisi grubunda kaygı düzeyi yüksek olmayan 29 yaşında 1 erkek 
öğrencide Müzik Terapi sonrası değişiklik görülmemiştir. Solfej grubunda kaygı düzeyi yüksek olmayan 
20 yaşında 2 erkek öğrencide yine kritik düzeyin altında kalmasına rağmen Müzik Terapi sonrası kaygıda 
artış gözlenmiştir.

Tablo-3 Tüm Öğrencilerin MT Öncesi ve Sonrası Değişim Oranı

SIRA NO MT ÖNCESİ ÖLÇÜM MT SONRASI ÖLÇÜM DEĞİŞİM ORANI %

1 40 35 12,50
2 35 38 -8,57
3 50 40 20,00
4 24 26 -8,33
5 56 50 10,71
6 49 32 34,69
7 41 37 9,76
8 33 29 12,12
9 46 44 4,35
10 45 44 2,22
11 77 58 24,68
12 52 50 3,85
13 42 37 11,90
14 24 20 16,67
15 46 39 15,22
16 31 31 0,00
17 63 46 26,98
18 66 39 40,91
19 47 37 21,28
20 49 37 24,49
21 43 32 25,58
22 42 31 26,19
 Toplam 45,50 37,82 16,88

Form bilgisi öğrencilerinde kız öğrencilerin düşüşü daha fazla gözlenirken, Solfej dersi için erkek öğ-
rencilerde daha fazla düşüş saptanmıştır. Bu nedenle cinsiyete göre bir değerlendirme yapılmamıştır. Tüm 
öğrencilerin kaygı seviyesindeki düşüş ise %16,88 olarak hesaplanmıştır.
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Grafik-3

Çalışma grubumuzun küçük bir grup olması nedeniyle istatistiksel açıdan daha detaylı değerlendirilme 
yapılmamıştır. Yine de kısa bir müzik terapi seansı ile birlikte öğrencilerin kaygı düzeyinde görülen düşüş 
oldukça dikkat çekicidir.

Bu çalışma daha geniş kitleler üzerinde daha detaylı çalışmalar yapmak için ümit verici bir gelişme 
olarak değerlendirilmiştir.

Sonuçlar ve Tartışma
Müzik Terapi yüzyıllardan beri bu topraklarda uygulanan bir terapi yöntemidir. Son 50 yıldır tüm dün-

yada Müzik Terapi alanında yapılan çalışmalar klinik ve akademik olarak artış göstermiştir. Uygulandığı 
alanlarda ve yaş gruplarında son derece olumlu gelişme ve düzelmeler gözlemlenen Müzik Terapi okullar-
da, hastanelerde, kliniklerde fark yaratmaktadır.

Ülkemizde Müzik Terapi alanında yapılan çalışmalarda son yıllarda artış görülmektedir. Bu bağlamda 
Final Sınavı Öncesi Müzik Terapi Uygulaması isimli çalışma Lisans öğrencileri Form Bilgisi 2 ve Solfej 4 
dersi öğrencilerine uygulanmıştır.

Her iki grupta  müzik terapi öncesi kaygı düzeyi kız öğrencilerde daha fazla saptanmıştır. Her iki grupta 
müzik terapi sonrası kaygı düzeylerinde kayda değer düzeyde düşüş saptanmıştır.Kaygı düzeyi düşüş ora-
nında  anlamlı cinsiyet farkı gözlenmemiştir. Üç öğrencide görülen kişisel farklılıklar öğrencilerin diğer 
psikolojik durumları ile açıklanabilir.

Sonuç olarak, Müzik Terapi uygulaması öncesi Form Bilgisi grubunda kaygı düzeyi Solfej grubuna 
göre daha yüksektir.Form bilgisi grubundaki kaygı düzeyi düşüşü, Solfej grubunda gözlemlenen düşüşün 
yaklaşık iki katıdır. Kaygı düzeyi yüksek olan grup müzik terapi uygulamasından daha çok yararlanmıştır. 
Çalışma grubunun küçük olması nedeniyle detaylı istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır.

Bu çalışmanın ileride yapılacak olanlar uygulamalar için ümit verici olduğu ve müzik dışındaki derslere 
de uygulanabileceği düşünülmektedir.
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ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİNİN TÜRK 
SİNEMASINA VE ANTALYA KENTİNE ETKİLERİ

Funda MASDAR KARA1

ÖZET
Sinema; kültürel, toplumsal ve ekonomik birçok bileşeni olan ve en kalabalık izleyici kitlesine sahip 

olan sanattır. Film festivalleri ise sinemayı bu kalabalık kitlelerle bir araya getiren en önemli organizasyon-
lardır. Festivaller; ulusal ve uluslararası alanlarda, sinema sanatçılarını, sinema emekçilerini, eleştirmenleri, 
seyircileri ve sinema salonlarında izleme olanağı bulamayacakları sayısız filmi buluşturur, sinemaya dair 
beklentilerin ve sorunların konuşulacağı ortamlar yaratır. Uluslararası nitelikleriyle gerek ülke sinemasına 
gerekse toplumsal, kültürel ve ekonomik anlamda gerçekleştirildikleri kente genelde de ülkeye etkileri ya-
dsınamaz boyuttadır. Dünya genelinde Cannes, Venedik ve Berlin ülkemizde ise Antalya, Ankara, İstanbul 
film festivalleri bu anlamda sayılabilecek önemli örneklerdir. 56 yıllık tarihiyle Antalya film festivali ülke-
mizin en uzun soluklu festivalidir. Bu çalışmada ülkemizin en köklü festivali olan Antalya Film Festivalinin 
Türk sinemasına ve kente etkileri incelenmiştir. Literatür taraması yöntemiyle elde edilen veriler ışığında 
Antalya Film Festivali’nin Türk sinemasına ve Antalya kentine nadiren olumsuz olsa da genelde olumlu 
etkilerinin olduğu bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Altın Portakal, Film Festivali, Türk Sineması, Antalya

THE EFFECTS OF ANTALYA GOLDEN ORANGE FILM FESTIVAL 
ON TURKISH CINEMA AND ANTALYA CITY

ABSTRACT
Cinema is the art that has many cultural, social and economic components and the most crowded audien-

ce. Film festivals are the most important events that bring cinema together with these crowded audiences. 
Creating an environment where expectations and problems regarding cinema are discussed, festivals gather 
a great number of films in national and international areas which the cinema artists, filmmakers, film critics 
and audiences are not able to watch them at film halls. The influences of the festivals, with their interna-
tional qualities, to both the national cinema and the cities they are made (in the context of social, cultural 
and economic parameters), and also to the country, in general terms, are not ignorable. Cannes, Venice and 
Berlin film festivals are the important examples of film festivals in the world, while Antalya, Ankara and Is-
tanbul film festivals are such kind of festivals in Turkey. Antalya Film Festival, with its 56 years of history, 
is the longest running festival of our country. In the present study, the influences of Antalya Film Festival 
(the most significant festival of Turkey) on Turkish cinema and the city are evaluated. In the light of the 
data obtained with the literature review method, it was found that although Antalya Film Festival brought 
some unfavorable effects for the Turkish cinema and the city, it has positively influenced them in general. 

Key Words: Golden Orange, Film Festival, Turkish Cinema, Antalya

Giriş;
Sinema sanatı 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde neredeyse tüm dün-

yaya yayılmıştır. Sinemanın temelinde eğlence ve merakın olması, onun kısa sürede, hızla gelişmesini ve 
hızla yayılmasını sağlamıştır. Herhangi bir ülkenin sınırları içinde üretilen filmler, zamanla sınırları aşmış 
ve farklı ülkelere ulaşmıştır.  Hem farklı coğrafyaları kameraya alma isteği hem de kameraya kaydedilen 
görüntülerin başka coğrafyalarda başka insanlara gösterilme isteği sinemanın kısa sürede en yaygın sanat 
olmasında önemli etkenlerdir. Sinema sanatının gelişimi ve yaygınlaşması için önemli iki unsurdan biri 
üretimdir diğeri ise dağıtım. Sinemanın devamlılığı temelde bu ikisine bağlıdır diyebiliriz. Yüksek mali-
yetlerle ve zorlu süreçlerle çok sayıda insanın biraraya gelip oluşturduğu ekiplerle üretilen filmlerin seyri 
ise çok kısa zamanda gerçekleşir. Kısa zamanda gerçekleştirilen bu filmlere seyirci dünyanın hemen her 
yerinde ulaşır ve bir sonraki filmi bekler. Bu devamlılık için sürekli film üretimi olmazsa olmaz koşuldur. 
1 Dr. Öğr. Üyesi, 
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Diğer önemli unsur olan dağıtım ise gösterim için olmazsa olmazdır. Seyirciye dağıtım sayesinde ulaşan 
filmler bu sanatta devamlılığı sağlar. İlk yıllarından itibaren ülkeler arasında dolaşan filmler; bu dolaşım 
sayesinde kitlelere ulaşmıştır. Dağıtım şansı bulamayan filmler ne yazık ki geniş izleyici kitlelerine ulaşma 
şansı da bulamamaktadır.

Festivaller ise filmlerin, özellikle de sinema endüstrisi içinde yer alan dağıtım kanalları ile seyirciye ula-
şamayan filmlerin izleyici kitlelerine ulaşmasını sağlayan en önemli organizasyonlardır. Dünya genelinde 
sayısız ülkede, sayısız ulusal ve uluslararası festival düzenlenmekte bu sayede farklı ülkelerin yapımların 
dünyanın her yerindeki kitlelere ulaşma şansı bulmaktadır. Bununla birlikte festivaller sayesinde ülkelera-
rası film alışverişleri yapılarak birçok yönetmen yeni filmine kaynak sağlamakta ve adını dünyaya duyur-
maktadır. Yine bu organizasyonlarla film endüstrisi ve sinema sanatı mensupları tartışılacak, konuşulacak, 
sorunlarını dile getirecek, çözümler üretebilecek ortamlar bulurlar. 

Bu çalışmanın amacı ülkemizde düzenlenen sayısız film festivali içinde en eski tarihe sahip olan ilk 
film festivalimiz Antalya Film Festivali’nin Türk sineması ve Antalya kentine etkilerini ortaya koymaktır. 
Çalışmada Antalya Film Festivali’nin tarihçesi, günümüzde geldiği nokta, ülke sineması açısından önemi, 
Antalya kentine etkileri olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınmıştır. Literatür taraması yöntemiyle Antalya 
Film Festivali üzerine yazılmış makale, röportaj yazıları ve festivalin kendi internet sitesinden elde edilen 
veriler analiz edilerek, bulgular ortaya konmuştur. 

Antalya Altın Portakal Film Festivali 

Antalya Film Festivali Türkiye’nin en eski ve en köklü festivalidir. İlki 1964 yılında gerçekleştirilen 
festivalin bu yıl 56.’sı düzenlendi. Her ne kadar ilkinin 1964 yılında yapıldığı bilgisi yaygın olsa da festi-
valin tarihçesi 1951 yılına kadar gider. Antalya Altın Portakal Film Festivali adıyla 2015 yılına kadar gelen 
festival 2015’te Antalya Film Festivali olarak isim değişikliğine uğramıştır. Reyhan Varlı Görk çalışma-
sında; Festivali düzenleme fikrinin, ilk kez 1951 yılında Aspendos Antik Tiyatrosu’nda şenlik havasında 
düzenlenen yağlı güreş karşılaşmalarından doğduğuna dair genel kabulü dile getirir. (Varlı Görk, 2010: 2) 
Her ne kadar fikir 1951 yılına dayansa da festivalin ilki 1964 yılında dönemin belediye başkanı Dr. Avni 
Tolunay’ın öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Her festival festivalden ziyade ödül heykelciği ile anılır. Altın 
Palmiye, Altın Ayı, altın Koza gibi. En az festivaller kadar verilen ödüllerin adı da anılmakta, gündeme 
gelmektedir. Antalya film festivalinin ödül heykelciği ise Antalya ile özdeşleşecek şekilde tasarlanmıştır. 
Elinde portakal taşıyan Venüs, Antalya altın Portakal Film Festivali’nin ödül heykelciği olarak kabul edil-
miş, bölgede en çok yetişen tarım ürünü portakalı festivalin ismi olarak da tescillemiştir. (Varlı Görk, 2010: 
3) Ödül heykelciği ile Antalya’nın bir turizm kenti olarak güzelliği ve bir tarım kenti olarak verimliliği 
tescillenmiş olur. 

Antalya Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen festival zamanla kurumsallaşmış, farklı platformlar al-
tında gerçekleştirilmiştir. 1995 yılında “Büyükşehir Belediyesi” olan Antalya Belediyesi’nin öncülüğünde 
kurulan Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) 52 üye ile kurulmuş, uzun yıllar boyunca Antalya Film 
Festivali başta olmak üzere şehirde farklı sanat festivalleri de gerçekleştirmiştir. Son yıllarda festival dü-
zenleyicileri arasında yer almayan AKSAV yönetim kurulu dışlandığını iddia ederek istifasını açıklamıştır. 
(https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/antalya/aksav-yonetim-kurulu-istifa-etti-1056360) Büyükşehir 
Belediye’si bünyesinde gerçekleştirilen festival dönem dönem yerel yönetimlerin değişmesi ile birlikte 
yönetici, ödül heykelciği, düzenleme kurulları, alt kategoriler, festival mekanları konularında değişikliklere 
gitse de bu yıl 56.’sı düzenlenen festival Antalya Altın Portakal Film Festivali adı ile düzenlenmiştir. 

Antalya Altın Portakal Film Festivali günümüzde Türkiye’nin en uzun soluklu, en köklü festivali olma 
ünvanını korumakla birlikte verdiği ödül miktarları, farklı alt kategorileri, sinema sanatına sunduğu katkılar 
ile yoluna devam etmektedir. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir 
Belediye başkanı Muhittin Böcek başkanlığında, yönetmen Ahmet Boyacıoğlu yönetiminde 26 Ekim-1 
Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Beş yıl boyunca siyah renkte verilen festival heykelciğinde tek-
rar eskiye dönüldü. Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Metraj ve Uluslararası Uzun Metraj 
Film Yarışmaları festivalin yarışma kategorilerini oluşturdu. Türkiye’deki üniversitelerde sinema, televiz-
yon, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 100 öğrenciye kapılarını açan festival, Altın Portakal 
Sinema Okulu ile alanda eğitim alan öğrencilere festival süresince ücretsiz film izleme olanağı, söyleşi ve 
etkinliklere katılma olanağı ve sinema derslerinde faydalanma olanağı sunmuştur. 
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Festival; Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemek, Türkiye’den projeler için ortak yapım ola-
naklarını genişletmek, Türk film endüstrisi ile uluslararası film endüstrileri arasındaki bağı güçlendirmek 
için ve Antalya’yı film projeleri için çekim merkezi haline getirmek için Antalya Film Forum ile de vizyo-
nunu genişletmiştir. (https://www.antalyaff.com/tr/ )Bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen; sinema profesyonellerinin 
tartışma platformu ve sinema sanatına destek sunmak amacıyla kurgulanan Antalya Film Forum’da dört 
bölüm altında projeler değerlendirilmiştir. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Belgesel Work in 
Progress Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve Sümer Tilmaç Antalya Film 
Destek Fonu. İlgili bölümler altındaki başvuruları değerlendiren jüriler belirli sayılardaki projeleri mad-
di ödüllerle destekleyerek film üretimine, genel olarak da Türkiye’de sinema sanatının gelişimine destek 
olmaktadır. Son iki yıldır yapılmayan Ulusal Uzun Metraj kategorisi de bu yıl festival programına dahil 
edilerek, özellikle Yeşilçam’ın kalbi olan Festivalin Türk Sineması ile bağları tekrar sağlanmıştır. 

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Türk Sineması ve Kente Etkileri

Antalya Altın Portakal Film Festivali ülkemizin ilk ve en eski festivali olma özelliği ile özellikle ilk kez 
gerçekleştirildiği tarihten itibaren Türk sinemasını sinemaseverlerle buluşturmuş, özellikle Antalya halkı-
nın perdeden gördüğü simalarla buluşturarak, kentte toplu halde eğlenilecek ortamlar yaratmıştır. Verdiği 
ödüllerle Türk sinemasını destekleyici ve teşvik edici bir rol oynamıştır. Antalya’ya gelen bir çok oyuncu, 
yapımcı ve yönetmenin filmleri de bu kenti mekan olarak seçmesine de şüphesiz katkı sağlamıştır. Bir 
turizm kenti olan Antalya festival ile birlikte bir sanat kenti de olmuştur diyebiliriz. Özellikle uluslararası 
yarışma kategorileri ile yabancı birçok sinemacıya ev sahipleri yapan festival, hem Antalya’nın tanıtımında 
hem de Türk sinemacıların uluslararası alanda tanınmasına ciddi katkı sağlamıştır. Özellikle küresel film 
yapım şirketleri, film festivallerinde kurdukları film marketleriyle beğendikleri filmleri, filmin yapıldığı ül-
kenin dışında da izlenmesine katkı sağlamaktadır. Söz konusu festivallerdeki film çevreleri, yerel anlamda 
düşünülen filmlerin küresel pazarlamasını geliştirmekte ve dünyanın farklı yerlerindeki sinemaseverlerin 
bu filmlerle buluşmasına aracılık ekmektedirler. (Yetkiner, 2018: 1602) Bu anlamda festival özellikle sine-
ma endüstri açısından Türk sinemasına katkı anlamında, yerli yapımlara uluslararası pazarda yer bulma ve 
ana akım sineması dışında kalan yerli/yabancı yapımları sinemacılar ve izleyicilerle buluşturma noktasında 
önemli bir işleve de sahip olur. Uluslararası film festivali düzenlenmesinden sorumlu olan; Uluslararası 
Film Yapımcıları Birliği Federasyonu (FIAPF; International Federation of Film Producers Associations)’na 
Türkiye’den akredite olan iki festivalden biri de Antalya Altın Portakal Film Festivali’dir. Türkiye Federas-
yonu 27 ülkeden 30 üye dernek oluşturmaktadır. FIAPF resmi olarak tanıdığı film festivallerini dört sınıfta 
toplamaktadır; yarışmalı film festivalleri, özel alan yarışmalı film festivalleri, yarışmalı olmayan film festi-
valleri, belgesel ve kısa film festivalleri. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Uluslararası 
İstanbul Film Festivali; özel alan yarışmalı film festivalleri içinde yer almaktadır. (Uğurlu&Aşkan, 2018: 
85) Bu anlamda Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin uluslararası düzeyde tanınırlığı aynı zamanda 
kentin, ülkenin ve ülke sinemasının da tanınırlığı açısından önem arz etmektedir. 

Farklı ülke sinemaları içinde ana akım sinemanın dışında kalan pek çok alternatif sinema anlayışı (baş-
ka, karşı, yeni, sanat sineması olarak tarif edilen ve tartışılan) ve ürünleri,   çoğu kez festivaller yoluyla 
ortaya çıkmıştır. (Özsoy, 2016:181) Antalya Altın Portakal Film Festivali, özellikle 1990’lı yıllar itibariyle 
ve daha çok 2000 sonrası alana dahil olan genç ve ana akım sineması dışında film üreten yönetmenleri 
verdiği ödüllerle, maddi desteklerle teşvik etmiş, filmlerini seyirci ile buluşturma imkanı yaratarak bu yö-
netmenleri Türk sinemasına kazandırmış, bu yönetmenlerin ve Türk sinemasının ülke dışında tanınmasına 
da olanak yaratmıştır. 

Sonuç

 Türkiye’nin en eski ve köklü festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 
56.’sının düzenlenmesiyle yarım asrı aşmış bir festivaldir. Gerek ülke sineması gerekse sinema 
seyircileri açısında son derece önem arz eden bu festivalin Antalya kentine en önemli etkisi, kentin 
turizm dışında sanatla da sinema ile de ülke ve ülkelerarası gündeme gelmesi yönündedir. Ödül 
heykelciğinde yer alan Venüs’ün Antalya’nın güzelliği portakalın ise kentin özellikle ödülün tasar-
landığı yıllar itibariyle tarımsal üretiminin göstergeleridir. Yerli yabancı çok sayıda turisti her yıl 
misafir eden Antalya festival sayesinde sayısız sinema sanatçısına ve sinemasevere de ev sahipliği 
yaparak, kentin tanınırlığını artırmaktadır.  Bununla birlikte seyirci ile sinema salonlarında gös-
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terim imkanı bulamayan filmleri buluşturma, sinema sanatçılarını ödüllerle ve maddi kaynaklarla 
destekleme, uluslararası film alışverişi için zemin oluşturma, sinemanın tartışıldığı, konuşulduğu 
platformlar sunma anlamında Türk sinemasına önemli katkıları da göz ardı edilemeyecek etkiler 
arasındadır. 

Bu olumlu etkilerle birlikte ne yazık ki festivalin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılması 
önemli derecede olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yerel yönetimlerin değişikliği sürekli festival ya-
pısında da değişiklik yaratarak bu denli köklü bir festivali genelde tartışmalarla gündeme getiren 
en önemli etkendir. 2014 yılında Antalya film festivalinin 51. jüri başkanlığını da yapan komed-
yen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan bu konuyla ilgili basın toplantısında festivallerin siyasetle olan 
ilişkisini eleştirmektedir (http://www.hurriyet.com.tr). Özellikle yerel yöneticilerin siyasi duruşu, 
merkezi hükümetten farklı bir yerdeyse bu tartışma daha da alevlenmekte ve gün yüzüne çık-
maktadır. Belli dönemlere ya da yereldeki belediye başkanlarına yakınlıklarına göre, festivallere 
sponsor olan firma ve kuruluşların da yapısında değişiklik görülmektedir. (Yetkiner, 2018: 1600)

Yerel yönetimlere ve yöneticilere göre şekillenen festival kimi zaman ödül heykelciğinin ye-
niden tasarlanması, kimi zaman festival kategorilerinin farklılaşması hatta bazı kategorilerin fes-
tival dışı bırakılması, kimi zaman festival mekanlarının ve bütçesinin değişikliğiyle, en önemlisi 
de festivalin sürekli isim değiştirmesiyle tartışma konusu olagelmiştir. Oysa ki belli bir tarihi ve 
önemi olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Antalya, ülke ve ülke sineması için öneminin 
farkına varılarak değerlendirilmesi festivali daha üst noktalara taşıyacaktır.  
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PİYANODA DEŞİFRE ESERİ ÇALMA ÖNCESİ MÜZİK 
PERFORMANS ANKSİYETESİNİN GİDERİLMESİNDE SCHENKER 

ANALİZİNİN ETKİLERİ

Ceylan ÜNAL AKBULUT1

Müzik tarihinde eserlerin analizini yapmak yüzyıllardan beri var olan bir çalışmadır. Bu analizler ara-
sında Tonal müziği incelemek açısından diğerlerinden oldukça farklı bir analiz türü bulunmaktadır. Bu, 
Avusturyalı piyanist, besteci ve müzik teorisyeni olan Heinrich Schenker’in ürettiği bir analiz türüdür. 
Türkçemizde Schenker Analizi olarak tanımlanan bu tonal anlatım biçiminde grafikler analizin temelini 
oluşturmaktadır. Tonal eserler,  üç ayrı kademede fakat gitgide parçanın özüne inmeyi hedefleyen bir bakış 
açısı ile incelenmektedir. Bu analizin içeriğini melodik hat ve bas yürüyüşleri oluşturmaktadır. Bu yöntem 
orkestra eserlerine uygulanabileceği gibi, piyano eserlerine de yansıtılabilmektedir. Araştırmanın amacı, fi-
nal sınavında çalınacak deşifre parçaya yönelik oluştuğu düşünülen anksiyetenin, çalınan Schenker Analizi 
sonrası ne durumda olduğunu tespite yönelik olmuştur. Çalışmada, Betimsel araştırma yöntemi kullanıl-
mıştır. Deşifre Eseri Çalma Öncesi Müzik Performans Anksiyetesinin Giderilmesinde Schenker Analizinin 
Etkileri isimli çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları 
Müzik Toplulukları Anasanat Dalı Yardımcı Piyano 3 öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 
öğrencilerin performans anksiyetesinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın anadal piyano öğrenci-
lerine de uygulanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Piyanoda Deşifre, Kaygı,Schenker

EFFECTS OF SCHENKERIAN ANALYSIS ON ELIMINATING 
MUSICAL PERFORMANCE ANXIETY BEFORE PLAYING A SIGHT-

READING PIECE ON PIANO

Analyzing the pieces in the history of music is a work that has existed for centuries. Among these anal-
yses, there is a very different kind of analysis in terms of examining Tonal music. This one is devised by 
Heinrich Schenker, an Austrian pianist, composer and music theorist. Graphs in this form of tonal narra-
tion, which is known as Schenker Analysis in Turkish, constitutes the basis for the analysis. Tonal pieces 
are examined in three different levels, however, with a point of view aiming to get to the core of the piece 
gradually. The content of this analysis consists of melodic line and bass progression. This method can be 
applied to orchestral works as well as to piano works. The aim of the study was to determine the state of 
anxiety - that is thought to occur for the sight-reading piece to be played in the final exam - after playing the 
Schenker Analysis. In the study, a descriptive research model was conducted. The study entitled “Effects of 
Schenker Analysis on Eliminating Musical Performance Anxiety before Playing a Sight-Reading of a Piece 
on Piano” was conducted with the secondary piano 3 students at Yildiz Technical University Faculty of Arts 
and Design, Department of Music and Performing Arts, Music Ensembles Major. As the result of the study, 
it was found that there was a decrease in the students’ performance anxiety. The study was suggested to be 
applied to piano major students as well.

Key Words:Sight Reading on Piano, Anxiety, Schenker

Giriş

Piyano Çalmak

Bir müzik aleti çalmak en karmaşık insan faaliyetlerinden biridir. Bu faaliyet sırasında irade, dikkat, 
duyu, algı, düşünme, hafıza hayal gibi yüksek düzeydeki fiziksel ve zihinsel süreçlerin kusursuz işlemesi; 
fiziksel hareketlerde incelik ve uyum son derece önemlidir. ( Gasimova,2010:99)

1 Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
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Piyano çalmak aynı anda pek çok detayı uygulamak olarak açıklanabilir. İki elin koordinasyonu, ezber, 
pedal çalım, teknik ve müzikal beceri ve dayanıklılık. Bu detaylar arasından biri eksik kalırsa çalgıdan 
çıkan tını bambaşka olacaktır.

Deşifre Eser

Hiç bilinmeyen bir eser çalışmadan önce o eseri deşifre etmek gerekmektedir.

İlk kez karşılaşılan bir müzik yazısını hazırlıksız olarak okuma ve çalma olarak tanımlanabilen deşifre, 
piyano eğitiminin başlangıcından itibaren öğrenciye kazandırılması gereken temel bir beceridir (Küpa-
na,2012:185;Çimen, 2001).   

Performans Anksiyetesi

Hangi enstrüman olursa olsun çalışılan eserler, sınav ya da konserlerde jüri ya da topluluk önünde ses-
lendirilmektedir.

Performans kaygısı, endişe, sınav kaygısı, utangaçlıktan kaynaklanan hareketlere ek olarak, fizyolo-
jik-bilişsel-psikolojik yönden zayıflatıcı, farklı bir dizi durum ortaya çıkarabilir (Hart, 2007:8). Bunun için-
de performans anını sayabiliriz. Performans sergilerken bireyin başkalarının kendini izlemesinden rahatsız 
olması, o kişide tehdit edici bir hal alması ve sergilemek istediği performansta istediği verimi elde edeme-
yecek bir hale gelmesine yol açabilir (Dalkıran,Baltacı,Karataş ve Nacakcı,2014:17). 

Heinrich Schenker

20.yüzyılın başlarında Tonal müzik eserlerini kendi bulduğu grafiksel yöntem ile üç ayrı kademede 
analiz etmeyi keşfeden H.Schenker, adı ile anılan Schenker Analizinin kurucusudur.

Viyanalı müzik kuramcısı Heinrich Schenker’in (1868–1935) bu kadar yeni akımın içinde tonaliteye 
sadık kalan ve tüm analizini tonik akoru ve onun açılımları üzerine kurgulaması, ister istemez oldukça 
dikkat çekicidir.( Bulur, 2019:öz)

Müziğin yüzeyi ön plan, en derin tabakası arka plan ve aradaki ayrıntıların katmanı orta plandır. Orta 
planda ön planın hemen ötesinde kalan yapısal malzemeler bulunur. ( Bulur,2019:32)

Grafik notasyon, Schenker analizinin önemli bir bölümünü oluşturur. Schenker grafikleri,“hiyerarşik” bir no-
tasyona sahiptir. Nota değerleri, yapısal önem derecelerini ayırt etmek için kullanılır. Schenker grafikleri ritmik 
değerleri göstermezler. Temel çizgi ve bas arpejine ait notalar içi boş ve kalın bir nota sapı ile yazılır. Schenker 
notasyonunda içi boş notalar, hiyerarşik üstünlüğe sahiptir. Saplı ve içi doldurulmuş notalar, ikincil önemi olan 
notaları gösterir. Sapı olmayan içi dolu notalar ise üçüncül öneme sahip notalardır.Schenker notasyonunda nota 
sapları kesilebilir. (Bulur,2019:38) 

Şenker Analizi’nde temel yapı, tonik akorunun yatay olarak açılmasıyla elde edilir. Üst partide tonik akorunun 
3’lüsü, 5’lisi veya oktavından toniğe doğru ikili aralıklarla inen bir temel çizgi (ana hat) bulunur. Bu temel çizgi, 
I-V-I derecelerinden oluşan bir bas arpeji ile desteklenir. V. derece, temel çizgide ilgili dizinin ikinci derecesini 
(2̂); temel yapının başında ve sonunda yer alan I. dereceler ise temel çizginin baş sesini ve dizinin, temel yapı 
bitiminde ulaşılan 1. sesini destekler. 8’li temel yapı çoğunlukla 5’li ve 3’lü temel yapılara indirgenebildiğinden, 
diğerlerine oranla çok daha seyrek görülür.(Yüksel,2019:30-31) 

Kısaca anlatmak gerekirse, bu analiz yönteminde tonal bir eserin çoğunlukla üçüncü ya da beşinci ses-
lerinden başlayarak geriye doğru “Temel Yapı çerçevesinde melodik bir hat içerisinde sıra ile inmesidir. Bu 
esnada melodik hat, bas partisinin Tonik ve Dominant dereceleri ile destekteklenmektedir. Melodik hatlar 
Urlinie ( Orijinal Hat) olarak tabir edilen Schenker’in bulduğu grafik numaralandırma sistemi ile gösteril-
mektedir. Ön Plan eserin neredeyse aynısı, Orta Plan; Ön Plandaki temel melodik çizgiyi ve armonik dere-
celeri besleyen grafik, Arka Plan ise eserin yapı taşıdır. Arka Planda tamamiyle eserin özeti ve bestecinin 
anlatmak istediği melodik yapının bas arpeji ile desteklenmesidir.
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Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, piyano öğrencilerinin deşifre eser çalarken duydukları performans anksiyetesi gi-

dermede farklı bir yöntem denemektir.

Araştırmanın Evreni

Araştırmanın evrenini İstanbul’daki Müzik Lisans Yardımcı Piyano öğrencileri oluşturmaktadır.

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örnekleminde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sa-
natları Bölümü Yardımcı Piyano 3 öğrencilerinden Ceylan Ünal Akbulut’un 6 öğrencisi ile çalışılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, hazır bir ölçek( envanter) ile anket yöntemini kullanarak veri toplamak üzere tasarlanmıştır.

Schenker Analizi Yapılan Eser ve Analiz Örnekleri

Çalışmada Anna Magdelena Bach Albümünden Re Minör Minuet Deşifre eser olarak seçilmiştir. Öğren-
cilere eserin üç aşamalı Schenker Analizi çaldırılmıştır. 

Grafik.1.Anna Magdelena Bach Albümü Re Minör Menuet Schenker Analizi -Ön Plan

Yukarıdaki grafikte re minör eserin ilk dört ölçüsünün analizini görmekteyiz.İlk dört ölçüde şimdiden 
Urlinie 3-2-1 olarak gözükmektedir.

Grafik.2.Anna Magdelena Bach Albümü Re Minör Menuet Schenker Analizi -Orta Plan

Re minör eserin tamamının Orta Plan analizi Grafik 2.’de gözükmektedir. En sonda Urlinie, Bas Arpeji 
açıklıkla görülmektedir. Melodik 3-2-1- inişi ile yazılmıştır.

Grafk.3. Anna Magdelena Bach Albümü Re Minör Menuet Schenker Analizi -Arka Plan
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Analizin son grafiği Arka Planda Schenker’in Ursatz olarak ifade ettiği temel yapı görülmektedir.

Bulgular
Çalışmada M. S. Osborne ve D. T. Kenny (2005) tarafından geliştirilen ve iyi derecede İngilizce bilen 

üç kişi tarafından Türkçe ’ye çevrilerek, Alev Kafadar tarafından geçerlik ve güvenilirliği yapılan, Gençler 
için Müzik Performansı AnksiyetesiEnvanterikullanılmıştır. ( Alpagut,Bayday,2016:859)

15 sorudan oluşan envantere Schenker Analiz öncesi ve sonrası verilen cevaplardaki veriler aşağıdaki 
tabloda görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda altı soruya verilen cevapların oranları da eklenmiştir.

Tablo.1.Schenker Analiz Öncesi Ve Sonrası Yapılan Gençler İçin Müzik Performans Anksiyetesi 
Envanterinin Verileri

Yukarıdaki Tabloda da görüldüğü üzere bir tek 13. Soruda verilen cevaplarda hiçbir değişiklik olmamış-
tır. Geri kalan 14 soruda Analiz Öncesi ve Sonrası farklılıklar görülmektedir.



Ceylan ÜNAL AKBULUT • 503 

Grafik.4.

Yukarıda görüldüğü üzere, analiz öncesi toplam 272 puan, 200’ düşmüştür. Böylelikle Performans Ank-
siyetesinde değişim oranı % 26,47058824 azalma göstermiştir.

Öğrencilerin cinsiyet, yaş, müzik türü değişkeni aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Bu değişkenlerin 
Grafik 4’teki değişim oranı ile bağlantısı bu çalışmada ele alınmamıştır.

Tablo.2. Cinsiyet Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

Tablo. 3.Yaş Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

Araştırmaya katılan öğrencilerin %66,66’sını 18-23 yaş aralığında öğrenciler, %16,7’sini 24-30 yaş ara-
lığında öğrenciler, %16,7’sini ise 30 yaş ve üstü öğrenciler oluşturmaktadır.
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Tablo.4.Müzik Türü Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

Öğrencilerin %66,66’sı Klasik Batı Müziği, %16,7’si Türk müziği ve %16,7’si Caz Müziği alanından 
oluşmaktadır. Klasik Batı Müziğinde olan öğrencilerden ikisi klasik gitar, biri flüt, biri çello; Türk müziğin-
de okuyan öğrenci kemençe; Caz Müziğinde okuyan öğrenci caz gitar öğrenmektedir.

Sonuçlar
Piyanoda Deşifre Eseri Çalma Öncesi Müzik Performans Anksiyetesinin Giderilmesinde Schenker Ana-

lizinin Etkileri isimli çalışmada 6 Yardımcı Piyano öğrencisine Anna Magdelena Bach Albümü Re minör 
Menuet deşifre eseri olarak seçilmiştir. Eserin deşifresi öncesinde tüm öğrencilere “Gençler İçin Müzik 
Performansı Anksiyetesi Envanteri” uygulanmıştır.  Sonrasında “Schenker” Analiz verilmiş, Ön Plan,Orta 
Plan ve Arka Planı çalmaları istenmiştir. Grafik analizi çalan öğrencilere “Gençler İçin Müzik Performansı 
Anksiyetesi Envanteri” tekrar uygulanmıştır.  Sonrasında orijinal parça önlerine konmuş deşifre yapmaları 
istenmiştir.

15 soruluk envanterin 6 sorusunun toplam puanı analiz öncesi 272 iken,analiz sonrası 200’e düşmüştür. 
Yüzde 26’lik oranda Müzik Performansı Anksiyetesinde azalma olmuştur.

Sonuç olarak, “Schenker” analizinin deşifre öncesi anksiyete azaltabileceği düşünülebilir. Çalışmanın 
anlamlı istatistiksel verilere ulaşması için çok sayıda öğrenci üzerinde araştırma yapılması uygun olacaktır.
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MÜZİK EĞİTİMİNDE MÜZİKALİTE KAVRAMI VE ÖĞRETİMİNE  
GENEL BİR BAKIŞ:

Hepşen OKAN1

MUSICALITY CONCEPT IN MUSIC EDUCATION AND OVERVİEW 
OF TEACHİNG

Abstract:
It can be said that musicality is easily perceived by musicians and listeners. However, it is thought that it 

is difficult to fully explain the concept and dimensions of musicality and to always meet at a common point. 
Musicality can also be defined as teaching how to transfer musical thought aesthetically in music education. 
Although musicality is naturally closely related to one’s innate abilities and skills, it can easily be observed 
that there is an ability and skill that can be developed during the education process. Although musicality is 
inseparable with the technical dimension in music and music education, it is often encountered that many 
technically well-equipped performers are not musically satisfactory. It is not possible to explain musicality 
in all its parameters in performance. However, musical performances with high musicality can be assumed 
to provide the right musical communication and the message of the musical work is conveyed correctly. In 
this context, understanding a work correctly and having mastered its content can be seen as one of the first 
steps of being a musical. In this study, the facts related to musicality in musical education will be examined 
and suggestions will be made about music education.

Giriş:
Bir konser, performans esnasında dinleyicileri etkileyen ve beğenilerini kazanan olgunun icracının eseri 

yorumlama ve kendine özgü anlam verme biçimi olduğu söylenebilir. Bu olgu ve sürecin  müzikalite kav-
ramına dayandığı varsayılabilir. Ancak alanyazında bir çok yerde irdelenmesine ve tartışılmasına rağmen 
müzikaliteyi somut ve açık bir biçimde açıklamak her zaman mümkün olmayabilir. 

Müzik öğretiminde temel olan, öğrencinin müzikal gelişimini sağlamaktır. Müziğin amacı ‘’ güzeli ifa-
de etmek ‘’ olduğuna  göre, öğrenciden önce bunu beklemeliyiz. Ön planda teknik yeteneğin değil,ifade 
zenginliğinin ve öğrencinin içinde kaynayan müzik duygusunun fışkırması gelmektedir. Öğretmenin asıl 
başarısı, öğrencisini işte bu yolda yürütmeye başlamasıyla belirecektir (Fenmen,1991:26).

Müzikalite kavramı, müzik psikolojisi alanında en çok tartışılan konulardan biridir. Günlük yaşamda bu 
kavramın hiçbir somut anlamı yoktur. Genelde “anti müzikal (müziğe yeteneğinin olmaması) kavramına 
karşı tez olarak gösterilen bir kavram olup, “müzikal olma”(müzik yeteneğine sahip olma) eğilimi göster-
me olarak da kullanılmaktadır. Bu durum bizi müzikal ve anti müzikal kavramlarının sınıflandırılmasına 
götürmektedir. Bu iki grubu birbirinden kesin çizgilerle ayırmak ise imkânsız gibidir (Otacıoğlu, 2016:85).

Batı Klasik müziğinde müzik kalite öğretimi göreceli olarak,  nota üzerinde yazılan nüanslar v.b. gibi 
öğeler doğrultusunda müziği kişinin kendi müzikal ve estetik amaçları doğrultusunda biçimlendirerek yo-
rumlaması olarak görülebilir.  Ancak müzik kalite öğretiminde bu biçimlendirilmenin gösterme yöntemleri, 
alanyazında da belirtildiği üzere  genellikle öğretmenin icra(performans) yoluyla göstermesi, öğrencinin 
işitsel modelleme gerçekleştirerek uygulaması esasına dayanmaktadır. 

Örneğin müzikal cümle üzerinde doğal bir tiz notaya çıkış üzerinde yazmasa da göreceli olarak cresen-
do barındırır,  cümle ve eser sonları üzerinde yazmasa da hafif bir ritartando barındırabilir.  Bu bağlamda 
bunları kişiye detaylı ve müzikal nedenlerine dayanarak anlatmak yapılacak olan müzikal ifadenin doğru 
ve kalıcı bir biçimde yapılmasına fırsat verebilir.

Ancak kişisel hazır bulunuşluklar söz konusu olduğunda,  tüm bireyler için aynı verimi almak müm-
kün olmayabilir. Bu bağlamda oluşturulmak istenen duygu ve anlam aktarımı için örneğin , cümleleme 
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(fraz) anlayışı için detaylı bir biçimde nota üzerinde gösterilmeyen uzatmalar, artikülasyonlar ve nedenleri 
öğrenciye açıklandığında, daha net bir biçimde müzikal ifade ve müzikal anlamlandırmayı anlayabilir. 

Müzikalite Kavramı ve Öğretimine Genel Bir bakış:
Müzik eğitimcisi için sadece bir yönteme sahip olmak değil hedefin ne olması gerektiği de önem taşıma-

lıdır. Hedef müzik yapmak ise müzik yapma ile ilgili tüm bileşenlerin işe koşulacağı bir bütünlük gereklidir. 
Başka bir ifadeyle müzik eğitimcisi için sadece aracın varlığı değil onun nasıl ve ne için kullanılması ge-
rektiği de önem taşımaktadır. Müzik eğitimcileri hedeflerini daha çok teknik becerilerin doğru uygulanması 
olarak belirlemektedirler. Ancak müzik eğitiminde hedefin müzik yapmak olduğu önemli bir çıkış noktası 
olarak ele alınmalıdır (Okay,2012:1053).

Müzik kalite kişinin, müzik yapabilme ve müzikal ifade etme biçimi olarak tanımlanabilir.  Burada 
müzik eğitimcisinin öncelikle bireyin enstrümanında ne seviyede olursa olsun, her eser üzerinde müzikal 
bağlam ve anlayışı vurgulaması temel hedeflerden biri olarak görülebilir. 

 Eser üzerinde müzik kalite açısından  neyin ve nasıl iletileceği icracının, müzik tarihi, teorisi, edebiyatı, 
geleneksel olarak kabul edilen yorumlama pratikleri ve icracının teknik becerisine dayanmaktadır (Colwel-
l&Richardson, 2002; Lehmann, Sloboda, &Woody, 2007, Akt: Gibbs,2014:1).

Müzik psikolojisi alanında tanınan John Sloboda’ya göre (1985) dünya müziklerini çalışmak özünde bir 
taksonomi ve sınıflandırma anlayışına dayanmaktadır. Müziğin kültürle ilişkisini anlamak bu yaklaşımda 
ilk basamak olarak görülebilir (1985:240).

Bu bağlamda müzik kalitenin ve müzikal ifadenin öncelikle bağlı bulunduğu kültürel bağlamda değer-
lendirilmesi gerektiği söylenebilir. Örneğin Barok dönem bir eser üzerinde çalışan bir öğrenciye dönemi 
ve dönemin enstrüman özellikleri anlatmak, öğrencinin stil bilgisini arttırdığı için daha doğru ve uygun bir 
şekilde yorum yapabilmesine fırsat verecektir. 

Robertson’a göre (2014) aynı müzik ve notalar bir senfoni orkestrası tarafından çalındığında farklı bir 
okul orkestrası tarafından çalındığında farklı duyulacaktır. Arada ki fark ise müzisyenler tarafından tını (ses 
rengi-kalitesi) olarak tanımlanmaktadır (Robertson:2014:77) .

Müzikal ifade icracıların seslendirme sırasında belirli noktalarda zamanlama, gürlük ve diğer paramet-
relerde meydana getirdikleri küçük ölçekli değişimlerdir (Lehmann ve diğerleri, 2006). Bu şekilde deği-
şimler içeren müzik performansı, ifadeli performans olarak adlandırılmaktadır (Yüksel,2010:1).Müzikal 
ifadeyi anlamlı hale getirmek için kullanılan en önemli unsurlardan biri de zamanlamadır.

Müzikal ifade ve müzikalite öğretiminde temel birimlerin  tür, dönem , zamanlama,tını, gürlük v.b. gibi 
unsurlar olduğu varsayılabilir. Bu bağlamda ilk adım olarak, icra eğitimcisinin öğrenciye teorik olarak bu 
kavramları açıklaması öğrencinin müzikalite bağlamında, bilişsel ve zihinsel anlamda farkındalık kazan-
masına, ayrıca  öğrenme hedef ve becerilerini daha net bir şekilde belirlemesine yardımcı olabilir. 

Öğrencilerle yapılan yaygın eğitim stratejileri arasında sözlü öğretimde metafor, somut müzikal özel-
likleri açıklarken sözlü öğretim ve işitsel modelleme sayılabilir. Woody’e göre tüm bunlar ifadeli yorum 
yapabilmeyi geliştirmektedir (Wooody,2000-2006, 2002,Akt:Meisnerr, Timmers: 2018:21).

Pamir’e göre (1983)müzik imgesinin zihinde yerleşmesi için bir çok çağrışımdan yararlanılmalıdır. 
Örneğin , Mozart re minör fantezi’nin başlangıç temposu için şöyle denilebilir. ‘’ Başlangıçta gökyüzündeki 
bulutların hareketi çok ağır ve karanlık, fakat birdenbire La majör akoru ile güneş bulutları delip geçiveri-
yor ve ortalığı aydınlatıyor  (Pamir,1983:43).

Yukarıda ki tanımdan da anlaşılacağı üzere bazen kuru ve teknik terimler yerine, hedeflenen davranışa 
ilişkin metafor ve benzetmeler kullanmak öğrenciyi daha etkin bir şekilde müzikal ifadeye yöneltebilir.  
Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrencinin, kişinin düzeyine uygun metafor ve benzetmeler kullan-
mak olabilir. Metafor ve benzetmelerin düz ve sade kullanımı,  bu yöntemden alınacak etkiyi arttıracaktır. 
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Müzikçi, eseri başkalarına hissettirebilmek için eseri önce kendisi anlamalı, güzel kısımlarını tanımla-
malı, anlamını görmeli, cümleleri ortaya koyabilmeli, eşlik edici kısımları ikinci plana alabilmelidir; yani, 
çaldığı eseri, yalnız hissetmekle kalmayıp başkasına da duyurabilecek şekilde çalmalıdır (Fenmen,1991:21).

Jusslin ve Persson’a göre (2002:220) müzikal ifadeyi öğretmede kullanılan geleneksel stratejiler işitsel 
modelleme, deneyimsel stratejiler, probleme ilişkin geribildirim sayılabilir.  İşitsel modelleme, belki de 
öğrencilere birşeyin nasıl çalınması gerektiğini gösterme ve öğretme de sıkça kullanılan bir araç olmasına 
rağmen ,işitsel modelleme de öğretmenin, usta icracıların performanslarının kusursuz ve çok akıcı olmasına 
bağlı olarak icra(performans) üzerinde kullanılan  becerilerin, öğrenci tarafından gözlenebilmesine, algı-
lanabilmesine fırsat vermeyebilir.  Deneyimsel stratejiler içerisinde metafor kullanımı ve içsel hissedilen 
duygulara odaklanmak bulunmakla birlikte,  sınırlılıkları bulunmaktadır; metafor kullanımında farklı ic-
racıların, farklı deneyimleri olmasına bağlı olarak metafor kullanımı sıklıkla belirsizlik içermekte, içsel 
hissedilen duyguların icraya her zaman başarılı bir şekilde dökülmesi garanti edilemeyebilir. Jusslin ve 
Persson’a göre çoğunlukla ifadeye ilişkin verilen geribildirimler çoğunlukla bilgilendirici özellikte olma-
yan, örneğin ‘’esere biraz ifade/yorum kat ‘’ şeklinde olduğu için öğrenci açısından belirsizlik yaratabilir. 

Tablo:1Müzikal İfadeyi Öğretmede Geleneksel Stratejiler:
(Jusslin-Persson:2002:220’den oluşturulmuştur)

İşitsel modelleme   : Öğrencinin öğretmeni/ustayı icra yoluyla taklit etmesi

Deneyimsel Stratejiler   : Öğretmenin çağrışımlar/metafor yöntemiyle müzikal düşünceyi 
imgelemesine yardımcı olması

Probleme İlişkin Geri Bildirim : Öğretmenin/Ustanın müzikal stil, yoruma ilişkin geribildirimde  
bulunması, (Örn:Tür ve dönemine uygun seslendirilmeyen eserler)

McPhee’ye göre (2011) Başlangıç seviyesinde ve yeni başlayan öğrencilerin motor hareketleri ve fizik-
sel becerilerinin deneyimli müzisyenler kadar olmamasına bağlı olarak, müzikal ifadeyi başlangıç seviye-
sinde öğretmek  zor olabilir ( McPhee,2011:335) .

Müzikal ifadenin öğretilmesinde teknik unsurların aşılmış olması önem taşımaktadır. Bu bağlamda müzi-
kal ifade üzerinde, eser üzerinde teknik unsurlar aşıldıktan sonra başlamak da bir yöntem olarak kullanılabilir. 

Müzik eğitiminde teknik beceri ve unsurların, müzikal ifadeyi ve müzik kaliteyi etkilediği rahatlıkla 
söylenebilir. Bununla birlikte müzikal ifadenin öncelikle bilişsel bir strateji olduğu düşünülebilir. Hazır 
bulunuşluk da göz önünde bulundurulduğunda, teknik seviye ve müzikal seviyenin bireyin becerileriyle 
örtüşmesi durumunda, müzikal düşüncenin öğretilmesinin  her seviyede uygun olacağı varsayılmaktadır.

Alanyazında da bir çok yerde belirtildiği üzere, müzikal ifade de zamanlama olgusu önemli bir öge 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Batı Klasik müziğinde Barok ve Klasik dönem eserlerinde  tem-
poya sadık kalınması, romantik dönem eserlerinde tempo da yapılan genişleme ve nota üzerinde yapılana 
duraklamalar (inter-onset-ınterval)  sapmalar zamanlamaya ilişkin , müzikal ifade de  temel unsurlar olarak 
görülebilir. 

Aksanlar dinleyicinin dikkatini çeken müziğin içerisinde olan ve icracı tarafından eklenen durumlardır. 
Müziğin içerisinde oluşan aksanlar , müzikte cümleleme (gruplama), zayıf zamanlarla, armonide disona-
naslarla belirtilir. Piyano müziğinde  icra edilen aksanlar zamanlama, artikülasyon ve pedal kullanımını 
kapsamaktadır. Örneğin, bir icracı eserle uyum içerisinde olarak,  müziğin içerisinde olan aksanlara tem-
poyu yavaşlatarak veya ekstra zaman ekleyerek, nüanslar değiştirerek veya müzik üzerinde artikülasyon 
yaparak müzikal ifadelerini yansıtır. Nota üzerinde belirtilmeyen ve İcracı tarafından planlanan bu aksanlar 
icracının müzikal ve kişisel sitiline, kültürel bağlama, yaratılmak istenen duygu ve anlama, akustik ve tek-
nik koşullara bağlıdır (Parncut,2003, Bisesi ve diğerleri 2011:28).
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Tablo 2: Müzik icrasında (performansında) ifadeyi etkileyebilecek faktörlere örnekler
(Juslin: 2003:278’de yer alan Tablo ’dan esinlerek özetlenmiştir.)

Faktörler

Eserle bağlantılı faktörler 

-Müzikal Kompozisyonun kendisi

-Eser üzerinde ki notaya ilişkin değişimler(basım v.b. gibi) 

-Besteciye veya bestecinin yazılı yorumlarına ilişkin görüş alma

-Müzikal stil/tür

Enstrümanla bağlantılı faktörler  

-Akustik parametreler, 

-EnstrümanınTını-ses perdesi (pitch) v.b. gibi özellikleri

-Enstrümana ilişkin teknik zorluklar

İcracıyla bağlantılı faktörler        

-İcracının kendi yorumsal tarzı   

-İcracının  duygu-ifade etme stilindeki teknik becerisi

-İcracının motor hareketlerinin keskinliği

-İcracının eseri icra anında ki duygu durumu

-İcracının diğer icracılarla etkileşimi

-İcracının icra anına ilişkin algısı

Dinleyiciyle bağlantılı faktörler 

-Dinleyicinin kişisel tercihleri

-Dinleyicinin kişisel ustalığı,

-Dinleyicinin kişiliği 

-Dinleyicinin o anlık duygu durumu

-Dinleyicinin dikkat durumu

İcranın (Performans) Bağlamıyla (context)ilgili faktörler         

-Ses teknolojileri, dinleme bağlamı (kayıt, konser v.b. gibi)

-Diğer bireysel hazır bulunuşluklar

-Görsel icra koşulları,

-Geniş kültürel ve tarihsel hassasiyetler,

-İcra (performans) resmi olarak değerlendiriliyorsa(sınav, yarışma v.b. gibi)

Müzik, konuşmanın yanı sıra bir iletişim süreci olarak düşünülebilir. Müzikal bir beste bestecisi tarafından belli 
sanatsal amaçlarla(melodi, ritim, uyum vb) ortaya konulmaktadır ve icracılar bestecinin mesajının dinleyicinin ku-
laklarına ulaşması için gerekli olan icrayı gerçekleştirir. Bir müzik eserinde, icracı ve dinleyicinin müzikal bilgisi 
oranında ortak bir iletişim kurulabilir. İlginçtir ki bir çok güncel teoriye hitap etmesine rağmen etkileyici ifadesel /
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yorumsal değişkenliği açıklamanın bir yolu olarak soyut müzikal yapılar,yorumsal-ifadesel değişkenliğin gerçek-
leştiği süreci tamamen tanımlayamazlar; müzikal ifade için gerçek bir öngörü modeli yoktur(Walker:2004:8).

Müzikalite öğretiminde yeni yaklaşımlar alanyazında çeşitli çalışmalarla ortaya koyulmaktadır. ‘’Mü-
zikalite öğretiminde çoklu algı öğretimi yönteminin etkiliği üzerine karşılaştırmalı vaka çalışması’’ adlı 
doktora tezinde Lapple  (2014) Artistik sunum(artistic representation ),  İşitsel modelleme (aural modelin-
g),Doğaçlama hikaye (improvisatory storytelling)yöntemleriyle  müzikal ifade üzerine çalışmıştır. 

Müzikalite  öğretiminde Wallace (2019) ‘’Domenico Scarlatti’nin piyano sonatlarına somaestetik yak-
laşımlar, vücut algısı ve performans entegrasyonu’’ adlı doktora tezi,  müzikalite öğretiminde alanyazında 
yeni yaklaşımlar olarak öne çıkmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler:
Alanyazında müzikal ifade ve müzikalite kavramının temel hedef olması gerektiği çeşitli kaynaklarda 

belirtilmesine rağmen, müzikalite kavramının doğası gereği  sözel olarak açıklamak ve öğrenciye sözlü olarak 
aktarımında yaşanan güçlüklere bağlı olarak, bu olgunun çoğunlukla göz ardı edilmesine sıklıkla rastlanıla-
bilir. Ancak tüm bu zorluklara karşın belli parametreleri(cümle, tür, dönem, zamanlama, tını, duygu-durum 
yaratma v.b. gibi)  somut olarak aktarmak müzikal ifadenin anlaşılmasında öğrenciye  katkı sağlayacaktır. 

Teknik ve müzikalite  birbiriyle iç içe geçmiş bir olgu olmasına  rağmen, bazen kişisel çalışmalarda ve 
öğrencilerin icralarında müzikal düşüncenin anlaşılması ve uygulanmasıyla beraber, teknik sorunlarında 
aşılması yine sıklıkla gözlenebilen bir durumdur.  Bu bağlamda bazı durumlarda teknikten çok, müzikal 
ifadeye odaklanmak, bazı teknik güçlük ve zorlukların aşılmasında yardımcı bir rol oynayabilir. 

Müzikal ifade hemen her konuda olduğu gibi bireyin/öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine göre deği-
şiklik gösterebilir. Müzikal  ifadenin, müzikalitenin  öğretilmesinin, bilişsel ve duyuşsal becerilerin etkin 
bir şekilde kullanılmasını gerektirdiği varsayılabilir. Bu bağlamda öğrencinin/bireyin strateji kullanımı ve 
duyuşsal anlamda müzikal olmaya yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Müzikalite öğretiminde geribildirim,  işitsel modelleme,  metaforlama/çağrışım yöntemi alanyazında da 
da belirtildiği üzere geleneksel olarak kullanılan yöntemlerdir. Bunların yanı sıra müzikalite öğretiminde 
yeni yaklaşım ve yöntemlere yer vermek, müzikal ifade anlayışının kavranmasına sürecin zenginleşmesine 
ve kolaylaşmasına yardımcı olabilir. 
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MÜZİK TEORİLERİ PROGRAMI İÇİN ASGARİ KOŞUL ÖNERİLERİ

Türev BERKİ1, Turan SAĞER2, Ferhat ÇAYLI3, İsmet KARADENİZ4

Özet
Bu çalışmada, Müzik Teorileri alanında ilk kez açılacak bir program için gerekli asgari koşullara ilişkin 

önerilere yer verilmektedir. 

Program tasarımı, kütüphane ve öğretim elemanları olmak üzere üç başlık altında sergilenen görüş ve 
önerilerin, müzik ve sahne sanatları alanındaki diğer programlara yönelik çalışmalar için de bir bakış açısı 
oluşturabileceği düşünülmektedir.

Abstract
This study set out to make some suggestions for the minimum conditions of new “music theory” depart-

ments. 

The suggestions were discussed under three main headings: the purpose of the program, library, and 
academic staff. It is hoped that this study will be useful also for future studies regarding the other depart-
ments of music and performing arts.

Giriş
Bilindiği üzere, ülkemiz yükseköğretim kurumları bünyesindeki programların gerçekçi, verimli ve kalite 

standartları gözetilerek yürütülmesi amacıyla getirilen düzenlemelerden biri de “asgari koşul belirleme”dir. 
Bu kapsamda, tasarlanan her yeni program için, eğitim-öğretime başlama ve sürdürülme eksenli kriterler 
saptanmaktadır. Güzel Sanatlar Temel Alanı altındaki programlar için asgari koşul belirleme çalışmaları 
ise, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitimi Konseyi (ÜAK-SDEK) bünyesinde sürdürülmektedir. 

Söz konusu temel alanın önemli bileşenlerinden biri de Müzik Teorileri’dir. Bu çalışmada, Müzik Teo-
rileri alanında ilk kez açılacak bir program için gerekli asgari koşullara ilişkin öneriler, şu üç başlık altında 
açıklanmaya çalışılacaktır: 

• Program Tasarımı: Programın temel felsefesi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
(TYYÇ) ile uyumluluğu 

• Fiziksel Koşullar: Kütüphane 

• Öğretim Elemanları: Programda görev alacak kadrolu öğretim elemanlarının sayısı ve uzmanlık 
alanları

1. Program Tasarımı

1.1. Kapsayıcılık 

Müzik teorisi, en genel anlamıyla, bir müziğin altında yatan temel ilkeleri açıklamaya yönelik bilgi biri-
kimi olarak ifade edilebilir. Akademik bir disiplin olarak “müzik teorisi”, farklı çalışma alanlarını ve farklı 
odak noktalarını bünyesinde barındıran bir üst başlık konumundadır. Bu üst başlığın altında, 

• Analiz yöntemleri

• Eser/besteci analizi

• Müzik performansı analizi

• Ses sistemleri
1 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı. 
2 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Toplulukları Anasanat Dalı. 
3 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı. 
4 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı. 
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• Müzik teorisi tarihi

• Müzik teorisine ilişkin öğretim yaklaşımları

gibi alt alanlar bulunmaktadır.

Bu nedenle, Müzik Teorileri programına ilişkin ders havuzu tasarlanırken, yukarıdaki alt alanların her 
birine karşılık olarak en az bir dersin oluşturulması gerekir. Aksi takdirde, alanın çeşitliliği ve zenginliğini 
tam olarak yansıtan kapsayıcı bir programdan söz edebilmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, “kapsayı-
cılık” ilkesi, özellikle lisans düzeyinde bir program için mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

Diğer taraftan, lisansüstü programlarda ders sayısının kısıtlılığı ve lisans öğrenimine oranla “daha dar 
alanda uzmanlaşma” durumunun hedeflendiği göz önünde bulundurulduğunda, “kapsayıcılık” ilkesinin 
yüksek lisans ya da doktora düzeyinde tam olarak uygulanabilmesinin zorlaşacağı açıktır. Dolayısıyla, li-
sansüstü düzeyde bir Müzik Teorileri programı tasarlanırken, - dünyada da örnekleri görüldüğü üzere - anı-
lan alt alanların sadece birkaçına odaklanan bir yapı benimsenebilir. Fakat bilindiği üzere, Müzik Teorileri 
alanı disiplinler arası geçişlere oldukça açık olduğundan, farklı bir alanda lisans derecesi elde etmiş pek çok 
adayın doğrudan yüksek lisans ya da doktora programına başvurması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu 
bakımdan, böylesi adayların da Müzik Teorileri’nin çalışma alanları hakkında doğru bir bakış açısına sahip 
olabilmelerini teminen, “kapsayıcılık” ilkesinin lisansüstü öğrenimde de belli ölçüde göz önünde bulundu-
rulmasına özen gösterilmelidir. 

1.2. Bütüncül Yaklaşım

Ülkemiz üniversiteleri bünyesinde müzik alanında yürütülmekte olan programlar, bilindiği üzere, Batı 
müziği ve Türk müziği olmak üzere iki temel uzmanlık alanına ayrılmakta ve bu her iki alanın da kendine 
özgü bir “müzik teorisi” sistemi bulunmaktadır. 

Yorumculuk eğitimi açısından bu iki uzmanlık alanının birbirinden ayrılması gerekli bir uygulama olsa 
da, bu yaklaşım müzik teorisi alanına uyarlandığında bazı olumsuz sonuçları beraberinde getirecektir. Ör-
neğin, yalnızca makamsal müzik teorisi alanında eğitim almış bir birey, uluslararası düzeyde müzik teoris-
yenleri arasında yürütülmekte olan tartışmalara yabancı kalacak; benzer şekilde, sadece Batı müziği teorisi 
alanında öğrenim görmüş bir bireyin ise, söz gelimi Çağdaş Türk Müziği eserlerindeki makamsal soyutla-
maları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmesi mümkün olmayacaktır.  

Bu durum, kanımızca, ülkemizde yürütülecek bir programın, Batı müziği veya Türk müziği odaklı bir 
“Müzik Teorisi” programı olarak değil, Batı müziği ve Türk müziği teorilerine aynı çatı altında ve bütüncül 
bir yaklaşımla yer veren bir “Müzik Teorileri” programı olarak tasarlanması gerektiğini göstermektedir.

2. TYYÇ ile Uyumluluk
Bilindiği üzere, Türkiye Yükseköğretim (Ulusal) Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Bologna Süreci’ne üye 

ülkelerin, yükseköğretim sistemlerinde şeffaflığı, tanınırlığı ve hareketliliği artırmak amacıyla hazırlamayı 
taahhüt ettikleri ve 2010’a kadar tamamladıkları bir yeterlilikler sistemi olup şu kavramsal çerçeve üzerine 
temellenmiştir: Herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan bir kişi neleri bilebilir, neleri 
yapabilir ve nelerde yetkindir? (Yükseköğretim Kurulu, 2010)

TYYÇ kriterleri, - yukarıdaki “bilmek”, “yapmak” ve “yetkin olmak” ifadelerinden hareketle -, sırasıyla 
bilgi, beceri ve yetkinlik kategorileri altında kümelenmiştir. 

Düzey
Yeterlik Sayısı
Bilgi Beceri Yetkinlik

Lisans 1 2 13
Yüksek Lisans 2 3 11
Doktora 2 4 10

Tablo 1. TYYÇ kriterleri: Sayısal dağılım
Bu noktada, Lisans düzeyine ait Yetkinlikler kategorisi altında yer alan şu yeterliliğe dikkat çekmek 

arzusundayız: 



Türev BERKİ, Turan SAĞER , Ferhat ÇAYLI, İsmet KARADENİZ • 513 

“Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabil-
me ve yönetebilme” (Yükseköğretim Kurulu, 2010)

Şüphesiz ki, böylesi bir yeterliliğin kazandırılması için yapılması gereken şey, öğrencilerin grup halinde 
çalışacakları ve her defasında, aralarından birinin lider konumunda yer alacağı projeler geliştirmektir. Öğ-
rencisine sadece bireysel ödevler yükleyen bir ders sorumlusu yaklaşımıyla, bu tür bir kazanımın yanından 
dahi geçilemeyeceği aşikardır.  

Bu tek örnekten hareketle, Müzik Teorileri programının tasarımı aşamasında TYYÇ üzerinde ciddiyetle 
durulmalı ve program yeterlilikleri, bunlarla uyumlaştırılacak biçimde titizlikle kurgulanmalıdır.     

3. Fiziksel Koşullar: Kütüphane
“Üniversite, bir kütüphane etrafında toplanmış binalardan ibarettir.” 

Shelby Foote (akt. Şengör, 2008, s. 34)  

Bilindiği üzere, Bologna süreci kapsamındaki şeffaflık kriterini karşılamak amacıyla oluşturulan ders 
bilgi paketlerinde, her bir ders için seçilmiş “kaynak” yayınların sergilenmesi bir zorunluluk olup, Üni-
versite/Fakülte/Konservatuvar ya da Bölüm kütüphanesinde, anılan kaynak kitapların bulunması gerektiği 
aşikardır. Doğal olarak, söz konusu kaynaklar dijital değilse, aynı anda birden fazla öğrencinin yararlana-
bilmesi için birden fazla kopyaya yer verilmelidir.  

Müzik Teorileri programındaki dersleri tasarlayan/yürüten öğretim elemanları, ders bilgi paketlerini 
oluştururken mümkün olduğunca “güncel” ve “etki değeri yüksek” olan yayınlardan faydalanmalı, ders 
içeriklerini ve kullanılacak kaynakları titizlikle ve düzenli olarak güncellemelidir. Kütüphanenin zengin-
liğinin, temelde öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda şekillendiği düşünüldüğünde, bu konuda 
öğretim elemanlarına büyük bir sorumluluk düştüğü açıktır. 

Ek 1’de; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinin tümüne hizmet edebilecek nitelikte bir “asgari 
kitap listesi” sunulmuştur. Temel düzeyde ve sınırlı bir çerçevede hazırlanmış olan ve bir “Müzik Teorileri” 
programındaki olası ders içeriklerini destekleyebilecek nitelikteki bu listede, büyük oranda güncel olan ve 
etki değeri mümkün olduğunca yüksek kitaplara yer verilmesi tercih edilmiştir. 

4. Öğretim Elemanları
Müzik Teorileri programının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, sırasıyla, programın öğren-

ci alımına açıldığı yıl ve üçüncü yılın sonu için belirlenen öğretim elemanı sayıları Tablo 2 ve Tablo 3’te 
sergilenmektedir:  

Statü Sayı Odaklanılan Çalışma Alanı Önerisi

Öğretim Üyesi

2 Batı Müziği Teorisi

1 Türk Müziği Teorisi

1 Yorumculuk, Müzik Performansı 
Analizi

Araştırma Görevlisi 1
Tablo 2. Asgari öğretim elemanları: İlk yıl

Statü Sayı Odaklanılan Çalışma Alanı Önerisi

Öğretim 
Üyesi

+1 Batı Müziği Teorisi

+1 Türk Müziği Teorisi

+1 Yorumculuk, Müzik Performansı 
Analizi

Araştırma 
Görevlisi +2

Tablo 3. Asgari öğretim elemanları: Üçüncü yılın sonu
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Yukarıda değinildiği gibi “bütüncül” ve “kapsayıcı” nitelikte bir Müzik Teorileri programı tasarımı için, 
öğretim elemanlarının sayısı kadar, çalışma alanlarının da dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Bu 
durum, programda hem Batı müziği teorisi hem de makamsal müzik teorisi alanında uzman öğretim ele-
manlarının istihdam edilmesini gerektirmekte; diğer yandan da müzik teorisinin farklı alt alanlarında uz-
manlaşmış üyelerden oluşan bir kadro kurgulamasını zorunlu kılmaktadır.

Kaynakça
Şengör, A. M. C. (2008). Bilgi Çağında Bilginin Önemi. Bilgiye Yatırım – Birlikteliğin Gücü: İTÜ Mustafa İnan Kü-

tüphanesi içinde (s. 34-46). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.

Yükseköğretim Kurulu (2010). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi. http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden eri-
şilmiştir. 

Ek 1. 
Beach, D. (Ed.) ve Goldenberg, Y. (Ed.). (2015). Bach to Brahms: Essays on Musical Design and Structure. Roches-

ter: University of Rochester Press. 

Bent, I. (1987). Analysis. New York: W. W. Norton. 

Berry, W. (1989). Musical Structure and Performance. New Haven: Yale University Press.

Blasius, L. D. (1996). Schenker’s Argument and the Claims of Music Theory. New York: Cambridge University Press. 

Brown, M. (2005). Explaining Tonality: Schenkerian Theory and Beyond. Rochester: University of Rochester Press.

Cadwallader, A., Gagné, D. ve Samarotto, F. (2019). Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach (4. bs.). New 
York: Oxford Universiy Press.

Caplin, W. E. (1998). Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, 
and Beethoven. New York: Oxford University Press. 

Caplin, W. E., Hepokoski, J., Webster, J. ve P. Bergé (Ed.). (2009). Musical Form, Forms & Formenlehre: Three Met-
hodological Reflections. Leuven: Leuven University Press.

Christensen, T. (Ed.). (2002). The Cambridge History of Western Music Theory. New York: Cambridge University 
Press. 

Clark, S. (2011). Analyzing Schubert. Cambridge: Cambridge University Press.

Cohn, R. (2012). Audacious Euphony: Chromaticism and the Triad’s Second Nature. New York: Oxford University 
Press.

Cone, E. T. (1968). Musical Form and Musical Performance. New York: Norton.

Cook, N. (1987). A Guide to Musical Analysis. New York: George Braziller. 

Cook, N. (Ed.) ve Everist, M. (Ed.). (1999). Rethinking Music. New York: Oxford University Press.

Damschroder, D. (2008). Thinking about harmony: Historical perspectives on analysis. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Damschroder, D. (2010). Harmony in Schubert. Cambridge: Cambridge University Press.

Damschroder, D. (2012). Harmony in Haydn and Mozart. New York: Cambridge University Press.

Damschroder, D. (2015). Harmony in Chopin. Cambridge: Cambridge University Press.

Damschroder, D. (2016). Harmony in Beethoven. Cambridge: Cambridge University Press.

Damschroder, D. (2017). Harmony in Mendelssohn and Schumann. Cambridge: Cambridge University Press.

Damschroder, D. A. ve Williams, D. R. (1990). Music Theory from Zarlino to Schenker: A Bibliography and Guide. 
New York: Pendragon Press.

Doktor Suphi [Ezgi]. (1933). Nazarî ve Amelî Türk Musikisi I. İstanbul: Millî Mecmua Matbaası. 

Dunsby, J. ve Whitall, A. (1988). Music Analysis in Theory and Practice. London: Faber Music.

Feldman, W. (1996). Music of the Ottoman Court: Makam, Composition, and the Early Ottoman Instrumental Reper-
toire. Berlin: VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung. 

Gauldin, R. (2004). Harmonic Practice in Tonal Music (2. bs.). New York: W.W. Norton.



Türev BERKİ, Turan SAĞER , Ferhat ÇAYLI, İsmet KARADENİZ • 515 

Gauldin, R. (2004). Workbook for Harmonic Practice in Tonal Music (2. bs.). New York: W.W. Norton.

Güray, C. (2012). Bin Yılın Mirası: Makamı Var Eden Döngü: Edvâr Geleneği. İstanbul: Pan Yayıncılık. 

Hepokoski, J., Darcy, W. (2006). Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighte-
enth-Century Sonata. New York: Oxford University Press. 

Karadeniz, Ekrem. (2012). Türk Musikîsinin Nazariye ve Esasları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 

Karaosmanoğlu, M. K. (2017). Müzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri. İstanbul: İTÜ Vakfı Yayınları. 

Kinderman, W. (Ed.) ve Krebs, H. (Ed.). (1996). The Second Practice of Nineteenth-Century Tonality. Lincoln: Uni-
versity of Nebraska Press.

Klorman, E. (2016). Mozart’s Music of Friends: Social Interplay in the Chamber Works. New York: Cambridge Uni-
versity Press.

Kopp, D. (2002). Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music. New York: Cambridge University Press.

Kostka, S., Payne, D. ve Almén, B. (2017). Tonal Harmony: With an Introduction to Post-Tonal Music. Boston: McG-
raw-Hill Education.

Monahan, S. (2015). Mahler’s Symphonic Sonatas. New York: Oxford University Press

Moreno, J. (2004). Musical Representations, Subjects, and Objects: The Construction of Musical Thought in Zarlino, 
Descartes, Rameau, and Weber. Bloomington: Indiana University Press.

Morris, R. D. (1987). Composition with Pitch-Classes: A Theory of Compositional Design. New Haven, CT: Yale 
University Press.

Morris, R. D. (1991). Class Notes for Atonal Music Theory. Lebanon, NH: Frog Peak Music.

Özkan, İsmail Hakkı. (2006). Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri / Kudüm Velveleleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 

Rauf Yekta Bey. (1986). Tük Musikisi (O. Nasuhioğlu, Çev.). İstanbul: Pan Yayıncılık.

Rink, J. (Ed.). (1995). The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Rink, J. (Ed.). (2002). Musical Performance: A Guide to Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosen, C. (1972). The Classical Style. New York: W.W. Norton.

Rosen, C. (1980). Sonata Forms. New York: W.W. Norton.

Schmalfeldt, J. (2011). In the Process of Becoming: Analytic and Philosophical Perspectives on Form in Early Nine-
teenth-Century Music. New York: Oxford University Press.

Schuijer, M. (2008). Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and its Contexts. Rochester: University of Ro-
chester.

Stein, D. (2005). Engaging Music: Essays in Music Analysis. New York: Oxford University Press.

Stein, D. (Ed.). (2005). Engaging Music. Oxford: Oxford University Press.

Straus, J. N. (2004). Introduction to Post Tonal Theory (3. bs.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Swinkin, J. (2016). Performative Analysis: Reimagining Music Theory for Performance. Rochester: University of 
Rochester Press.

Tovey, D. F. (1935-1939). Essays in Musical Analysis, 7 Vols. Oxford: Oxford University Press.

Tura, Yalçın. (2017). Türk Mûsıkîsinin Mes’eleleri. İstanbul: İz Yayıncılık. 

Vande Moortele, S. (2009). Two-Dimensional Sonata Form: Form and Cycle in Single-Movement Instrumental Works 
by Liszt, Strauss, Schoenberg, and Zemlinsky. Leuven: Leuven University Press.

Vande Moortele, S. ve diğerleri (Ed.). (2015). Formal Functions in Perspective: Essays on Musical Form from Haydn 
to Adorno. Rochester: University of Rochester Press. 

Wen, E. (2019). Graphic Music Analysis: An Introduction to Schenkerian Theory and Practice. Lanham: Rowman & 
Littlefield Publishers.

Wright, O. (1978). The Modal System of Arab and Persian Music A.D. 1250-1300. Oxford: Oxford University Press. 

Zeren, M. A. (2007). Müzik Fiziği (4. bs.). İstanbul: Pan Yayıncılık.





Sibel PAŞAOĞLU YÖNDEM, Günsu YILMA ŞAKALAR • 517 

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE DESTEKLİ BİR PROJE: 19. – 20. YÜZYIL 
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MUSIKİ HAREKETLERİ: 

BALKANLAR

Sibel PAŞAOĞLU YÖNDEM1, Günsu YILMA ŞAKALAR2

Öz
19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda müzikal faaliyetlerin gittikçe ivme kazandığı bir zaman dili-

midir. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e süregelen zamanda İmparatorluğun başkentindeki zengin kültürel yapı 
müziğin çeşitliliğini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Avrupa’dan gelen müzisyenlerin de katkılarıyla çalgı 
tedarik merkezleri, nota basım ve tedarik evleri, müzik mekânları sayısı gittikçe artmıştır. 20. yüzyıl Cum-
huriyet’e miras bırakılan Osmanlı Batı müziğine, Balkanlar özelinde yer alan musıki hareketlerini incele-
mek, Bulgaristan (Sofya, Berkofça), Yunanistan (Selanik, Kavala), Edirne, Kırkkilise, Sırbistan (Belgrad), 
Rumeli, Romanya’ya dair müzikal kuruluşlar, musıki cemiyetleri, müzik okulları, orkestra ve bandoların 
tespiti önem taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul ile teması müzikal hareketli-
liğin boyutlarını gözler önüne sermektedir. Elde edilen verilerin ortaya konması, yorumlanması, analizi ve 
değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destek-
lenmektedir. Bu proje kapsamında, Türkiye’de Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Şark Ticaret Yıllıkları, İstan-
bul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, IRCICA (İslam Tarih, Sanat, Kültür ve Kültür Araştırmaları 
Merkezi)  vb. ile ulaşabildiğimiz yurtiçi ve yurtdışı kütüphaneler ve veritabanları taranmıştır. Önce arşiv ta-
ramasıyla, Osmanlı Batı müziğinin öne çıktığı 19. yüzyıldan Cumhuriyet’in ilanına kadarki süreçte yer alan 
eğitim kurumları, bestelenen ve müzik eğitiminde kullanılan eserler ile bu eserlerin icra edildiği orkestra 
ve bandolar ile musıki cemiyetlerinin faaliyetlerinin tespiti konusunda bir araştırma yapılmış; daha sonra-
sında konu, tarihsel boyutta incelenmiştir. Projede 94 sayfa belge niteliğinde kayıtlardan 36’sı Osmanlıca, 
17’si Fransızca ve 41’inin Rumca olduğu tespit edilmiştir. Osmanlı dönemi Balkan coğrafyasındaki musıki 
hareketlerinin gün yüzüne çıkarılmasını hedefleyen projede elde edilen veriler, alanında boşluk bulunması 
ve bugüne kadar yapılan yayınların kısmi tespitler üzerinden ve kısıtlı arşiv çalışmasıyla genellemelere 
dayandığı tespit edildiğinden dolayı söz konusu alanda boşluğu dolduracak, tarihe ışık tutacak niteliktedir. 
Gerek nitel, gerek ise nicel bir araştırmanın ürünü olan olan bu proje; aynı zamanda tarihsel ve kültürel 
müzikoloji alanında, Osmanlı kültür mirasımızın farkındalığının sağlanmasında, Balkanlar ile müzikal geç-
mişimize ışık tutmak ve Cumhuriyet yıllarındaki yapılanmanın alt yapısını oluşturmak üzere; Osmanlı’dan 
miras kalan değerlerin ve çalışmaların ortaya çıkartılarak tarihimizin gelecek nesillere aktarılmasında da 
önemli bir yere sahip bir proje niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Tarihsel Müzikoloji, Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar, Müzik, Müzik Kültürü

A UNIVERSITY-ASSISTED PROJECT IN TURKEY: MUSIC 
MOVEMENTS IN THE OTTOMAN EMPIRE IN 19TH -20TH 

CENTURY: THE BALKANS
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Abstract
The 19th century is a period when musical activities have accelerated more in the Ottoman Empire. 

From the Tanzimat to the Republic, the rich cultural structure in the Empire’s capital ensured the diversity 
and spread of the music. In İstanbul, a place for musical exchange, with the contributions of musicians com-
ing from Europe, musical supply centres, musical notes, supply houses and music venues have increased. 
Examining the musical movements of the Balkans in the Ottoman Western music, which was inherited to 
the 20th century Republic, Bulgaria (Sofia, Berkofça), Greece (Thessaloniki, Kavala), Edirne, Kırkkilise, 
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Serbia (Belgrade), Rumeli, Romania musical organizations, music societies, music schools, orchestras and 
the detection of bands and the contact with Istanbul, the capital of the Ottoman Empire, reveals the dimen-
sions of musical mobility. The data collection, interpretation, analysis and evaluation of project are support-
ed by Akdeniz University Scientific Research Projects Coordination Office. Within the scope of this project, 
the Prime Ministry Ottoman archives in Turkey, Oriental Trading Annuals, Istanbul University Library 
Rare Books, IRCICA (Islamic History, Art, Culture and Cultural Studies Center), national and international 
libraries and databases etc. has been scanned. Firstly, archives have been scanned about the Ottoman insti-
tutions from the 19th century to the prominence of the Western music, the educational institutions, com-
posed of music used in music education and the works of orchestras and bands and musical societies with 
a research on the activities. Then, their historical perspective has been examined. The documents which are 
detected of 94 pages were found to be 36 in Ottoman, 17 in French and 41 in Greek. The aim of the project 
is to reveal the developments in the Ottoman Empire during the Ottoman period. The data obtained are 
based on generalization with partial archives and limited archival studies, since it has been found that there 
is a space in the field and the publications made up to date will fill the space and bring light on the history. 
This project, which is a product of a quantitative and qualitative research, has an important place within 
the field of music and musicology in transferring our history to the following generations by revealing the 
values and works inherited from the Ottoman Empire, in terms of raising awareness as to Ottoman cultural 
heritage, and in establishing the basis between the Balkan musical background and development in the 
Republican years. 

Keywords: Historical Musicology, Ottoman Empire, Balkans, Music, Musical Culture

1. Giriş
19.-20. yüzyıllar, Osmanlı İmparatorluğu’nda müzikal hareketlerin en yoğun yaşandığı dönemdir. En 

geniş toprak sınırlarına sahip olan imparatorluk, 550 yıl boyunca Balkan coğrafyasında hakimiyetini sür-
dürmüştür. 14. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk yarısına dek Balkan topraklarında hüküm sürmüş-
tür. 19. yüzyıl ile ilgili Sancaktar (2011: 31), bu sürecin Balkan kimliğinin inşaası, milliyetçiliğin yayılması 
ve milliyetçi-ayrılıkçı ayaklanmaların gelişmesi dönemi olduğundan bahsetmiştir. 20. yüzyılda ise, 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ile birlikte Bulgaristan Prensliği bağımsızlığını ilan etmiştir. 1912 
yılındaki I. Balkan Savaşı, 1913 yılında Londra Antlaşması’nın imzalanması ile son bulmuş ve Sırbistan, 
Kuzey-Orta Makedonya topraklarını;  Yunanistan, Girit Adası’nı ve Güney Makedonya’yı; Bulgaristan ise 
Edirne ve Kırklareli (Kırkkilise) topraklarını kendi sınırlarına dahil etmiştir. Arnavutluk (1912) bağımsız-
lığını ilan etti. Osmanlı Ordusu ise Doğu Trakya’da Midye-Enez hattının doğusuna çekilmiştir (Sancaktar, 
2011: 33-34).

Şekil 1. 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu (Freeman, 1877)
Şekil 1’de Balkanlarda 19. yüzyıl Osmanlı hakimiyetini gösteren haritada Bulgar Krallığı, Bosna Saray 

(Saraybosna), Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk sınırları yer almaktadır.  
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Şekil 2. 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu (Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA), Editor: 
Ditta G. B. Paravia et C., Torino Pub.,1914)

Şekil 2’de ise; Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin 20. yüzyıldaki durumu görülmektedir. Edirne, Ro-
manya, Sırbistan, Montenegro, Arnavutluk, Yunanistan, Avusturya-Macaristan, Dobruca sınırları net bir 
şekilde belirtilmiştir. 

19.-20. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Balkanlarda müzik daha çok halk ve kent müziği anlayışı 
çerçevesinde şekillenmiştir. Batılılaşma hareketleri ile birlikte ise Balkanlarda çokseslilik; bandolar, müzik 
okulları ve dernekler üzerinden gelişme göstermiştir. 

Akdeniz Üniversitesi’nin desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Üniversite Destekli Bir Proje: 19.- 20. 
Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Musıki Hareketleri: Balkanlar ” projesi 18 aylık bir proje olup, Türki-
ye’de Cumhuriyet Dönemi’nden önce Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi’nden sonraki süreci 
kapsamaktadır. Proje devam sürecinde olup, aşağıdaki bilgiler ışığında yürütülmektedir.

19. – 20. yüzyıl Balkanlarda musıki hareketlerini incelemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 
Devlet Arşivleri (BOA) ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nden (İÜNEK) Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e intikal eden 94 sayfa belge niteliğindeki kayıtlardan. 36’sı Osmanlıca, 17’si Fransızca ve 41’i 
Rumca dillerinde yazılmıştır. Türkçe çevirisi yapılarak detaylı bir incelemeye tabi tutulan belgeler, ilgili 
dönem Balkanlar’daki müzikal hareketler hakkında önemli bazı kayıtlar içermektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılına damgasını vurmuş ve Cumhuriyet yıllarındaki müzik teşkilat-
lanmasının ve politikalarının altyapısını oluşturmuş Türk Batı Müziği tarihinin kapsamlı bir arşiv çalışma-
sıyla ele alınmamış bir yüzü olan Balkanlarda musiki hareketleri konusunu gün yüzüne çıkarmak projenin 
amacını oluşturmaktadır. Belli temelleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde atılmış ve 19.yy Osmanlısı’n-
dan Cumhuriyet’e miras bırakılmış Osmanlı Batı müziğine dair yayınların çoğunda bu “yeni müzik”in 
eğitimi, üretimi ve icrası, eğitim kurumları, musiki cemiyetleri, orkestra ve bando kuruluşları için elzem 
olan çalgı ve nota tedariği, mekân inşaası konusu ihmal edilmiştir. Cumhuriyet’in müzik politikalarının uy-
gulanabilirliği hususunda alt yapı oluşturmuş, temelleri Osmanlı yıllarında atılmış ve Cumhuriyet’e miras 
bırakılmış Türk Batı müziğinin, tarihsel ve analitik araştırmalarımızla ulaşılan tarihsel verilerin ışığındaki 
bulguların ortaya konması, gelişiminin yorumlanması, analizi ve değerlendirilmesi yoluyla müzik tarihimi-
zin aydınlanmamış bir cephesini tarih yayınlarımıza kazandırmak projenin amaçları arasındadır.

Balkanlardaki müzikal çalışmaların sınırlı sayıda araştırmacının ele aldığı bir konu olması sebebiyle 
müzik tarihinde özellikle Türkiye’de biraz gözardı edilmiş bir alandır. Oysa kültür-sanat politikaları, eko-
nomik, siyasi, sosyal politikalarla iç içedir. Dolayısıyla bir toplumun, yaşadığı günü yorumlayabilmesi 
ancak tarihini bütüncül bir bakışla tanıyabilmesi ve anlayabilmesiyle mümkündür. Osmanlı’da Batı Müzi-
ği’nin elde edilen basılı kaynaklardan yola çıkarak Cumhuriyet’in ilanına kadar yüz yılı aşkın bir geçmişe 
sahip olduğu söylenebilir.  Bu yüzyıl Balkanlardaki birtakım musiki hareketlerinin ortaya çıkarılması ve ge-
rek nicel gerekse nitel olarak araştırılıp yorumlanması, kültür mirasımızı gelecek nesillere bilimsel veriler 
ışığında, doğru bir biçimde aktarabilmek adına değer taşımaktadır. Proje konusunun bugüne kadar kapsamlı 
bir çalışmayla ele alınmamış olması sebebiyle alanında önemli bir boşluğu doldurarak tarihsel müzikoloji 
alanında Osmanlı’da Batı müzik tarihi literatürüne özgün bir katkı sağlayacaktır.

Milano İtalyan Operası’nın baş şarkıcısı, konservatuvar tarafından ödüllendirilmiş olan Elisa de Kasc-
haelf tarafından II. Sultan Abdülhamid Han’a ithafen marş (Marche Dediee a S.M.I. İmperiale Le Sultan 
Ghazi Abdul Hamid Khan II), Rum asıllı besteci Z. Serkis’in Abdülhamid Han’a ithafen Marş bestesi (Mar-
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che Abdul Hamid Khan II), Ernest Donajowski’nin “Piyano için Gavot: Marki’nin Eşi” (La Marquise Ga-
votte Pour Piano) eseri, “Romen Müziğinden Derleme Parçalar” (Recueil de Morceaux de Musique Rou-
maine)  , editörlüğünü Georg Degen’in üstlendiği Bükreş basımı “Askeri Müzik İçin Parçalar – I, II, III” 
(Morceaux pour Musique Militarie) isimli nota kitabı ve “Gök Mavisi” (Valse d’azur) gibi eserler, Romen 
Kraliyet Ordu Müzikleri Müfettişi M. Margaritescu tarafından bestelenen “Prenses Marie Süvari Marşı” 
(Princesse Marie Marche de Cavalerie)  ve “Marivodaj (Gavot)” (Marivaudage5 (Gavotte)), “Yaz Akşamı 
(Vals)” (Soir d’ete (Vals)), “Sahtekar Kadın (Yavaş Vals)” (Enjoleuse (Valse Lente)),  Müzik öğretmeni Ju-
les von Creilschmann’ın piyano için bestelediği “Sultan Abdülhamid” (Le Sumtan Abdul-Hamid), “Bulgar 
Rapsodisi”(Rhapsodie Bulgare) , Jules v. Creitschmann’ın bestelediği “Piyano için Bulgar Müziği” (Mu-
sique Bulgare), Bulgar tahtının varisi prens Boris’e ithafen piyano eseri olan “Sessiz Beyaz Tuna (Marş)”, 
Bulgar besteci Dragomir’in bestelediği Bulgarca Marş Notası, Timothee Hantopoulos’un Sultan II. Abdül-
hamid Han’a ithafen bestelediği “Hamidiye Marşı” (Hamidie Marche), Bestesi Sp. Samaras, Güftesi ise K. 
Palamas’a ait 1896 yılında basılmış Veliaht Konstantinos Hazretleri’ne ithafen “Olimpiyat Marşı”  İÜNEK 
kayıtlı ulaşılabilen müzik eserleri arasında yer almaktadır.

II. Abdülhamid’in, Romanya Veliahtı’na verdiği yemekli konsere ait belge (BOA.HR.SYS.00186); Belg-
rad Musıki Cemiyeti’nin Üsküb’e konsere gitmesi BOA.TFR.I.SFR.00003.00223.001.001), Cizvit papaz-
larının İstanbul’daki musıki mekteblerine Selanik’ten getirttiği Armonik Org gibi musıki aletlerinin eğitim 
işlerinden sorumlu olan Maarif Nazırlığı ile yazışmalar (BOA.DH.MKT.01586.00019.001.001), Edirne İb-
tidai Musıki Muallimi Halil’in İstanbul’a görevlendirilmesi  (BOA.DH.UMVM.00165.00115.001.001); Ro-
manya’ya gidecek Darülfünun Hoca’sı ve talebelerinden oluşan heyete, Dobrucalı Müslüman ahalinin tale-
bi üzerine, Musiki-i Osmani heyetinin iştirak etmeleri ve harcirahları (BOA.BEO.003792.284378.001.001, 
BOA.BEO.003792.284378.001.002)); Edirne Aramsaz 14.Musıki Bölüğü askerlerinden Balıkesirli hafız 
Hüseyin ve Ali’nin babalarının Yunanistan’da zor durumda oldukları ve kendilerine gönderilen paradan üc-
ret talep edilmemesi istenen yazı (BOA.DH.MKT.02263.00114.001.001); Kırkilise Rum Musıki Cemiye-
ti’nin Kozane/Kuzane kasabasında yaralıların menfaatine piyes oynatılmak üzere içişlerinden izin alınması 
(BOA.DH.MKT.00799.00014.001.001); Rum Konstantin Atinos adına Bando kurulması için içişlerine çe-
kilen telgraf (BOA.DH.SFR.00371.00129.001.001); Selanik Hamidiye Mektebi için Milano’dan getirti-
len bando takımı ve aletleri (BOA DH.MKT.00386.00026.001.001); Berkofçalı müteveffa Yusuf Paşa›nın 
Sofya›daki eşyasıyla iki cariye ve üç kölesinin gönderildiğine ve musiki âlatının Derviş Paşa’ya lüzumu 
olduğundan akçesiyle talep eylediğinden bahasını bildirilmesi ricasına dair belge (C..ML..729.29775) ve 
Bulgar besteci Dragomir’in bestelediği Bulgarca Marş’ın notaları (TFR.I..M...20-1952) gibi belge niteliği 
taşıyan kayıtlara ise BOA arşivinden ulaşılabilmiştir.

2. Romanya-Osmanlı Musıki Hareketlerini Gösterir Belgeler
Romanya, Bükreşli editör Georg Degen’in Askeri Müzik kitabı Leipzig’te Breitkopf & Hartel tarafından basıl-

mıştır. Basım yılı tam olarak bilinmemek ile birlikte, İÜNEK’e Yıldız Saray Kütüphanesi’nden geldiği söylenebilir. 

Şekil 3. Askeri Müzik Kitabı’nın iç kapağı (İÜNEK, 785-14---0002)

5  Marivodaj etkisi Barok dönemi sonlarındaki tiyatro oyun yazarı Marivo’dan kaynaklanıyor. Marivodaj içinde, eksende entrika vardır.
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Tamamı valslerden oluşan Askeri Müzik kitabının içerisinde; Carol Decker’in op:578 “Viata e ca un 
vis” isimli eserin orkestra partisyonu ve partileri, Madam Sophie Degen’in “Aile Ziyareti”’nin Pierre Na-
mian tarafından yazılan orkestra partileri, M.Margaritesco’nun “Pembe Hayat” valsinin orkestra partisyo-
nu ve partileri ve J. Paschill’in “Randevu” isimli eserinin partisyon ve orkestra için yazılmış partileri yer 
almaktadır.

Romen Müziğinden Derleme Parçalar isimli belge ise; eserin kapak sayfasındaki Osmanlı ambleminden 
de anlaşılacağı üzere, eserlerin Osmanlı’da basıldığı veya icra edildiği bilgisini bizlere taşımaktadır.

Şekil 4. Romen Müziğinden Derleme Parçalar (İÜNEK, 785-14---0001)
Şekil 4’teki kitabın her ne kadar arşiv numarası göz önüne alındığında Degen’in editörlüğünde hazır-

lanmış olacağı fikrini bizlere doğursa da üzerinde bir isim yazmadığı içi kesin bir kanıya varmak güçtür.

Proje içerisinde elde edilen bir diğer belge ise; Romen kraliyet ordu müzikleri müfettişi M. Margarites-
cu’nun “Marivodaj” isimli eseridir. Gavot türündeki eserin kapak sayfası ve orkestra partisyonundan bir 
kesit aşağıdaki gibidir.

Şekil 5. M.Margaritescu’nun “Marivodaj” isimli eseri 
(İÜNEK, 785-14---0171, 785-14---0172)

Marivodaj isimli eser; flüt, mi bemol klarnet, si bemol klarnet, mi bemol Fransız korno, fagot, büğlü 
(pistonlu alto), tenor tuba, trompet, bariton tuba, trombon, bas trombon, trampet ve davul için yazılmıştır. 
Eser içerisinde bandoların vazgeçilmez çalgılarının yer aldığı söylenebilir.   

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden (BOA) elde edilen aşağıdaki belgede; II. Abdülhamid’in 1892 yılın-
da Romanya veliaht prensinin kardeşine verdiği yemekli konseri gösterir belge bizlere Romanya Osmanlı 
ilişkilerinin müzikal boyutlarını yansıtmaktadır.
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Şekil 6. II. Abdülhamid’in Romanya veliaht prensinin kardeşine verdiği yemekli konser (1892) (BOA.HR.SYS.00186)
Şekil 6’daki belgede, Sultan II. Abdülhamid’in Romanya veliaht prensinin kardeşi Prens Charles onu-

runa bir akşam yemeği ve konser verdiği görülmektedir. Sultanın konser salonuna girerken üzerine bir 
paravanın düşmesini Prens Charles’in engellemesi üzerine kendisine imparatorluk tarafından kurtarma ma-
dalyası verilmesini içermektedir. Bu haber Viyana gazetelerinde yayınlanmıştır.

3. Bulgaristan-Osmanlı Musıki Hareketlerini Gösterir Belgeler
22 Nisan 1908 yılında Sultan II. Abdülhamid döneminde Bulgar besteci Dragomir’in “Mazurka” adlı 

eseri Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden elde edilmiştir. Şekil 7’de bu eserin ilk sayfasını görmekteyiz.

Şekil 7. Bulgarca Mazurka Notası, Dragomir, (22 Nisan 1908), (BOA,TFR.I.M.00020.01952.001)
Proje kapsamında elde edilen belgelerden bir diğeri ise; İstanbul Nadir Eserler Kütüphanesi’nden (İÜ-

NEK) elde ettiğimiz Bulgar tahtının varisi Prens Boris’e ithafen piyano eseri olan “Sessiz Beyaz Tuna” 
Marş Notasıdır. Aşağıda bu eserin kapağı yer almaktadır.
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Şekil 8. Marş Notası, “Sessiz Beyaz Tuna”, Jules von Creilschmann
(İÜNEK, 90689---0007)

Müzik Öğretmeni Jules von Creilschmann’ın Bulgar tahtının varisi Prens Boris’e ithaf ettiği “Sessiz 
Beyaz Tuna” isimli piyano eseri, C.G Röder, Leipzig Enstitü tarafından basılmış ve A.Dimitroff ROUSTS-
CHOUK kütüphanesinde yer almıştır. Jules von Creilschmann’ın “Piyano İçin Bulgar Müziği” isimli eseri 
İÜNEK’te yer alan bir diğer belgedir.

Şekil 9. Piyano İçin Bulgar Müziği, Jules v. Creitschmann,
(İÜNEK, 90689---0038)
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4. Proje Kapsamında Elde Edilen Diğer Belgeler

Belge Adı Besteci Basım Evi Tarihi Kayıt 
Numarası

Kayıtlı 
Olduğu 
Yer

Marş Elisa de 
Kaschaelf

Lit & Typ. D.E. 
INGLESSI Pera Linardi 
Sokak no:12

II. Abdülhamid dönemi 
(1876-1909)

781-121---
0011

İÜNEK

Marş Z.Serkıs H.Lard, Paris II. Abdülhamid dönemi 
(1876-1909)

781-140---
0001

İÜNEK

Markiz, Piyano 
İçin Gavot

Ernest 
Donajowski

Paris,Durand, 
Schoenewerk & C.İe

II. Abdülhamid dönemi 
(1876-1909)

781-50---
0019

İÜNEK

Gök Mavisi 
Valsi

M. Margaritescu Ed.Georg Degen, 
Bucuresti 
68, Calea Victoriei, 
68, Oscar Brandstetter, 
Leipzig

? 785-14---
0047

İÜNEK

Prenses Marie 
Süvari Marşı 

M. Margaritescu Ed.N. Mischonzniky
Furnisorul Curtii Regale
Calea Victoriei, No:60
Bucureşti.

? 785-14---
0154

İÜNEK

Yaz Akşamı, 
Vals

M. Margaritescu Ed.Georg 
Degen,Bucuresci
68, Calea Victoriei, 68

? 785-14---
184

İÜNEK

Sahtekar Kadın, 
Yavaş Vals

M. Margaritescu Ed. Georg 
Degen,Bucuresci
68, Calea Victoriei, 68

? 785-14---
217

İÜNEK

Bulgar 
Rapsodisi

Jules von 
Creilschmann

? II.Abdülhamid 
dönemi(1876-1909)

90689---
0001

İÜNEK

Piyano İçin 
Hamidiye Marşı 

Timothi 
Hanthopoulos

Inst.Lit. de Breitkopf & 
Hartel, Leipzig.

II.Abdülhamid 
dönemi(1876-1909)

90691---
0001

İÜNEK

Bulgar Müziği Jules von 
Creilschmann

? ? 90689---
0038

İÜNEK

Kristo Bothef’in 
Duası

Jules von 
Creilschmann

A.Dimitroff Kitapevi, 
Rusçuk. C., G. Röder 
Basımevi, Leipzig

? 90689---
0031

İÜNEK

Olimpiyat Marşı Beste:Sp.
Samaras
Güfte: 
K.Palamas

Ed.Deanworth&Civadis, 
Atina. 

II.Abdülhamid 
dönemi(1876-1909), 
1896

781-68---
0001

İÜNEK

Yunan 
Bestelerinden 
Derleme (keman 
veya mandolin 
için)

? Ed.ve Yayıncı 
Veloudios, Atina

II.Abdülhamid 
dönemi(1876-1909),1893

781-68---
0010

İÜNEK

Keman ve 
Mandolin için 
Danslar

? Ed.ve Yayıncı 
Veloudios, Atina

? 781-68---
0017

İÜNEK

Çoban Kızı 
Halk Şarkısı 
(Klavsen ve 
şarkı notası)

Şiir- Beste: Y. 
Zalakostas

Yayıncı Veloudios, 
Atina

? 781-68---
0030

İÜNEK
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Yunan 
Bestelerinden 
Derleme

? Ed.ve Yayıncı 
Veloudios, Atina

? 781-68---
0034

İÜNEK

Dost Z. 
Beloudios’a 
ithafen
Es Poyrazım, Es
Denizci Şarkısı
Klavsen 
Eşliğinde

Şiir:
A.Valaoritis
Beste:
Y. Lambiris

Yayıncı Veloudios, 
Atina

? 781-68---
0035

İÜNEK

Can Sıkıntısında 
Vahalar
Şarkı Ve 
Klavsen

D.Th. Rodios Yayımcı Veloudios, 
Atina

? 781-68---
0041

İÜNEK

Güverte Başında
Barkarol

Güfte: St. 
Stefanou                                                                     
Beste: D. 
Rodios

Yayıncı Veloudios, 
Atina

? 781-68---
0042

İÜNEK

Denizci Şarkısı
Barkarol (Ses, 
Klavsen, 
Mandolin ve 
Keman İçin)

? Yayıncı Veloudios, 
Atina

? 781-68---
0047

İÜNEK

Yunan Halk 
Dansları 
(Klavsen İçin)

? Yayıncı Veloudios, 
Atina

? 781-68---
0047

İÜNEK

Yunan 
Melodilerinden 
Bir Demet(Şarkı 
ve Klavsen İçin)

P. KARRERİS Yayıncı Veloudios, 
Atina

? 781-68---
0068

İÜNEK

Tablo 1’de Proje kapsamında elde edilen ve çevirileri tamamlanmış diğer belgeler yer almaktadır. Bu 
belgeler arasında Timothi Hanthopoulos’un piyano için bestelediği Hamidiye Marşı’dır. Sultan II. Abdül-
hamid Han’a ithafen bestelediği marş, Necib Paşa’nın “Hamidiye Marşı”nın yeniden yorumlanması veya 
uyarlanması şeklinde olduğu söylenebilir.  

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer alan bir diğer kaynak ise Sırp Saray Bandosu 
Müzik Direktörü Josif Slezinger’in Sultan Abdülmecid’e ithaf ettiği, “Marche Brilliante” isimli eseridir. 
Bu eser, Kutlay’a göre; Sırp-Osmanlı müzikal yapılanması açısından bir paralellik ve ortaklık söylemi 
oluşturmak üzere bir başlangıç belgesi olarak kabul edilebilir. Bu marşın varlığı, Batı müziği uygulama ve 
eğitiminin kurumsallaşmasının iki ülke arasında bandolar çerçevesinde gözlemlenen benzerliklerin teyhid 
edilmesinin yanı sıra, Sırp ve Osmanlı müzisyenlerin, iki devletin hükümdarlarının ilişkileri çerçevesinde, 
direkt iletişimde oldukları varsayımına dahi yönlendirebilir (Kutlay, 2016: 141). 19. yüzyılın ikinci yarısın-
da Sırbistan’da koro müziği yer almaktadır (Kutlay, 2010). Bir diğer Sırp besteci Stevan Mokranjac, İstan-
bul konseri için Necib Paşa’nın Hamidiye Marşı’nın koral uyarlamasını yapmıştır. Mokranjac ve Belgrad 
Koro Topluluğu konserleri 1895 yılında Sofya-İstanbul-Plodniv turnesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Dönemin Avrupa gazetelerinde konser haberlerinde koronun Sırp, Makedon halk müziğini icra ettiğinden 
bahsedilmektedir. Koro 19 Nisan 1895 yılında Tepebaşı Tiyatrosu’nda bir konser vermiştir. Konserde To-
palovitch’in “Les Nuages”(Bulutlar); Mokranjac’ın “Sırp Denizcilerin Şarkısı”, “Bir çaresi yok”, “Rumeli 
Türküleri” ve “Sırp Milli Şarkıları (1., 2. ve 5. Bölümler”; Malat’ın Çek Milli Şarkıları; Karari’nin “Yunan 
Şarkısı”; Slavianski’nin “Rus Milli Şarkıları”; Bazin’in “Les Croisées Sur Mer”(Denizde Rastlantı) ve 
Novotni’nin “Danse des Fées” (Perilerin Dansı) isimli eserler seslendirilmiştir. Konserden iki gün sonra 21 
Nisan’da Sultan II. Abdülhamid’in sarayında bir resepsiyon düzenlenmiştir. Koro burada Hamidiye Marşı 
dahil olmak üzere birkaç eser seslendirmiştir. Sultan koro üyelerini Sanayi-i Nefise madalyası ile ödüllen-
dirmiştir. Koro müdürü Stanoyevich ve koro sanat yönetmeni ve şefi olan Stevan Mokranjac ise üçüncü 
dereceden Osmaniye Nişanı ile, üç sanatçı üçüncü dereceden Mecidiye Nişanı ile,  bir sanatçı üçüncü 
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dereceden Şevkat Nişanı ile, dört sanatçı ise dördüncü dereceden Mecidiye Nişanı’yla ödüllendirilmiştir 
(Kutlay, 2016: 145-149, 151).

DEĞERLENDİRME
19.-20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki musıki hareketliliği, modernleşme süreci ile 

birlikte ivme kazanmıştır. Politik, sosyal ve kültürel ilişkiler müziğe de yansımıştır. Balkan müzisyenler ve 
besteciler dönemin Sultanlarına ithafen eserler bestelemiştir. Besteledikler diğer eserleri ise bir şekilde (icra 
edilen eserleri içeren konserler, nota kitapları aracılığı ile) Osmanlı Sarayı’na ulaştırabilmiştir. Bu hareket-
liliği daha net analiz edebilmek için dönem gazetelerinin de incelenmesi gerekmektedir.

Proje içerisinde yer alan kaynaklardan yola çıkarak; bestecilerin kökenleri, yaşadıkları dönem ve Os-
manlı bağları halen araştırılmaktadır. Margaritescu’nun «Gök Mavisi»,  «Prenses Marie Süvari Marşı», 
«Sahtekar Kadın (Yavaş Vals)» ve « Yaz Akşamı (Vals)» notalarının basım tarihleri; Müzik Profesörü Jules 
von Creilschmann’ın «Bulgar Rapsodisi», «Bulgar Müziği» notalarının basımevi bilgisi; «Kristo Bothef’in 
Duası» isimli eserinin basım yılı ve Creilschmann’ın İstanbul’daki bağları araştırılma sürecindeki diğer 
bilgilerdir. Creilschmann’ın İstanbul’da ikamet edip etmediği, müzik dersi verip vermediği bilgilerine ula-
şılabilmesi Balkanlardaki Osmanlı müziğinin gelişimine dair önemli ipuçları niteliğindedir. 

Yayıncı Velodious’un editörlüğünü yaptığı müzik kitaplarının, (Mandolin, Ses, Klavsen için her biri 
farklı ciltlenmiş «Yunan Bestelerinden Derleme») sahip olduğu yayınevi, İstanbul’a nota veya çalgı tedarik 
edip etmediği bilgileri ise bir diğer araştırma konusudur. 
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Bilgisi: Dosya2263– Gömlek 114, Belge Tarihi : H-25-06-1317 (M- 31 Ekim1889)

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Kırkkilise’deki Rum Musiki Cemiyeti ile yaralıların menfaatine piyes oyna-
tılmasında bir sakınca olmadığı. Kurum Fon No : DH.MKT. Yer Bilgisi : Dosya799– Gömlek 14, Belge Tarihi 
: H-12-09-1321 (M- 2 Aralık1903)
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: Dosya3– Gömlek 223, Belge Tarihi : H-13-02-1326 (M- 17 Mart 1908)

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Padişahın Romanya veliahd prensinin kardeşi Prens Charles onuruna yemekli 
konser vermesi ve bu esnada padişahın üzerine düşmekte olan bir pravanı tutan Prense Tahlisiye Madalyası 
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SAHNE SANATLARI TEORİK EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMA 
YÖNTEMİYLE DERS TASARIMI

Bülent SEZGİN1

Özet: Dünyada ve ülkemizde değişen öğrenci kuşağı dinamikleri, bilgi teknolojileri alanındaki dijital 
yenilikler; sahne sanatları lisans programlarındaki (oyunculuk, yazarlık, sahne tasarımı ve tiyatro eleştir-
menliği) kurumsal ve teoriye dayalı derslerin farklı metotlarla aktarılmasını zorunlu hale getirmektedir. Z 
kuşağı olarak adlandırılan yeni nesil öğrenciler, didaktik metotlarla işlenen sanat teorisi ve kuramsal tiyatro 
derslerini algılama konusunda ciddi problemler yaşamaktadır. Öğrenme ve öğretme deneyimine dair yaşa-
nan bu problemler yüzünden, öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında iletişim sorunları yaşanmaktadır. 

Bu bildirinin amacı, sahne sanatları alanındaki akademisyenlere yenilikçi öğrenme-öğretme perspektif-
lerinden birisi olan oyun temelli öğrenme ve oyunlaştırmaya dair bir bakış açısı sunmaktır. Sunumda oyun 
temelli öğrenme ve oyunlaştırma dinamiği analiz edilerek, akademik dersler için tasarlanmış pratik uygula-
ma örnekleri de paylaşılacaktır. Yenilikçi yaklaşımlar sayesinde öğretim görevlisinin sınıftaki performansı 
ve eğitim kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Oyun temelli öğrenme, oyunlaştırma, Z kuşağı, didaktik öğrenme, yenilikçi öğretme

USING GAMIFICATION WITHIN COURSE DESIGN AT THE STAGE 
ART’S THEORETICAL EDUCATIONAL PROCESS

Absract: Changing the dynamics of students generations, digital innovations at information technolo-
gies; theoretical courses at stage arts undergraduate programmes (acting, text-writing, theatre criticisism 
and stage desinging) must be presented for different learning methods. New age students which is so-called 
Z generation, have been facing huge problems to understanding the didactical content of art theory and 
academic theatre theory courses. Due to the learning and teaching experience problems, communication 
between lectures and students has been damaged. 

In this article, game-based learning and gamification methods which are the most important innovative 
method have been discussing for for academicians  which are studying at stage arts deparment. For article 
oral presantation, the dynamics of gamification and game-based learning approach are examined, also new 
practical methods for designing academic courses will be shared. New paradigms have been desinging for 
the hope that improving the quality of lecturer’s performance within the class and educational quality.

Key words: Game-based learning, gamification, Z generation, didactical learning, innovative teaching

Giriş
Günümüzde dünyada ve ülkemizde eğitim sistemi içerisindeki yaşanan değişimler; sosyo-kültürel, tek-

nolojik ve pedagojik bakış açılarıyla birlikte ele alınması gereken olgulardır. Sosyo-kültürel bir değişim 
olarak, Z kuşağı olarak adlandırılan yeni nesil bir öğrenci kuşağının oluşumu dikkat çekicidir. Ders verdiği-
miz üniversite öğrencilerinin şu anda Z kuşağı olarak adlandırıldığını düşünürsek, ilk olarak Z kuşağı hak-
kındaki temel veriler incelenmelidir. Z kuşağı, Müzeyyen Altunbay ve Nuray Bıçak tarafından şu şekilde 
tanımlanmaktadır:

“2000 yılından sonra doğanların yer aldığı kuşağa Z kuşağı adı verilmektedir. Bu kuşak tamamen tekno-
lojik bir çağda doğduklarından teknoloji ile iç içe yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu kuşağın üyelerine Kuşak 
I, İnternet Kuşağı, Next Generation ya da iGen adları verilmektedir. Bir diğer adları ise Instant Online (Her 
daim çevrimiçi) kuşağıdır” (Levicate, Akt. Aydın ve Başol, 2014, s. 4). (Altunbay ve Bıçak, 2018:131)

Kuşak araştırmacıları 2000 yılı sonrasında doğan Z kuşağı öğrencilerin, digital teknolojiye çok çabuk 
uyum gösteren, sosyal medya ile yakından ilgilenen, çabuk karar değiştiren, hırslı ama bir o kadar da kırıl-
gan, bağlanma sorunları olan ve bireyci özelikleri güçlü, farklı öğrenme stillerine uyum gösteren ama odak-
lanma ve dikkat sorunları yaşayan nitelikleri olduğu konusunda görüş belirtirler. X veya Y kuşağı akade-

1  Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü, bulentsezgin@beykent.edu.tr 
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misyenler olarak, toplumun önemli bir nüfusunu oluşturan Z kuşağı öğrencilere eğitim verirken, bu kuşağı 
oluşturan öğrencilerin öğrenme ve algılama konusundaki pedagojik özeliklerinin dikkate alınması oldukça 
önem kazanmıştır. Z kuşağı öğrencilerin, hızlı bir şekilde digital bilgiye ulaşma isteği, uygulamalı öğrenme 
çalışmalarına yatkınlığı olumlu özelikleri olarak dikkat çekerken; hızlı elde ettikleri bilgileri sorgulamama, 
eleştirel ve öz-eleştirel yaklaşım eksikliği, dikkat ve odaklanma sorunları olumsuz özelikler olarak ön plana 
çıkmaktadır. Şu anda üniversite lisans öğrencisi olan bu kuşağın, pedagojik gelişimleri açısından çelişkili 
diyalektik ve dinamik özelikleri öğrenme tasarımları planlanırken mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Sanat eğitimi yaratıcı, esnek ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bireylere ihtiyaç duyar. Ancak 
dünya çapında değişen kuşak dinamikleri sanat eğitimi alanını da birebir etkilemeye başlamıştır. Örneğin 
sahne sanatları eğitimi alan lisans öğrencilerinin de bu değişimlerden etkilendiğini göz önüne aldığımızda, 
akademisyenler olarak yeni bir öğrenme-öğretme stratejisine ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Türkiye’de sahne 
sanatları alanında eğitim veren 30’un üzerindeki üniversitede, lisans eğitimi alan öğrenciler ve akademis-
yenler arasında yaşanan öğrenme ve öğretme sürecine dair problemleri aşağıdaki başlıklar altında özetle-
mek mümkündür:

1. Sahne sanatları eğitimi veren üniversitelere başvuran öğrencilerin akademik başarı puanlarının 
oldukça düşük olması nedeniyle, temel okuryazarlık ve algılama becerilerinin eksik olduğu iddia 
edilebilir. Bu yüzden de akademisyenlerin özelikle teorik ders anlatımlarında öğrencilerle diyalog 
kurmakta zorluk çektiği bilinmektedir. 

2. Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakülteleri lisans ders müfredatlarının kazanımlarının güncellen-
memesi nedeniyle, Z kuşağı olarak adlandırılan öğrencilerle iletişim problemleri yaşanmaktadır. 
Özelikle slayt sunum (power point) ders anlatılması tekniği, öğrenciler üzerinde rutinlik ve sıradan-
lık etkisi yaratmaktadır. 

3. X veya Y kuşağı olan akademisyenlerin, Z kuşağına hitap edebilecek pedagojik formasyon değişimi 
yaratamaması nedeniyle, ders performans verimlerinin düştüğü gözlemlenebilir.

4. Medya ve televizyon sektörünün artan belirleyiciliği yüzünden öğrencilerin lisans programlarına 
bakışının değiştiği; derse devam ve aktif katılım noktasında konsantrasyon kaybı yaşandığı bilin-
mektedir. 

Gerçekçi bir müfredat kurgusu öğrencilerin güncel öğrenme kazanımlarından hareketle dizayn edilmiş 
yenilikçi ders planları oluşturmakla mümkündür. Klasik didaktik öğrenme kalıpları içerisinden yola çıka-
rak, Z kuşağı olarak adlandırılan öğrenci gruplarıyla yeni bir öğrenme dili kurulması sorun çözücü nitelik-
le değildir. Bu çalışmanın amacı; sahne sanatları alanındaki akademisyenlere yenilikçi öğrenme-öğretme 
perspektiflerinden birisi olan oyun temelli öğrenme ve oyunlaştırmaya dair bir bakış açısı sunarak, özelikle 
teorik ders anlatımları sırasında kolaylaştırıcı etkisi olan bakış açıları oluşturabilmektir. 

Oyunun aktif bir öğrenme aracı olarak kullanılması, günümüzde oyun temelli öğrenme (game-based 
learning) ve oyunlaştırma (gamification) gibi yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Eğitimden psikolojiye, iş 
dünyasından dijital dünyaya kadar geniş bir yelpazede kullanılan oyunla öğrenme yaklaşımının temelinde, 
katılımcıların bilinçaltındaki çocuksu oynama güdüsünden yararlanarak öğrenme deneyiminin aktifleştiril-
mesi esası vardır. 

Oyunsu öğrenme modelinde; öğrenenler özgür ve güvenli bir alanda oyun oynayarak entelektüel, fizik-
sel, ahlaki ve manevi değerleri entegre ederek derin bir öğrenmeyi gerçekleştirirler. (David A.Colb ve Alice 
Y.Colb, 2009, aktaran Sezgin, 2014: 204) Oyun temelli öğrenme deneyiminde, öğrenciler aktif öğrenme ve 
deneyimsel öğrenme kazanımlarından yararlanır. 

Oyunlaştırma (gamification) ise günümüzde digital eğitim dünyasında yeni kullanılmaya başlayan bir 
terimdir. Karl M. Kapp kavramı şu şekilde tanımlar:

“Gamification oyun olmayan alanlarda oyun mekanizmasının kullanılmasıdır, özelikle tüketici odaklı 
web sitelerinde ve mobil sitelerde insanları uygulamaları kullanmaya teşvik etmek için. Gamification aynı 
zamanda digital uygulamalarla bağlantılı arzu edilen davranışlarla kullanıcıların ilişki kurmasını kolaylaş-
tırır. Gamification teknoloji ile daha çok ilişki kurulmasını sağlar, insanın oyuna karşı duyduğu temel psi-
kolojik eğiliminin avantajını kullanır. Teknik insanların normalde sıkıcı buldukları sıradan işleri yapması 
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konusunda cesaretlendirir, örneğin araştırma yapmak, alışveriş ve web sayfalarını okumak gibi.” “Gamifi-
cation oyun bazlı mekanizmaları kullanır, estetik ve oyunsal düşünce insanı ve eylemi motive eder, öğren-
meyi artırır ve problemleri çözer.” (Karl M. Kapp, 2012:43)  

Oyunlaştırma sürecinde kurallı çocuk oyunları, yaratıcı drama teknikleri, tiyatro, sanatsal uygulamalar, 
müzik gibi oldukça zengin araçlar yer alır. Benim gerçekleştirdiğim uygulamalı çalışmalarda ise, kinestetik 
alanın çalışması, hareket ve oyun dinamiklerini kullanarak eğlenceli deneyim yaratma üzerine kurulu bir 
oyunlaştırma felsefesi vardır. 

Bu çalışmada Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü lisans öğrencileriyle, 
“Mesleki Oryantasyon ve Oyunculuğa Giriş”, “Metin Çözümleme”, “Drama Tarihi”, “Eğitimde ve Öğre-
timde Drama” gibi derslerde kullanılan oyun temelli öğrenme uygulamaları hakkında son iki yıldır yapılan 
çalışmalar hakkında betimsel analizler gerçekleştirilecektir.

Yukarıda isimleri sayılan derslerin izlencelerini detaylı bir şekilde inceledikten sonra, her hafta yapabi-
leceğim oyun temelli öğrenme stratejilerini içeren bir çalışma programı hazırlanmıştır. Bu çalışma progra-
mının ana başlıkları şu şekildedir:

1. Tanışma Oyunları: Z kuşağı öğrenciler ve eğitmen arasında samimi ve gerçekçi bir diyalog kuru-
labilmesi adına yapılan tanışma oyunlarıyla sınıf içi iletişimi güçlendirmenin temel adımları ger-
çekleştirildi. Sınıftaki tüm öğrenciler birbirlerinin isimlerini öğrenmenin yanısıra, Johari Penceresi 
tekniğini kullanarak kendileri ve grup arkadaşları hakkında detaylı bilgiler elde ettiler. Sanat eği-
timinde yabancılaşmanın önüne geçebilmek için bu oyunların önemli katkısı olduğu gözlemlendi. 

2. Buz kırıcı takım oyunları: Öğrencilerin birbirlerine karşı geliştirdiği psikolojik ve bedensel önyar-
gıları azaltmak ve ben merkezli tavırlarını elimine edip takım çalışması becerilerini güçlendirmek 
adına, farklı tarzlarda buz kırıcı oyun denemeleri gerçekleştirildi. 

3. Derse yönelik dikkat ve odaklanma oyunları: Z kuşağı öğrencilerin en büyük problemlerinden birisi, 
ders esnasında dikkat ve odaklanma konusunda sorunlar yaşamasıdır. Öğrencilerin cep telefonlarıy-
la kurduğu bağımlılık ilişkisi, birbirlerinin sözünü dinlememe ya da tartışma esnasında dağınıklık 
gibi problemler akademisyenin, özelikle teorik ders anlatımlarında iletişim kopukluğu yaşamasına 
neden olmaktadır. Bu yüzden de, zaman zaman dersin içeriğinden bağımsız dikkati ve odaklanmayı 
artırıcı oyun uygulamaları oldukça yararlı olmuştur. Bu oyunlar yaratıcı drama egzersizleri ve min-
dfullness (zihin farkındalığı) egzersizlerinden hareketle sınıf dinamiğine uygulanmış etkinliklerden 
oluşmaktadır. Her dersin 5 dakikalık bölümünde kullanılmıştır. 

4. Teorik konu içeriklerine yönelik anlam oyunlaştırmaları:  Bu oyunlar, dersin ünite konusundaki alt 
başlıklar ve temaların anlaşılmasına yönelik, eğitimde drama uygulamalarından hareketle geliştiril-
miş bir dizi etkinliği (vaka sunumu, poster sunum, öyküleştirme, rol oyunları, sıcak sandalye, do-
nuk imge vs.) içermektedir. Bu etkinlikler hazırlanırken, dersin konusuyla birebir bağlantılı özgün 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardaki temel amaç, öğrencinin ders içeriklerine yönelik 
ön hazırlığını sağlamak, konuları basit ve yalın bir anlatım diliyle oyun temelli anlatmak ve teori ve 
pratik birlikteliğine vurgu yapmak amaçlanmıştır.  

Tüm bu başlıklardan hareketle gerçekleştirilen derslerde, örneğin üç kredilik ve haftada üç saat olan bir 
ders için yeni bir ders tasarımı yapılmıştır. Yapılan bu ders tasarımlarının sonuçları ulusal ve uluslararası 
konferans ve sempozyumlarda aktarılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler

Sahne sanatları alanında çalışan bir akademisyen olarak, Z kuşağı öğrencilerle daha sağlıklı bir iletişim 
kurabilmek ve çağdaş öğrenme yöntemlerinden hareketle yenilikçi ders tasarımlar gerçekleştirmenin, önce-
likle bir akademisyen olarak benim mesleki tatmin duygumun gelişmesinde yararlı olduğunu gözlemledim. 
200’ün üzerindeki öğrenci grubuna yönelik derslerde yapılan yenilikçi çalışmalar da, öğrenciler üzerinde 
bir canlanma ve uyanma etkisi yarattı. Özelikle teorik dersleri sıkıcı, gereksiz ve monoton bulan öğrencile-
rin derslere olan ilgisinin canlanması, oyun temelli öğrenme denemeleriyle tartışmalara daha aktif katılması 
çalışmanın pozitif sonuçları olarak belirtilmelidir. 
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Oyun temelli öğrenme uygulamaları bu bağlamda öğrenciler üzerinde katılımcılığı artırıcı ve öğrenme-
ye teşvik edici nitelikte gerçekleşmiştir. Öğrencilerin ders değerlendirme anketlerinde bu konuda olumlu 
geri bildirimlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak oyun temelli öğrenme uygulamaları kullanırken za-
man zaman konulardan bazılarının elimine edilmiş olması bir eksiklik olarak söylenebilir. Oyun temelli 
öğrenmeyle konuyu basitleştirme ve yalınlaştırma stratejisi, zaman zaman derinleşme konusunda sorunları 
beraberinde getirmektedir. Bir öneri olarak, sahne sanatları eğitimi veren akademisyenlerin ortaklaşa yürüt-
tüğü bir tartışma toplantısı yapılarak, teorik derslere yönelik yenilikçi bakış açılarının tartışılması oldukça 
yerinde olacaktır. 

Didaktik öğrenmeye alternatif olarak gelişen oyun temelli öğrenme uygulamaları, üniversitelerde öğrenci 
ve akademisyenler arasındaki pozitif iletişimin güçlendirilmesi adına oldukça önemli bir yerde durmaktadır. 
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TÜRK VE ARAP COĞRAFYALARINDA UD İÇİN YAZILMIŞ 
ESERLER VE DİĞER BAZI SAZ ESERLERİNİN MAKAM VE FORM 

AÇISINDAN İCRA ANALİZİ

TURKİSH AND ARAB GEOGRAPHİES WORKS OF OUD AND SOME 
OTHER INSTRUMENT WORKS EXECUTİVE ANALYSİS İN TERMS 

OF AUTHORİTY AND FORM

Mehmet BİTMEZ1

Özet
Aynı ses sistemi temelinde müziğin benzer makam ve formlarını kullanan Türk ve Ortadoğu coğrafyası, 

farklı kültürlerin temel ortak özeliklerine sahiptir. Bunlar; peşrev, saz semaileri, longa ve sirtolar şeklinde 
karşımıza çıkarlar. Form olarak eserler ve kullanılan usuller ortak özellikler sergiler. Bir saz müziği formu 
olan semaî ve longalar, bölüm veya hane sayısı olarak hemen hemen aynıdır. 

Türk coğrafyasında bir çalgı için özel eser bestelemiş olan Şerif Muhiddin Targan, tüm dünyada tanın-
mış ve özellikle Ud için özel eserler bestelemiş bir virtüözdür. Aynı benzer özelliklere sahip onun öğrencisi 
olan Cemil Beşir ve onu takip eden diğer ustalar Ud için yapmış olduğu besteleri, tüm Arap coğrafyasında 
bilinmektedir. 

Bu çalışmada öne çıkan önemli ud icracı ve bestecilerin tespit edilen bazı saz eserleri ve eserlerinde 
kullandıkları makam ve usul tercihleri esas alınacaktır. 

Anahtar Kelime: Türk, Arap, Ud, Form, Peşrev, Semâi, Makam

Abstarct

The Turkish and Middle Eastern geography, which uses similar modes and forms of music on the basis 
of the same sound system, have the common characteristics of different cultures. These; peshrev, saz semai, 
longa and sirtos emerge in the form. Works as forms and methods used exhibit common features. Semaî and 
longas, a saz form, are almost the same as the number of chapters or households.

Şerif Muhiddin Targan is a virtuoso who is known all over the world and composed special works es-
pecially for Oud. His compositions for his student Cemil Bashir and other masters who follow him with 
the same characteristics are known throughout the Arab region. In this study, some of the prominent oud 
performers and composers will use some of their instrumental works and their preferences for the makams 
and procedures.

Key Words: Turkish, Arab, Oud, Form, Peshrev, Semai, Makam

I. Giriş

Dünyada birçok müzik türleri, farklı çalgıları ve bunların icracılarının olduğu bir gerçektir. Ulusal mü-
ziklerin benzerlikleri gerek sınır komşuluğu, kültürel yakınlık ve sistem benzerliği, gerekse kadim medeni-
yetlerin bir arada sosyal ve kültürel yaşam ilişkilerinin ortak noktasında buluşmalarını sağlamıştır. Ud’un 
ortaya çıktığı ve şekillenmeye başladığı yüzyıldan itibaren form değişikliğine uğrayarak bulunduğu ve icra 
edildiği topraklarda kalıcı hale gelmesiyle farklı tavırların da gelişmesinde icrayı belirleyici olmuştur.

19. yüzyıldan sonra Türk ve Arap coğrafyaları, sahip oldukları tarihi geçmişin ortak ses sisteminin mü-
ziklerinde kullandıkları çalgılar kültürlerin ortak noktasını oluşturmaktadır. Bu kültürlerin müziklerini biri 
birinden ayıran en önemli özellik üslup ve tavırdır. Doğu müziği tarihi hakkında bilimsel temelde ilk ilgi 
duyan ve araştırmalar yapanlar batılı müzik bilimcileri olmuştur ve makale yazılmıştır. A. Lavignac2, 1912 

1 İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi
2  Makale, Pan yayıncılık tarafından 136 sayfalık olarak basılmış ve yayımlanmıştır. 
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yılında basılan ansiklopedisinde Türk ve Arap musikilerini konu alan makale yazmıştır. Türk müzikte ise, 
makaleyi yazan Rauf Yekta Bey’dir.3

Ud çalgısı, 20. Yüzyılın başlarına kadar topluluk ve fasıl müzikleri içinde hep eşlik çalgısı olarak varlık 
göstermiştir ancak, 20. Yüzyıl başlarından itibarek solist kimliğini kazanmaya başlaması ilk Şerif Muhid-
din Targan’ın ud için yaptığı besteleri ile bir dönem başlatmıştır. 

Bir çalgı için özel bestelenmiş bu eserler Targan’ın Bağdat’da kurduğu konservatuarla başlattığı eğitim 
sistemi ud çalgısında da bu eserlerin tüm Türk ve Arap coğrafyalarında yayılması ve ud ’un icrada solist 
kimliğini de öne çıkarmıştır. Targan’ın 1934 te kurup sistemli hale getirdiği bu konservatuardan yetişen 
öğrencileri, eğitimle başlayan ud serüvenini icra edildiği tüm dünyada benimsenmesine öncülük etmiştir.

II. Ud ve Kısa Tarihi Süreci

Semerkant heykelcileri, Airtam frizleri, Gandhara heykelleri, Çin Türkistan’ı fresklerinde bu (Ud) çal-
gıyı sık sık görmek mümkündür. Bu konuda Henry George Farmer4ın, Udun kaynağı ile ilgili önemli araş-
tırmaları mevcuttur. Bunlar arasında en eski belge M.Ö. Sekizinci yüzyıl’da Batı Türkistan’da pişmiş top-
raktan yapılmış bir heykelciktir.

Ud Çalgı Batı Türkistan’dan Doğu’da Çin’e ve Japonya’ya geçmiş, Batıda da Arap kültür merkezlerine yayıl-
mıştır. Yerle-gök arasındaki uyumu yansıtması gerektiğine inanılan müziğin amacı, halkı eğitmek, onlara iyi ve 
yüce duygular aşılamaktı. İnsan yaşamındaki en önemli yer, törenlere ve müziğe ayrılmıştı (Selanik, 1996: 7). 

Yüzlerce yüzyıl öncesinden bugüne intikal eden müzik kültür mirası ve ud çalgısı; El Kindi; nin ortaya 
koyduğu müziğin teorisi, Ziryab ve Farabinin hem ses sistemi hem de Ud çalgısı üzerinde yaptıkları form 
ve tel ilavesi noktasında bugüne büyük miras olarak geçmiştir.

Yüzlerce yıldır varlığını sürdüren ud, farklı çalgılar arasında icracıların tercihlerinde öncü olmuştur ud 
18. yüzyılın ikinci yarısından olmak üzere, icra hayatına dâhil olmaya başladığından itibaren, bu yüzyılda 
form değişikliğine uğramış ve aynı zamanda önemli icracılarında yetişmesinde önemli bir dönemin başlan-
gıcı olmuştur.

Süratle yaşanan bu değişim ve gelişim sürecinde farklı coğrafyalarda (Türk ve Arap ) hem besteci hem 
de usta icracıların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Ud, kuramsal ve müziksel anlamda en önemli çalgısı 
olarak öne çıkmıştır.

Dünyada birçok müzik türleri, farklı çalgıları ve bunların icracılarının olduğu bir gerçektir. Ulusal mü-
ziklerin benzerlikleri gerek sınır komşuluğu, kültürel yakınlık ve sistem benzerliği, gerekse kadim medeni-
yetlerin bir arada sosyal ve kültürel yaşam ilişkilerinin ortak noktasında buluşmalarını sağlamıştır.

Ud’un ortaya çıktığı ve şekillenmeye başladığı yüzyıldan itibaren form değişikliğine uğrayarak bulun-
duğu ve icra edildiği topraklarda kalıcı hale gelmesiyle farklı tavırların da gelişmesinde icrayı belirleyici 
olmuştur.

19. yüzyıldan sonra Türk ve Arap coğrafyaları, sahip oldukları tarihi geçmişin ortak ses sisteminin mü-
ziklerinde kullandıkları çalgılar kültürlerin ortak noktasını oluşturmaktadır. Bu kültürlerin müziklerini biri 
birinden ayıran en önemli özellik üslup ve tavırdır.

Ud çalgısı, 20. Yüzyılın başlarına kadar topluluk ve fasıl müzikleri içinde hep eşlik çalgısı olarak varlık 
göstermiştir ancak, 20. Yüzyıl başlarından itibaren solist kimliğini kazanmaya başlaması ilk Şerif Muhid-
din Targan’ın ud için yaptığı besteleri ile bir dönem başlatmıştır. 

Bir çalgı için özel bestelenmiş ilk eserler, Targan’ın Bağdat’da kurduğu konservatuarla ve başlattığı eği-
tim sistemi, tüm Türk ve Arap coğrafyalarında yayılması ve ud ’un icrada solist kimliğini öne çıkarmıştır. 

3  Rauf Yekta Bey, Türk Musıkîsi, Fransızca’dan çeviri Orhan Nasuhioğlu
4  Orta Asya’nın birçok yerinde hemen hemen iki bin yıl öncesinin kalıntılarında, içi oyulmuş tek bir ağaç gövdeli, sapa ve burgu kutusuna 

  doğru sivrilen armut biçiminde ud şekillerine rastlanmaktadır. Ud’un karakteristik özelliği teknenin armut şeklindeki yapısı, gövdeden daha 

  kısa bir sap ve geriye doğru kıvrık burgu kutusudur. Çin’de Pipa, İran’da Barbat, çeşitli Arap ülkeleri, Polonya, Rusya ve Balkanlar’da 

  Khobza, Kobza, Koboz adı verilen çalgılar bu özelliklere büyük ölçüde uygun çeşitli ud tipleridir (Farmer, 1929, sayfa 7).
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Targan’ın 1934 te kurup sistemli hale getirdiği bu konservatuardan yetişen öğrencileri, eğitimle başlayan 
ud serüvenini icra edildiği tüm dünyada benimsenmesine öncülük etmiştir.

II. Literatür ’de Ud çalgısına etki eden üç önemli müzik bilgini; El-Kindi, Fârâbi ve 

Ziryab

El-kindi5, Fârâbi6, Ziryab7 gibi üç önemli müzik bilgini, müzik tarihinin seyrini belirlemede belirleyi-
ci rol üstlenmişlerdir. Müziğin kuramcısı el-kindi, ses sistemi ve teorisi üzerinde çok önemli çalışmalar 
yapmış ve kendinden sonra elen müzik bilginlerine emsal teşkil etmiştir. Bir filozof, matematikçi, fizikçi, 
astronom, hekim, coğrafyacı ve özellike müzikte bir uzman idi. Onun bu alanların tamamına özgün katkılar 
yapmış olması şaşırtıcıdır. Eserlerinden dolayı, Arapların Filozofu olarak bilinir. 

“el-Kindî’nin yaşadığı asır müzik açısından çok önemli ve büyük gelişmelerin olduğu bir dönemdir ve bu na-
zariyelerde o, önemli bir paya sahiptir.23 Özellikle Grekler’e ait müzik eserlerinin Arapça’ya tercümesinden 
sonra yeni bir merhaleye giren müzik, bu döneme kadar soyut ve yüzeysel bir sanat olarak kalmış; Bu dönemle 
birlikte müzik ilmi, artık riyazi ilimler çerçevesinde değerlendirilmiştir.25 el-Kindî ses teorisi, tetrakortlar, ska-
lalar, intikal (geçiş) ve kompozisyon konularıyla Grekler tarzında meşgul olmaya başlamış; Müziğin bir ilim dalı 
olarak kurulduğu bu dönemde teorik anlamda ilk eserleri veren el-Kindî’nin müzik risâlelerinde mânâsı kapalı 
birçok teknik terim mevcuttur”. Ya‘kûb b. İshâk el-Kindî’nin Müzik Risâlelerinde Tesbit Edilen Müzik Terimleri, 
Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları,  i’tilâf]:akort, uyum âhenk (Turabi, A. H. 2003) 

Farabi

Asıl adı, “Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî” (874-950 ) 
Kimi kaynaklara göre Ud’u Farabi’nin8 icad ettiği belirtilmiştir ancak, Farabi’nin yaşadığı dönemin çok 
öncesinde minyatür ve kabartmalarda ud ve benzeri çalgıların bulunmasıyla bu iddianın da zayıfladığı 
görülmektedir. Farabi’nin mucid olarak algılanmasının esas sebebi uda hakim bir müzisyen olması ve uda 
getirdiği akord sistemidir. Döneminde ud hakkında en kapsamlı bilgiyi verenlerden biri olan Farabi, o dö-
neme kadar 4 telli bir çalgı olan uda 5. teli eklediği bilinmektedir. Ud hakkında Farabi’den sonra teferruatlı 
bilgiyi büyük İslâm filozofu İbni Sînâ (980-1037) da bulmaktayız.

Farâbi’nin Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili, Kindî’den sonra ilk önemli ese-
ri yazmış olmasındandır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî âletlerini çaldığı ve icad ettiği 
söylenirse de, eserlerin de ve hakkında bilgi veren kitaplarda bu konu ile ilgili geniş bilgi yoktur. Mûsikî 
ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî’nin kurup geliştirdiği okulun ilerlemesine katkıda bulun-
muştur. Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri sekiz, diğeri dört bölümden 
oluşmuştur». Bu kitap; Gattaş Abdülmelik el-Haşebe9 ve Dr. Ahmed Mahmud el-Hıfni10 tahkikleriyle 1967 
yılında Kahire’de yayınlanmıştır.

Ziryab

5 “El Kindi, El Kindi Hayatı, El Kindi Kimdir? (801- 866) Ebu Yusuf Yakup İshak El-Kindi MS.801 civarında Küfe’de doğdu. Babası 
Harun   el-Reşit’in bir memuru idi. El-Kindi; el-Memun, el-Mutasım ve el-Mütevekkil’in bir çağdaşı idi ve büyük ölçüde Bağdat’ta 
yetişti.  Mütevekkil tarafından resmi olarak bir hattat olarak görevlendirildi. Onun felsefi görüşlerinden dolayı, Mütevekkil ona 
sinirlendi ve bütün Kitaplarına el koydu. Ancak, bunlar sonradan iade edildi. El-Mutamid’in hükümdarlığı esnasında 866’te öldü.”

6 Farâbi’nin (874-950 ) Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili, Kindî’den sonra ilk önemli eseri yazmış olmasından-
dır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de, eserlerin de ve hakkında bilgi veren 
kitaplarda bu konu ile ilgili geniş bilgi yoktur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî’nin kurup geliştirdiği okulun 
ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri sekiz, diğeri dört bölümden 
oluşmuştur

7 Miladi 789-857 seneleri arasında yaşamış olan Ziryab’dan bahsedilir. Musul’da doğan Ziriyab, Bagdat’da Abbasi halifelerinin sara-
yında  Harun Al-Raşit ve Al-Mamun zamanında vazife gördükten sonra İspanya’da Kordoba şehrinde Halife Abdurrahman’ın sarayına 
baş musikişinas olarak gönderilmiştir. Ziriyab’ın Kordobada kurduğu konservatuar Endülüs musikisinin temelini atmış ve dolayısı ile 
hem Arap hemde İspanyol musikisine etki etmiştir. Ud musiki aletine Ziriyab’ın beşinci teli ilave ettiği bilinmektedir.      

8 Farâbi’nin (874-950 ) Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili, Kindî’den sonra ilk önemli eseri yazmış olmasından-
dır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de, eserlerin de ve hakkında bilgi veren 
kitaplarda bu konu ile ilgili geniş bilgi yoktur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî’nin kurup geliştirdiği okulun 
ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri sekiz, diğeri dört bölümden 
oluşmuştur

9 Mısırlı iki müzik bilimcisi ve yazarı olan Gattas Ahmet Haşebe ve Dr. Mahmud Ahmed Al-Hıfni, birçok araştırmalarının yanında 
özellikle büyük müzik bilgini Fârâbi hakkında yazdıkları ve onun büyük müzik kitabı olan Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr çevirileri ile 
tanınmaktadırlar.  

10 Dr. Mahmud Ahmed Al-Hıfni, birçok araştırmalarının yanında özellikle büyük müzik bilgini Fârâbi hakkında yazdıkları ve onun bü-
yük müzik kitabı olan Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr çevirileri ile tanınmaktadırlar.  



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı536 •

Mil3adî 789-857 seneleri arasında yaşayan Ziryab’dan11 bahsedilir. Ziryab Bağdat’ta Abbasi halifeleri-
nin sarayında Harun Al raşit ve Al-Mamun zamanında vazife gördükten sonra İspanya’da Kordoba şehrinde 
halife Abdurrahman’ın sarayına baş musıkîşinas olarak gönderilmiştir. Ziryab’ın Kordoba’da kurduğu kon-
servatuar Endülüs musıkîsi’nin temelini atmıştır. 

Ziryab’ın Ud musıkî çalgısına beşinci teli ilave ettiği bilinmektedir. Bundan kısa bir müddet evvel Urfa’da Eyüp 
mahallesinde bulunan bir mozaikte sihirli musıkîşinas Orfeus ve onun musıkîsinidinleyen kuşlar, aslanlar geyik-
ler ve melekler temsil edilmektedir. Milâdî 228 senesinde yapılmış olan bu mozaik ve daha başka birçok deliller 
birinci, ikinci ve üçüncü asırlarda Urfa’da yazarlık ve musıkî sanatlarının gelişmiş olduğunu göstermektedir. 
(Dr. Rastgeldi, Edessa, Stockholm, 1971)

Şerîf Muhiddîn Targan (1892-1967) 

Büyük Türk ud virtuozu Şerîf Muhiddîn Targan 1892 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası son 
Mekke Emiri Şerîf Ali Haydar Paşa’dır. Bu sebeple kendisi aynı zamanda Hz. Muhammed (sav)’in soyun-
dan gelmektedir. Henüz çok küçük yaşlarda ud çalmaya başlamış, onüç yaşına geldiğinde ilerlemiş farklı 
tekniği ve üslubu ile kendinden söz ettirmeye başlamıştır. 

Tahsilini İstanbul’da Hukuk ve Dar-ül Fünun’un edebiyat fakültelerinde üstün başarı ile tamamlamış-
tır. Mûsikî eğitimine Zekai-zâde Ahmet Irsoy’dan makam ve usul dersleri alarak, Ali Rıfat Çağatay’dan 
Türk Mûsikîsi klasik eserlerini meşk ederek devam etmiş ve kendi

Gayretleri ile de üstadları tarafından dâhî olarak nitelendirilmiştir. 

Bu yıllarda ileride kendisinden udda sağladığı başarılardan söz ettirdiği gibi viyolonsel çalmaya ve aynı 
dehayıi bu alanda da göstermeye başlamıştır. 1936 yılında Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’da şark 
ve garp mûsikîsini ihtiva eden konservatuarı kurdu. Bu konservatuvarın başkanlığını on dört yıl boyunca 
yaptı. Kurmuş olduğu ve 12 yıl aralıksız eğitim verdiği Bağdat konservatuarında yetiştirdiği en önemli üç 
öğrencisi olan Cemil ve Münir Beşir kardeşler ve Selman Şükür olmuştur. 

Şerîf Muhiddîn TARGAN bestekârlığı ve icracılığı yanında çok usta bir ressam idi. 

Portre ve peyzaj çalışmaları sergilerde gösterilmiştir. Yaptığı portleler halen müzelerde sergilenmekte-
dir. Büyük sanatçı Üstad Şerîf Muhiddîn TARGAN 13.Eylül.1967 yılında İstanbu’da vefat etmiştir. Üstad’ın 
vefatından sonra eserleri, üslubu, tekniği hatta hayat tarzı ve kişiliği kendinden sonra gelen Ud sanatkârları 
için örnek olmuştur. Kendinden, icrasından ve eserlerinden etkilenmeyen ud sanatkârı yoktur. Bestelediği 
Temrinler, Koşan Çocuk, Çocuk Havası, Etüdler, Nihavend Saz Semaisi, Dügâh Saz Semaisi, Kanatlarım 
Olsaydı, Ferahfeza Saz Semaisi, Irak Saz Semaisi gibi eserlerin her biri ayrı ayrı birer şaheserdir. Özellikle 
Koşan Çocuk isimli saz eseri bütün bunların içerisinde ayrı bir yer taşır. Aynı zamanda 1920 yılında yazma-
ya başladığı birde Ud metodu vardır. 

Cemil Beşir (1921 – 1977 )
1921 yılında Musul’da doğdu. Ud sanatını ud çalan ve aynı zamanda yapımcısı olan babasından öğ-

rendi. Bağdat’da Şerif Muhiddin TARGAN’ın 1936’da kurduğu konservatuara ilk katılanlardan biri oldu. 
Bu büyük üstadın en seçkin öğrencilerinden biri olan Cemil, aynı zamanda büyük keman hocası Santo AL 
PO’dan keman dersleri aldı ve bu sazda da büyük başarılar gösterdi. 1943 yılında Ud dalı’ndan,1946 yılın-
da ise keman dalın’dan ‘’şeref; pekiyi’’ derece ile mezun olduğu yılda 

Aynı konservatuarda ud dersleri vermeye başlamasının yanı sıra keman dalı’nın son sınıfındayken asis-
tan hoca olarak atandı. Santo ALPA’dan sonra ‘’Mûsikî Dalı Başkanı’’ unvanını kazandı. Targan ekolü-
nü’nde, daha çok Türk mûsikîsi üslubu hakimdi. Cemil Beşir, Targan’dan öğendiği tekniği, Arap mûsikîsi 
üslubu ile geliştirdi. Cemil Beşir, Targan ekolünden öğrendiği tekniklerden faydalanarak Irak ve Arap mû-

11 Miladi 789-857 seneleri arasında yaşamış olan Ziryab’dan bahsedilir. Musul’da doğan Ziriyab, Bagdat’da Abbasi halifelerinin sara-
yında Harun Al-Raşit ve Al-Mamun zamanında vazife gördükten sonra İspanya’da Kordoba şehrinde Halife Abdurrahman’ın sarayına 
baş musikişinas olarak gönderilmiştir. Ziriyab’ın Kordobada kurduğu konservatuar Endülüs musikisinin temelini atmış ve dolayısı ile 
hem Arap hemde İspanyol musikisine etki etmiştir. Ud musiki aletine Ziriyab’ın beşinci teli ilave ettiği bilinmektedir.      
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sikîlerinin ritimleri ile makamlarına dayalı olarak gerek icralarında, gerek bestelerinde ve gerekse, taksim-
lerinde açıkça hissedilebilen bir tarz geliştirdi.

Teknik Eserlerin Bestelenmesinde İcrasında Bazı Kurallar ve Prensipler

1. Makam

2. Akord Farklılığı

3. Usul (Ritm)

1. Makam

Ud için bestelenmiş teknik eserler incelendiğinde, bestecilerin büyük çoğunluğu genellikle bestelerini 
nihavend makamında tercih ettikleri görülür. Bu icracılar dünyaca saygın ve teknikleri üst düzeyde olan ta-
nınmış ve ekol olarak kabul edilirler. Kendi icra seviyeleri ve tekniklerinin özelliklerini ortaya koyacakları 
eserleri bestelemişlerdir. Bu eserlerin hem notası hem de icrasını kayıt altına almışlardır. Eserlerin nihavend 
makamında bestelenmesinin önemli sebeplerinden biri, ileri icra ve pozisyonları armonik (doğuşkanlar)
yapısı bakımından zenginleştirerek icra olanaklarını daha kolay hale getirmektir. 

2. Akord tercihi

Ud’a göre rast perdesi karar perdesidir ve tüm ud icracılarda eserin karar perdesine göre en üst iki kalın 
telin akordunu genellikle kaba rast, yani bir oktav pest olarak değiştirilir. Bu rezonans ve akor elde etmek 
için icrayı daha kolay ve elverişli duruma taşır. Ayrıca açık ve kapalı perdelerde (sesler) pozisyonlarda tek-
nik kolaylık ve pratiklik kazandırır.

3. Usül (Ritm) tercihi

Bestecilerin eserleri arasında en çok rastlanan 2/4 nim sofyan, 4/4 sofyan usullerinin kullanılmasıdır. 
Bu teknik eserlerin yanısıra, sıklıkla longa ve sirtolarda da karşımıza çıkar. Etüt, egzersiz, alıştırma diğer 
çalışmalarda rastlanan en önemli özelliklerdendir. Kültürlerarası müziklerin formlarında genellikle benzer 
bu ortak özellikler öne çıkar. Diğer bazı konularda ise; hem makam usül, hem de melodik (ezgisel) farklı-
lıklar görülür. Bu yapı, ud ’un icra edildiği tüm Arap kültüründe birbirlerinden farklılıklar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Saz semaileri eserlerinde bu durum teknik eserlerin aksine aynı usullerin kullanılmasıdır. Tüm besteci-
ler saz semaileri formlarında ilk üç hanesini (Bölüm) 10/8 aksak semai usulü ile belirler. Dördüncü ve son 
hanesi için, 3/4 semai, 6/8 yürük semai, 7/8 devr-i hindi veya 7/8 devr-i turan şeklinde bestelerler.

Örnek 1: Şerif Muhiddin Targan’ın Kapris adlı teknik eseri
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Örnek 1’de geçen nota Targan tarafından ilk olarak bir çalgı aleti (ud) için teknik ve zor bir eser bes-
telenmiştir. Bu eser tüm icracılar için zor ve bir o kadar da teknik hâkimiyet gerektiren eserdir. Bu eserin 
icrası aynı zamanda bir ustalık seviyesidir. Ud’da alışık olunmayan akorların (doğuşkanlar) sıklıkla kulla-
nıldığı görülmektedir. 

Kapris
Cemil Beşir 

Örnek 2: Bestesi, Şerif Muhiddin Targan’ın öğrencisi olan Münir Beşir
Örnek 2’deki kapris adlı teknik eser Targan’ın öğrencisi olan Cemil Beşir’in örnek aldığı hocasının 

seyir karakterinden biraz farklı ama teknik özellikleri ve kullandığı akor dışında daha çok üçleme (triole) 
kullandığı görülür.

Şerif Muhiddin Targan Kapris 1’in devamı

Örnek 3: Şerif Muhiddin Targan’ın Kapris 1 adlı eserin devamı
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Örnek 3’teki farklı bir nota yazısında ki; bu nota icracılar tarafından asıl doğru kabül edilen ve seslen-
dirilen nota yazısıdır. Bu bölümde, kapalı sesler, pozisyonlar ve parmak (duate) işaretleri, açık ve kapalı 
pozisyondaki sesler numaralandırılarak belli bir prensiple icra olunmaktadır. Targan’ın, klasik müzik ve 
özellikle de viyolonsel icracılığı batı müziği sistemini çok iyi biliyor olmasının etkisi görülümektedir.

Cemil Beşir Kapris’in Devamı  

      

Örnek 4: Cemil Beşir Kapris asdlı eEseri’nin Devamı
Örnek 4’te Cemil Beşir’e ait olan kapris adlı eserinin devamında görüldüğü üzere aynı teknik özellikler 

sürerken, melodik yapısında ısrarla üçleme (triole) nota karakteri hâlâ baskındır. Bu Arap müzik kültürü-
nün karakteristik yapısında ve özellikle makam geleneğine dair diğer eserlerinde de seyir açısından benzer 
özellikler sergilediği söylenebilir. 

Şerif Muhiddin Targan

Örnek 5: Targan’ın Kapris 1 adlı esrinin devamı
Targan’ın devam eden eserinde pozisyonlarda akorlarla melodik bir yapı oluşturduğu ve bunu devam 

ettirdiği görülüyor. Ajilite (hız-çabukluk) içinde melodik yapıyı belli noktalarda veya bölümlerde sürdür-
düğü gözlemleniyor. 
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Cemil Beşir Kapris Eseri’nin Devamı

Örnek 6: Cemil Beşir’in Kapris Eseri ’nin Son Bölümü
Örnek 6’daki Cemil Beşir’in kapris adlı eseri ’nin son bölümünde, Senkoplu ifadeler kullanmış ve melo-

diye bu bölümde yer vermiştir. Besteci, tiz sesler ve ileri pozisyonlarda teknik özellikleri ortaya koymuştur.

Targan’ın Kapris 1 Adlı Eseri ’nin Devamı 

                                               

Örnek 7: Şerif Muhiddin Targan’ın Kapris 1 Adlı Eseri ‘nin Devamı
Örnek 7’deki eserin devamında, üçleme (triole) sıkça görülmekte ve eserin ileri teknik pozisyonlardaki 

parmak numaralandırmaları (duate) yapılmış ve nüanslar12 belirtilerek yazılmıştır. Targan, bu eseri kendi 
icrasında da tüm yazım kurallarına uyarak icra etmiştir. 

Targan’ın Kapris Adlı Eseri ‘nin Son Bölümü

Örnek 8: Şerif Muhiddin Targan’ın Kapris 1 Adlı Eseri ‘nin Son Final Bölümü

12 Ses nüansları;  sesleri kuvvetli veya hafif veyahut da mutavassıt bir şekilde çıkarmaya  (ses nüansı) denir. İfade nüansları; Musikinin 
en büyük kudreti zevk ve heyecan vermek olan bir san ’attır. Bu san ’at bir takım hisleri, ihtisasları ve intibaları ifade edebilir. Keder, 
neşe, sevgi, kin, sertlik ve mülayimlik, sıkıntı ve sükûnet gibi hisler musiki vasıtası ile mükemmel ve müessir bir surette ifade edebilir.
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Şerif Muhiddin Targan, örnek 8’deki eserinin bu son final bölümünde, üçleme (triole), tiz sesler, po-
zisyonlar, melodi, noktalı sekizlik nota değerleri, açık ve kapalı pozisyondaki tüm sesleri adeta bir araya 
toplamış ve ileri icrayı ifade eden tüm teknik olanakları ortaya koymuştur.

Örnek 9: Şerif Muhiddin Targan’ın Uşşak makamında Saz Semaisi 1. Hane ve Teslimi
Örnek 9’da bir hane ve teslim bölümünden oluşan uşşak saz semaisi, Türk müziğinin makam seyir özel-

liği, usül ve ölçü orantısını net belirler. Genellikle 10/8 aksak semai usulünde bestelenen saz semai formu13, 
Araplarla aynı özelliği ve ölçü sınırlaması açısından benzerlik gösterir. Türk müziği eserlerinde icra ile nota 
bir birinden farklıdır yukarıda olduğu gibi, nota yazısı ana tema veya melodiyi belirtir ancak; icracı bilinen 
notayı farklı süsleme notları, (Ornaments) glissandolar, vibratolar, çarpma vb… ilavelerle tavrı belirleyen 
birçok notalar ilave edilerek icra eder.

Örnek 10: Cemil Beşir Hüseyni Saz Semaisi bir hane ve Teslim bölümü
Cemil Beşir’in uşşak makamında herhangi bir eserinin bulunmaması dolayısı ile Türk müziğinde aynı 

aileden kabul edilen hüseyni makamında eser seçilmiştir. Örnek 10’daki Cemil Beşir’in, Hüseyni maka-
mında olan saz semaisinin bir hane ve teslimi incelendiğinde, Targan eserinin form yapısı ile matematiksel 
olarak dört hane ve teslim olarak bestelenmiştir. Saz semai formu her ikisinin de aynı sayıda ve ölçülerde 
olduğu gözlemlenmektedir. Burada yine tıpkı Targan ’da olduğu gibi bir hane ve teslim bölümü incelendi-
ğinde ölçü sayısı ve usul yapısının aynı olduğu görülür. Bu eserin melodik yapısında klasik makamsal ezgi 

13  Formlar, eser biçimleri demektir ve her gelişmiş musikide olduğu gibi Türk musikisinde de bir takım formlar vardır. Çok zengin bir 
öze sahip olan musikimizin, folklor musikisi bölümünü, ayrıca incelemeye değer çok geniş ve önemli bir araştırma konusudur. Türk 
musikisinde formlar önce saz musikisi ve sözlü musiki şeklinde ikiye, sonra kendi aralarında çeşitli şekilde ayrılırlar.  
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kullanımı daha çok Arap folklorik temalı bir seyir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölüm tipik bir hüseyni 
örneği sergilemektedir.

Şerif Muhiddin Targan Uşşak Saz Semai’nin Devamı

Örnek 11: Targan’ın Uşşak Saz Eserinin Üç ve Dördüncü Hanesi (Bölümü) Bir Arada

Örnek 11’deki iki bölüm bir arada incelendiğinde, ikinci bölümde makam seyir özeliğinin bir gereği 
olan tiz taraftan la’dan (Türk müziğinde muhayyer perdesi) cümleye başlamıştır. Ardışık seyreden melodik 
hareket kırılarak pest ses olan re (yegâh perdesi) perdesine geri dönüş yapılmış.  Tekrar uşşak makamı ola-
rak la sesi yani Türk müziği karar perdesi olarak ifade edilen dügâh perdesinde bitmiştir. 

İkinci hane (Bölüm) ise; uşşak makamının seyir özelliği nedeniyle fa# (Eviç Perdesi) ile pest 

tarafta fa# Irak perdesinde eviç makamı seyri ile özellik gösterir. Devamında pest ‘deki re yani yegâh 
perdesinden başlayan melodik hareketle uşşak olarak karar kılar. 

Münir Beşir Hüseyni Saz Semainin Devamı

Örnek12: Münir Beşir Hüseyni saz Semai İkinci ve Üçüncü Hanesi (Bölüm)seyri 
Münir Beşir’in örnek 12’deki saz semaisinin ikinci ve üçüncü hanelerinin melodik akışı ve makamsal 

seyri hüseyni makamına önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu eserle Targan eserinin saz semai besteleme 
kuralı açısından bu hane oldukça kısa, ölçü sayısı bakımından doğru fakat melodi uzunluğu bakımından 
kısa cümleden oluşmaktadır.   
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Targan Uşşak Saz Semainin Son Bölümü

Örnek 13: Şerif Muhiddin Targan Uşşak Saz Semaisi Son Bölümü
Örnek 13’teki bu eserde Targan, son haneyi (Bölüm) 6/8 yürük semai olarak tertip etmiştir. Tüm beste-

ciler gerek Türk gerek Arap bölgelerinde bu formdaki eserlerin son haneleri, genellikle öncelikli 6/8, daha 
sonra 3/4, veya 7/8 olarak bestelenir. Bu bakımdan aynı ses sisteminin bu kültürleri iç içedir. Makam seyri 
uşşak karakterlidir.

Cemil Beşir Hüseyni Saz Semainin Son Bölümü

Örnek 14: Cemil Beşir Hüseyni Saz Semainin Son Hanesi (Bölüm)
Örnek 14’teki Cemil Beşir, Hüseyni saz semaisinin dördüncü ve son hanesinde (Bölüm) Targan’ın ak-

sine usul farklılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere son bölümlerin usulleri biri 
birilerinden farklı olarak belirtilmişti. Cemil Beşir esrinde 3/4 lük semai usulünü tercih etmiştir. Genellikle 
son hanelerde besteciler, melodik hareketlerde üçleme (triole) tercih ederler. Bu iki eserde farklılıklar hem 
usül hemde melodik hareketlerde bir birilerinden farklı olarak görülmektedir.

Sonuç
Yıllar içinde büyük benzerlik gösteren çalgılarda, çalgıların küçük nüanslarla form ayrılıklarının dışında 

icra tavrı açısından değişiklik göstermeye başlamıştır. Yaklaşık XIV. yüzyıldan itibaren değişmeye başla-
yan bu süreç yakın tarihlerden itibaren hızlı gelişen iletişim çağının yüksek teknolojileri ile yeniden hızla 
etkileşim içine girerek yakınlaşmaya başlamıştır ve bu yakınlaşmaların da farklılıkları otaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, ses kayıtları ve kaynaklar taranarak metodik ve uygulamaya dayalı bir yöntem izlenerek 
incelenmiş ve ses kayıtları en hassas ve titizlikle hazırlanan notalama sonucunda farklı icra birbirinden 
farklı icralar ortaya çıkmıştır. Şerif Muhiddin Targan, öğrencisi olan ve Arap dünyasının en önemli temsil-
cilerinden Münir Beşir Ud icra tavırları ve akord düzenleri üzerine yapılan bu çalışma,  farklı ama benzer 
coğrafya’nın ortak ve birbirilerinden farklı noktalarını ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Bu iki önemli icracı-
nın yeni icracılara büyük katkı sağlayarak, müziğe yeni ufuklar açacağı şüphesizdir.
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SANATIN “NE” SANATÇININ “KİM” OLDUĞU ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

Kamile PERÇİN AKGÜL1, Nagihan ÇETİN2

ÖZET
Sanatçıların en temel kaygısı olarak sanatın toplumsal zeminde hak ettiği yerde olamaması üzerine 

odaklandığımız anda yoğunluklu olarak disiplinlerarası anlayışın kabul gördüğü sürecin bir sonucu izleni-
mi oluştuğu söylenebilir. Derin bir paradoksu da içerisinde barındıran bu sonuç, sanata ve sanatçıya bakışın 
bu denli değer kaybı yaşadığı bir süreçte, hemen her alanın sanatla tanımlanıyor oluşu şaşırtıcı bir gerçeklik 
olarak dikkat çekmektedir.

Bu çalışma, sanatın ve sanatçının tanımına ilişkin bir gereksinime karşılık vermek üzere kurgulanmıştır. 
Sınırlar, kapsam gibi özellikler eşliğinde sanatın “Ne?” olduğu sorusuna odaklanılmış ve bu sorgulamaya 
paralel olarak sanatçının da “ Kim?” olduğu irdelenmiştir. Çalışmada sanat ve sanatçı üzerine yapılmış çe-
şitli tanımlamalar eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiş ve günümüzde sanat olarak tanımlanan alanlar 
ile sanatçı olarak nitelenen kişilerin bu ölçütleri ne derece taşıdıkları üzerine dikkatler çekilmiştir. “Kitsch” 
kavramı da bu bağlamda ele alınmıştır. Çalışmadaki öncelikli amaç sanatı ve sanatçıyı mutlak, değişmez 
birer tanıma hapsetmek değil, sanat ve sanatçıya hak ettikleri değerin verilmesine katkı sunabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, sanatçı, kitsch, özgün.

AN EVALUATION OF ART AND ARTIST’S DEFINITION, “WHAT” & 
“WHO” RESPECTIVELY:

When we focus on the fact that art is not at the place where art deserves as the most basic concern of the 
artists, it can be said that the impression is formed as a result of the process which is accepted by the inter-
disciplinary understanding. . This result, which in cludes a deep paradox, draw sattention as a surprising 
reality that almost every field is defined by art in a process where the view of art and the artist has suffered 
such a loss of value.

This study is designed to meet a need for the definition of art and artist. It is focused on the question 
of Art “What?  With the help of features such as border sand scope and parallel to this questioning, it is 
examined that the artist is? Who?.. In this study, various definitions of art and artist have been evaluated 
with a critical point of view and attention has beend raw into the extent to which the fields defined as art 
and tho sewhoare consider edartists carry the secriteria. The concept of its Kitsch da is also discussed in 
this context. The primary purpose of the study is not to confine art and artist to an absolute, unchangeable 
definition, but to contribute to the value of art and artist they deserve.

KeyWords:Art, artist, kitsch, original.

Giriş
“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Sanatın yoğunluklu biçimde ötekileştirildiği bir toplumda pek çok şeyin sanatla özdeşleştirilme eğilimi, 
ötekileştirme gerçeğinin biçimlendirdiği hüzün bulutunu dağıtabilecek bir enerji yaratsa da, temel amaç 
elbette ki, bu özdeşleştirme eğilimine yönlendiren tercihi sanatın toplumsal zemindeki değerini anlamlı 
kılmaya dönüştürebilmek olmalıdır.  

Sanat nitelemesi kadar sanatçı nitelemesinin de olur olmaz kullanım tercihi her ne kadar olumlu bir algı-
ya zemin oluşturuyor gibi gözükse de, gerçekte sanat algısının prestij kaybına gerekçe olabilmektedir. Hak 

1 Prof. Dr., Antalya AKEV Üniversitesi, Rektör, kamile.akgul@akev.edu.tr.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, nagihan.cetin@akev.edu.tr.
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etmediği halde sanatçı kimliği kazandırılmaya çalışılan bireylerin üstlendikleri misyonun bilincine ilişkin 
duyarlılık göstermiyor ya da farkındalık yoksunluğu gerekçesiyle gösteremiyor oluşları nedeniyle sanata 
kaybettirilen prestijin onarım güçlüğü, pek çok sorunsalın toplumda yanılgı dolu anlamlarla biçimlenmesi-
ne neden olabilmektedir.  

Gerçekte hak edişi oldukça güç olan, süreklilik gerektiren nitelikli sanatsal içerikli üretimler sonucunda 
layık bulunan sanatçı sıfatının bu denli kontrolsüz kullanımı, sanat severlerin eleştiriyse karşılansa da, sa-
natı yaşamına dahil etmemiş kitlelerin çok da üzerinde durduğu bir konu olamamaktadır. Oysa sanatı daha 
antik Yunan’da ideal toplum modelinin olmazsa olmazı gibi yorumlayan Platon’un söz konusu tespitinin 
altında sanatçı duyarlılığı kadar estetik sanat anlayışı da yatmaktadır. Bu kaygılar daha sağlıklı toplumların 
yapılandırılabilme süreçlerini destekleyecek öneme sahipken, sanatın içselleştirilememiş olması çok da 
anlaşılabilir değildir. 

Sanatçı eleştirel düşünme becerisini keşfetmiş, içinde bulunduğu toplumla aynı fikirde olduğunu ya da 
olmadığını ürettikleri üzerinden kendisini anlatma gereksinimi duyan, olay ve olguları çok değişkenli ve 
öngörülü bir duyarlılıkla ele alan bir yaklaşıma sahiptir. 

Birey-Sanat ve Toplum-Sanat İlişkisinde Kitle İletişim Araçlarının ve Kültür Endüstrisinin Etkisi

“Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama 
biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her 
toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır” (URL-1). İnsanlık tarihi boyunca etkileme gücünün 
yanında etkilenerek de gelişen, değişen sanat üzerinde kitle iletişim araçları önemli bir etken olarak görül-
mektedir.

Kitle iletişim araçları ve kültür endüstrisinin gelişimi ile birlikte “Sanat için sanat mı, toplum için sanat 
mı?” sorunsalına bir unsur daha eklenmiştir “para için sanat mı?”3. “Modernleşme süreci içinde kitle ileti-
şim araçları ya da medya giderek kitleselleşmiş, yaygınlaşmış, çeşitlenmiş; bu sürece paralel olarak med-
yanın etkilediği alanlar çoğalmıştır. Sanat ve sanatçılar, bu alanların başında gelmektedir” (Çakır, 2013: 9).

“Kitle iletişim araçlarının etkisiyle sanatçılar adeta bir yol ayrımına gelmişlerdir. Bu yol ayrımında sa-
natçılar ya medyaya uygun hareket edecek, üretim yapacak ve bu doğrultuda ekonomik olarak da rahat ola-
caklardır ya da sanatçı realitesine uygun olarak hareket edecek ve zahmetli bir yolu seçeceklerdir. “Sanatçı 
realite ile arasındaki uzaklığı kapatmaya çalıştıkça gerilemekte, yaygın kültüre estetik metalar üreten bir 
zanaatçıya dönüşmektedir” (Çakır, 2013: 10-11). Bu yol ayrımı aslında çift taraflı olmuştur; sanatçılar ya 
kitle iletişim araçlarına uygun formatta eserler üretme ya da kendi sanat anlayışları doğrultusunda hareket 
etme tercihlerinden birine yönelmek durumunda kalırken; kitle iletişim araçları da ya bu sanatçıları ve eser-
lerini bünyelerine almak ya da kendi “sanatçılarını” yaratıp onların “sanat”larını tercih etmeğe yönelmek 
durumunda kalmışlardır.

Aslında “Medya bilgilendirmekten çok dezenformasyon (yanlış bilgi) üretiyor ve sanatın algılanışını 
bile değiştiriyorsa, bu her şeyden önce medyanın yapılanışı ile, ekonomisi ile ve politikası ile ilgili sorun-
lardan kaynaklanır” (Çakır, 2013: 13). Kültürün ekonomik gelir aracı olarak kullanılabilirliğinin farkına 
varılmasıyla birlikte kültür endüstrisinin gelişimi ve kitle iletişim araçlarının da bu yönelişi destekler ma-
hiyette bir tutuma girişi ekonomik kaygıların sanatın önüne geçmesine aracı olmuştur. Diğer taraftan “Ün, 
ödül, para, sosyete çevresi ile zengin çevrelere yakınlık, zengin kulüplere üyelik, buralara devam etme, 
gündemde kalma, büyük galeri ya da yayınevleri ile çalışma, sanatçıları ‘bağımlı’ kılan olgulardır” (Çakır, 
2013: 46). 

Bu noktada kişilerle birlikte çeşitli kurum ve kuruluşların sanata ve sanatçıya destek verme girişimleri 
de ayrı bir sorunsalı teşkil etmektedir. Bu tutumlar her ne kadar sanata ve sanatçıya destek olarak yorum-
lanabilir olsa da başka bir açıdan sanatçıyı sınırlayan, belirli düşüncelere yönlendiren bir çerçeve olarak 
da görülebilmektedir. “Hamilik” olarak da dile getirilebilecek olan bu korumacı ve destekleyici görünen 
tavırlar “Hamiliğin sınırları nedir? Hamilik sanata ve sanatçıya destek olmak mıdır yoksa sanatçı üzerinde 
baskı kurarak sanatı kontrol etmek midir?” sorularını da beraberinde getirmektedir.

3 Sanat ve para ilişkisi birçok açıdan incelenmiş bir konudur. Bu konuda geniş bilgi için Necmi Sönmez, Sanat Hayatı İçerir mi?, YKY, 
İstanbul, s. 263- 265.
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Kitsch Sanat

Kitle iletişim araçlarının artışı ve ulaşılabilirliği sanat ve sanatçılıkla ilgili yeni kavramlar, icra ve su-
num alanları, kendini gösterme, ispat etme ortamları oluşmuştur. “Sanatçılar artık medyanın da içinde bu-
lunduğu kültür endüstrilerinin ücretli uzmanlarıdır. Tüketim nesnelerinin estetik tasarımı, manipüle edici 
kültür-ürünlerinin şık formlarda üretimi, sistemin her anlamda estetize edilmesi, organizasyonlar, dekoras-
yon işleri gibi baskın kültür formlarının tasarlanması, aslî uğraşlarıdır. Alışveriş merkezlerinin, pasajların, 
galerilerin oluşturulması, fuar ve sergilerin düzenlenmesi sanatçıların çalışma alanlarına dönüşmüştür. Son 
yıllarda buna küresel süreçle gelen uluslararası bienaller ve küratörlük eklenmiştir. Bu mekân ve ortamlar-
daki sanat yapıtı ise bazı olumlu özelliklerine karşın daha çok teşhir edilen, gösterisi yapılan, seyirlik ya da 
hediyelik sıradan bir nesnedir, bir kitschtir. Mekân ve kitlesine göre ucuz da olabilir, çok pahalı da. Sanatın 
işlevi olan insan için gerçekleri dile getirmek, gerekirse eleştirmek, uyarıda ya da öngörüde bulunmak gi-
derek daha uzak bir geçmişte kalmakta, onun yerini eğlence ve dinlenceye hizmet etmek işlevi almaktadır” 
(Çakır, 2013: 11).

Kitsch, “yoz beğeni, ucuzlatma, kişiliksizleştirme, kötü zevk, karşı sanat, karşı estetik, sanat tarihinde 
hiçbir estetik değere sahip olmayan veya beğenilmeyen imajlara veya objelere işaret etmek için kullanı-
lan bir terim” şeklinde tanımlanabilmektedir (URL-2). “Günümüzde çabuk tüketime, kitleye ve popüler 
kültüre yönelik üretilen, kalitesiz, ucuz, orijinal olmayan, klişe sloganlara ve söylemlere dayanan basit ve 
anlaşılabilir, estetik yönü zayıf, endüstri, medya, reklam ürünleri de kitsch olarak adlandırılır” (URL-3). 
Kitsch ürünlerin sanat eserlerine göre ulaşılabilirliğinin kolay olması, bu ürünlere talebin artışına sebep 
olmaktadır.

“Piyasa, her kesimden insanın beklentisine, donanımına, fantazmasına uygun kültür/sanat ürünleri su-
narken kile iletişim araçları bunların tanıtımını, reklamını, yayılmasını sağlayarak pazarı alabildiğine geniş-
letir. Bu sürecin belirgin olarak görüldüğü son yirmi yılda, piyasaya eklemlenen kültür ve sanat üreticileri, 
kuramcıları, her türlü değeri zedeleyerek, belirli ürünlerin ‘sanat’ olarak kabulünü dayatmış; böylece kitsch 
sanat yaygınlaştırılmış; temel olarak ise ‘bağımlandırıcı’ bu süreç sonunda sistemin devamı sağlanmıştır” 
(Çakır, 2013: 47).

Sonuç ve Değerlendirme

İnsanlık tarihinde değerlere, insana, tabiata ve hayvana bakış noktalarında geriye gidişler, eskiye dö-
nüşler var olmuş olsa da bilim, teknoloji ve iletişim vasıtalarının kullanımında bu durumun gerçekleştiğini 
gösteren somut veriler yoktur. Bu noktada kitle iletişim araçları ve kültür endüstrisi aracılığıyla sanat ve sa-
natçının algılanışı, topluma lanse edilişi, öne çıkarılan unsurlar, aracı kılındığı düşünceler açısından geriye 
gidiş ne mümkündür ne de istendik bir durumdur. Yapılması gereken mevcut koşulları mümkün olduğunca 
bilinçli bir şekilde kontrol etmek ve istendik yönde toplum farkındalığını arttırmaktır. 

En genel ifadesiyle arz talep ilişkisinde istenmese, rağbet gösterilmese, bu bakış açıları, bu sunuşlar 
olmaza karşın, toplum daha iyisini ve güzelini bilmiyorsa sunulana rağbet gösterir keşmekeşi bir tarafa 
bırakılmalıdır. “Neden böyle oldu?” sorusunun akabinde “Bundan sonrası nasıl olabilir?” sorusuna odak-
lanılarak bu doğrultuda girişimlerde bulunulmalıdır. Sanatçılar toplumdan ayrı değil toplumun bir parçası 
olmalarının yanı sıra toplumun bilincinin, beğenisini, farkındalığını arttırabilecek kişiler olarak görülmeli, 
hatta sanatçılar önce kendilerini böyle görmeli ve sanatlarıyla bu doğrultuda eserler ortaya koymalıdırlar.

Diğer taraftan sanatçıların da ekonomik gelir etme, belirli sosyal sınıflara dahil olma, belli fikir, din ve 
ideolojileri benimseme hakları olduğu unutulmadan, herhangi bir sebeple sanatçıları linç etme girişimleri-
nin yersizliği noktasında da bir bilinç oluşturulması gerekmektedir.

Pek çok değer gibi saygı kavramının da çift taraflı olduğu göz ardı edilmeden toplumun sanatçıya duy-
ması beklenen saygı sanatçı tarafından da topluma gösterilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, bireysel özgürlükler bazında bir kişi şarkı söylemek istiyorsa elbette ki söyleyebi-
lir, heykel yapmak istiyorsa yapabilir ya da şiir yazmak istiyorsa yazabilir. Bunun üzerinden beğeni topla-
yıp popülerlik yakalayabilir ya da ticari gelir elde edebilir. Fakat tüm bunlar o kişiyi sanatçı, ürün ortaya 
koyma sürecini sanat ve ortaya çıkan ürünü de sanat eseri yapmaz. 
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“SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ” VE “KELEBEKLER” : 2010 SONRASI 
TÜRK SİNEMASINDA TAŞRA MERKEZLİ ABSÜRT KOMEDİNİN 

DÖNÜŞÜMÜ

Mehmet CEYHAN1

ÖZET
Türk Sinemasının başlangıcında, çoğunluğu milli duyguları ele alan edebiyat uyarlamaları ve folklorik 

öğeler yansıtan taşra hikâyeleri üretilirken, Yeşilçam döneminde ise Batılı bir bakış açısına sahip melodramik 
ve toplumcu gerçekçi filmlerde zulmeden ağalar, töreler, fakir ama onurlu âşıklar konu edilmiştir. 1970’lerde 
köyden kente göçün hızlanmasıyla birlikte taşrayı konu edinen yapımlarda belirgin bir dönüşüm gerçekleşe-
rek 80’lerdeki dışa kapalı ve tekinsiz taşra anlatımları yerini 90’larda aidiyet sorununa değinen hesaplaşma-
lara ve 2000’lerde ise otobiyografik öğeleri ele alan yapımlara bırakmıştır.  Son dönem Türk Sinemasındaki 
komedi türüne ait filmler, toplumsal değişimlere paralel olarak taşrayı farklı yansıtan anlatım biçimlerine 
yönelmiştir. Özellikle yaşamsal kaygıları, yabancılaşmayı, tekinsizliği ele alan kara komedi ve komedinin bir 
alt türü olan absürt komedi örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Onur Ünlü’nün taşrayı konu edinen 2013 
yapımlı filmi “Sen Aydınlatırsın Geceyi” ve Tolga Karaçelik’in 2018’de yönetmenliği yaptığı “Kelebekler”, 
tür film eleştirisi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde taşrayı mekân edinen bu iki 
sinema örneğinde daha önce karşılaşmadığımız süper güçlere sahip taşralı kahramanlara, absürt anlatımla-
ra ve beklenmedik durumlara rastlanarak taşra anlatımında değişimlerin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu 
filmlerdeki absürt mizah öğeleri, Yeşilçam’a özgü taşra filmi kalıplarının bükülmesi ile ortaya çıkmaktadır. 
“Kelebekler” filminde kentli-taşralı karşılaşması neticesinde gerçekleşen mizah; “Sen Aydınlatırsın Geceyi” 
filminde ise taşra ile birey arasındaki çatışmanın yarattığı absürtlük ile yaratılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Taşra, Kelebekler, Sen aydınlatırsın Geceyi, Tür Sineması, Absürt Komedi.

“SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ (ENLIGHTING THE NIGHT)”AND  
KELEBEKLER (BUTTERFLIES)” : THE TRANSFORMATION OF 

OUTBACK BASED ABSURD COMEDY IN TURKISH CINEMA AFTER 
2010

ABSTACT
By the beginning of era of Turkish cinema, literature adaptations of mostly national feelings and pro-

vincial stories reflecting folkloric elements were formed whereas during the Yeşilçam era melodramic and 
socialist realistic films with a Western perspective were made. Yet, in these films cruel warlords, customs, 
poor but honorable lovers were told in these films. In the 1970s, the migration from village to city accel-
erated and there was a significant transformation in the productions that focused on the provinces. In the 
same period, productions dealing with autobiographical elements emerged in the 2000s. In the last period 
of Turkish cinema comedy genre films were diverted to different provincial expression styles which are 
parallel to the social changes. Especially; an affiliated sub-directory of absurd comedy and black come-
dy, which deals with vital concerns, alienation and uncanny facts emerged. In this review, a 2013 film by 
Onur Ünlü, “Sen Aydınlatırsın Geceyi (Enlighting the Night)” and 2018 film “ Kelebekler (Butterflies) ” 
by director Tolga Karacelik were analysed using genre method. It was noted that in these two sample of 
movies there were provincial heroes with superpowers, absurd narratives and unexpected situations which 
is a precise and solid evidence in changes in provincial story narration. The absurd humor elements in these 
films emerge by the bending of the provincial film patterns peculiar to Yeshilcham. In the movie called 
“Kelebekler (Butterflies), it was noted that there was a sense of humor as a result of the urban-provincial 
encounter whereas in the movie called “Sen Aydınlatırsın Geceyi (Enlighting the Night)” the absurdity 
created by the conflict between the countryside and the individual was told. 

Key Words: Provincial, Butterflies, Enlighting the Night, genre cinema, Absurd Comedy.

1 Dr. Öğr. Üyesi
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GİRİŞ
Kara film; yaşamın acıklı, hüzünlü ve komik yönlerini; mizahın sorgulayan dilinden yararlanarak ele 

alan -kendine has bir anlatı yapısına sahip-, türsel bir sınıflandırmadır. Kara komedi veya absürt komedi 
filmlerin temalarında sıklıkla hem bireysel yaşamdaki hem de toplumsal yaşamdaki sorunları ele alınırken; 
ayrıca ekonomik ve politik meselelere de vurgular yapar. Bireyin ve toplumun kötülüklerini, kusurlarını 
yansıtarak, yerleşik çelişkilere ve ön yargılara absürt ve ironik bir söylem biçimi ile meydan okur. Güldür-
menin yarattığı güçten yararlanarak, çelişkili ve sorunlu olan toplumsal anlayışlara/uzlaşmalara karşıt bir 
bakış açısı yakalar.

Kara film, yaşamın içinde akıl dışı eğilimlerin olduğuna yönelik güçlü bir söylem içerirken, egemen dü-
şüncelerin, yargıların, toplumsal mitlerin özündeki kötülükleri ve kusurları açığa çıkran bir yapıda olduğu 
söylenebilir. Yarattığı atmosfer ile insanları zaman zaman huzursuz ederek, trajedinin karşıtı gibi gözüken 
mizah sayesinde sorgulama alanı açar. Yapı itibari ile mutlu sonlardan uzak duran tür, anti-kahramanları 
sayesinde gerçek kötülüğün maskesini indirir. 

Bu çalışma, 2010 sonrası Türk sinemasında taşra merkezli kara komedi ya da absürt komedinin dönüşüm 
geçirdiği tespiti üzerine; Onur Ünlü’nün taşrayı konu edinen 2013 yapımlı filmi “Sen Aydınlatırsın Geceyi” 
ve Tolga Karaçelik’in 2018’de yönetmenliği yaptığı “Kelebekler” filmini tür film eleştirisi yöntemi kulla-
nılarak inceler.  

TÜR ELEŞTİRİSİ VE YAKLAŞIMLAR 
Sinemada tür eleştirisi, filmleri ortak biçim ve içerik özelliklerine göre sınıflandırmak üzere kullanılan 

bir film eleştirisi yöntemidir. Tür değerlendirmesi, bir filmin öyküsünü nasıl düzenlendiğini ve izleyicisinin 
beklentilerine nasıl cevap verdiğini incelemek için etkin bir yoldur (Corrigan, 2008: 115). Bu eleştiri yön-
temi, herkes tarafından kolaylıkla sınıflandırılabilen western, korku, gerilim, kara film ve komedi vb. gibi 
tür filmlerinin inceleme konusu yaparken Ayrıca; gelişmiş teknolojik içeriklerin yer aldığı “cyberpunk” ve 
trajik unsurlarla mizahı birleştiren “kara komedi” gibi alt türleri de incelemeyi içerir.

Türsel eleştiri doğası gereği tecimsel yapımları inceleme konusu yapmaktır. Bu nedenle başlarda diğer 
eleştiri yöntemleri arasında göz ardı edilse de, yöntem-bilimsel olarak kuramsal çerçevesinin şekillenme-
siyle akademi çevrelerince de önemi giderek anlaşılmış bir eleştiri yöntemidir. Tür eleştirisinin ana eksenini 
yönetmen, yapım ve seyirci oluşturmaktadır. Türler, bireysel filmleri aşan ve hem yönetmen tarafından 
yapılandırılmalarını hem de seyirci tarafından okunmalarını denetleyen kalıplar içerir. (Neale Akt. Özden, 
2014: 217) Bu kalıplar ve bir birini tekrar eden, çerçevesi net olarak çizilmiş bir formül etrafında gelişse 
de, zamanla değişim geçirir. 

Tür filmleri, toplumun kendisiyle yüzleşmesini sağladığı gibi bir anlamda toplumun dışavurum alanı 
olarakta göze çarpmaktadır. Toplumsal değerler, düşünceler, kaygılar, yargılar, duygular, dönüşümler ve 
benzeri öğeleri türsel alan içinde seyircinin karşısına açık ya da örtük bir biçimde çıkarlar ve bunları ifade 
eden filmsel anlatıların üretilmesini sağlarlar. (Özden, 2014: 222)

Günümüzde türler arasında geçişkenliğin arttığı gözlenmektedir. Tek bir türü içeren filmler oldukça 
azdır. Altman’a göre; “türler arasında geçişliliğin nedeni, çağımızdaki biçimsel gelişmelerin izleyicinin 
demografik özellikleriyle ilişkili olarak değişmesine bağlanmadır ”der. (Neale Akt. Kabadayı, 2018:108). 
Ayrıca Tudor, türün sınırlarının kesin olarak belirlenemeyeceğini, bir tür incelemesinde o türün örnekle-
rini saptamak üzere kesin bir kıstas bulmayı ummamak gerektiğini söyler ve bu çabaya hiç girilmemesini 
öneren Tudor’a göre, film türlerinden en iyi biçimde yararlanmanın yolu, filmleri üreten kültür ile bunları 
seyreden kültüreler arasındaki ilişkinin incelenmesi olabileceğini söyler. (Tudor akt.Abisel, 2016: 49)

Tür sinemasının, ana akım sinemasının veya ticari sinemanın zıttı olan sinemanın çıkış noktası eleştirel 
olmasıdır. Sanatsal yönü güçlü olan “Sen Aydınlatırsın Geceyi”ve “Kelebekler” adlı filmlere baktığımızda 
tür kalıpları içerisinde, egemen ideolojinin dışına çıkarak ve yerleşik ideolojiyi eleştiren melez bir tür ol-
duğu söyleyebiliriz.
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ABSÜRT KOMEDİDE MEKÂN OLARAK TAŞRA
Bireyin toplumsallaşmasında doğrudan bir etkiye sahip olan mekân kavramı, farklı disiplinler için 

önemli bir inceleme alanı oluşturmaktadır. Mekân aynı zamanda sanat için de önem teşkil etmekte ve farklı 
sanat dallarında farklı boyutlarda ele alınmaktadır. Özellikle sinema sanatı, mekân kullanımıyla ön plana 
çıkmakta ve aynı zamanda mekânı biçimlendirmektedir. Bireyin sürekli mekânla etkileşim halinde olması 
sinemada mekân olgusunun önemini kaçınılmaz kılmaktadır ( Kale, 2018: 860). 

Taşra kelimesi sözlük anlamı olarak büyükşehir olmayan iller veya başkent dışındaki diğer alanları ifade 
etmektedir (Laçiner, 2011: 14). Diğer bir deyişle taşra, varlığı kendi dışındaki bir merkeze bağlı olan bir 
dış’tır ( Argın, 2011: 273-274). Zamanla kırsal bir mekân olmanın dışında kısıtlayıcı ve uzakta bilinmez bir 
mekân olarak tanımlanmıştır. (Çur, 2011:122).  Sanatta taşranın temsili, topluma ve kültüre yönelik birçok 
anlam barındıran ve aynı zamanda kültür, birey ve toplum sıkıntılarına dair birçok sorunu gözler önüne 
sermesi açısından da önemlidir Bu bağlamda Türk Sinemasında taşra,  merkez kadar önemli bir anlatım 
aracı haline dönüşmüştür. 

Ana akım sinemada ise taşra, bir mutluluk mekanı olarak nostaljik öğeler içeren bir alan olarak betim-
lense de, Yeni Türk sinemasında taşra-kent üzerinden yeniden tanımlanır       (Özgüven, 2010: 186). 2010’ 
sonrası Türk sineması özellikle Onur Ünlü ’nün yönettiği “Sen Aydınlatırsın Geceyi” (2013)  ve Tolga 
Karaçelik’in yönetmenliği yaptığı “Kelebekler” filmi taşra problemlerini mizahi öğelerle harmanlamış ya-
pımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

“SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ” 
Annesi ve Kardeşlerini yangın kazasıda kaybetmiş olan Cemal (Ali Atay), Babasının yanında kendile-

rine ait berber dükkânında çalışan bir adamdır. Sıradan kasaba yaşamında, toplum düzenine ayak uydura-
mayan Cemal’in içine bir sıkıntı çöker, kendisi bile ne olduğunu bilemez. Öte yandan herkesin birbirini 
tanıdığı bu kasabada, sıradan insanların olağanüstü güçleri vardır. Kimi zamanı durdurur, kimi duvarların 
ardını görür, kimi ölümsüzdür. Ama hiçbiri de süper kahraman değildir. Herkes her şeyin farkındadır ve 
normal hayatına devam eder. Hayatına son vermek için intihar etmiş olmasına rağmen ölmeyen Cemal,  
bir gün Yasemin’le (Demet Evgar) karşılaşır ve âşık olur. Yasemin ile evlenen Cemal, çok geçmeden Ya-
semin’in başkasından hamile kaldığını öğrenir. Bu travmayı kaldıramayan Cemal, çok sevdiği eşini şiddet 
uygulaması neticesinde karısı tarafından terk edilir. Cemal’in istediği tek şey, Yasemin’in sevgisini tekrar 
geri kazanabilmektir.

“Sen Aydınlatırsın Geceyi” filminde Onur Ünlü,  içinde bulunduğu toplumla bağ kuramayan iki ana ka-
rakter etrafında ördüğü hikâye ile kara komedi türüne ait bütün kalıpları son derece incelikli kullanmaktır. 
Bu bağlamda film, Annesi ve kardeşlerini yangın kazasında kaybeden Cemal ile istemeden hamile kalan 
Yasem’in aşkına odaklanır. Cemal, ailesinin ölümü karşısında yaşadığı tramva ile var oluşu sorgularken, 
Yasemin’in tek isteği kasabadan uzağa gitmektir. Film, ciddi ve zor konuları işin içine giren mizah ile izle-
yicinin olaylara farklı pencerelerden bakmasını sağlamaktadır.  

“KELEBEKLER”  

Cemal (Tolga Tekin), Suzan (Tuğçe Altuğ) ve Kenan (Bartu Küçükçağlayan) adlı üç kardeşin yolları, 
Annelerinin intihar etmesinden sonra ayrılmıştır. Cemal, Almanya’da yaşayan, uzaya hiç gidememiş bir 
astronottur. Suzan, kocası tarafından aldatılan, mutsuz bir evliliğe sahip anaokulu öğretmenidir. Kenan ise 
popülerliğini yitirmiş, seslendirme işleri yapan bir oyuncudur. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları ço-
cuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Cemal, kardeşlerini 
toplar ve zoraki de olsa yolculuğa çıkarlar. Üçkardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. 
Babaları, kelebeklerin ölmek için köye geldiği zamanda gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az ta-
nıyan kardeşler, köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve Babalarının 
aslında nasıl biri olduğunu anlamaya çalışır.

“Kelebekler” filminde kara komedi türüne ait kalıpları yaratıcı amaçlarla bozulmaya uğramıştır. Ayrıca 
filmin türünün dram, trajedi ve absürt gibi bir çok türü içinde barından melez bir tür olduğu söylenebilir. 
Yönetmen, trajedi ve mizah unsurlarından da yararlanarak ölümle yüzleşme gibi bir zor konuların üstesin-
den rahatlıkla gelir. Filmin yarattığı rahatlama insanın nefret ve öfke huylarının tatmini olarak da açıkla-
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nabilmektedir. Bu doğrultuda film, toplum içerisinde aykırı ve ciddi olarak görülen durumlar karşısında 
yapmaya çekindiği eylemleri mizahın gücü sayesinde ifade edebilmiştir.

SONUÇ
“Sen Aydınlatırsın Geceyi” ve “Kelebekler” filmleri içerik ve stil açısından kara film öğelerini yaygın-

lıkla kullanıldığı yapıtlardır. Komedinin gücünden yararlanarak ölüm, suç insana acı veren ve umutsuzluk 
yaratan gerçekleri konu edinir. Filmlerde içerik ve biçimin yarattığı uyumsuzluk, yaşanılan gerçekliğin 
çelişkilerini sorgulamak için yönetmenler tarafından bilinçli tercih edildiği göstermektedir. Böylelikle, 
yaşanılan korkular ve kültürel kaygılar yıkıcı bir üslupla sunulur ve sıradan insanın yaşadığı çelişkilerle, 
bunu yaratan toplumsal nedenlerin sorgulanması amaçlanır.

Yapılan analiz neticesinde, taşrayı mekân edinen bu iki sinema örneğinde daha önce karşılaşmadığımız 
taşralı kahramanlara, absürt anlatımlara ve beklenmedik durumlara rastlanarak taşra anlatımında değişim-
lerin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu filmlerdeki absürt mizah öğeleri, Yeşilçam’a özgü taşra filmi ka-
lıplarının bükülmesi ile ortaya çıkmaktadır. “Kelebekler” filminde kentli-taşralı karşılaşması neticesinde 
gerçekleşen mizah; “Sen Aydınlatırsın Geceyi” filminde ise taşra ile birey arasındaki çatışmanın yarattığı 
absürtlük ile yaratılmaktadır. “Sen Aydınlatırsın Geceyi“ ve “Kelebekler “ adlı yapımlarda yönetmenler 
türsel anlatı geleneklerinin yarattığı alan içinden malzemelerini alır ve kişisel dışavurumlarını bu malzeme 
aracılığıyla gerçekleştiği gözlenmiştir.
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TASARIM VE SOSYAL SORUMLULUK

Seval YAVUZ1

Tasarımı geniş anlamında; insan üretimi yapay dünyayı oluşturan nesneler, yöntemler, süreçler ile bir 
araştırma ve uygulama alanı olarak düşündüğümüzde insan yaşamında son derece kapsamlı bir yere sahip 
olduğu açıkça görülür. İnsanın varoluş sürecinde hayatını idame ettirmek için ürettiği erken dönem ürünler-
den, günümüz ileri teknoloji ürünlerine kadar tasarım, insan hayatına değer katmakla kalmaz, aynı zamanda 
onu şekillendirir. 

Tasarımı; doğasında açıkça belli mesleki alanlar dahilinde ele almak, günümüzde tasarımın gelişen yapısını 
göz ardı etmektir. Aynı zamanda tasarımı teknolojik inovasyona odaklamak, tasarımın odağını işletme ve üretim 
anlayışına yönlendirir ki; bu ekonomik yaklaşım insanın tasarlanmış dünyadaki deneyimini devre dışı bırakır. 

Oysa tasarlanmış ürün, bireysel kullanımında insanı sadece işlevselliği açısından fiziksel olarak değil, 
psikolojik açıdan da etkiler. Bir ürün, belli davranış ve buna bağlı düşünce biçimleri oluştururken, diğer 
yapma-etme ve düşünce biçimlerini dışarıda bırakır. Ürün; yerine getirmesi için amaçlanan faaliyet çerçe-
vesinde (veya dışında) insana hizmet eder ve bu süreçte insanı şekillendirir. 

Gündelik hayatta ürünlerin kullanımları, sahip oldukları veya sonradan kazandıkları anlamlarla işlevsel 
yönlerinin dışında psikolojik etkilere sahiptir. Ürünler anlam verirler, algı yönetirler, düşünce, davranış ve 
var olma biçimleri oluştururlar. Tasarım süreçlerindeki tasarım yönlenmeleri, malzeme seçimleri, üretim 
şekli gibi tercihlerle insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden hatalı tasarımlar ve imalatlar ise, yapay dünyanın 
doğal dünya üzerindeki ekstrem etkilerinin örnekleridir. 

Yapay çevrenin oluşturulması aşamalarında insan deneyimini odak noktası yapmak, dünyanın kısıtlı kaynak-
ları içerisinde sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara aktarılabilir bir yaşam tarzının mihenk taşıdır. Bu araştırma, 
tasarımın sosyal sorumluğuna ve insan odaklı tasarıma dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Literatür taraması yön-
temiyle insan odaklı tasarım süreçleri teorik ve pratik açıdan incelenecek; tasarımın sosyal sorumluluğuna ve ta-
sarım etiğine yapılan vurgulamalarla sonuç kısmında tasarım pratikleri ve eğitimi üzerine önermeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım ve sosyal sorumluluk, insan odaklı tasarım, tasarım araştırmaları

DESIGN AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Seval YAVUZ2

When we think of design in its wider sense; as objects, methods, processes, and a field of research and 
practice in human-made environment, it becomes easily clear how important it is in human life. From early 
objects humans designed in order to sustain their lives to contemporary high technology products; design 
not only enhances people’s lives, but also shapes them. 

Thinking of design in terms of its occupational areas is to disregard its expanding nature. Besides, focu-
sing design on technological innovation, limits design to business, production and economy; which omits 
humans’ experience in this artificially designed world.

However, a designed product influences people both physically and psychologically. A product requires 
certain ways of doing things and thinking, while excluding others. While a product serves people when ful-
filling its task within (or without) the framework of its intended purpose, it also shapes them in this process. 

With the embedded meanings products have, or meanings that are attributed to them later on; produ-
cts have psychological effects on humans besides physical. Products give meaning, direct perception and 
construct ways of thinking, being and behaving. Design directions, material and production choices made 
during design processes can yield to products that are harmful to humans and the environment are the ext-
reme negative cases the artıficial world’s effects on natural world. 

1  Prof. Dr. (Ph.D.), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
2  Prof. Dr. (Ph.D.), Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Fine Arts
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Making human experience the focal point in design process needs to be the standard for a sustainable 
life in a World with limited sources. This article intends to draw attention to the socially responsible, hu-
man-centered design. With a literature review made on human centered design, socially responsible theore-
tic and practical design processes are analyzed. The article ends with the discussions on design ethics and 
suggestions on design practices and education. 

Key words: Design and social responsibility, human-centered design, design research

Tasarım Alanı
Tasarım, insan hayatında oldukça geniş bir yer kapsar. Kapsamlı bir kelime olan tasarımı sadece insanın 

kendi eliyle oluşturduğu nesneler olarak düşündüğümüzde bile erken dönem insanlarının varoluş sürecinde 
hayatta kalmak için ürettiği av aletlerinden, günümüz ileri teknoloji ürünlerine kadar tasarımın geniş bir 
yelpazede yer aldığını, insan hayatına hem değer kattığını, hem de onu şekillendirdiğini görürüz. 

Tasarım kelimesini, daha geniş anlamında; insan üretimi yapay dünyayı oluşturan nesnelere ek olarak, 
yöntemler, süreçler ile bir araştırma ve uygulama alanı olarak düşündüğümüzde alanın kapsamını hakkıy-
la ele almaya yaklaşırız. Dolayısıyla günümüzde tasarımı, kelime anlamının bir yönüyle örneğin, sadece 
doğasında açıkça belli mesleki alanlar (uygulama alanları) dahilinde ele almak, alanın bağlamsal olarak 
gelişen yapısını göz ardı etmektir. Diğer taraftan tasarımı teknolojik inovasyona odaklamak, tasarımın oda-
ğını işletme ve üretim anlayışına yönlendirir ki; bu ekonomik yaklaşım insanın tasarlanmış dünyadaki 
deneyimini devre dışı bırakmak olur.

Tasarım kelimesinin dilimizde kullanılan anlamlarına bakmak, yukarıdaki argümanları netleştirmek ve 
makaleyi odak noktasına yönlendirecek zemin kurgusu yapmak için faydalı olacaktır. Türk Dil Kurumu’na 
göre tasarım; 

1. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur

2. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn

3. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar 
çizim, dizayn

4. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası (TDK, 
https://sozluk.gov.tr/)

olarak tanımlanır. Burada kelimenin zihin gözünde canlanan bir imge, taslak ve yöntem olarak tanım-
landığını görürürüz.

Diğer taraftan John Heskett, Tasarım isimli kitabında “Tasarım, bir tasarım üretmek için bir tasarım 
tasarlamaktır” cümlesi ile nükteli ama kelimenin geniş kapsamını güzel bir şekilde örnekleyen bir tanım 
kullanır. Bu cümlede tasarımın bir alan, ürün, fikir veya konsept ile bir eylem yada süreç olarak yer aldı-
ğını görürüz (2013: 13). Bu tanım, tasarımı disiplin olarak, fiziksel ve estetik özellikleriyle; eskiz olarak 
bir yöntem; fikir olarak bilişsel bir süreç; fiil olarak ise yaratıcı-bilişsel ve eylemsel bir süreç olarak niteler 
(Yavuz, 2018: 367). 

Uygulamalı bir disiplin olarak tasarım, yapay çevreyi oluşturan, insan eliyle üretilen nesnelerin hayata 
geçirildiği bir meslek alanıdır. Bir tasarım oluşması için, tasarımcı; tasarım düşüncesi (design thinking) ile 
yaratıcı-bilişsel/kognitif bir sürece girer. Tasarım düşüncesi, beyin jimnastiği, araştırma, materyal topla-
ma, tartışma ve görüşmeler gibi kişisel ve kolektif süreçlerde eskizler ve çizimler aracılığıyla somutlaşır. 
Tasarım sürecinin sonraki aşamalarında yapılan detaylı çizimler, planlar, maketler ile ürünün kullanıcılar 
üzerinde test edilmesine olanak tanıyan prototiplerde ise tasarım fikri vücut bulur, materyal hale gelir.
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TASARIM
Alan olarak Ürün olarak Yöntem olarak Eylem olarak

Düşünsel süreç Fiziksel süreç
-Bilimsel bir disiplin
-Bir meslek alanı
-Bir doktrin

-Fiziksel özellikler
-İşlevsel özellikler
-Estetik özellikler
-Anlamsal
Özellikler

-“Zihin gözü”nde canlanan 
imgenin/planın
iki veya üç boyutta 
cisimlenmesi; taslak, plan, 
maket, prototip

-Bilişsel
-Algısal
-Yaratıcı
-İnşacı
-Bağlamsal

-Bireysel-
bağlamsal
-Katılımlı (dahil 
olan aktörler)
-Üretime ait 
(üretilme süreci)
-Tüketime ait 
(tüketilme süreci)

Tablo 1: Tasarım kelimesinin Türkçe’deki dört anlam alanı. Bu anlam alanları doğrultusunda tasarım alanı, eylemi, 
formu ve yöntemi, farklı bilimsel disiplinler ve yöntemlerle araştırılabilir (Yavuz, 2018: 367).

1960’lardan bu yana çeşitli alanlarıyla tasarım, akademisyenlerin çeşitli konferanslarla ve tasarımın 
sistematik bir şekilde araştırılmasını hedefleyerek oluşturulan bilimsel bir komünitenin çabalarıyla kap-
samlı olarak araştırılmaya başlanmıştır. 1962’de düzenlenen “Conference on Design Methods” (Tasarım 
Yöntemleri Konferansı) sonrası 1966’da, yürüteceği çalışma ve etkinliklerle tasarımın bilimsel bir disiplin 
(design research ve design studies) olarak ortaya çıkmasına vesile olan The Design Research Society (Ta-
sarım Araştırmaları Derneği) kurulmuştur (Lloyd, 2016; Jones and Thornley, 1963). 

Yeni tasarım yöntemlerinin ortaya çıkışı, İkinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı ve acilen çözümlenmeyi 
bekleyen sorunların çözülmesinde yeni, bilimsel ve hesaplanabilir yöntemlerin kullanılması ihtiyacıydı 
(Cross, 2016: 130). 1960’larda tasarımcılar, bir tasarım projesinde sadece ürüne odaklanmanın yetersiz 
olduğunu, teknolojik gelişmelerin ve seri üretimin oluşturduğu koşullar çerçevesinde ilgi odaklarının insan 
ihtiyacına yönelmesi gerektiğini kavradılar ve tasarım yöntemlerine yeni perspektiflerden bakış, onlara 
yeni çıkış noktaları gösterdi (Bayazıt, 2004: 18; Jerrard, Newport, and Trueman 1999) 

Tasarımın yukarıdaki tabloda kısaca ifade edilen anlam ve kapsam alanları, sosyoloji, antropoloji, psi-
koloji, tarih, işletme, pazarlama, ekonomi, mühendislik gibi farklı bilimsel disiplinlerin perspektiflerinden 
ve bu alanlardaki bilim insanlarının katılımlarıyla araştırma konusu olabilir. Displiner veya disiplinlerarası 
olsun; kültürel, sosyal ve bilişsel bir kesişme noktasında, bağlamsal bir oluşum olduğunu göz önünde bu-
lundurarak tasarımı ele almak yanlış olmayacaktır (Yavuz, 2018: 367). 

Örneğin tasarımı; doğasında açıkça belli mesleki alanlar dahilinde ele almak, günümüzde tasarımın geli-
şen yapısını göz ardı etmektir. Aynı zamanda tasarımı teknolojik inovasyona odaklamak, tasarımın odağını 
işletme ve üretim anlayışına yönlendirir ki; bu ekonomik yaklaşım insanın tasarlanmış dünyadaki deneyi-
mini devre dışı bırakır. Tasarım günümüzde sadece fiziki nesnelerin tasarımı olmaktan çıkmıştır; hizmet, 
süreç ve deneyimler de tasarlanmaktadır. Örneğin bilimsel bir araştırma; araştırmada kullanılacak evren, 
uygulama türü, inceleme süresi ve dönemi, yöntemler ve örneklem seçimi gibi konuların belirlenmesi için 
tasarlanır (“research design”) (Gülsoy, 1999). Özel bir hastane veya klinik, hastaların kurum içerisindeki 
ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak mekanları, ofisleri, süreçleri ve iş akışlarını düzenleyebilir, veya çeşitli 
ilgi odaklarını içeren bir dünya fuarı deneyimi; ziyaretçilerin olumlu algısını artırıcı ve insan sirkülasyonu-
nu yönlendirici olması bakımından tasarlanabilir. Hatta güncel bir alan olan “deneyim tasarımı” alanı; ürün, 
süreç, hizmet, etkinlik ve ortamların tasarımlarının, toplam deneyimin niteliği ve zevkine odaklanılarak 
yapılmasıdır (Norman, 2017: 5).

Tasarlanmış bir ürünün daha çok görünür olan form ve işlevsellik gibi fiziksel yönlerinin yanısıra doğ-
rudan aşikar olmayan psikolojik boyutları da vardır. Tasarlanmış ürün, bireysel kullanımında insanı sadece 
işlevselliği açısından fiziksel olarak değil, psikolojik açıdan da etkiler. Ürünlerin anlamları, kendilerine 
atfedilen temsil nitelikleri açısından insanın sosyo-kültürel ilişkilerinde kullanımları, psikolojik etkilerine 
bir örnektir ve psikoloji, antropoloji gibi sosyal bilimlerin inceleme konusu olmuştur. Fakat anlamların da 
ötesinde, ürünün insanın psikolojik ve fiziksel yapısını ve şartlarını oluşturan bağlamsal yapısı da mevcut-
tur. Bu yüzden tasarlanmış dünya hem insan hayatına değer katar, hem de onu şekillendirir. Bir ürün, belli 
davranış ve buna bağlı düşünce biçimleri oluştururken, diğer yapma-etme ve düşünce biçimlerini dışarıda 
bırakır. Ürün; yerine getirmesi için amaçlanan faaliyet çerçevesinde (veya dışında) insana hizmet eder ve 
bu süreçte insanı şekillendirir. 
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Tasarımcının Rolü ve Tasarlanmış Ürünlerin İnsan Hayatına Etkisi
Massimo Leone, ürünlerin ve süreçlerin insan düşünce biçimini ve davranışını nasıl şekillendirdiğini 

ve ürünler oluşturulurken kendilerine sağlarlık aracılığıyla biçilen/niyet edilen kullanım biçimlerinin nasıl 
kültürel bir ideolojiden gelebileceğini güzel bir örnekle açıklar. Bir inşa etme, birleştirme ve sabitleme aracı 
olan çekicin fonksiyonunu yerine getirmesi için güç kullanılması gerekir. Form ve kullanılan malzemeler 
itibarıyle sağlarlığı (affordances), kişinin onu belli bir şekilde –şiddet içeren bir şekilde— tutmasını ve 
kullanmasını gerektirir. Diğer taraftan Japonya, İse’de bulunan Shinto tapınaklarının yapımında ve tekrar 
yapımında çivi ve çekiçlerden sistematik olarak uzak durulur. Japon marangozluğunda kullanılan geçme 
yöntemi, ahşap birimlerin birbirlerine sabitlenerek eklemlenmesini ve sağlam yapıların inşa edilmesini 
sağlar. Burada manevi vakar, güç göstergelerinden uzak ve doğaya saygılı bir yöntem, düşünce ve davranış 
biçimi ortaya çıkarmıştır (2018: 10).

Ürün tasarımcının elinden çıktıktan sonra seri üretilerek materyal kültür içerisinde kullanım yerini aldı-
ğında, veya tüketim sürecinde tasarımcının ürün üzerindeki kontrolü ortadan kalkmıştır fakat sorumluluğu 
hala devam etmektedir.  Tasarım sürecine dahil olan aktörlerin gündemleri, yada bilinçsiz tercih ve seçim-
ler; jenerasyonlar boyunca insan davranış ve aktivitelerini şekillendirir; bu yüzden çok uzun süreli sosyal 
etkileri vardır (Yavuz, 2018: 366). 

Tasarımcının sorumluluğuna ve tasarımın kalıcı etkisine bir örnek Langdon Winner tarafından anlatılan 
New York’ta Long Island bölgesine giden otobanlardır. 1920’ler ve 1970’ler arasında Amerika’da New 
York şehrinde yol, park ve köprüler inşa eden mimar Robert Moses, Long Island otobanlarının üzerindeki 
köprüleri, o dönemlerde özel otomobilleri olmayan, toplu taşıma otobüsleri kullanan etnik grupları Long Is-
land plajlarından uzak tutmak için özellikle alçak olarak tasarlar. Otobanların üzerinde bulunan alçak köp-
rüler, Long Island park ve plajlarının uzun bir süre etnik gruplar tarafından kullanılmasını engeller (1986: 
22-23). Günümüzde hala mevcut olan bu köprüler, yüksek araçlara geçit vermediği için can kayıplarına yol 
açabilen kazalara sebep olmaktadır ve insan eliyle oluşturulan yapay dünyanın nasıl bir sosyal etki yarat-
tığını, insan aktivitesini ve anlamını nasıl şekillendirdiğini anlatan etkili bir örnektir (Yavuz, 2018: 366).

İnsan Deneyimi ve İnsan Odaklı Tasarım
Kullanıcı odaklı tasarım (user-centered design), katılımcı tasarım (participatory design), duygusal ta-

sarım (emotional design) 1960’lı yıllardan bu yana tasarım araştırmaları alanında ortaya çıkan yeni yön-
temlerdir. Hepsi bir şekilde tasarımın bağlamsal bir yapısı olduğunu, insanın ve algısının tasarım sürecinde 
göz önünde bulundurulması gerektiğini savunan, hatta kullanıcıları tasarım süreçlerine dahil eden, bunun 
yanısıra kullanıcıların deneyimlerinden dersler çıkarmak için antropologların, sosyologların, psikologla-
rın araştırma ve bilimsel bilgilerinin tasarım süreçlerine dahil edildiği tasarım yaklaşımlarıdır. Toplumsal 
faydası yüksek tasarımlar ortaya çıkması için bu yaklaşımlar çerçevesinde kullanıcı deneyimlerinin veri 
olarak toplandığı yöntemler kullanılmış veya oluşturulmuştur (örneğin photo journals-fotoğraf günlükleri; 
generative tools-üretsel araçlar, cultural probes-kültürel sondalar vb.). 

Çeşitli tasarım süreçlerinde insan deneyimini odak noktası yapmak, kısıtlı dünya kaynaklarının ve gü-
nümüz çevresel ve toplumsal sorunlarının gerçekliğinde sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara aktarılabilir bir 
yaşam tarzı oluşturmanın temel taşıdır. Donald Norman’a göre tasarım alanı günümüzde insanların dünya 
ile etkileşimini oluşturan yeni yollar yaratmaktadır. Bu yaklaşımlar, teknolojiden ziyade deneyimi vurgu-
lamaktadır. Tasarımın kendisinde ortaya çıkan bu temel düşünsel dönüşümlerde insan odaklı tasarım, yeni 
tasarım yaklaşımlarının en önemlisidir (2016: 343-344).

Tasarım terminolojisinde 1990’lardan itibaren ortaya çıkan insan odaklı tasarım (human-centered de-
sign), merkezinde insan olan her türlü problemi ve fikri kapsar ve farklı disiplinleri ve temsilcilerini bir 
araya getirir (Akdemir, 2017: 88). İnsan odaklı tasarım, insanı ve aktivitesini gözlemleyerek altta yatan 
gerçek ihtiyaçları ortaya çıkarmaya çalışır. Problem tanımlama/belirleme yoluyla (problem çözmek değil) 
insanların yaşamını zenginleştirmeyi ve dünyanın sağlığını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İnsan odaklı tasa-
rım sürecinde problem tanımlandıktan sonra; tekrarlanan, kanıt odaklı bir gözlem, tasavvur, prototip üretme 
ve test etme süreci başlar (Norman, 2016: 343-344). 

Norman’a göre tükenen dünya kaynakları, çevre kirliliği, sosyal ayaklanmalar, iklim değişikliği ve ben-
zeri sorunlar ile başetmekte olan günümüz dünyasında tasarım eğitimi, geleneksel beceri odaklı eğitim 
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yaklaşımından ileriye gitmelidir (Norman, 2016: 345). Üniversitelerde tasarım programları, tasarım yön-
tem ve estetiği ile malzeme bilgisine ilişkin derslere ek olarak insan psikolojisiyle ilgili dersler içermelidir. 
İnsanları gözlemlemeye dayalı tasarım süreçlerinde öğrenciler tekrarlanan aşamalarda tasarım alternatifleri 
üretmeli, prototipler kullanıcılar üzerinde tekrarlanarak test edildikten sonra rafine edilmelidir (Steven Hel-
ler’ın Donald Norman ile yaptığı görüşme, 2003: 130).

İnsan odaklı tasarım perspektifi insanları teknolojinin baskısından kurtarak kendi hayatları üzerinde sa-
lahiyet verir. Bu sebeple insan-odaklı tasarım anlayışıyla yapılan bir tasarım eğitiminde öğrenciler sadece 
teknolojiyi öğrenmekle kalmaz, sosyal bilimleri, dünyanın karmaşık yapısını, sosyal bilimleri, ve tasarım-
cıların üzerinde çalışmalarının gerekeceği ekonomik, politik ve çevresel konuları da öğrenerek gerçek dün-
yaya hazırlanır ve onu daha iyi bir hale getirmek için gerekli donanıma sahip olurlar (Norman, 2016: 346). 
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AVRUPA ÜLKELERİNDE SANAT EĞİTİMİ AKREDİTASYONU 

Sibel Onay AKBABA1, Mehmet Reşat BAŞAR2

Özet
Akreditasyon, bir kurum veya kuruluşun genel olarak güvenirliği, belirli nitelikleri veya standartları kar-

şıladığı kabul ettiği bir süreçtir. Birçok farklı sektörde uyarlanabilen akreditasyon, dünyada eğitim kurum-
larının da akredite olması amacıyla yoğun olarak uygulanmaya başlamıştır. Eğitimde akreditasyon, eğitim 
kalitesi ve kurumsal nitelikleri veya standartları gözden geçirerek kurumun belirlediği operasyonel prose-
dürlere uyulup uyulmadığı kontrol ve iyileştirme amacıyla yapılmaktadır. Eğitimin kalitesi, üye kurumların 
ve alanında uzman gruplar tarafından geliştirilen ulusal standartlara göre gözden geçirilir.  Sanat ve tasarım 
eğitiminde akreditasyon ise, sanat eğitimi uygulamalarını geliştirmek ve yüksek mesleki standartlarını ko-
rumak amacıyla, program, strateji, alt yapı ve öğrenim ihtiyaçları açısından oluşturulan standartlara göre 
yapılmalıdır. Sanat Eğitiminde akreditasyon çalışmaları, Avrupa’da ve Dünyada kapalı bir çevrim içinde 
gerçekleştirilmektedir. Sanat eğitiminde akreditasyon hizmetleri belli başlı dernekler tarafından yapılmakta 
ancak bu kuruluşlar kendi bölgeleri dışında akreditasyon hizmeti vermekten kaçınmaktadırlar. Bu çalışma-
da akreditasyon çalışılmalarına referans oluşturma açısından Avrupa da benzer çalışmaları yapan kuruluşlar 
incelenerek, ülkemizde sanat ve tasarım eğitimi yapan kurumlarının akredite edilme süreçleri ve standart-
larının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, sanat eğitimi, Avrupa’da akreditasyon

ACCREDITATION OF ART EDUCATION IN EUROPEAN 
COUNTRIES

Summary
Accreditation is a process in which an institution or organization generally accepts reliability, specific 

qualifications or standards. Accreditation, which can be adapted to many different sectors, has started to be 
applied intensively for the accreditation of educational institutions in the world. Accreditation in education 
is carried out for the purpose of controlling and improving the quality of the education and whether the op-
erational procedures determined by the institution are followed by reviewing the institutional qualifications 
or standards. The quality of education is reviewed according to national standards developed by member 
institutions and expert groups. Accreditation in art and design education should be done in accordance with 
the standards established in terms of program, strategy, infrastructure and learning needs in order to develop 
art education practices and maintain high professional standards. Accreditation in Art Education is carried 
out in a closed cycle in Europe and the World. Accreditation services in arts education are provided by 
major associations, but these organizations refrain from providing accreditation services outside their own 
regions. In this study, it is aimed to determine the accreditation processes and standards of the institutions 
that provide art and design education in our country by examining the institutions that make similar studies 
in Europe in terms of making reference to accreditation studies.

Keywords: Accreditation, art education, European accreditation

GİRİŞ
Akreditasyon, eğitim kalitesini yükseltmek, kurumun kalitesini arttırmak, standartları yükseltmek ve 

kontrol altına alan bir yapı oluşturmak için yapılan en çalışmalardan biridir. Kurumun ulusal ve uluslara-
rası standartları sağlamakta olduğunu tescilleyerek ve bunun sürekliliğini sağlamak için düzenli aralıklarla 
kontrol edilmesini içeren akreditasyon süreci ile sanat eğitiminde de sanat ve tasarım okullarının ve sanat 
ve tasarım stüdyo programlarının kaliteleri ve ulaştıkları sonucunu değerlendirilmektedir. 
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Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı560 •

Akreditasyon çalışmalarının gelişmesi, devamlı hale gelmesi ve güvenirliliğini koruması için Avru-
pa’daki değerlendirme süreçleri etkin bir rol oynamıştır. Bu süreçlerden en önemlisi Bologna Süreci’dir. 

Bologna süreci, Avrupa Birliği ülkelerinin yüksek öğretim sistemindeki farklılıkların giderilmesi için 
atılan adımlardan birisidir.  Avrupa yükseköğretimde kalite yaratmayı hedefleyen 47 üye ülke tarafından 
oluşturulan bir süreçtir. Bologna Süreci’nin temelleri 1998 yılında Sorbonne‘da atılmıştır. Bu toplantıda 
Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere eğitim bakanları yer almıştır. Ülkeler arası karşılıklı uyumlu, şeffaf kri-
terler ve metotlar geliştirerek Avrupa’nın kalite güvencesini güçlendirmektedir. Bu bağlamda Avrupa’nın 
farklı ülkelerinde farklı kurumlar incelenerek akreditasyon süreçleri, kriterleri ve akredite edilme nedenleri 
hakkında gerekli bilgi sağlanmıştır.

Ülkemizde üniversite sayılarının artmasıyla birlikte uygulamaya giren Bologna Süreci, tüm yüksek öğ-
retim kurumlarında bütünsel bir yaklaşımı zorunlu hale getirmiştir. 

ECTS veya AKTS olarak kodlanan yeni kredi sistemiyle yüksek öğretim kurumlarında ulusalararası-
laşmanın yolu açılmış, ancak bu girişim, sadece rakamlar düzeyinde kalmıştır. Yani Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi açılımının öngördüğü ’transfer’ ibaresinde gizli olan ders dışı öğrenme faaliyetlerinin gereği yapı-
lamamış, eğitim-öğretim binalar arasına sıkıştırılmış bir durumda devam ettirilmeye çalışılmıştır.

Bologna Süreci’nin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan akreditasyon süreci de ne yazık ki sanat ve 
tasarım eğitiminde henüz anlaşılamamış, bu konuda yeterli girişimlerde bulunulamamıştır.

Avrupa’da sadece sanat ve tasarım eğitiminde akreditasyon yapan kurum bulunmamaktadır. Amerika’da 
bulunan NASAD (National Association of School of Art and Design) sadece ABD’de akreditasyon hizmeti 
sağlamaktadır. 

Bu kurumlar dışında Avrupa’da ELIA, CUMULUS ve ECUME gibi kurumlar, birer birlik ve dernek 
düzeyinde sanat eğitimi kurumlarını bir araya getirmekte ve üyeleri arasında bir norm geliştirmeye çalış-
maktadırlar.

NASAD

1944 yılında kurulan Ulusal Sanat ve Tasarım Okulları Birliği (NASAD), yaklaşık 363 onaylı kurumsal 
üyeye sahip sanat ve tasarım fakülteleri, konservatuarlar, kolejler ve üniversitelerden oluşan bir organizas-
yondur. Sanat ve tasarım ve sanat ve tasarımla ilgili disiplinler için lisans ve yüksek lisans dereceleri ile 
diğer referanslar için ulusal standartlar belirleyerek, sanatsal, bilimsel, eğitim ve diğer sanat ve tasarımla 
ilgili çalışmaları bulunan kurumlara ve bireylere yardım sağlamaktadır.

AQAS 

AQAS (Agency for Quality and Accreditation Studies), Almanya’nın Köln şehrinde bulunan yüksek 
öğrenim alanında dış kalite güvencesi konusunda bağımsız ve profesyonel bir kurumdur.

AQAS programda (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) ve kurumsal düzeyde uluslararası akreditasyon 
hizmeti sunmaktadır. Dört kıtadaki ülkelerde, örneğin Avusturya, Fransa, Türkiye ve Moldova, Şili, Um-
man, Kazakistan, Rusya, Gana ve Nijerya’da akreditasyon prosedürleri uygulamıştır.

AQAS’ın uzmanlık alanları:

• Tüm disiplinlerde ulusal ve uluslararası program akreditasyonu 

• Ortak ya da çift diploma programlarının akreditasyonu

• Öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu

• Özel amaçlı metodolojiler

• Yenilikçi çözümler geliştirmek için stratejik ortaklıklar

AQAS 2002 yılında kurulmuş ve kuruluşundan bu yana başta Almanya olmak üzere, birçok Avrupa 
ülkesinde üniversitelerde ve uygulamalı bilimler alanlarında 6.500’den fazla çalışma programını akredite 
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etmiştir. AQAS, yüksek öğrenim kurumları ve akademik dernekler gibi 90’dan fazla üye kurum tarafından 
desteklenmektedir ve yüksek öğrenim kurumlarına yönelik hizmet odaklıdır. Kalite iyileştirmeye odakla-
nan AQAS’ın, temel amacı programların geliştirilmesini desteklemektir.

Uluslararası bir akreditasyon elde etmek, bireysel programın Avrupa Yüksek Eğitim Alanının kalite 
standartlarına uygun olduğu anlamına gelir. Prosedürün başarıyla tamamlanmasının ardından üniversiteler, 
programın kalitesi hakkında bir rapor ve sertifika edinerek akredite edilmiş kurumlar ağına katılabilmekte-
dirler. Ulusal bir akreditasyona ek olarak uluslararası bir akreditasyon elde etmek akreditasyon alan yüksek 
öğretim kurumuna ulusal koşulların ötesinde bir kazanım sağlayabilir.

Bir programın uluslararası akreditasyonu aynı zamanda bir kalite geliştirme aracıdır. Ulusal yüksek 
öğretim sistemi dışındaki uzmanların dış değerlendirmeleri, uzmanlık alanını gelişmesine katkı sağlamakta 
ve bu alanda rehberlik anlamına gelmektedir. Bu nedenle odak nokta, kalite iyileştirme ve mevcut prog-
ramların daha da geliştirilmesidir. Akreditasyon süreci üniversite yönetimi tarafından stratejik olarak baş-
latılabilir veya bağımsız kurumlar ve program koordinatörlükleri tarafından sürdürülebilir. Uluslararası bir 
akreditasyon, uluslararası derece kabulünü artırabilir ve öğrencilerin, personelin ve araştırma faaliyetleri-
nin hareketliliğini ve dolaşımını kolaylaştırabilir. Alınan akreditasyon sonucu ile iş birliği projelerinin kap-
samını genişletir ve yükseköğretim kurumunun genel görünürlüğü üzerinde etkili olabilir. Bir programın 
profilini yükselterek, öğrenci sayısında ve projelerinde bir artış sağlayabilir.

AQAS (Agency for Quality and Accreditation Studies) için kurumsal akreditasyonun temelinde, bir 
üniversitenin/fakültenin/bölümün/programın kalite güvence sisteminin ESG (Standarts and Gudelines for 
Quality Assurances in European Higher Education Area) ile uyumlu olup olmadığını değerlendirilmesi-
dir. AQAS, dış değerlendirme sürecinin, bir kurumun programlarının kalitesini sağlamak için kendi dina-
miklerinin yeterliliğine odaklanmasını önermektedir. Akreditasyon ve değerlendirme süreci için hazırlanan 
öz değerlendirme raporunda, kurum tarafından belirlenen hedefler de dikkate alınır. Akreditasyon süresince 
uzmanlar, kurumun tanımlanan hedeflere ulaşıp ulaşamayacağı konusunu değerlendirirler.

ESG’nin talepleri genel anlamda öğretme ve öğrenmenin daha spesifik yönlerine odaklanmakta-
dır. AQAS da bu konulardaki yeterlilik ve kalite kıyaslamalarını yapmaktadır. Ayrıca uzmanlar, yüksek 
kaliteli bir öğretme ve öğrenme sunumu sağlayan süreçleri de değerlendirmektedirler. AQAS uzmanların 
panelinin prosedürün sonunda olumlu bir değerlendirme yapması durumunda, AQAS Akreditasyon Komis-
yonunun kararı, yükseköğretim kurumu için bir akreditasyon belgesi almasını sağlamaktadır.

ELIA

ELIA, yüksek öğretim kurumlarındaki sanat eğitiminde profesyonel değişim ve gelişim için dinamik bir 
platform sunan dünya çapında bir Avrupa ağıdır. 47 ülkede 250’den fazla üyeyle tüm sanat disiplinlerinde 
300.000 öğrenciyi temsil etmektedir. ELIA, disiplinler arası sanat ve tasarımı benimseyen bir kuruluştur. 
Dünya çapındaki ortak ağlar ile iş birliği yapan ELIA ’nın üyeleri tümü yüksek öğretim düzeyinde sanat 
eğitim kurumlarıdır. ELIA akademik kadrolardan öğrencilere ve kurum yönetimlerine kadar sanat okulları-
nın her seviyedeki gereksinimlerine çözüm bulmaya çalışmaktadır.

ELIA, yaklaşık yirmi beş yıldır Avrupa’da yüksek öğretim düzeyindeki sanat eğitimini temsil etme 
çabası içindedir. ELIA ’nın iki yılda bir seçilen yönetim kurulu, yürütme kurulu, çalışma ve yönlendirme 
grupları ve üyeleri ile, araştırma, yeni projeler ve ağların geliştirilmesi, yeni politika belirlenmesi ve gele-
cek planlaması konularında kapsamlı bir kaynak oluşturmayı hedeflemektedir. ELIA ‘nın temel misyonu , 
Yüksek Sanat Eğitimini temsil etmek ve etkili bir ses olmak ve üyelerinin çıkarlarını teşvik etmeyi savun-
maktır. ELIA, sanat eğitiminin ve sanatsal araştırmanın değerine vurgu yapar. Yüksek Sanat Eğitiminin 
ulusal ve uluslararası olarak gelişebileceği koşulları iyileştirmeye hedefler.

ELIA ’nın temel hedefi, sanat eğitiminin ve sanat alanında araştırmanın geliştirilmesidir. Yüksek öğ-
retim düzeyindeki sanat eğitiminin koşullarını ulusal ve uluslararası düzeyde iyileştirmeye çalışmaktadır.

ELIA ’nın faaliyetleri, üyelerine hizmet için tasarlanmış sanal ve fiziksel olarak insanlara uzmanlık 
paylaşımı için açılmış platform ve bilgi ağı olduğu gibi, yenilikçiliğe önem veren ALAN ve TARTIŞMA 
ile ilgili konularda da ileri yüksek sanat eğitimi sağlayan eğitim kurumudur. Birçok ELIA üyesi ağ kurma 
programı ile iş birliği ve etkileşim avantajlarından yararlanabilmektedir. ELIA’nın en etkili iletişim araçla-
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rından biri de, konferanslar ve küçük toplantılardır. Bu konferans ve toplantılar sayesinde uluslararası çok 
disiplinli yaratıcı düşünme yollarına ve bilgi alışverişleri sağlanmaktadır. 

 ELIA ’nın en önemli gündemlerinden birisi de hayat boyu öğrenme ve profesyonelliği kalıcı hale getir-
mektir. Bu sayede akademisyenler ve kurum liderleri birbirleri arasında daha kolay erişim elde ederek, en 
son gelişmelere ulaşma yollarını daha çabuk bulmaktadırlar. 

Birçok ELIA üyesinin ağ kurma programı sayesinde köklü bir akran ağı bulmasıyla birlikte iş birliği ve 
etkileşim gibi avantajlardan yararlanabilmektedir. 

ELIA’da faaliyetleri etkinlikler, projeler, hizmetler ve yaygınlaştırma olarak dört sütun şeklinde bilgi-
lendirilir.

ETKİNLİKLER: Düzenli büyük konferanslar, küçük boyutlu bölgesel toplantılar, mesleki gelişim se-
minerleri ve sanal toplantılar.

PROJELER: ELIA üyelerini içeren yüksek sanat eğitiminde geliştirmeye yönelik yenilikçi uygulamalar 
ve tematik girişimlerdir.

HİZMETLER: kurumlar arasında iletişimi , üyelerin tanıtımını ve onaylanmasını sağlamak.

YAYGINLAŞTIRMA: Finansman fırsatları ve iş ilanları ile platform oluşturarak, yayınları ve konfe-
ransları düzenli güncelleme sayesinde rahat bir şekilde gerçekleştirir. 

ECUME

ECUME, 1983’teki kuruluşundan bu yana Akdeniz ülkeleri ve şehirlerinde büyük ölçekli kültürel fa-
aliyetler yürütmektedir. İçinde benzer özellikleri bulunduran aynı hafızaya sahip şehirlerin sanatçıları ve 
kurumları arasında daima karşılıklı saygıya dayanan kalıcı ilişkileri teşvik etmek için toplantı faaliyetleri-
ni yürütmektedir. ECUME, Akdeniz’de 35 yıl boyunca konservatuarları, enstitüleri, üniversiteleri, müzik, 
görsel sanatlar ve tiyatro okullarını bir araya getiren geniş bir yüksek sanat eğitim ağı kurmuştur. Üye ku-
rumlarla dernek liderlerinin doğrudan temas halinde olduğu kültürel politika oluşturulmaya çalışmaktadır. 
Akdeniz ülkelerinden sanatçıları, kültür kurumlarını bir araya getiren tek organizasyondur. 

ECUME‘nin hedefi, Akdeniz ülkeleri ve şehirleri arasındaki kültürel değişimlerin sürekliliğine katkı-
da bulunmaktır. Geniş bir ağa sahip olan ECUME, Akdeniz’de üç alanı kapsayan geniş bir sanatsal ağı 
işletmektedir. Bu ağ; müzik, görsel sanatlar ve tiyatro disiplinlerinden oluşmaktadır. Bu okullar periyodik 
olarak toplanmaktadır ve çok taraflı değişim ve karşılıklı yardım protokollerini uygulamaya koymuştur. Bu 
yıllık toplantılarda; teorik, sanatsal ve pedagojik uygulamalar ile ilgili konularda ağ üyeleri arasında verimli 
bir diyalog geliştirmek, kulların teorik öğretimi ve sanatsal uygulamalarında genel bir bakış oluşturmak, 
profesyonel koşullarda öğrenciler tarafından atölyelerde yapılan çalışmaları ortaya koymak, okullar arasın-
da yıl boyunca iki veya çok taraflı iş birliğini teşvik etmek hedeflenmektedir .

CUMULUS 

CUMULUS, sanat ve tasarım eğitimi ve araştırmasına hizmet eden tek küresel dernektir. Ortaklık ve 
bilgi aktarımı ve en iyi uygulamalar için bir forumdur. CUMULUS şu anda 56 ülkeden 299 üyeden oluş-
maktadır. CUMULUS 1990 yılında kurulan, 2001’den bu yana faaliyet gösteren 2019 da 56 ülkeden 299 
üyeden oluşan sanat, tasarım eğitimi ve araştırmasına hizmet eden tek küresel dernektir. Ortaklık ve bilgi 
aktarımı en iyi uygulamalar için bir forumdur. Helsinki’deki Sanat ve Tasarım Üniversitesi (UIAH) (Aal-
to Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Okulu) ve Londra’daki Kraliyet Sanat Akademisi, Danmarks 
Designskole, Gerrit Rietvelt Akademisi, Universität Gesamt Hochschule ve Essen Hochschule işbirliği ile 
1990 yılında bir küme olarak Cumulus’u başlatmıştır. 

Ağ 2001 yılında CUMULUS Derneği’ne devredilerek ortaklaşa düzenlenen master programları, atölye 
çalışmaları, projeler ve iki yıllık konferanslar geliştirmiştir. Bu eylemleri, her konferansın tartışmalarını 
ve oturumlarını belgeleyen CUMULUS çalışma belgelerinin yayınlanması ve uluslararası alanda öğren-
cilere, öğretim üyelerine ve idari personele yardımcı olacak araç ve rehberlerin geliştirilmesi izlemiştir. 
CUMULUS, dünyanın her yerinden üst düzey eğitim kurumlarını bir araya getirecek dinamik ve esnek bir 
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akademik forum oluşturmayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir. CUMULUS sadece sanat, tasarım ve medya 
alanındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmamakta; sanayi ve iş dünyası ile işbirliğinin teşvik 

Yarışmalar, yaz okulları ve sergiler ile , genç yeteneklerin tanıtımını yapmaya çalışan CUMULUS, öğ-
rencilerin potansiyellerini göz önünde bulundurarak kariyer planlamalarına yardımcı olmaktadır. Tasarım 
faaliyetlerini, projeleri ve daha sürdürülebilir bir topluma yol açan araştırmaları teşvik etmek için CUMU-
LUS, temsilcileri Mart 2008’de Kyoto Tasarım Deklarasyonu’nu imzalamıştır. Deklarasyonun ideallerini 
uygulamak için Cumulus Green ödülü oluşturulmuştur. Cumulus Green, daha fazla ekolojik ve sorumlu 
çözümlere doğru küresel kültürleri, toplulukları ve endüstrileri geliştirmeye ve liderliğe odaklanan ulusla-
rarası bir ödüldür.

SONUÇ 
Akreditasyon, uzman kurumun diğer kurumu belirli standartlara göre incelenmesidir. Ülkemizde sanat 

ve tasarım fakültelerindeki akreditasyon çalışmaları davam etmektedir. YÖK tarafından bir hazırlık aşa-
ması olmasa da bu çalışmalar sayesinde fakültelerde kalite güvencesinin oluşturulmasına yönelik önemli 
adımların atılmasını sağlar. Akreditasyon standartlarının belirlenesindeki en önemli kriter , kuruluşların sa-
nat ve tasarım bölümlerini geliştirecek, öğrenciye ve eğitime katkı sağlayacak amaçlarının olmasını gerekir. 

Avrupa’da ki kuruluşlarının iyi bir şekilde iletişim kuran ve kalitesinin arttıran diğer bir standart ise 
mükemmel bir ağa sahip olmalarıdır. Ağ yapısının iyi olması, ulusal ve uluslararası iletişim en iyi şekilde 
yapılabilmesini sağlar. Kurumların belirli aralıklarla yapacağı toplantı ve konferanslar iyi bir şekilde ileti-
şim aracı olacaktır. Bu toplantılar ve konferanslar sayesinde uluslararası disiplin çalışmalarına ve çok iyi 
bilgi alışverişine sahip olur.

Ülkemizdeki sanat ve tasarım eğitim yapan kurumlarının akredite edilme süreçlerinin devlet kurumları 
tarafından yapılması daha güvenilir ve sürekliliğini koruyacak bir yapıya sahip olmasını sağlar. 
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POSTMODERN FEMİNİST TEORİ BAĞLAMINDA ANADOLU 
KADINININ MÜZİKAL DAVRANIŞ ÖRNEĞİ: KINA TÜRKÜLERİ

Sinem İRTEN1, Nilgün SAZAK2

ÖZET

Feminist teoriler ortaya çıktığı 18. yüzyıldan bugüne; birbirinden farklı yöntemlerle varlığını sürdür-
müştür. 20.yüzyılın son çeyreğiyle ise feminist teorisyenler çalışmalarının yönünü, “postmodern” ve “çok 
kültürlülük” kuramlarına çevirmişlerdir. Postmodern feminist teorisyenler, cinsiyet kimliği ile ilgili tanım-
lama ve sınıflamaların, “değişmesi mümkün olmayan” olarak kabul edilen biyolojinin bir sonucu olmayıp, 
“toplum tarafından var edildiği” görüşünü savunmuşlardır. Böylelikle çalışmaların ilgi odağı sınıftan kül-
türe, toplumsal yapıdan bireye doğru bir değişim göstermiş; farklılık temelli toplumsal cinsiyet tanımlama-
larına eğilim artmıştır. 

Etnomüzikoloji disiplininde cinsiyet ve kimlik konularına eğilen çalışmalar ise feminist kuramlarda ve 
antropolojide meydana gelen gelişmeler yoluyla; 20.yüzyılın sonuna doğru “cinsiyet ve toplumsal cinsiyet” 
ayrımlarının kültürel yapı içinde meydana gelen kişisel deneyimler ve müzikal ifade arasında var olan bağ-
lantıların incelenmesi sonucunda kendinden söz ettirmeye başlamıştır. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın amacı: Postmodern feminist teori içerisinde 
toplumsal cinsiyet olgusunu, Anadolu kadınının müzikal davranışının şekillenmesinde toplumsal cinsiyet 
rollerinin etkisini, kına gecesi törenlerinde icra edilen ve TRT repertuvarında yer alan kadın söylemli türkü-
ler aracılığıyla; Anadolu’ da kadının toplumsal cinsiyet rollerine, ataerkil toplumsal yapıya ve bu toplumsal 
yapı içerisinde evlilik olgusuna dair görüş ve deneyimlerini betimlemek ve ortaya koymaktadır.

Disiplinler arası bir perspektifle hazırlanan bu çalışma: Anadolu kadınının Türk halk müziği içerisinde 
şekillenen müzikal davranışında toplumsal cinsiyet öğelerinin etkisini tasnif etmek açısından önem taşı-
maktadır. Araştırma nitel araştırma kapsamında olup, yöntemi tarama modeli olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Postmodern Feminizm, Toplumsal Cinsiyet, Türk Halk Müziği, Kadın ve Müzik, 
Kına Türküleri.

MUSİCAL BEHAVİOR OF ANATOLİAN WOMEN İN THE CONTEXT 
OF POSTMODERN FEMİNİST THEORY: HENNA FOLK SONGS

ABSTRACT
Feminist theories have emerged since the 18th century; existed by different methods. In the last quar-

ter of the 20th century, feminist theorists have turned the direction of their work into “postmodern” and 
“multiculturalism” theories. Postmodern feminist theorists have argued that gender identity is not a result 
of biology, but that it is var created by society. Thus, the focus of the studies has changed from grade to 
culture, from social structure to individual. And the trend towards difference-based gender definitions has 
increased.

Studies on gender and identity issues in the discipline of ethnomusicology, through the developments in 
feminist theories and anthropology; Towards the end of the twentieth century, it began to make itself known 
as a result of an examination of the existing links between gender experiences and musical experiences in 
the cultural structure. 

In view of all these, the aim of the study is to investigate the gender phenomenon in postmodern feminist 
theory, the effect of gender roles in shaping the musical behavior of Anatolian women, through the women’s 
discourse folk songs performed in the henna night ceremonies and included in the TRT repertoire, Descri-
bes and exposes women’s views and experiences on gender roles, patriarchal social structure and marriage 
in Anatolia.

1 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu irten.sinem@gmail.com
2 Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi sazakn@sakarya.edu.tr 
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This study, prepared from an interdisciplinary perspective, is important in terms of classifying the effect 
of gender elements on the musical behavior of Anatolian women in Turkish folk music. The research is 
within the scope of qualitative research and its method is determined as screening model.

Keywords: Postmodern Feminism, Gender, Turkish Folk Music, Women and Music, Henna Folk Songs. 

GİRİŞ
Feminist kuram, genel itibari ile kadın temelli çalışmaların yapıldığı; eleştirel, yorumlayıcı ve ideolojik 

bir yaklaşım biçimidir. Ortaya çıktığı ilk dönemden bugüne, farklı tarihi süreçler içinde, feminist kuramcı-
lar tarafından çeşitli yaklaşımlar ve tanımlamalar ile varlığını sürdürmüştür. 

Feminist hareketin gelişebilmesinin nesnel koşulları asıl olarak, “insanlar eşit doğar” düşüncesi yeşer-
meye başladıktan sonra ortaya çıkmıştır. 1789 Fransız Devrimi sonrasında, “eşit insan” düşüncesi benim-
sendiğinde kadınlar da bu eşitlikten pay almak istemişlerdir (Tekeli, 2017: 132). 

Bu düşünce etrafında Avrupa’da 17. ve 18. yüzyıllarda, öncülüğünü Mary Wollstonecraft gibi feminist-
ler düşünürlerin yaptığı ve Aydınlanmanın, doğuştan gelen insan aklına inancını kabul ederek; kadınların 
erkeklerle eşit ölçüde akıl yetisine sahip olduklarını savunmalarıyla ortaya çıkmıştır (Stone, 2016: 25). Bu 
bakış açısıyla, kadınların erkeklerle aynı düzeyde eğitim, ekonomik özgürlük, miras ve mülkiyet edinme 
gibi haklarının var olduğunu savunan Liberal Feminizm akımının temelleri atılmıştır. 

Liberal feminist kuramın temel fikri, kadınlara akıl bakımından erkeklerle doğal olarak eşit oldukları ve 
dolayısıyla eğitime ve kamusal alana eşit erişimi hak ettikleridir (Stone, 2016: 26). 

Marksist Feminizm ise, liberal feminizmin kadın sorununa bulduğu cevapları yetersiz görmektedir. 
Çünkü onlara göre sorun yalnızca sınıflı toplumlar içerisinde kadınların ayrı birer sınıf oluşturması de-
ğildir. Zira her iki durumda da ‘liberal feministlerin sunduğu önerilerin geçerli çözümü oluşturmayacağı’ 
görüşünü savunmaktadırlar (Sevim, 2005: 63). Marksist feministler kuramlarının dayanağı olarak sosyaliz-
mi gösterirler. Sosyalizm, insanın tarihsel gelişiminin belirli bir aşamasında belirli bir sınıfın çıkarları için 
verilen bir mücadeledir. Bu yüzden Marksist feministler, bir yandan kendilerini sınıf, güç veya ekonomik 
çıkarlarına bakmaksızın kadın oldukları için kadınların çıkarlarını savunmaya adamışken, bir yandan da 
sömürülen işçi sınıfının çıkarları için mücadele etmekle yükümlü olduklarını vurgularlar (Ramazanoğlu, 
1998: 32). 

Bir başka feminist yöntem olan Radikal Feminizm ise, erkeklerin bir grup olarak kadınları tahakküm 
altına aldıklarını düşündüklerinden, kadınların patriarkaya karşı durmak bakımından ortak bir çıkara sahip 
oldukları görüşü çerçevesinde; kadınlar tarafından yürütülen ve belki de yalnızca kadınlardan oluşan bir fe-
minist harekete ihtiyaçları olduğunu savunmuşlardır (Stone, 2016: 27). Çünkü radikal feminist kuramcılara 
göre, kadın cinsinin ezilmesi tüm ezilmelerin temelini oluşturan evrensel bir durumdur ve ırksal, sınıfsal, 
etnik gibi farkları dikkate almaksızın, kadın cinsinin yalnızca kadın oldukları için erkeklerin baskısı altın-
dadır (Berktay, 2011: 9). 

Feminist çalışmalar dünyanın çeşitli bölgelerinde genişledikçe ve geliştikçe, kadınların belli kültürel 
anlayışlarının birbirinden farklı olduğu gerçeği giderek daha çok kabul görmüştür. Batı dışındaki feminist 
araştırmacılar, Batılı feminist kuramlarla etkileşim içine girerek, kendilerince önemli buldukları bakış açı-
larını araştırmalarında kullanmaya başlamışlardır (Schroeder, 2007: 65). 

1980’ler itibari ile yürütülen feminist tartışmalar; farklı ırk, sınıf, kültür, millet, din ve cinsel yönelime 
sahip kadınların üzerinde kurulan baskının, farklı şekillerde ortaya çıktığını ve farklı nedenlerden kaynak-
landığını vurgulamıştır (Schroeder, 2007: 65). Böylelikle bu unsurlar kadınların ezilmesinde etken olarak 
kabul edilmeye başlanmış ve bahsi geçen dini, etnik, sınıfsal ve cinsel yönelim gibi unsurların bizzat top-
lum tarafından, kadınla ilgili genel tanımlamaları meydana getirdiği ileri sürülmüştür.

Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı: Postmodern feminist teori içerisinde toplumsal cinsiyet olgusunu, Anadolu kadı-

nının müzikal davranışının şekillenmesinde bu toplumsal cinsiyet rollerinin etkisini, “kına gecesi” tören-
lerinde icra edilen ve TRT repertuvarında yer alan kadın ağzı türküler aracılığıyla; Anadolu’ da kadının 
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toplumsal cinsiyet rollerine, ataerkil toplumsal yapıya ve toplumsal yapı içerisinde evlilik konusuna dair 
görüşlerini betimlemek ve ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın Alt Problemleri
1. Postmodern feminizmin öğesi olarak toplumsal cinsiyet terimi kavramı nasıl tanımlanmaktadır? 

2. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet öğelerinin müzikal davranışın şekillenmesinde etkisi nasıl olmuştur? 

3. Türk Halk müziği içerisinde ifade biçimi olarak kadın ağzı türkülerin karakteristik özellikleri ne-
lerdir? 

4. Kına gecelerinde icra edilen türkülerin sözleri aracılığıyla Anadolu kadının toplumsal cinsiyet rolle-
rine, ataerkilliğe ve evlilik konusuna dair görüş ve deneyimlerine ulaşmak mümkün müdür? 

Araştırmanın Önemi 
Disiplinler arası bir perspektifle hazırlanan bu çalışma: Anadolu kadınının Türk halk müziği içerisinde şe-

killenen müzikal davranışında toplumsal cinsiyet öğelerinin etkisini tasnif etmek noktasında önem taşımaktadır. 

Araştırmanın Yöntemi
Araştırma nitel araştırma kapsamında olup, yöntemi tarama modeli olarak belirlenmiştir. 

Sınırlılık 
Çalışma, TRT Türk Halk Müziği repertuvarında yer alan türküler içerisinden seçilen; “kına gecesi” 

türküleri ile sınırlıdır.

1. Postmodern Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet 

Postmodern analiz, doğru/yanlış, kamusal/özel, kadın/erkek gibi sabitlenmiş, dolayısıyla anlamlarda 
bir kararlılık olduğunu varsayan Batı düşüncesinin ikilikli doğasını reddetmektedir. Aynı zamanda bu ana-
liz, nesnel bilgiyi imkânsız görür. Çünkü hem değişmez bir nesne yoktur, hem de bilgimiz kaçınılmaz bir 
biçimde bize sunulan dil tarafından sınırlanmaktadır (Ecevit, 2011: 22). 

Kendinden önceki feminist kuramcılar tarafından yapılan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımını red-
deden Postmodern kuramcılar; “kadın” kategorisinin özel, anatomik düzenlemelere önem vererek toplum 
tarafından yaratıldığını savunmuşlardır. Bu yaklaşımla postmodern feministler, cinsiyeti de toplumsal cin-
siyeti de yaratanın doğrudan toplum olduğunu, vurgulamışlardır (Ecevit, 2011: 22).

Postmodern feministler, “toplumsal cinsiyet” kavramını toplumsal yapılar ve sistemler bağlamında in-
celemekten ziyade, toplumsal cinsiyet temelli kimliklerin inşasını sorunsallaştırmaya başlamışlardır. Böy-
lece çalışmaların ilgi odağı sınıftan kültüre, toplumsal yapıdan bireye doğru bir değişim göstermiş; farklılık 
temelli toplumsal cinsiyet tanımlamalarına eğilim artmıştır (Schroeder, 2007: 69). 

Böylelikle postmodern feminist eleştiri, toplumsal cinsiyet kavramını toplumsal yapılar ve sistemler 
bağlamında incelemekten ziyade; toplumsal cinsiyet temelli bireysellikleri ve kimliklerin inşasını sorunsal-
laştırmaya başlamıştır. Sistematik biçimde işleyen toplumsal cinsiyet ayrımlarıyla ilgili kaygılardan, farklı-
lık temeline dayanan toplumsal cinsiyet kimlikleriyle ilgili kaygılara doğru bir yönelim meydana gelmiştir 
(Schroeder, 2007: 69). Bir başka deyişle postmodern feminist kuramcılar, kadınların gerçekten ihtiyacı 
olanın erkeklerle eşit değil erkeklerden “farklı” olan yönleriyle tanınmaları ve değer görmeleri olduğunu 
savunmaktadırlar (Stone, 2016: 19). Bu ise onlara göre ancak, kadınların deneyimlerinin kavranabilmesi 
ile mümkündür. 

Çünkü kadınlar, deneyimleri toplumda diğer konumları işgal eden insanlarınkinden farklı olduğu için, 
özel bir bakış açısına sahiptirler. Yanı sıra, bu feminist veya kadınca perspektif sadece, erkek merkezli 
perspektiften farklı olmayıp, aynı zamanda ayrıcalıklıdır (Tanesini, 2012: 169). Çünkü postmodern femi-
nist kuramcılara göre, bu deneyimler kadınların diğer grup üyelerinin mahrum olduğu bilgiye ulaşmalarını 
sağlamaktadır. Yani ataerkil toplumsal yapı içerisinde kadınlar, toplumsal ilişikler konusunda içeriği erkek-
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lerinkinden farklı deneyimlere sahiptirler; ayrıca kadınların deneyimlerinin içeriği bu toplumsal gerçekliği 
daha uygun biçimde yansıtmaktadır (Tanesini, 2012: 176). 

Nitekim egemen konumlardan bakıldığında görünmeyen ilişkiler kadınların konumlarından bakıldığın-
da görünür hale gelir. Kadınlar erkekler için görünmez olan şeyleri doğrudan yaşadıkları için, kendilerine 
göründüğü biçimiyle dünya ile egemen görüşlerin bu dünya hakkında söyledikleri şeyler arasındaki kopuk-
luğu fark edebilirler (Tanesini, 2012: 175). 

Böyle bir yöntem ile kadın deneyimlerinden, kadınların bilgisine ulaşmayı hedefleyen postmodern fe-
minist kuramcılar Batılı, beyaz ve orta sınıf erkeğin egemen olduğu pozitivist bilim anlayışını reddederek; 
“bilginin nesnelliğine” yönelik eleştiriler getirmişlerdir. Çünkü onlara göre hâkim eril sınıfın elinde olan 
bilimsel bilgi, kadınların dışında bırakıldığı bir alan olarak nesnelliği yansıtmamaktadır. 

Etnomüzikolojide, cinsiyet ve kimlik konularına eğilen çalışmalar, feminist hareketin etkisi ve antro-
polojideki gelişmelerden sağlanan katkı ile 1970’lerden itibaren “cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve toplumsal 
kimlik” ayrımlarının kültürel süreklilik içinde yapılanmış düşünce ve müzikal davranış arasında var olan 
bağlantıların incelenmesi dikkat çekmeye başlamıştır (Beşiroğlu, 2017: 141). 

2. Müzikal Davranışın Oluşumunda Belirleyici Unsur Olarak: Toplumsal Cinsiyet Öğeleri

Müzik sosyal yapıya dayalı bir sosyal davranışın sonucunda yaratılmaktadır. Bu nedenle yalnız bir ses 
sistemi değil, kültürel bir yapının oluşturduğu, belli bir davranışın sonucunu içinde taşımaktadır (Kaplan, 
2013: 23). 

Çoğu toplumda, “kadınlar” ve “müzik” arasındaki en yaygın ilişkilerden biri olan kadınların birincil 
cinsel kimliğini ve rolünü müzik performansı ile ilişkilendirilmektedir (Koskoff, 2014: 37). Solie’ ye göre: 
“Kimliğin kodunun çözülmesi, yeni ve farklı bir stratejiyi yani; müzikal ve nesir metinlerini eleştirel bir 
okumayı gerektirmektedir” (1993: 10). 

Bu doğrultuda yürütülen araştırmalar aracılığıyla etnomüzikologlar, kimlik çalışmaları, cinsiyet çalış-
maları, kadın çalışmaları ve kültürel çalışmalardan faydalanarak, kadın ve erkek kimliklerinin kültürel ve 
müzikal olarak çeşitli şekillerde yapılandığını görmüşlerdir (Beşiroğlu, 2017: 142). Nitekim kadınların 
müzikal faaliyetleri ve davranışları için mevcut açıklamaların pek çoğu, ilk olarak kadınların sosyal rol-
lerine odaklandığı görülmüştür (İrten, 2019: 50). Koskoff’ a göre bu durum şaşırtıcı değildir çünkü birçok 
toplumda kadınların sosyal rolleri cinsiyet kimliğinin merkezindedir (2014: 35). Ona göre kadın ve müzik 
arasındaki ilişkiyi, toplumsal cinsiyeti çevreleyen ideolojileri, iç içe geçmiş ilişkilerin doğasını ve bunların 
hepsinin müzik davranışını nasıl etkilediğini derinlemesine incelemek gerekmektedir (Koskoff, 2014: 35). 

Çünkü bireyler kimlik bilincini, kendi hayat süreçleri içerisinde, farklı dönemlerde ve farklı biçimlerde 
organize etmektedirler. Bu organizasyon süreci içerisinde kişinin yetenekleri, ilgileri ile yakından ilişkili 
olduğundan dolayı, kimlik de söz konusu yeteneklerin, ilgilerin ve kişiliğin bir sonucu toplamı şeklinde 
oluşmaktadır (Doğuş Varlı, 2007: 26).  Bu durumda cinsiyet, müzik ve diğer kültürel alanlar arasındaki kav-
ramsal bağlantının bir sonucu olarak; erkek ve kadının performans ortamları, türler ve performans sitilleri 
arasında bir ayrım meydana gelmektedir (Koskoff, 2014: 39).  

Müzikal alanda aktif biçimde rol alan kadınların, ritüellere gerçek katılımları oldukça sınırlıdır ve ka-
dınların ritüelleri çoğu zaman eve bırakılmış ya da ana akımın çevresinde sınırlı olmuştur. Çünkü çoğu 
defa ritüeller, erkek ve kadın kimliklerinin idealize edilmiş ve genelleştirilmiş kavramını, kadın ve erkeğin 
günlük toplumsal gerçekliğini sunan kültürel olarak inşa edilmiş bir bütündür (Koskoff, 2014: 45).

Genç kızlığa giriş, evlilik ve evliliğe kadar gelen süreç, annelik, ev hanımlığı veya çalışan kadın olmak, 
ayrıca bu etkenlerle birlikte değişen mekân veya coğrafya, kadının bireysel kimliğini ve toplum içindeki 
adlandırılmasını, her aşamada yeniden oluşturmaktadır (Doğuş Varlı, 2007: 26). Bu sebeple de müziğin, 
tarihi ve kültürü aşan, belirgin bir ideolojik motif ve motiflerle birlikte, neyi ifade ettiği, kimi temsil ettiği 
ve ne yapabileceğine dair estetik kaygısının “erkeksi veya kadınsı bir karaktere sahip olup olmadığı” sorusu 
“kadınların ürettiği müzik” etiketi altında incelenmelidir (Treitler, 1993: 24). 

Örneğin Anadolu’ da kadınlar geleneksel biçimde ev, bahçe, tarla, mahalle, yayla yolları ve nişan, 
düğün, kına gibi etkinliklerde, yas ritüellerinde kendi kültürel ve sosyal ortamlarını oluşturmakta ve bu-
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ralarda müzik üretimlerini gerçekleştirmektedirler (Öztürk, 2013: 47). Anadolu geleneğinde; kadınların 
günlük işlerini yaparken söylediği türküler, anne olması sebebiyle kadın ile bağdaşlaşmış olan ninniler, 
evlilik ve düğün ritüellerinde yer alan kına yakma, gelin hazırlama, gelin uğurlama gibi temalarda söyle-
nen türkülerin kadınlar tarafından dile getirildiği bilinmektedir. Bahsi geçen temalar ile söylenen türküler 
Anadolu kültüründe çoğu defa kadın ile anılmaktadır (İrten, 2019: 52). Bu durum toplumun kadını, annelik, 
duygusallık ve doğayla; erkeği ise otorite, rasyonellik ve kültürle eşleştirmesinin bir sonucudur (Özkişi, 
2009: 52). Nitekim Anadolu coğrafyasında baskın olan ataerkil kültürel yapı, birçok alanda olduğu gibi 
kadının müzikal alana katılışını da etkilediğini vurgulamak güç değildir. 

Alman müzikologlar Kurt ve Ursula Reinhard ‘ ın Türkiye’ye yaptığı on altı inceleme gezisinin ardından 
yayımlanan Türkiye’nin Müziği isimli kitabın, halk müziği incelemelerinden oluşan ikinci cildinde yer alan 
ifadeler; ataerkinin müzikal davranışı şekillendirdiği görüşünü temellendirmektedir. Örneğin: 

Dini kurallara göre kadın aktif olarak düğün alayına katılamaz ve kahvelerde oturamaz, kahvede yalnız erkekler 
oturur. Kadınlar, evlerde kadın kadına eğlenirler. Onlar kendi aralarında şarkı söyler, dans ederler; bazen def, 
ud çalarak eğlendikleri de olur. Fakat kadınlar ve erkeklerin birlikte dans ettikleri yöreler de vardır. (2007: 92). 

Aynı zaman da toplum içerisinde özgürlüğe sahip olmayan kadının, şarkı ya da türkü söylemesi, engel-
lenmeye çalışılmış ve kadının şarkı ya da türkü söylemek için bir erkekten (baba, ağabey, evli ise kocası) 
izin almak durumunda olduğu bilinmektedir (Öztürk, 2013: 47).

Tüm bunlar ataerkil toplumsal yapının ve toplumsal cinsiyet rollerinin idealize ettiği sınırların, kadının 
müzik ile olan ilişkisinde de kendini açık bir şekilde göstermektedir. 

Böylesi sosyal ve kültürel bir sınırlama içerisinde kadın, müzik üretimine katılırken bazen mekân bazen 
ise konu çevresinde şekillenen temalarla müzikal davranış sergilemiştir. Kurt ve Ursula Reinhard: “Kadın-
ların tercih ettiği bazı türküler olduğunu ve bunun erkeklerin repertuvarından ayrı olduğu anlamına gelme-
diğini fakat erkekler ve kadınların şarkıları arasında farkların var olduğunu” (2007: 93) ifade etmişlerdir. 

Örneğin, iş yaparken söylenen türküler, ağıtlar, kına ve düğün törenlerinde seslendirilen; gelin banyosu, 
gelin hazırlama, gelin uğurlama, evden çıkarma, gelin getirme gibi pek çok konu da söylenen türküler 
kadınlar tarafından icra edilmekte ve sosyal hayatın içinde yaşadıkları hüzün, acı, sevinç, ayrılık gibi pek 
çok duyguyu da kadınlar bu türküler ile dile getirilmektedirler (Öztürk, 2013: 47). 

3.Türk Halk Müziği İçinde Kadın Söylemli Türküler 

M.Ö 2000’li yıllardan bugüne, çeşitli kültür öğelerini içinde barındıran Anadolu Yarımadasında yaratılan 
ve izleri günümüz halk müziği ezgileri içinde de görülebilen geniş bir yapı içermektedir (Yöre, 2012: 566). 
Böylesi bir sosyal ve kültürel yapı içerisinde müzik, kendi değerlerini doğrudan anlatabilen bir sanat dalıdır. 

Müziğin içinde bir anlatım aracı olarak Türk halk müziği eserleri ise halkın, estetik ve felsefi bir kaygı 
taşımadan, doğrudan kendi bakış açısıyla içinden gelenleri aktardığı toplumun sosyal ve kültürel yapı taş-
larıdır (İstanbullu, 2014: 2). 

Türk halk müziği eserlerinde genel itibari ile yaratıcısının cinsiyet kimliğini tahmin etmek güç değildir. 
Türkünün yaratıcısı kimliğini doğrudan belirtmiş olsun veya olmasın, türkü sözlerinde yer alan seslenmeler, 
göndermeler, işlenen konular vasıtasıyla söyleyenin kimliğini tahmin etmek mümkündür (İrten, 2019: 64). 
Zira Türk halk müziği eserlerinde kadın ve erkek rolleri genellikle belirgin bir biçimde ortaya konmuştur. 
Özellikle kadına ait toplumsal roller ve bu rollerin meydana getirdiği toplumsal beklentiler türkü sözlerinde 
sıkça dile getirilmiştir (İstanbullu, 2014: 7). Öyle ki kadınlar;  kendi bireysel hikâye ve deneyimlerinden 
beslenerek seslendirdikleri, kına ve düğün türküleri, ağıt ve ninniler aracılığıyla müzikal yaratılarını ortaya 
koymuşlardır. Günümüzde müzikoloji literatüründe kadın ağzı olarak kabul gören terim, kadınların yaratı-
cısı olduğu bu türküleri sınıflandırmak için kullanılmaktadır. 

Türk halk müziği içerisinde ağız terimi, “müzikal alan içerisinde yer alan, belli başlı bazı yörelere ve 
karakteristik müziksel özelliklere bağlı olarak değişik biçimlerde var olan söyleyiş üslubu; yöresel müzik 
tarzı” (Duygulu, 2014: 31) olarak tanımlanırken; kadın ağzı terimi ise, “kadınların ve genç kızların türkü 
söyleme tavrı” olarak tanımlanmaktadır (Duygulu, 2014: 259). 
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Genel itibari ile kadınların yaşam pratiklerini, deneyimlerini, sosyal ilişkilerini konu edinen kadın ağzı 
türküleri, bugün Türk halk müziği repertuvarında yerini almış olan; “ağıtlar, ninniler, kına ve gelin havaları, 
baş övmeler, iş türküleri, oyun havaları, gelin kaynana ve anne kız atışmaları ” gibi temalar ile hem kırık 
havalar hem de uzun havalar içerisinde örneklendirmek mümkündür. 

4. Anadolu Kadınının Müzikal Davranış Örneği Olarak Kına Türküleri 

Bireylerin geçiş dönemi içerisinde önemli yer tutan evlilik, evlenecek kişiler ve kurulacak akrabalık 
ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda toplumsal yapı içerisinde önemli unsurlardan biridir. Kişiler arası 
sosyal, ekonomik, dini ve kültürel ilişki ve etkileşim bağı kuran veya var olan bağı sağlamlaştıran evlilik 
kurumu; gruplar arası sosyal bir ilişki biçimidir. 

Bir süreç olarak evlilik, Anadolu yarımadasında bölgesel farklılıklar taşıması ile birlikte pek çok benzer 
ritüele de sahiptir. Bu ritüellerden biri olarak kına geceleri, geleneksel biçimde evlilik töreni kapsamında 
yer almaktadır. Anadolu coğrafyasının her bölgesinde hâlihazırda devam eden bu gelenek, kadın hafızasın-
da ortak bellek oluşturması bakımından önem taşımaktadır. 

Anadolu’nun pek çok yerinde genel olarak düğün gününden bir gün evvel kadınlar arasında, gelin evin-
de yapılan kına gecesi ritüeli, uygulamalarıyla, yaptırımlarıyla ve birçok geleneksel unsurla kültürel olarak 
önemli yer teşkil etmektedir. Genç kadının anne evinde geçirdiği son gece olması, bekâr arkadaşlarıyla 
yaptığı son eğlence ve birliktelik olması, bu gecede yakılan kınanın geleneksel bir değer taşıyor olması gibi 
birçok unsuru bünyesinde barındırmaktadır (Göde, 2010: 164).

Dini ve kültürel değerler göz önünde bulundurulduğunda Anadolu’ da yaşayan pek çok topluluk için 
kınanın önemi, büyük ölçüde “adanmışlığı” ifade eden sembolik bir vasıf taşımasından ileri gelmektedir. 
Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik niyette bulunmak, kutsal sayılan bir şey uğruna 
kendini feda etmek, ant vermek anlamında kullanılan adanma ve kurban vermenin ilk örneklerine kınaya 
rastlanmaktadır (Tanrıbuyurdu, 2016: 103). Bu bağlamda Doğu kültüründe avuçların, tırnakların, saçların 
ve ayakların boyanması maksadıyla kullanılan kınanın adanmışlığı sembolize etmesi ona manevi bir değer 
kazandırmakta ve onu kutsala yaklaştırmaktadır. Zira gelin olacak genç kadının eline yakılan kına onu ko-
casına ve evine adanmaktadır (Tanrıbuyurdu, 103). 

Geçmişten günümüze kına gecelerinde genç kadının baba evine vedasına eşlik etmek maksadıyla top-
lanan kadınlar bu gece de; oyun havalarının yanı sıra kına ağıtı ve baş övme havası isimleri ile anılan kına 
türkülerini icra etmektedirler. 

Eğlence sırasında söylenen oyun havalarının yanı sıra gelinin eline kına yakılırken söylenen türküler, 
gelini, anneyi ve geceye eşlik eden diğer kadınları ağlatmak için söylenmektedirler (Göde, 2010: 164). 
Söylenen bu türkülerden bazıları, bir felakete veya ölüm olayına bağlı olmadığı halde ağıt karakteri gös-
termektedir. Başgöz’ e göre, mutlu bir olayın ağıda dönüşme sebebi ataerkil toplumsal düzen ile doğrudan 
ilişkilidir. Çünkü ataerkil düzende, koca evinde genç kadını anne olana hatta erkek çocuk doğurana dek; zor 
işler, hor görülme, aşağılanma ve değersiz sayılma beklemektedir (2008: 95). 

Nitekim kına türkülerinin kadın belleğinde yer etmesindeki etken durumun sebebi, seslendirilen türkü 
sözlerinin doğrudan kadınlar tarafından, deneyimleri ile oluşturulmuş olmasıdır. 

5. Bulgular

Kına gecelerinde icra edilen türkülerde; genç kadını yeni evinde bekleyen zorluklar, kader, baht, eş seç-
me kararına ve sosyal çevreye göre evliliğin durumu (akraba evlilikleri, berdel, levirat, sorarat) gibi konular 
doğrudan gelin olan kadının ağzından söylenebildiği gibi, bir başkasının ağzından da söylenmektedir. Tür-
külerin pek çoğunda genç kadının yeni hayatında hiçbir şeyin önceki hayatı gibi olamayacağını, ne yaparsa 
yapsın “elkızı” olarak görüleceği vurgulanırken; öte yandan gelin olan genç kadının ağzından anne, baba 
ve kardeşlerine sitemleri de dile getirilmektedir. 
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5.1. Erken Yaşta Evliliğe Dair Bulgular

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel noktasında yer alan çocuk evlilikleri, diğer adıyla erken evlilik, 18 
yaş altında, çocuğun fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi sorumlulukları 
taşımaya hazır olmadan yapılan evlilik olarak tanımlanmaktadır (Boran, Gökçay, Devecioğlu, Eren, 2013: 58). 

Nitekim ataerkil toplumsal yapı içinde, aile içi hiyerarşik sıralamanın en alt basamağında olan kız ço-
cuklarının erken yaşlarda evlendirilmeleri, toplumsal yapının kadınlara biçtiği geleneksel rollerin öncelikli 
olarak “eş ve anne” olmasıyla yakından ilişkilidir (Kaptanoğlu, Ergöçmen, 2012: 135).

Türk halk müziği eserlerinde bahsi en çok geçen konulardan biri olan “çocuk gelin” konusuna, kına 
gecesinde seslendirilen türkülerde de rastlanmaktadır. 

Sivas’ ın Ulaş ilçesine ait Çattılar Çakmak Taşını isimli kına türküsünde geçen: 

“Al duvak ile gelin binektaşında

Gelin ettiler seni on dört yaşında

Gelin gider ağlar ana gardaş peşinde” (Sivas, 709). 

Sözlerinde çocuk gelin sorununun türkülerdeki işleyişini görmek mümkündür. 

Ağıt karakteri taşıyan Denizli/ Acıpayam yöresine ait Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar isimli türkünün: 

“Ağ elime mor kınalar yaktılar

Kaderim yok gurbet ele saddılar(sattılar)

On iki yaşındı(yaşında) gelin ettiler

Ağlar ağlar gözyaşımı silerim” (Denizli, 7)

Şeklinde devam eden on iki yaşında gelin ettiler sözleriyle, “çocuk gelin” sorununun türkülerdeki 
işleyişine örnek teşkil etmektedir. 

Öte yandan türkünün sözlerinde, günümüzde bazı yörelerde hâlihazırda devam eden ve gelin ile damat 
aileleri arasında gerçekleşen “söz kesme” den sonra erkek veya ailesi tarafından, genç kadın (gelin adayı) 
tarafına verilen para, mal, armağan vs. olan kalın (başlık) (Turan, 1991: 39) uygulamasına gönderme ya-
pılmaktadır. 

5.2. Kadının Toplumsal Konumuna İlişkin Bulgular

Ataerkil sistemde geleneksel iş bölümü; erkeğin evin geçimini sağlaması gerektiği düşüncesi, onu eği-
time, istihdama katılmaya yönlendirirken; kadının ise çocuk bakımı ve ev işleri ile ilgilenmesine dair gö-
rüşler, kadınlara evlilik dışında sınırlı bir alan bırakarak onları evliliğe yönlendirmektedir (İrten, 2019: 68).

Tunceli/ Çemişgezek yöresinde kına havası olarak icra edilen Anam Yoğurdunu Ayran Eylesin türküsünde:  

“Anam yoğurduğunu ayran eylesin

Çıksın yüce dağ başına seyran eylesin

Anamın oğlu var beni neylesin” (Çemişgezek, 354)

Şeklinde geçen sözler aracılığıyla kadının aile içinde yer aldığı hiyerarşik konumda erkekten sonra gel-
diği sonucunu görmek mümkündür. 

Benzer biçimde Bulgaristan Türklerinin düğün öncesinde gelin ağlatma havası olarak seslendirdikleri 
Altın Yüzük Parmağıma Kan Taşı isimli türküde: 

“Yandı bağrım ateşiyle sönmedi

Annem babam kıymetimi bilmedi” (Bulgaristan: 3178) 
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Genç kadının anne ve babasına karşı dile getirdiği sitem söz konusudur. Gelin adayının anne ve babasına 
sitemini dile getirdiği bir başka türkü olan Sivas yöresine ait gelin ağlatma havası olarak icra edilen Atladı 
Geçti Eşiği isimli türküde geçen: 

“Şen anam şen babam

Evin şen olsun

İşte ben gidiyorum da

Yerin gen3 olsun (Sivas, 319) 

Sözleri ile genç kadınların bazı ailelerde ekonomik bir yük olarak görüldüğüne ve kimi zaman sofradan 
bir tabağın eksilmesi fikri dahi ebeveynleri için cezbedici olabildiğine atıfta bulunmaktadır. 

Yine benzer biçimde Antalya yöresinde kına havası olarak icra edilen Çarşılardan Aldım Kahır Kınayı 
isimli türkünün sözlerinde geçen: 

“Söyleyin anama anam ağlasın

Babamın oğlu var beni neylesin” 

Erzurum yöresinde icra edilen Düngürcüler Geldi Sıra Sıra Dizildi isimli türkü de geçen: 

“İşte ben giderim anam şen olsun evüz

Ben gittikten sonra anam gen olsun evüz”, 

Kayserinin Sarız ilçesinde derlenen Çattılar Ocak Taşını isimli türkünün: 

“Babamın goyunu beştir

Beşi birbirine eştir

Gızların emeği boştur

Var git ağlayı ağlayı” 

Sözlerinde benzer şekilde ataerkil toplumsal yapı içerisinde, kız çocuğunun erkek çocuğu karşısındaki 
hiyerarşik durumu ve bu duruma gelin olacak genç kadının baba evini terk etmeden önce sitemini müzik 
pratiği aracılığıyla ifade ettiği görülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında, TRT Türk halk müziği repertuvarında “kına ağıtı, baş övme, gelin ağlatma havası, 

gelin havası” gibi başlıklarla yer alan kına türkülerinde, Anadolu kadının müzikal davranışı irdelenmiştir. 

Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin sonuçlar: “Postmodern feminizmin öğesi olarak toplumsal 
cinsiyet terimi nasıl tanımlanmaktadır?” sorusunun yanıtı aranırken: Çalışma kapsamında kadın söylemli 
türkülerin arkasındaki sosyolojik boyutun incelenmesi sebebiyle, toplumsal cinsiyet olgusunu ve bu olgu-
nun günümüz literatüründe güncel bilgisini sunan postmodern feminist teori kapsamında yapılan tanımla-
malar incelenmiştir. 

Varılan nokta postmodern feminist teorisyenlerin; kendinden önceki feminist kuramcılar tarafından ya-
pılan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet tanımlamalarını reddettiğini, kadın kategorisinin toplum tarafından 
anatomik yapılar göz önünde bulundurularak inşa edildiğini ve dolayısıyla cinsiyeti de toplumsal cinsiyeti 
de yaratanın doğrudan toplum olduğu kanısına ulaşılmıştır. 

Bu bakış açısını benimseyen feminist teorisyenler, toplumsal cinsiyet ayrımını toplumsal yapılar bağla-
mında incelemekten ziyade kültürel biçimde incelemeye başlamış ve böylece çalışmaların ilgi odağı kültür 
ve birey odaklı olmaya başlamıştır. 

3  Gen: Yörede geniş anlamında kullanılmaktadır.
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Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin sonuçlar: “Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet öğelerinin müzikal 
davranışın şekillenmesinde etkisi nasıl olmuştur?” sorusundan hareketle: Toplumsal cinsiyeti yaratan top-
lumun, bireylerin günlük hayatından, iktisadi ve eğitim hayatına kadar pek çok konuda belirleyici olduğu 
görülmüştür. Sosyal ve kültürel alanlarda böylesine belirleyici olarak bireylere sınırlı seçenekler sunan 
toplumsal yapının, müzikal davranışın şekillenme sürecinde de etkin olduğu görülmüştür. 

Nitekim müzikal alanda aktif biçimde rol alan kadınların, ritüellere gerçek katılımları oldukça sınırlı ol-
muş ve kadınların ritüelleri çoğu zaman eve bırakılmış ya da ana akımın çevresinde sınırlı olmuştur. Bu du-
rumun bir sonucu olarak Anadolu’ da kadınların geleneksel biçimde ev, tarla, bahçe, mahalle, yayla yolları 
ve nişan, düğün, kına gibi etkinliklerde, yas törenlerinde kendi kültürel ve sosyal ortamlarını oluşturduğu 
ve buralarda müzik üretimlerini gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin sonuçlar: “Türk halk müziği içerisinde ifade biçimi olarak 
kadın ağzı türkülerin karakteristik özellikleri nelerdir?” sorusu çerçevesinde: Türk halk müziği içerisindeki 
kadın söylemli türkülere verilen genel ad olan “kadın ağzı” terimi irdelenmiştir. 

Kadına biçilen rol ve görevler onun günlük hayat pratiğinde müzikal deneyimlerini yaratmasında çoğu 
defa belirleyici olmuştur. Öyle ki anne olarak bebeğine ninni söylemesi ya da ölenin arkasından yakılan 
ağıtların kadınlar tarafından seslendirilmesi bu durumu örnekler niteliktedir.  

Öte yandan Anadolu’da kadınların erkekler gibi köy meydanlarında, kahvehanelerde müzik icra 
edemiyor olması, kadının müzik deneyimlerini mekânsal olarak da sınırlandırıldığını göstermektedir. 
Evde ya da tarlada, bahçede iş yaparken söylenen türküler, kına ve düğün törenlerinde seslendirilen; gelin 
banyosu, gelin hazırlama, gelin uğurlama, evden çıkarma, gelin getirme olarak anılan türkülerin, kadının 
müzik icracısı olduğu mekânlarda seslendirildiği bilinmektedir.

Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin sonuçlar: “Kına gecelerinde icra edilen türkülerin sözleri 
aracılığıyla Anadolu kadının toplumsal cinsiyet rollerine, ataerkilliğe ve evlilik konusuna dair görüş ve 
deneyimlerine ulaşmak mümkün müdür?” sorusuna yanıt aranırken: Güncel TRT Türk halk müziği reper-
tuvarında yer alan türkülerin tamamı incelenmiş, kadın söylemli olan ve “kına ağıtı, kına havası, baş övme, 
gelin ağlatma havası” başlıkları ile repertuvarda yer alan sekiz kına türküsü belirlenmiştir. 

Türkülerin sözleri aracılığıyla, kadına biçilen cinsiyet rollerine, ataerkil toplumsal yapının Anadolu ka-
dının toplumsal konumuna olan etkisine, aile içi hiyerarşik yapıya ve gerçekleşen evlilik olayına dair ifa-
deleri incelenmiştir. 

Sonuç itibari ile Anadolu kadının kına türkülerinde seslendirdiği türkülerin sözleri aracılığıyla, kadının 
evlilik sürecine dair deneyimlerine, aile ve toplumsal yapı içinde yer aldığı hiyerarşik konumuna, ataerkil 
toplumsal yapıya dair görüş ve deneyimlerine doğrudan ulaşılabileceği görülmüştür. 

Öneriler 
Bu araştırma TRT Repertuvarında; “baş övme, kına ağıtı,  gelin ağlatma havası” başlıkları ile var olan 

kına türkülerinin sözleri aracılığıyla incelendiği bir çalışmadır. Diğer araştırmacılar, türküleri ezgisel yapı-
sıyla duygusal açıdan ele alabilirler. 

KAYNAKÇA 

BAŞGÖZ, İ. (2008). Türkü. İstanbul: Pan.  

BERKTAY, F. (2011). “Feminist Teoride Açılımlar”. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Editörler: Ecevit, Y. / N, Karkı-
ner. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

BEŞİROĞLU, Ş. (2017). “Türk Müzik Geleneğinde Kadınlardan Kadınca Müzik”. Kadın ve Müzik.  Editörler: Ersoy 
Ç. Şeyma. Beşiroğlu, Ş. Milenyum: İstanbul.

BORAN, P., GÖKÇAY, G., DEVECİOĞLU, E., & TİJEN, Eren. (2013). Çocuk gelinler. Marmara Medical Journal, 
26(2), 58-62. DOI:10.5472/MMJ.2013. 02751.1

DOĞUŞ VARLI, Ö. (2007). Kültürel Kimliğin Değişim- Oluşum Süreci- Sürecin Kadın Kimliği ve Müziğe Yansı-
ması: Afyon, Trabzon, Kıbrıs, İstanbul Örneklemleri. İstanbul Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
İstanbul.



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı574 •

DUYGULU, M. (2014). Türk Halk Müziği Sözlüğü. Ankara: Pan.  

ECEVİT, Y. (2011). “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç”. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Editörler: Ecevit, 
Y. / N, Karkıner. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

GÖDE, Halil A. (2010). Kına Türküleri Üzerine. Folklor/Edebiyat Dergisi. Cilt: 16, Sayı: 64. S: 163- 180.

İRTEN, S. (2019). Türk Halk Müziğinde Kadının Müzikal İfadeleri ve Toplumsal Cinsiyet. Sakarya Üniversitesi/ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya. 

İSTANBULLU, S. (2014). Kültür ve Müzik Eğitimi Öğesi Olan Türkülerde Kadın Temasının Analizi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.  

KAPLAN, A. (2013). Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Bağlam.

KOSKOFF, E. (2014). A feminist Ethnomusicology: Writings On Music and Pages. United States of America: Uni-
versity of Illinois.

ÖZKİŞİ, Zeynep G. (2009). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkiye’ de Kadın Besteciler. Yıldız Teknik Üniversitesi/ 
Sosyal Bilimler. İstanbul.   

ÖZTÜRK, S. (2013). Kadın Dengbejler: ‘Van Kadın Sanatçılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Örneği’. Top-
lumsal Cinsiyet. Sayı: 6, S: 45- 53.

RAMAZANOĞLU, C. (1998). Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri. İstanbul: Pencere.

REİNHARD, Kurt ve Ursula. (2007). Türkiye’nin Müziği. Ankara: Sun.

RUTH A. Solie (1993). “On ‘Difference’”. Musicology and Difference Gender and Sexuality in Music Scholarship. 
Editör: Ruth A. Solie. S: 1- 20. London, England: University of California.

SCHROEDER, Kırca. S. (2007). Popüler Feminizm Türkiye’ de ve Britanya’ da Kadın Dergileri. İstanbul: Bağlam. 

SEVİM, A. (2005). Feminizm. İstanbul: İnsan.

STONE, A. (2016). Feminist Felsefeye Giriş. İstanbul: Otonom.

TANESİNİ, A. (2012). Feminist Epistemolojilere Giriş. İstanbul: Sentez. 

TANRIBUYURDU, G. (2016). Klasik Türk Şiirinde Bir Sembol Dili Olarak “Kına”. İnsan ve Toplum Bilimleri 
Araştırmaları Dergisi. Cilt: 5, Sayı: 1. S: 102-115.

TEKELİ, Ş. (2017). Feminizmi Düşünmek. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

TREİTLER, L. (1993). “Gender and Other Dualities of Music History”. Musicology and Difference Gender and 
Sexuality in Music Scholarship. Editör: Ruth A. Solie. S: 23- 45. London, England: University of California.

TURAN, A. (1991). Törelerimizde “Kalın”(Başlık) Âdeti. Milli Folklor, 2.

YÖRE, S. (2012). Kırşehir Yöresi Halk Müziği Kültürünün Kodları ve Temsiliyeti. Uluslararası İnsan Bilimleri Der-
gisi. Cilt: 9, Sayı: 1. S.563-584.  

YÜKSEL-KAPTANOĞLU, İ., ERGÖÇMEN, B. A. (2012). Çocuk gelin olmaya giden yol. Sosyoloji Araştırmaları 
Dergisi. Cilt: 15 Sayı: 2. S: 128-161. 



Leyla BEKENSIR • 575 

SOLFEJ DERSLERİNDE AKICI TONLAMANIN ÖNEMİ

Leyla BEKENSİR

The Importance of Fluent Intonation in Solfege Classes 

Fast and clean intonation is a skill that a professional musician must have. This skill can be earned by 
some special vocal exercises done in the solfege lectures. The aim of this study is to find out the most effi-
cient ways of teaching fast and clean intonation. To make the subject more understandable, the definition of 
intonation and the role of intonation on the development of a musician is given. Also the concept of fluent 
intonation is being discussed and the role of this skill on clean playing is being explained in this study. The 
types of vocal-intonation exercises and the effect of these for students’ vocal skills is discussed in detail. 
Importance is attached to scales, its types and performance properties. Also the role of the instructor who 
considers the individual talents of each students while choosing the class material is being emphasized. It 
is concluded that the vocal exercises and the scales are creating fluent intonation in the development of 
the professionality and quality of the musician. Other factor which is also important is the outcomes of the 
practices. By being the musical hearing foundation, fluent and clean intonation helps to deal with the more 
complex species of music like composing, improvisation and solo performance.

Tonlama Kavramı

Çabuk ve temiz tonlama profesyonel bir müzisyenin sahip olması gereken bir beceridir. Bu beceri solfej 
derslerinde özel birtakım vokal alıştırmaların uygulanması yoluyla kazanılır. Tonlama terimi ilk olarak 
müzik bilim uzmanı B. L. Yavorskiy tarafından kullanıldı. Yavorskiy sözel ve müzikal tonlama arasındaki 
benzerliğe dayanarak tonlamanın müzikte ifade gücünün temeli olduğunu düşünüyordu. 

(Konson)(Электронныйресурс//URL:http://test.gnesinacademy.ru/userphoto/File/MuzForum2k10/
Konson.pdf (erişim tarihi 5.11.2019). Sonraları tonlama kavramı yaygın olarak kullanılamaya başlandı. 
Bilim uzmanı B.V Asafyev bir tonlama öğretisi geliştirdi ve tonlama kavramını geniş ve çok yönlü olarak 
ele aldı. Asafyev’e göre tonlama hem melodik cümle, hem aralık, hem özel bir tür melodik döngü, hem de 
melodik olarak algılanan armonidir. (Asafyev, 1963: 48).

Tonlama kavramı ton kavramıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Fikir, tonlama, müzikal formlar kesintisiz bir bağ 
içindedir. “Seste ifadesini bulan fikir tona dönüşür ve doğru tonlamayla söylenir” (Asafyev, 1963: 51). Ton-
lama vokal-enstrümantal olabilir, solo ya da koro halinde uygulanabilir. Ayrıca tonlama her zaman fikir ve 
imgeyi barındırır. Bilim uzmanı V.V Meduşevkiy’e göre tonlama tüm ses özelliklerinin bütüncül birliğidir 
(Meduşevskiy, 1993: 168). 

Kâğıttan Okuma Becerisi ( Hazırlık Aşaması )

Tonlamanın gelişmesinde kâğıttan okuma becerisinin önemli yeri vardır. Solfej derslerinde kâğıttan 
okuma çalışması, öğrencilerin müzik kulağını geliştirme yöntemlerinden biridir ve tüm solfej dersleri 
boyunca geliştirilmesi gereken bir beceridir. Başarılı bir şekilde okuma çalışması yapabilmek için sadece 
iyi bir müzik yeteneğine sahip olmak yetmez bazı becerilere de sahip olmak gerekir:

• Tonaliteyi hissetmek, yapısını korumak, tonalitelerin derecelerinde odaklanmak

• Melodiyi görebilmek, anlamak ve beyinde nasıl sesleneceğini canlandırmak, melodinin şeklini ve 
gelişme mantığını anlamak

• Kendi sesini kontrol etmek ve enstrüman desteği olmadan söyleyebilmek (Şreyder, 2013: 2)

Bütün bu beceriler, hem kâğıttan okuma çalışması sırasında, hem de solfej derslerinde uygulanan diğer 
çalışmalar ve egzersizler sırasında geliştirilir: Tonlama egzersizlerini yaparken, müzik eserlerini dinlerken, 
müzikal dikteleri yazarken.

Kâğıttan okuma çalışmaları yaparken çeşitli yöntemler ve formlar kullanılır. Bunun nedeni öğrencilerin 
bireysel özelliklerinden her birinin kendisi için farklı zorluklar yaratmasıdır: Biri ritim konusunda 
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zorlanırken, bir başkası melodi seslerinin tonal organizasyonunu algılamakta problem yaşar. Bir diğeri de 
sesine hakim olamaz v.b..

Çeşitli şekillerde yapılan kâğıttan okuma çalışmalarına başlamadan önce öğrencilere, bazı vokal 
becerilerini geliştirmelidirler. Öğrencilerin vokal ile ilgili hâkim olması gereken ilk becerisi, yavaş ve de-
tone olmadan uyumlu söyleme becerisidir. Hızlı şarkı söyleyen öğrenciler melodiyi sonuna kadar sürdür-
mekte ve dolayısıyla temiz bir şekilde tonlamakta zorluk çekerler. Bahsedilen beceri şekli daha çok yavaş, 
sakin, yumuşak akışlı vokal pasajları içeren melodilerle geliştirilebilir. Bu tür melodilerin yaratıcı içeriği, 
öğrencilerin «bağırarak» ve ya açık sesle şarkı söylemelerini engeller (Şreyder, 2013: 3).

Melodik Kulak ve Tonlama Alıştırmaları

Melodik kulak, melodik yapıların algılanması, tonlaması, değerlendirilmesi ve duygusal olarak hisse-
dilmesi kabiliyeti anlamına gelir. Melodik kulak, tonlama, icra ve dinleme sürecinde öncü röle sahiptir. Bu 
nedenle melodik kulağın ve tonlama becerilerinin gelişimi solfej derslerinde kulak eğitiminin başlıca he-
deflerinden biridir. Melodik kulak yalnızca melodiyi değil, tonalite ve aralıkları da duyma yeteneğini içerir. 
Melodik kulağın gelişimi solfej derslerinde çeşitli çalışma yöntemleriyle sağlanır. Bu çalışmaların arasında 
tonlama alıştırmalarının özel bir yeri vardır. Bunlar bir nevi kulak jimnastiği işlevi görür.

Solfej eğitmeni her derste 5-10 dakika süresince tonlama alıştırmalarına zaman ayırmalıdır. Zira bu alış-
tırmalar zamanla müzikal dilin çeşitli öğelerinin algılanmasını ve icrasını geliştirmeye yarar. Başlıca amaç 
olan solfej yapabilme ve işitme aşamasına öğrencileri en hızlı şekilde ulaştırır. Tonlama alıştırmalarının bir 
diğer amacı tonal kulağını geliştirmektir. Tonaliteyi doğru algılamak son derece önemlidir.

Ne var ki tek başına tonlamayla uğraşmak yeterli olmaz. Akıcı tonlama becerisinin de geliştirilmesi 
gerekir. Bu kavram, müzikal metnin aktif ve temiz bir şekilde, baştaki tempo korunarak tonlanması anlamı-
na gelir ve daha önce de bahsettiğimiz kâğıttan okunmasına benzer. Bu, özünde düzenli çalışmalara denk 
düşen, tek ve çift sesli örneklere dayanan  «dinamik solfejdir» (Abdulina, 2015: 3).

Tek sesli örnekler oldukça uzun yapılara sahiptir. Ancak temellerindeki melodik ve ritmik tekrar prensi-
bi tonal-ritmik parçaların tanınmasını sağlayacak ve öğrenciye özgüven aşılayacaktır. Alterasyon basamak-
larının, senkopların ve daha küçük uzunlukların dahil edilmesi zamana yayılacağı için söyleyişte öğrenciye 
büyük bir zorluk ya da duraklama yaşatmaz.

Devamında materyali zorlaştırmak gerekir:

Örneklerin melodik ve ritmik bakımından çeşitli ve karmaşık olması önemlidir.  İlk söyleyişte öğrenciden 
temiz, akıcı tonlama, kâğıttan doğru okuma ve verilen temponun tutturulması istenir:
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Tek sesli örneklerde işlenen pozisyonlar, çift sesli örneklerde pekiştirilmektedir. Çift seslilik, A. Vers-
tovskiy, A. Titov, D. Bortnyanskiy,  A. Rubenşteyn, A. Greçaninov,  N. Laduhin, E. Pozzoli ve J.S Bach’ın 
eserlerinden çalışılarak öğrenilebilir.  Aşağıdaki örnek A. Dargomıjski’nin çalışmasından:

Kâğıttan okuma, solfej dersinin en önemli aynı zamanda da en zor becerilebilen bölümlerinden biridir.  Her 
profesyonel müzisyen kendisine verilen ve yabancısı olduğu bir eseri düzgün bir şekilde çalıp söyleyebilmelidir. 
Bunu sağlamak için müzikal metnin stil özelliklerini görmek gerekir. Ancak bu şekilde metin bilinçli, net bir 
şekilde icra edilebilir. Bir eser ilk kez ele alınırken her öğrenci onu hızlıca kavrayıp tonlama, ritim, tonalite ve 
nüanslarına odaklanamayabilir (Abdulina, 2015: 3). Oysaki işitilen melodiyi not etme, kendine enstrümanla 
eşlik edebilme, doğaçlama ve beste yapabilme gibi önemli yeteneklerin ortaya çıkması gelişmiş kâğıttan okuma 
ve notaları zihinde canlandırma becerisine bağlıdır. Bu nedenle mümkün olduğunca erken, genç müzisyenin 
eğitiminin daha ilk safhalarında kâğıttan okuma becerisi geliştirilmeli ve sürekli olarak mükemmelleştirilmelidir  
(Abdulina, 2015:4). Düzenli dersler sonucunda dikkat yoğunlaşır, kulak incelik ve etkinlik kazanır, öğrenci eseri 
bir bütün olarak algılama kabiliyeti geliştirir. Tüm bunlar gerçek bir artistik icranın temelini oluşturur. Kısacası 
müzisyenin gelecekteki sanat yaşamı olmazsa olmaz niteliğindeki kabiliyetlerin kazanımı sonucundadır.

 Öğrencinin kâğıttan okumayı sürekli, bütün öğrenim süresince çalışması gerekir. Her öğrencinin gerek 
tek başına söylemesi, gerekse düet halinde hatta koro şeklinde söylemesi önemlidir. Böylece daha zayıf 
öğrenciler daha başarılı olanlara ayak uydurmaya çalışır ( Abdulina, 2015:4).

                    



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı578 •

Her iki örnekte öğrencilerin dikkatini tonlama açısından şeklin gelişimine çekmek gerekir. Öğrencilerin 
içsel müzikal hayal gücünü, kendine kulak verme ve müzikal düşüncenin önüne geçme becerisini geliştir-
mek gerekir.

Tonlama sanatsal imgenin oluşturulması için de gerekli bir unsurdur. Yegorıçeva’nın fikrine göre ancak 
enstrümantale yakın net bir tonlama ve tonalite içi eğilimlerin hissedilmesi herhangi bir müzik eserinin 
vokal-sanatsal imgesini ortaya çıkarmanın ön koşullarını oluşturur. Ne var ki yeni başlayan vokalistler en 
önemli sayılan bu nüansa her zaman gerektiği ciddiyetle yaklaşmaz ve sıkça tonlamada özensizlik sergiler 

(Yegorıçeva, 1980:12).

Yegorıçeva, tonlama netliğinin her zaman kulak algısının netliğine bağlı olmadığını, mükemmel bir 
kulağa sahip olan kişilerin de detone olabileceğini hatırlatır. Bu gibi durumlarda yanlış tonlama, sesi oluş-
turan mekanizmayla kulak algıları arasındaki çalışmayı koordine edememekten kaynaklanır. Bu nedenle 
sesin oturtulmasına ilişkin tüm ayrıntıların ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Yüksek sesli ve gerilimli 
söyleyişin önüne geçilmelidir çünkü ister istemez detoneliğe yol açar. Bir diğer yanlış tonlamanın sebeple-
ri; Yanlış nefes, sıkılmış gırtlak kasları, kafa sesinin yanlış kullanımı, icrada dayanağın olmayışı gibi vokal 
eğitimine ait eksikler olabilir. Tonlamadaki en büyük zorluk ikili aralıkların söylenmesidir. Tonlamadaki 
netliği kazanmak için özellikle bu aralıkların üzerinde fazlasıyla çalışmak gereklidir (Yegorıçeva, 1980:13).

Bu alıştırma yarım tonları esas alır ve melodik kulağını geliştirmeye yöneliktir. İcra için tavsiyeler: 
İlk etapta «m» ünsüzüyle ve ağız kapalı olarak söylenir. Bu kafa sesini tam olarak hissedebilme amacıyla 
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yapılır. Doğru tonlama kavrandıktan sonra, öğrenci notalarla söylemeye geçebilir ama bu esnada suslardan 
önce kısa nefesler almayı unutmamalıdır.

Kromatik gamların söylenmesi de faydalı olacaktır. Bu tür alıştırmaları günümüzde yaygın olarak kul-
lanılan, efsanevi İspanyol asıllı Fransız mezzo-soprano Pouline Viardot’un kitabında bulmak mümkündür 
(Viardot, 2013).  Gamlardan söz ederken şunu belirtmek gerekir: Gamlar akıcı lirik melodinin oluşumu, ne-
fes gelişimi, sesin tüm diyapazonda eşitlenmesi ve ayrıca sesin hareketliliğinin ve akıcılığının gelişimi için 
vazgeçilmez bir araçtır. Gamların okunması vokalistin diyapazonunu genişletir (Terışkina. [Электронный 
ресурс]//URL: https://pandia.ru/text/81/228/52883.php (erişim tarihi 14.11.2019).

 Gam söyleme alıştırmaları:

1. Tek sesli söylemek:

2. Üst sesi tekrarlayarak söylemek:

3. Alt sesi tekrarlayarak söylemek:

4. Çift sesli söylemek (alt sesi piyanoda çalarak üst sesi söyleyerek ve tam tersi ve ya iki kişi olarak): 

 

(Trembovlev, 2013)

5. Ters yöne söylemek ( iki kişi olarak):

6. Tetrakordlarla söylemek:

7. Farklı tartımlarda ve ritimlerde söylemek
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8. Ritim eşliğiyle söylemek:

    

9. Minör türlerini söylemek:

10. Farklı dinamiklerle söylemek

11. Yankı metoduyla söylemek

12. Akorlar eşliğinde söylemek

13. Ağzı kapalı söylemek

14. Daire şeklinde söylemek. Bu alıştırma tonlamanın bilinçli kontrolünü teşvik eder. Zira öğrenci 
doğru giriş yapabilmek için başkalarının tonlamasını takip eder

15. Majör ve minör gamların karşılaştırılması

16. Anarmonik eşit gamların söylenmesi

17. Farklı derecelerden başlayarak toniğe kadar söylemek

18. Solo ya da grup halinde söylemek: Herkes kendi ritmini belirler (doğaçlama prensibi).

Bununla birlikte öğrenciler hangi alıştırmaları yaparsa yapsın asıl önemli olan verilen temponun sınırları 
içinde duraksama olmaksızın söylemeyi başarmaktır. Bu, akıcı tonlamanın temelini oluşturur. Bu hedefin 
gerçekleştirilmesinde daha önce de bahsettiğimiz gibi müzikal metnin iç kulakla önceden sezilmesine, du-
yulmasına, ayrıca eserin anlamsal mantığının tespitine büyük önem atfedilir.
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Sonuç
XX-XXI yy. kesiştiği noktada müzikal ses olanaklarına özel ilgi gösterilmeye başlanmıştır. Bu yüzden 

kulağın geliştirilmesi modern müzikal eğitim sisteminde son derece önemli bir yer tutar ve yeni çözümler 
gerektirir. Bu bakımdan kâğıttan okuma müzisyenin kulağının geliştirilmesinin başlıca yöntemlerinden 
biridir (Abdulina, 2015:4). Düzenli çalışmalar neticesinde öğrenciler çeşitli vokal pozisyonlarda, çok sayıda 
arızaları ve karmaşık metro-ritmik fragmanları içeren tonlamalarda yollarını güvenle bulmayı öğrenirken, 
diğer yandan özgüvenlerini kazanır, profesyonel ustalıklarını ve icra kültürünü pekiştirir.

Bilmediği eserleri rahatlıkla çalabilen ya da söyleyebilen müzisyen mesleki ufkunu giderek geliştirecek, 
dünya müzik kültürünün yeni zenginliklerini keşfedecektir.

Bu seviyeye ulaşmak için müzikal dilin tüm unsurlarını kavrama sürecinin dört aşamadan oluştuğunu 
akılda tutmak gerekir: Öğrenme, dinleme, çok sayıda tekrar sayesinde ezberleme, çalma.

Düzenli akıcı tonlama çalışmaları kulağın çeşitli türlerini ve temiz tonlamayı geliştirerek,  gerekli müzi-
kal-işitme temelini hazırlayarak, müziğin beste yapma, doğaçlama ve solo icra gibi daha karmaşık türlerine 
geçilmesini sağlar. 
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SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE YAPILAN REKLAMLARIN 
REKLAM FOTOĞRAFI SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Basri GENÇCELEP1

Sosyal Medya, kullanıcıların istedikleri herhangi bir içeriği yayınladığı ve paylaştığı online bir ağdır. 
1970’lerden sonra başlayan ve 1990’lardan sonra hızlı bir şekilde yaygınlaşan internet kullanımı ile 2000’li 
yıllardan itibaren sosyal paylaşımın öneminin artmasıyla birlikte her kültürden, her kesimden insanın ilgisi-
ni çekecek noktaya ulaşmıştır. Günümüzde sosyal medya birçok kişi ve kurum tarafından aktif olarak kulla-
nılmaktadır. Bu sayede hızlı erişim kolaylaşmakta, kullanıcılar istedikleri içerikleri, sosyal medya aracılığı 
ile paylaşabilmekte ve başka insanların paylaşımlarını görebilmekte ve bu içerikler ile ilgili görüşlerini yine 
bu sosyal ağ üzerinden yansıtabilmektedirler.

Teknolojik gelişmeler sonucunda sosyal medya araçlarının yaygınlaşması yaşamın birçok alanını etkile-
diği gibi reklam alanında yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda sosyal medya 
araçları sayesinde yeni ekonomik dinamiklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yeni düzende insanlar konu 
ile ilgili birtakım çalışmalara farkında olarak ya da olmayarak maruz kalmaktadır. 

Çalışmada yeni bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın tanımı, kapsamı, kullanımı ve önemi ele alın-
mıştır. Ayrıca üreticiler ve tüketiciler açısından sosyal medya değerlendirmesi yapılmıştır. Sosyal medyanın 
reklam üzerinde sebep olduğu yenilikler ve değişiklikler incelenmiş ve sektöre olumlu-olumsuz ne gibi 
etkileri olduğu araştırılmıştır. Sonuç olarak reklam sektöründe aktif olarak çalışan fotoğrafçıların sosyal 
medyanın sektöre etkileri ile ilgili görüşleri alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Fotoğraf, Reklam, Sosyal Medya.

THE IMPACT OF ADVERTISING MADE THROUGH SOCIAL MEDIA 
ON THE ADVERTISING PHOTOGRAPHY

Social Media is an online network where users can publish and share any content they wish. With the 
increase in the importance of social media since the 2000s, which began after the 1970s and became wi-
despread rapidly after the 1990s, it has reached a place that will attract the attention of people from all cultu-
res and all segments. Nowadays, social media is actively used by many people and foundations. Thus, quick 
access is facilitated, users can share the content they want via social media and they can see the communion 
of other people and also their views on these contents can be reflected in this social network.

As a result of technological advancements, the widespread use of social media has affected many do-
mains of life and has led to the emergence of new approaches in advertising. Accordingly, it is observed 
that new economic dynamics have emerged through social media tools. With this new direction, people are 
exposed to some research related to the subject wittingly or unwittingly.

In this study, the definition, scope, usage, and importance of social media as a new communication 
tool is discussed. Besides, social media analysis was made for producers and consumers. Innovations and 
changes caused by social media on advertising are examined, positive and negative effects on the sector are 
investigated. As a result, an evaluation was made by taking the opinions of photographers who are actively 
working in the advertising sector about the effects of social media on the sector.

Key Words: Photography, Advertising, Social Media.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE YAPILAN REKLAMLARIN REKLAM FOTOĞ-
RAFI SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
İnternet tüm dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağı olarak 

tanımlanabilir. 20. yüzyıla damga vuran, dönemin en önemli buluşlarından birisidir. 1970’lerden sonra 
başlayan ve 1990’lardan sonra hızlı bir şekilde yaygınlaşan internet kullanımı, 1991-97 yılları arasında 
ortalama %850 oranında artış göstermiştir. 1998’de Google’ın kurulması ve 2000’li yıllardan itibaren sos-
1 Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, bgenccelep@atauni.edu.tr
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yal medyanın öneminin artması ile birlikte her kültürden, her kesimden insanın ilgisini çekecek noktaya 
gelmiştir. (https://goktugbeser.com)

2000 yılı mart ayında dünya genelinde 304 milyon insanın internet erişimi varken, “We Are Social ve 
Hootsuite’in” ortaklaşa düzenledikleri rapora göre bu sayı 2019 yılında dünya genelinde 4.47 milyar kişiye 
ulaşmıştır. Bu oran dünya nüfusunun yarısından daha fazla, yani dünya nüfusunun %58’idir. Aynı rapora 
göre dünya genelinde 3.72 milyar kişinin de sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmektedir. 82.4 milyon 
nüfusa sahip olan ülkemizde ise nüfusun %72’si yani 59.36 milyon kişi internet kullanıcısı iken bu kullanı-
cıların 52 milyonu da aktif olarak sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmektedir. (https://dijilopedi.com)

Toplumları etkileyen internet, insanlar tarafından farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Bazı insanlar inter-
neti bir sohbet, eğlence aracı olarak kullanırken bazıları ise kendilerini geliştirmek için haber, bilgi ve eğitim 
kaynağı olarak kullanmaktadır. Kullanıcıların tutum ve davranışlarına göre sürekli yenilenen ve güncellenen 
internet, sosyal medya araçları ile insanların hayatlarına direkt olarak etki etmektedir. Yeni medya, kullanıcısı-
na sunduğu geniş olanaklardan dolayı geleneksel medyadan ayrılmaktadır. Yeni medyanın sayısal çoklu ileti-
şime ve açık içeriklerin kullanıcılar tarafından oluşturulmasına olanak sağlaması, hızlı yayılımı, hedef kitleye 
ulaşma hızı ve hedef kitle sayısının çokluğu geleneksel medyaya göre öne çıkan üstünlüklerinden bazılarıdır. 

Sosyal medya günümüzde birçok kişi ve işletme tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcıların istedikle-
ri içerikleri, haberleri, olayları, düşünceleri, videoları, fotoğrafları anında paylaşabilmeleri, başkalarının 
paylaşımlarını görerek yorum yapabilmeleri en önemli tercih sebeplerindendir. İşletmeler ise kendi ürün 
yelpazelerini sergileyebilmeleri, ürünlerinin hedef kitle ile çok daha hızlı ve interaktif bir iletişim kurma 
imkanı sağlaması nedeniyle tercih etmektedirler.

İnternetin gelişmesiyle birlikte her geçen gün büyüyen medya, dijital reklamcılığın da gelişmesine se-
bep olmuştur. Reklam tüketiciyi bilgilendirici, seçim yapmaları için yardımcı olan, tüketiciyi koruyan, 
gerekli, yararlı ve vazgeçilmezdir. Pazarlamanın ve reklamın amacı değişmese de yeni medyanın kendine 
özgü özelliklerinden dolayı geleneksel reklam uygulamalarına göre daha farklı yaklaşımlar doğmuştur. 
Geleneksel medya anlayışındaki tek taraflı iletişim yerine yeni medya karşılıklı iletişim olanağı sağlamak-
tadır. Yeni medyayı oluşturan siteler, bloglar, sosyal paylaşım platformları, müzik ve video paylaşım siteleri 
internet gazeteleri vb. ortamlar reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Bu yeni ortamların en önemli özelliği 
etkileşimdir. Yeni teknoloji ile yeni içeriklerin oluşturulması, düzenlenmesi, uygulanması, aktarılması çok 
hızlı ve kolay bir hale gelmiştir. Bu yeni düzen dijital reklamın üretim ve paylaşım hızını arttırmıştır.

Reklamcılık açısından yeni yaklaşımlar sağlayan yeni medyanın imkanları ve kitlelere ulaşım hızı kü-
çümsenemeyeceği gibi geleneksel medyanın reklam anlayışının yok olduğu ya da işlevini kaybettiği söyle-
nemez. Birçok işletme geleneksel ve yeni medya olanaklarını birlikte kullanmaktadır.

Teknolojinin hızlı değişimi ve gelişimi sonucu sosyal medya gündelik yaşam içerisindeki rutinler arasın-
daki yerini almıştır. Bu değişimden dolayı geleneksel pazarlama yöntemleri üreticilerin rakipleri ile rekabet 
edebilmeleri açısından yeterli olmamaya başlamış ve yeni reklam araçları ile birlikte yeni stratejiler ortaya 
çıkmıştır. Bunların içerisinde en çok tercih edilen sosyal paylaşım mecraları arasında Facebook, Instagram, 
Twitter gibi araçlar gelmektedir. İnsanların bu araçları tercih etmelerinin sebebi kendilerini özgürce ifade 
edebilmeleri, birbirleriyle kolayca iletişime geçebilmeleri, başkalarının paylaşımlarını takip edebilmeleri 
ve anında yorum yapabilmeleri, kendi ürettikleri görselleri ya da metinleri anında paylaşabilmeleridir. 

Üreticiler tarafından bakıldığında, sosyal medyanın teknolojik dilinin kişiye özgü olması ürünlerin su-
numu ve pazarlanması açısından da üreticiye rekabet için geleneksel yöntemler haricinde yeni veriler sun-
maktadır. Kişisel beğenilerin ürünle ilgili geri dönüş sağlaması, işletmelerin hedef kitlelerine yönelik yeni 
stratejiler yaratması konusunda kolaylık yaratmıştır Bunun en büyük sebebi insanların geleneksel medya 
araçları yerine sosyal medya gibi sanal ortamlarda daha fazla vakit geçirmeleridir. İnternetin, bilgisayarın, 
mobil cihazların insanların hayatına girmesi, tüketicilerin satın alma davranışlarını değişmiştir. Bu sebeple 
işletmeler sanal ortamlardaki faaliyetlerine daha fazla zaman ve bütçe ayırmaya başlamışlardır. İşletmeler 
rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için sanal ortamlara yönelerek tüketici kararlarını etkilemeye çalışmak-
ta ve yeni reklam stratejileri geliştirmektedirler.

İnternetin hem kullanıcılara hem işletmelere çok geniş kullanım olanakları sunmasından dolayı yeni 
bir reklam anlayışı doğmuştur. Son dönemde işletmeler yeni medyada yer edinmek, daha fazla insana hızlı 
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ve ucuz maliyetle ulaşmak için sosyal medya fenomenlerini kullanmaktadırlar. Blog yazarları, Instagram 
fenomenleri, Youtuber’lar reklam verenler tarafından gizlice desteklenerek ürün ya da hizmet tanıtımı yap-
maktadırlar. Özgürce fikirlerin ifade edilebildiği, kişisel deneyimlerin özgürce paylaşıldığı, kullanıcı dene-
yimlerinin önemsendiği sosyal medya ortamlarında, bu durum etik olmasa da özellikle takipçi sayısı fazla 
olan ünlü isimlerin kitleler üzerindeki manipülasyon gücü onların bu işten para kazanmalarına yol açmıştır. 
Öte yandan her geçen gün çok daha fazla insan, internet fenomeni olmak ve bu işten para kazanmak için 
sosyal medyayı amatör görünümlü profesyonel bir alana doğru taşımaktadırlar. Bütün bunlara bakıldığın-
da yeni teknolojiler ile yeni bir dünya düzeni oluşturulmakta ve yeni ekonomik alanların da ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bu değişim reklam sektörü ile birlikte fotoğraf alanını da etkilemektedir. Reklamın temel 
amacı tüketicinin belirli bir ürün ya da markaya sahip olmak istemesini sağlamak, belirli bir ürün ya da 
markaya karşı bir ihtiyaç farkındalığı yaratmaktır. Reklam fotoğrafı ise bu isteği ve farkındalığı hareket-
lendirerek satın alma eğilimine dönüştürmek için kullanılır. Gerçekliği, kolay okunurluğu ve hedef kitleye 
çabuk ulaşması sebebiyle geleneksel medya araçlarında yoğun bir şekilde kullanılan reklam fotoğrafı, yeni 
medya araçlarında da yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Sosyal medya aracılığı ile reklam verenler adı-
na sosyal medya fenomenleri tarafından paylaşılan içeriklerde birçok görsel kullanılmaktadır. Fenomenle-
rin bir kısmı bu görsel içerikleri kendileri oluşturmakta bir kısmı ise profesyonellerden yardım almaktadır. 

Reklam fotoğrafı sektörünün bu değişimden nasıl etkilendiğini öğrenmek için sektörde aktif olarak ça-
lışan –Tamer Yılmaz, Fethi İzan, Zafer Kaptanoğlu, Serdar Tanyeli, Mecit Gülaydın gibi- reklam fotoğ-
rafçılarına; Sosyal medya hakkındaki düşünceleri ve son dönemdeki, popüler kişilerin kendi çektikleri ya 
da başkalarına çektirdikleri fotoğraflar aracılığıyla oluşan yeni reklam anlayışının sektöre etkileri sorul-
duğunda, fotoğrafçılar konuyla ilgili olarak: Mecraların bu hale dönmesinin kaçınılmaz olduğunu, çünkü 
insanların artık gazete, dergi vb. geleneksel medya araçlarını çok fazla kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
Bu durumun şu anda reklam fotoğrafçılığına negatif bir etkisi olmadığını ve reklam fotoğrafçılığı ile di-
rekt bir bağlantısı olmadığını ifade etmişlerdir. Bu durumun ikiye ayrılması gerektiğini: ilk olarak sosyal 
medya işlerine önceden başlayıp bu konuda çok ünlenen fotoğraf meraklılarının yer aldığını, ikinci olarak 
ise ünlü oldukları için fotoğraf çeken insanların bulunduğunu belirtmişlerdir. Herkesin farklı bir fotografik 
bakış açısının olmasının, reklam fotoğrafı adına bir kazanç olacağını, ayrıca bu durumun biraz abartıldığını 
düşündüklerini ve bunun şu an için sektörü etkileyecek yeterlilikte olmadığını ifade etmişlerdir. Bunun bir 
süreç olduğunu, zamanla taşların yerine oturacağını, bu insanların ne kadar ünlü olursa olsun eğer yeteri 
kadar iyi değillerse ve amaca hizmet etmiyorlarsa ilerleyen süreçte bu işi bilenlerin yapacağını söylemişler-
dir. Ayrıca, bazı reklam fotoğrafçıları sosyal paylaşım siteleri için reklam fotoğrafı çekmek üzere iş teklifi 
aldıklarını ve bu durumun reklam fotoğrafının yeni bir alanı haline geldiğini ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak sosyal medyanın günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiği, iş yapış şekillerinin değiştiği, üre-
ticiler ve tüketicilerin bu ortamları daha fazla tercih ettikleri söylenebilir. Bu yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile 
yeni bir dünya düzeni oluştuğu, bu değişimin yeni ekonomik alanlar ortaya çıkardığı, bu süreçte işletmelerin he-
def kitleler ile hızlı iletişim kurmak adına sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan fenomen isimleri kullandıkları 
görülmektedir. Ayrıca yapılan görüşmelerde bu durumun reklam fotoğrafı sektörüne negatif bir etkisinin olma-
dığı hem reklamcılar hem fenomenler hem de fotoğrafçılar açısından yeni bir iş sahasının doğduğu söylenebilir. 
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TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM GEÇKİLERİ

CHANGING MODES IN TURKISH MUSIC

Ozan BELGE1

Özet
Türk Müziği makamları, dizilerinin yanı sıra durak, tiz durak, güçlü, yeden ve seyir gibi özellikleriyle 

birbirlerinden ayrılmaktadır. Günümüzde Türk Müziği’nde kullanılan makamların sayısı doksan civarında-
dır. Aynı diziye sahip olmasına rağmen seyir özellikleri, yeden ses, güçlü ses gibi yönlerden gösterdikleri 
farklılıklar sebebiyle farklı adlandırılan makamlar görülmektedir.

Seyir esnasında makam değiştirmeye geçki denilmektedir. Geçki, eserde farklılık oluşturmak, tekdüze-
likten kurtarmak ve dinleyicide farklı hisler uyandırmak amacıyla yapılabilir. Dizileri aynı olan makamlar 
arasında geçki yapmak için seslerde görev değişikliğine gidilir. Makamın durak sesinin değişimi, güç-
lü sesinin değişimi, çıkıcılık-inicilik gibi farklılıklar bu görev değişikliğini sağlayan etmenlerdir. Dizileri 
farklı olan makamlar arasında geçki yapmak için ses değişikliği ve görev değişikliği aynı anda yapılabilir. 
Bu geçkiler, dizileri birbirine yakın ve uzak olan makamlar arasında yapılabilir. Özellikle uzak makamlar 
arasında yapılan geçkiler için ara makamlar kullanılmaktadır. 

Bu çalışma, makamlar arasında yapılan geçkilerde kullanılabilecek yöntemleri tespit etmek amacıyla 
yapılmıştır. Bunun için TRT Sanat Müziği repertuvarında yer alan eserler incelenmiş, seyir esnasında dizi-
de ve seslerin görevlerinde yapılan değişiklikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu durumun tespiti amacıyla 
TRT Sanat Müziği repertuvarında yer alan eserler incelenmiş, bu eserler içinde makam geçkisi yapılan 
eserler analiz edilerek nota örnekleriyle birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, makamlar, müzik teorisi

Abstract
Turkish Music modes are distinguished from each other by their features such as tonic, treble tonic, 

strong pitch, sansible and cruise. Today, the number of modes used in Turkish music is around ninety. 
Although they have the same sçale, they are seen differently due to their differences in aspects such as nav-
igational characteristics, sansible, strong pitch.

Change of mode during the course of the transition is called ‘mode change’. The transition can be done 
to create a difference in the work, to free it from uniformity, and to give the listener different feelings. A 
change of duty is made in the voices to make a transition between the authorities whose sequences are the 
same. Differences such as the change of the tonic of the authority, the change of the strong pitch, the as-
cending and descending are the factors that enable this task change. To change between the different modes, 
the change of voice and change of duty can be done at the same time. These passages can be made between 
the modes whose sequences are close and remote. Intermediate modes are used, especially for transitions 
between remote authorities.

This study was carried out to determine the methods that can be used in the past between the modes. For 
this purpose, the works in TRT Art Music repertoire were examined and the changes made in the series and 
the duties of the voices during the course of the course were tried to be determined. In order to determine 
this situation, the works included in TRT Art Music repertoire were examined and the works performed in 
the makams of these works were analyzed and presented with notes.

Keywords: Turkish music, modes, music theory

GİRİŞ

Türk müziği makamları, dizilerinin yanı sıra durak, tiz durak, güçlü, yeden ve seyir gibi özellikleriyle 
birbirlerinden ayrılmaktadır. Günümüzde Türk müziğinde kullanılan makamların sayısı doksan civarında-

1  Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri ABD, ozanbelge@gmail.com



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı588 •

dır. Aynı diziye sahip olmasına rağmen seyir özellikleri, yeden ses, güçlü ses gibi yönlerden gösterdikleri 
farklılıklar sebebiyle farklı adlandırılan makamlar görülmektedir. 

Türk müziğinde makamları oluşturan dörtlü ve beşli diziler vardır. Bu dörtlü ve beşlilere çeşni veya tüm 
de denilmektedir. Makamları oluşturan dörtlü ve beşlilerin bazıları ortak perdeler içermektedir.

Dügâh perdesinden başlayan uşşak dörtlüsünün alt tarafına eklenen rast perdesi ile rast beşlisi elde edi-
lebilir (Özkan, s. 49).

Dügâh perdesinden başlayan buselik dörtlüsünün alt tarafına eklenen rast perdesi ile çargâh beşlisi elde 
edilebilir (Özkan, s.50).

Dügâh perdesinden başlayan hicaz dörtlüsünün alt tarafına eklenen rast perdesi ile nikriz beşlisi elde 
edilebilir (Özkan, s.50).

Dörtlüler ve beşliler farklı perdelerden yazıldığında da aynı ortak sesleri içerirler.

Neva perdesinden başlayan buselik dörtlüsünün alt tarafına eklenen çargâh perdesi ile çargâh beşlisi 
elde edilir (Özkan, s.50).

1. Türk Müziği Makamları

Türk müziği makamlarının oluşumunda dörtlü ve beşlilerin birleşmesiyle oluşan dizilerin yanı sıra ma-
kamın özelliklerini yansıtan seyirler oluşturulması da önemlidir. Seyir kelimesi, gidiş, yürüyüş, ilerleyiş, 
belli bir rotayı (veya güzergâhı) takip etme anlamına gelmektedir (Büyük Türkçe Sözlük). Türk müziğinde 
ise makam dizilerinin içerdiği seslerle makamın yapısına uygun olarak yapılan ezgisel yürüyüşlere seyir 
denmektedir (Akan, s. 136; Özkan, s. 76). Özkan’a göre dizi statik, makam ise aktiftir. Özkan bu ifadeyle 
şunu anlatmak istemektedir: Dizi, makamın temelini oluşturur. Fakat dizideki seslerin önem ve görevleri 
farklıdır. Dizi içinde yer alan durak, güçlü, asma karar perdeleri ile çıkıcılık/inicilik gibi kurallara uyarak 
nağmeler meydana getirilmesiyle makam oluşur. Türk müziğinde seyrin başlıca unsurları şunlardır: 

1. Durak: Bir dizinin en pest sesidir. Makam seyri bu perdede son bulur. Çıkıcı seyirler bu nota veya 
yakınındaki seslerle başlayabilir.
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2. Tiz Durak: Bir dizide durak sesinin bir oktav (8’li) incesidir. İnici seyirler bu ses ile veya yakının-
daki seslerle başlayabilir. 

3. Güçlü: Bir makam dizisinde durak sesten sonraki en önemli sestir. Asma karar veya geçici durak 
olarak da adlandırılır.  Seyir esnasında ezgide küçük beklemeler yapılan,  kulakta bir kalış etkisi 
yaratan perdelere verilen isimdir. Birden fazla güçlünün olduğu durumlarda 1. derece, 2. derece 
olarak adlandırılabilir. Makamın güçlüsü ile başlayan ezgiler hem çıkıcı hem inici seyir gösterebilir.

4. Yeden: Bir makam dizisinde durağın pest tarafında yer alan perdedir. Kulakta durak perdesine yö-
nelme etkisi yaratarak duraktaki kalış duygusunu güçlendirir (Karadeniz, 1981; Özkan, 2000).

2. Yöntem 
Bu araştırmada, makam geçkileri ve Türk müziği eserlerinde geçkilerin yapılış şekillerini tespit etmek 

amacıyla Betimsel Araştırma yöntemi kullanılmıştır.

2.1. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Türk Sanat Müziği eserlerinde yapılan geçkilerdir. Araştırmanın örneklemini TRT 
Müzik Dairesi Yayınları Türk Sanat Müziği repertuarında yer alan eserlerdeki geçkiler oluşturmaktadır.

2.2. Verilerin Toplanması

Türk müziğinde makam geçkilerini saptamak ve bu geçkileri örneklendirmek için Türk müziği alanında 
yazılmış kitaplar, bildiriler, makaleler ve TRT Müzik Dairesi Yayınları Türk Sanat Müziği repertuvarı tara-
narak veriler toplanmıştır. 

3. Bulgular ve Yorum
Seyir esnasında bir makamdan başka bir makama geçmeye geçki denilmektedir. Geçki, eserde farklılık 

oluşturmak,  eseri tekdüzelikten çıkartmak ve dinleyicide farklı duygular uyandırmak amacıyla yapılabilir. 
İki makam dizisi arasındaki ortak seslerin sayısı arttıkça geçki yapmak kolaylaşır. 

Makamlar arasında geçki yapmanın iki yöntemi vardır. Bunlar:

a) Görev Değişikliği 

b) Kimlik Değişikliği

Dizileri aynı olan makamlar arasında geçki yapmak için seslerde görev değişikliğine gidilir. Makamın 
durak sesinin değişimi, güçlü sesinin değişimi, çıkıcılık-inicilik gibi farklılıklar bu görev değişikliğini sağ-
layan unsurlardır. 

Neva makamının dizisi ile hüseyni makamının dizisi aynı seslerden oluşmaktadır. İki dizinin de yeden 
perdesi, durak perdesi ve tiz durak perdesi aynıdır. Fakat neva makamının güçlüsü neva (ince re) perdesi, 
hüseyni makamının güçlüsü hüseyni (ince mi) perdesidir. 
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Neva makamı ile hüseyni makamı dizilerindeki seslerle rast makamı da elde edilmektedir. Rast maka-
mında rast (sol) perdesi durak ses olurken ırak (fa#) perdesi yeden ses görevini almaktadır. 

Hicaz ve Nikriz makamları da aynı perdelerden oluşmaktadır. Nikriz makamının durak perdesi rast (sol) 
iken hicaz makamının durak perdesi dügâh (la) perdesidir. Bu iki makam arasında ses değişikliği yapmadan 
makam değişimi yapılabilir. 

Lavtacı Andon tarafından bestelenmiş Hicaz Mandıra eserinin 38. ölçüsünde dügâh perdesinde karara 
varılmaktadır. 39. ölçüden itibaren başlayan bölümde rast perdesinde nikriz makamı duyulmaktadır. Bu bö-
lümde hiçbir değiştirici işaret kullanılmamış, dizi olarak bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak sesler arasında 
yapılan görev değişikliği ile bu makam geçkisi yapılmıştır. Hicaz makamında yeden olarak kullanılan rast 
perdesi, bu bölümde durak olarak kullanılmaktadır. 

Dizileri farklı olan makamlar arasında geçki yapmak için kimlik değişikliği ve görev değişikliği aynı 
anda yapılabilir. Kimlik değişikliği, bir makam dizisinde yer alan seslerin diyez veya bemollerle değiştiril-
mesi ile yapılır. Dizileri birbirlerine yakın olan makamlar arasında geçki yapmak daha kolaydır. Karcığar 
makamı dizisinde yalnızca bir perde değiştirilerek hüseyni makamı dizisi elde edilebilir. 

Aynı şekilde segâh makamı dizisinde bir perde değiştirilerek hüzzam makamı dizisi elde edilebilir. 
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Türk müziği eserlerinde bu iki makam arasında geçki yapmak da kolaydır. 

Yine bestesi Sadeddin Kaynak’a ait olan hüzzam makamındaki Aşkın Beni Durmaz Yakar adlı eserin 11. 
ölçüsünde segâh makamına geçki görülmektedir. 

Bestesi Sadeddin Kaynak’a ait olan hüzzam makamındaki Bin Hüzün Çöktü Yine Gönlüme Akşamla Be-
nim adlı eserin 7. ölçüsünde hisar (mib) perdesi yerine dik hisar (1 komalı bemollü mi) perdesi kullanılarak 
segâh makamına geçki yapılmaktadır. Ancak bir sonraki ölçüde tekrar hisar perdesi kullanılarak hüzzam 
makamına dönülmüştür. Kısa süreli yapılan bu tip geçkilere süreksiz geçki denilmektedir. 

Buselik makamı dizisine segâh, hicaz, dik hisar ve şehnaz perdeleri eklenerek saba makamı dizisi elde 
edilebilir. Saba makamı aynı zamanda bileşik makam olduğu için dizisi buselik makamına göre daha geniş 
olarak gösterilmektedir. Makamın tiz bölgesinde tiz segâh ve tiz çargâh perdeleri görülmektedir.

Bestesi Suphi Ziya Özbekkan’a ait olan buselik makamındaki Boş Kalbimi Bir Hatıranın Gölgesi Bekler 
adlı eserin 15. ölçüsünde buselik makamı görülürken, 16. ölçünün sonunda kullanılan segâh ve hicaz per-
deleri ile saba makamına geçki yapıldığı görülmektedir.

Pişrev, longa, sirto gibi Türk müziği saz eserlerinde çoğunlukla sürekli geçkiler görülür. Özellikle saz 
semailerinin son hanelerinde usul değişiminin yanında makam geçkisi de görülmektedir. Bu geçkiler uzun 
süreli olduğu için bunlara sürekli geçki denilir.  



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı592 •

Bestesi Refik Talat Alpman’a ait olan Mahur Saz Semaisi adlı eserin ikinci hanesinde kürdi (sib) ve nim 
hisar (mib) perdeleri görülmektedir. Bu hanede değiştirici işaretlerin eserin içinde kullanıldığı görülmekte-
dir. İkinci hane nihavend makamında başlamıştır. Hanenin sonunda tekrar mühür makamına dönüldüğü ve 
teslim bölümünde yine mahur makamının sürdüğü görülmektedir.

Aynı eserin dördüncü hanesinde yine kürdi (sib) ve nim hicaz (mib) perdeleri görülmektedir. Bemoller 
hanenin başından itibaren donanıma yazılmıştır. Bu hanenin baştan sona nihavend makamında yazıldığı 
görülmektedir. Hanenin sonunda mahur makamına dönüş yapıldığı görülmektedir. Bu hanede usul olarak 
semai usulüne geçildiği, bu hanenin teslim ve diğer hanelere göre hızlı bir tempoda icra edilmesi gerektiği 
görülmektedir. 

Buselik makamı dizisinde iki perdeyi değiştirerek karcığar makamı dizisi elde edilebilir. Türk müziği 
eserlerinde bu iki perdeyi değiştirerek makam geçkisi yapılmaktadır.
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Bestesi Suphi Ziya Özbekkan’a ait olan buselik makamındaki Boş Kalbimi Bir Hatıranın Gölgesi Bekler 
adlı eserin 8. ölçüsünde kullanılan hisar (mib) ve eviç (fa#) perdeleri ile karcığar makamına geçki yapıldığı 
görülmektedir.

Seyir esnasında bir makam üzerinde yapılan değişiklikler ile farklı perdeler üzerine geçki yapılabildiği 
görülmektedir.  

Buselik makamı dizisinden karcığar makamı dizisine geçerken yapıldığı gibi hisar (mib) ve eviç (fa#) 
perdeleri kullanılıp çargâh (ince do) perdesi durak olarak kullanıldığında çargâhta nikriz makamına geçki 
yapılabildiği görülmektedir. 

Bestesi Şükrü Şenozan’a ait olan buselik makamındaki Gönül Harareti Sönmez Şarab-ı Kevserle adlı 
eserin 9. ve 30. ölçülerinde buselik makamında dügâh perdesi durak olarak kullanılmıştır. 10. ve 31. öl-
çülerden itibaren hisar ve eviç perdeleri görülmektedir. Bu bölümde çargâh perdesinin durak ses olarak 
kullanılması ile nikriz makamına geçki yapıldığı görülmektedir. 

Basit makam olan Buselik makamı ile bileşik makam olan eviç makamının dizilerine bakıldığında durak 
perdelerinin farklı olduğu görülmektedir. Bu makamlar arasında geçki yapmak için hem görev değişikliği 
hem de kimlik değişikliği yapılmalıdır.

Bestesi Şerif İçli’ye ait olan buselik makamındaki Dün Gece Bir Bezm-i Meyde Ah Edip Anmış Beni adlı 
eserin 6. ölçüsünün sonunda eviç (fa#) perdesi ile bakiye diyezli hüseyni (ince mi) perdesi görülmektedir. 
Eserin devamında segâh  (si) ve kürdi (la#) perdeleri de kullanılmıştır. Bu değişiklikler eviç makamına geçki 
yapıldığını göstermektedir. 9. ölçüde ise hisar (mib) ve eviç (fa#) perdelerinin kullanımından sonra çargâh 
perdesinde karar görülmektedir. Burada eviç makamından nikriz makamına geçki yapıldığı görülmektedir. 
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4. Sonuç 
Sanat, insanlarda bir duygu oluşturmak, bir güzelliği yansıtmak amacını taşır. Müzikte bunu sağlayabil-

mek amacıyla çeşitli teknikler ve yöntemler kullanılır. Türk müziğinde kullanılan bu yöntemlerden birisi 
de geçkidir. Makam geçkileri, görev değişikliği ve kimlik değişikliği olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 
Bu geçkiler süreksiz ve sürekli olabilirler. Görev değişikliği ile yapılan geçkilerde, durak, güçlü, yeden gibi 
perdelerin yer değiştirdiği anlaşılmıştır. Kimlik değişimi yapılırken seslerin bemol, diyez veya natürel işa-
retleri ile değiştirildiği, farklı dizilere sahip olan makamlara geçki yapıldığı görülmüştür. Uzak makamlara 
geçki yapmaya imkan tanımaktadır.

Türk müziğine özgü kavram ve terimlerin açık bir şekilde ifade edilmesi ve örneklendirilmesi ile Türk mü-
ziği teorisinin daha anlaşılır olacağı düşünülmektedir. Geçki yaparken kullanılan yöntemlerin açıklanmasının 
ve örneklendirilmesinin, Türk müziği alanında eğitim alacaklara, Türk müziğine ilgi duyanlara, Türk müziği 
dinleyicilerine, Türk müziği alanında besteler yapacak kişilere faydalı olacağı düşünülmektedir.
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KABAK KEMANE EĞİTİMİNDE TEKE YÖRESİ TAVRININ 
UYGULANABİLİRLİĞİ1*

Avşar YENGİN2, Gökhan ÖZDEMİR3

Özet
Araştırmanın amacı, Teke Yöresi Halk Müziklerinin kabak kemane ile yöre özelliklerini yansıtan bir 

şekilde doğru olarak icra edilebilmesi için kabak kemane eğitiminin nasıl olması gerektiğinin saptanması 
ve bu amaçla Teke Yöresi Tavrının öğretimine yönelik olarak geliştirilen etütlerin uygulanabilirliğinin sı-
nanmasıdır.  Araştırmanın deneysel kısmında ise özellikle, belirgin özellikleri ve bireyleri doğrudan gözlem 
yoluyla incelemeyi mümkün kılan tek denekli çalışma gurubu tercih edilmiştir. Buna göre araştırmada, 
daha önceden amatör düzeyde kabak kemane icra eden ve THM notalarını deşifre edebilen on beş kişi ça-
lışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın nitel bölümünde kullanılan verilerin elde edilmesi amacıyla 
araştırmacı tarafından hazırlanan ve dört maddeden oluşan yapılandırılmamış görüşme formu kullanılmış-
tır. Deneysel kısımda ise katılımcıların öntest ve sontest puanlarının değerlendirilebilmesi için araştırmacı 
tarafından alan uzmanlarının da görüşleri alınarak değerlendirme formu oluşturulmuştur. Araştırmanın nitel 
kısmında, uzman kişilerle yapılan birebir görüşmelerden elde edilen kaydedilmiş ses dosyaları dinlenilerek 
metinleştirilmiştir. Müzikal analizin yapılabilmesi için eserler Mus2 yazılımı ile notaya alınmıştır. Çalış-
mada uygulanacak olan etütlerin oluşturulabilmesi için SQL 2012 Management Studio veri tabanı yönetim 
programında geliştirilen kodlar yardımıyla eserlerin analizleri yapılmıştır. Araştırmanın deneysel çalışmaya 
ait verilerin analizinde uygulanan deneysel işlem sonrası ön test - son test sonuçlarına göre iki değişken 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığının tespit edilebilmesi için bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır. 
Çalışma için oluşturulan etütlerin, Kabak Kemane Eğitiminde Teke Yöresi Tavrının Öğretimine belirgin bir 
katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kabak Kemane, Kabak Kemane Öğretimi, Teke Yöresi Halk Ezgileri, Etüt Oluşturma.

Abstract
The aim of the study is to determine how the Kabak kemane training should be performed in order to 

perform correctly in a way that reflects the local characteristics of the Teke Region Folk Music with the 
kabak kemane and to test the applicability of the studies developed for the teaching of Teke Region Attitude 
for this purpose. In the experimental part of the study, a single study group was preferred, which made it 
possible to examine specific features and individuals directly by observation. According to this research, 
fifteen people who had previously performed kabak kemane at the amateur level and who could decipher 
THM notes were identified as the study group. In order to obtain the data used in the qualitative part of the 
research, an unstructured interview form consisting of four items was used by the researcher. In the expe-
rimental part, an evaluation form was formed by the researcher by taking the opinions of the field experts 
in order to evaluate the pretest and posttest scores of the participants. In the qualitative part of the research, 
recorded audio files obtained from one-to-one interviews with experts were listened and texted. In order to 
perform musical analysis, the songs were written with Mus2 software. In order to create the studies to be 
applied in the study, the analyzes of the works have been done with the help of the codes developed in the 
SQL 2012 Management Studio database management program. In order to determine whether there is a 
significant difference between two variables according to pre-test and post-test results, experimental sample 
t-test was used. It has been concluded that the etudes created for the study made a significant contribution 
to the Teaching of Teke Region in Kabak Kemane Education.

Key Words: Kabak Kemane, Kabak Kemane Teaching, Teke Region Folk Music, Create An Study.
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1. Giriş
Dünya ülkelerinin hemen hepsinde kendine özgü halk ezgileri bulunmaktadır. Bu ezgiler o toplumun 

kültürel ve coğrafi özelliklerini yansıtır. Dünya çapındaki ülkelerin halk ezgilerine genel olarak bakılacak 
olursa; batıdan doğuya, güneyden kuzeye coğrafi ve kültürel farklılıklardan kaynaklı birçok halk müziği 
görülmektedir. Halk ezgileri ait olduğu toplumun tarihini barındırması nedeniyle, gelecek nesillere aktarıl-
ması bakımından büyük önem taşıyan kültürel bir miras niteliğindedir. Dolayısıyla bu mirasın doğru, aslına 
uygun ve eksiksiz aktarılması kültürün yozlaşmaması bakımından büyük önem taşımaktadır.  Ülkemizde 
halk müziği hem ezgisel hem de makamsal açıdan oldukça zengindir. Anadolu gerek coğrafi konum gerek-
se tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle oldukça zengin bir kültürü içinde barın-
dırmaktadır. Türklerin Orta Asya’dan göç etmiş olmasını da göz önünde bulundurursak zengin bir kültürel 
birikimin oluşması kaçınılmazdır. 

Günümüzde kullanılan Türk çalgıları bulundukları bölgelere (yörelere) göre çeşitlilik ve farklılıklar gös-
terseler de köken olarak Orta Asya’da yaşamış ilk Türk kavimlerine kadar uzanmaktadır. “Bu sazlar, yay ile 
çalınınca, kopuz gibi değişik adlar alıyorlardı. Yay ile çalınan bu teller, parmak ile de çalınıyorlardı. Ancak 
tip ve şekil bakımından, birbirlerinden fazla bir ayrılıkları yoktu” (Ögel, 2000, s.1). 

Türk halk müziği kendi içinde yörelere ayrılmaktadır. Her bir yöre kendine özgü karakter taşımakta, o 
yörenin kültürel ve coğrafi özelliklerini göstermektedir. Bu noktada her yörede farklı özelliklerle karşımıza 
çıkan “tavır” olgusu karşımıza çıkmaktadır.  Özbek (1998)’ e göre tavır “Halk ezgilerinde, bir sanatçının, 
bir yörenin, bir topluluğun kendine özgü görüş, duyuş, anlayış ve anlatış özelliği ve söyleyiş biçimidir” 
(s.178). Halk ezgileri (türküler) eğer doğru tavırlarla yorumlanmazsa yörenin karakteristik özellikleri kay-
bolur. Dolayısıyla ezgi anlatım gücünü ve dokusunu kaybetmiş olur. “Tavır” gerek çalgılarla gerekse sözlü 
bir şekilde, yani söylenerek (okuyarak) gösterilebilir. Halk ezgilerinde tavır, kuşaktan kuşağa günümüze 
kadar usta çırak ilişkisiyle gelmiştir.   

“Her yörenin ayrı bir tavrı vardır. Örneğin, Konya, Teke Yöresi, Karadeniz gibi bölgelerin ezgilerini icra 
ederken, o yörenin tavrını vermemiz gerekir” (Urhan, 2014, s.29). Bu yörelerden biri olan Teke Yöresi ez-
gileri de diğer yörelere göre ritmik ve melodik farklılıklar göstermektedir. Yörenin karakteristik türküleri; 
teke zortlatması, teke zeybekleri, gurbetler ve boğaz havaları olup, bu yöreye özgü ritmik özelliklerinden 
biri de zortlatmaların 9/16’lık ritim yapısına sahip olmasıdır. Teke yöresi çalgılarından olan kabak kema-
neyle de yörede seslendirilen türkülerin çoğuna eşlik edilebilmektedir. 

Köken olarak Orta Asya’ya kadar dayanan bu çalgı, zamanla yapısal değişiklikler geçirmiştir.

Kemane yaylı bir çalgıdır. Çeşitli Türk topluluklarının bilinen en eski çalgılarından biridir. Yurdumuzda Kabak, 
Kabak Kemane, Rebap (Güneydoğu’da Rubaba, Hatay yöresinde Hegit) ve Iklığ gibi adlar verilen bu Çalgı bu-
gün batı Anadolu’da çok yaygın olarak çalınmaktadır. Orta Asya Türkmenlerinin Gijek (Gıccek, Gıcak) dediği 
ve Azerbaycan Halk Musikisinde Kâmança adıyla kullanılan çalgıda aynı köktendir (Özbek, Bayraktar, Sun, 
Tuğcular ve Önder, 1989, s.24). 

Yörenin çalgılarından biri olan kabak kemane, yaylı ve perdesiz bir çalgı olması bakımından farklı ça-
lım tekniklerinin yanı sıra çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Yörelerdeki tavır çeşitliliği, her 
çalgı üzerinde farklı teknikler kullanılmasına yol açmaktadır.

Günümüzde kabak kemane çalgısının Türk müziği konservatuvarlarında ‘kemane’ adı altında öğretilmesi, bu 
çalgının unutulmaktan kurtarılıp akademik ortama sokulmasını sağlamıştır. Gelinen bu aşamada çalgının her 
konuda (çalgı yapımı, akordu, telleri, eğitim yöntemleri, çalım tekniği vb. gibi) bir yeniden değerlendirmeye 
ihtiyacı olduğuna inanıyorum (Verim, 2013, s.86).

Literatürde Kabak kemane eğitimine ve tavırların çalgı eğitimine yönelik uygulanabilirliği ile ilgili ça-
lışmaların yetersiz olduğu gerek uzaman görüşleriyle gerekse literatür tarama yöntemiyle tespit edilmiştir. 
Buradan yola çıkılarak çalışmanın hem kabak kemane eğitimine hem de yöre tavrının aslına mümkün 
olduğunca yakın seslendirilmesine yardımcı olacağı ve bu tür çalışmaların metodolojisi açısından kaynak 
oluşturması düşünülmektedir. 
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1.1. Problem Cümlesi

Araştırmanın problem cümlesini “Kabak kemane eğitiminde Teke Yöresi Tavrı özellikleri nasıldır?” 
sorusu oluşturmaktadır ve aşağıda belirtilen alt problemlere yanıt aranmıştır.

1.1.1. Alt Problemler

1. Kabak kemane eğitiminde Teke Yöresi tavır özellikleri nasıldır?

a) Teke Yöresi Tavır Özellikleri nasıldır?

b) Araştırmada kullanılan eserlerin müzikal yapıları nasıldır?

2. Kabak kemane eğitiminde Teke Yöresi Tavrının öğretimi için geliştirilen etütlerin uygulanabilirliği 
nasıldır?

a) Kabak kemane eğitiminde Teke Yöresi Tavrının öğretimi için geliştirilen etütlerin müzikalite açısın-
dan uygulanabilirliği nasıldır?

b) Kabak kemane eğitiminde Teke Yöresi Tavrının öğretimi için geliştirilen etütlerin teknik açıdan 
uygulanabilirliği nasıldır?

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın amacı, Teke Yöresi Halk Müziklerinin kabak kemane ile yöre özelliklerini yansıtan bir 
şekilde doğru olarak icra edilebilmesi için kabak kemane eğitiminin nasıl olması gerektiğinin saptanması 
ve bu amaçla Teke Yöresi Tavrının öğretimine yönelik olarak geliştirilen etütlerin uygulanabilirliğinin sı-
nanmasıdır.  

Yapılan literatür taraması sonucunda, kabak kemane eğitiminde teke yöresi tavrının notaya alınması ve 
öğretimiyle ilgili herhangi bir bilimsel çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle araştırma, literatüre katkı 
sağlaması bakımından önem arz etmektedir.

1.3. Sınırlılıklar

• Araştırma; Teke yöresi halk müziği ve kabak kemane çalgısıyla doğrudan veya dolaylı ilgili olup, 
yazılmış ve ulaşılabilir yayınlarla, tezlerle, araştırma için ayrılabilen zaman ve maddi kaynaklarla 
sınırlıdır. Ayrıca araştırmanın deneysel kısmında kullanılmak üzere alan uzmanlarının da görüşleri 
alınarak seçilen ve Teke Yöresi Tavrına göre yeniden notaya alınan dört eserle sınırlıdır.

• Çalışmada kullanılan eserlerin müzikal ve teknik açıdan, yöreye ait diğer türküleri temsil ettiği dü-
şünüldüğü için dört eser ile sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak çalışma grubunun sayısı göz önünde 
bulundurulduğunda, ön test son test uygulamasının zamanının sınırlılığı da çalışmada kullanılan 
eserlerin sayısının sınırlanmasına sebep olmuştur.

• “Gurbet” formundaki eserlerin ölçü sayısının olmaması ve bu nedenle oluşabilecek olan teknik zor-
luklar göz önünde bulundurularak, bu formdaki eserler çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.

• Çalışmada görüşülen alan uzmanları seçiminde Teke Yöresi ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olma-
ları gözetilmiştir.

1. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli ve Deseni

Araştırmada verilerin elde edilmesi ve çözümlenmesi bakımından karma yöntem uygulanmıştır. “Son 
yıllarda, karma yöntem araştırmalarının avantajları giderek daha fazla kabul görmüştür. Özellikle, Onwu-
egbuzie ve Leech’ in (basında) belirttiği gibi, niceliksel ve niteliksel araştırmaları birleştirmek, araştırma-
cıların ortaya çıkacak bir dizi karmaşık araştırma sorusunu ele almaya çabaladıkları için araştırma teknik-
lerinde daha esnek ve bütüncül olmalarını sağlar” (Onwuegbuzie ve Leech, 2004: 770-771). Araştırmanın 
temellendirilebilmesi için yapılan literatür taramasında betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Kabak ke-
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mane eğitiminde Teke Yöresi Tavrının uzman görüşlerine dayalı olarak belirlenmesinde nitel araştırma 
tekniklerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın deneysel bölümünde kullanılmak üzere 
alan uzmanlarının da görüşleri alınarak araştırmacı tarafından dört eser seçilmiştir. Seçilen eserler belir-
lenen tavır özelliklerine uygun olarak yeniden notaya alınmıştır. Yeniden notaya alınan eserlerin müzikal 
analizleri yapılarak nota kullanım sıklıkları, ritim ögeleri ve sıklıkla görülen motif kalıpları tespit edilmiştir. 

Araştırmanın son aşamasında da yeniden notaya alınan eserlerin yöresel özelliklerine uygun olarak icra 
edilebilmesi için, müzikal analiz sonuçları da göz önünde bulundurularak, araştırmacı tarafından Teke Yö-
resi Halk Müziklerinin kabak kemane ile icrasına yönelik olarak etütler hazırlanmıştır. Hazırlanan etütle-
rin uygulanabilirliğinin sınanmasında, katılımcıların yorumlama düzeylerindeki gelişmenin anlamlılığının 
ölçülmesi amacıyla tek denekli araştırma modeli kullanılmıştır. Deneysel süreçte öncelikle araştırmacı ta-
rafından yeniden notaya alınan eserler katılımcılar tarafından icra edilmiş ve video kaydı alınmıştır. Daha 
sonra geliştirilen etütler katılımcılara araştırmacının gözetiminde dört hafta boyunca uygulanmıştır. Uygu-
lama sonunda aynı eserler katılımcılar tarafından tekrar icra edilmiş ve video kaydı alınmıştır. Katılımcı-
ların performansları üç alan uzmanı tarafından izlenerek, araştırmacı tarafından hazırlanan değerlendirme 
formu ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların başarı düzeyleri değerlendirme formunda yer alan her boyut 
için ayrı ayrı değerlendirilerek, her iki performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup 
olmadığı araştırılmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Teke Yöresi Halk Müziklerinin kabak kemane ile yöre özelliklerini yansıtan bir şekilde doğru icra eği-
timine yönelik yapılan bu araştırmanın nitel kısmında uzman görüşü almak için TRT Ankara Radyosu Saz 
Sanatçılarından üç alan uzmanı ve iki akademisyenin görüşlerine başvurulmuştur.  

Araştırmanın deneysel kısmında ise özellikle, belirgin özellikleri ve bireyleri doğrudan gözlem yoluyla 
incelemeyi mümkün kılan tek denekli çalışma gurubu tercih edilmiştir. Buna göre araştırmada, daha ön-
ceden amatör düzeyde kabak kemane icra eden ve THM notalarını deşifre edebilen 15 kişi çalışma grubu 
olarak belirlenmiştir.

1.1. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın nitel bölümünde kullanılan verilerin elde edilmesi amacıyla araştırmacı tarafından hazırla-
nan ve dört maddeden oluşan yapılandırılmamış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılandırılmamış görüşme 
formunda yer alan sorular aşağıda belirtilmiştir. 

1. Teke yöresi türkülerinin çalımında, kabak kemanede kullanılan en belirgin teknikler nelerdir?

2. Sağ ve sol el kullanımının bu teknikler açısından ilişkisi nasıldır?

3. Yöre türküleri, türleri bakımından (zeybek, teke zortlatması, gurbet) çalım teknikleri açısından ne 
gibi farklılıklar göstermektedir?

4. Çalışmada kullanılacak olan türkülerde ne gibi özellikler bulunmalıdır?

Deneysel kısımda ise katılımcıların ön test ve son test puanlarının değerlendirilebilmesi için, araştırmacı 
tarafından alan uzmanlarının da görüşleri alınarak Müzikalite ve teknik boyutları içeren toplam 9 madde-
den oluşan değerlendirme formu oluşturulmuştur.

1.2. Verilerin Analizi

Araştırmanın nitel kısmında, uzman kişilerle yapılan birebir görüşmelerden elde edilen kaydedilmiş ses 
dosyaları dinlenilerek, konuyla doğrudan veya paralellik taşıyan görüşler metinleştirilmiştir. Araştırma ko-
nusunun yörenin diğer çalgılarıyla da ilişkili olmasından dolayı, alınan görüşlerin sadece konuya yakın olan 
kısımları kullanılmıştır. Konuşma dilinden kaynaklanan cümlelerdeki bazı yapısal eksiklikler ve hatalar, 
cümlenin anlamı değişmeyecek şekilde düzeltilerek aktarılmıştır.

Müzikal analizin yapılabilmesi için eserler Mus2 yazılımı ile notaya alınmıştır. Yazılan notalar daha 
sonra Mus2’ye özel bir format olan symbTr formatına dönüştürülmüştür. Bu format, yazılan nota isimleri, 
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koma değerleri ve süre değerleri gibi eserlerin teknik boyutunu sayısallaştırarak tablolar halinde sunabil-
mektedir. SymbTr formatı ile elde edilen tablolar daha sonra SQL 2012 Management Studio veri tabanı 
yönetim programına aktarılmış ve burada geliştirilen kodlar yardımıyla nota kullanım sıklığı, tartımların 
kullanım sıklığı, ikili nota hareketleri, 3lü, 4lü, 5li, 6lı ve 7li nota gruplarının kullanım sıklığı yönünden 
analizleri yapılmıştır. SQL programı bu tarz yapılacak bir analizde kişi bazlı yapıma göre zaman tasarrufu 
sağlamakta ve güvenilir net sonuçlar verdiği için tercih edilmiştir.

Araştırmanın deneysel kısmında çalışmaya ait verilerin analizinde uygulanan deneysel işlem sonrası ön 
test-son test sonuçlarına göre iki değişken arasında anlamlı bir fark olup olmadığının tespit edilebilmesi için 
bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır. “Pratikte, ortalamalar arası manidarlık sınamasında z sınamasından 
çok t sınaması kullanılır. Aradaki tek fark z sınamasının çok büyük örneklem gruplar gerektirmesi ve örnek-
lem büyük olduğu için de normal dağılım özelliğini daha kolay yansıtması karşısında, t sınamasının daha 
küçük örneklem gruplar içinde de kullanılabilmesidir” (Kıncal, 2014: 211). 

2. Bulgular ve Yorum
Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin çalışma grubundan teke yöresi tavrına yönelik düşünceleri 

ve görüşleri alınmak istenmiş olup, “Teke Yöresi tavır özellikleri nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu 
bağlamda Çalışma grubuyla yapılan görüşmede tasarlanan sorulara alınan cevapların bazıları birebir kişi-
lerin ifadelerine göre örnek amaçlı yazılmıştır. Buna göre, Çalışma grubuna sorulan dört açık uçlu soruya 
ilişkin verilerden elde edilen örnekler, bulgular ve yorumlar şöyledir;

3.1. Kabak Kemane Eğitiminde Teke Yöresi Tavır Özelliklerine İlişkin Bulgular ve Yorum

3.1.1. Teke Yöresi Tavrına İlişkin Bulgular ve Yorum

1.soru “Teke yöresi türkülerinin çalımında, kabak kemanede kullanılan en belirgin teknikler nelerdir?” 
ya ilişkin uzman görüşleri şu şekildedir; 

Teke yöresi türkülerini çalmada kabak kemanede kullanılan en belirgin tekniklerin başında, bağlamanın 
mızrabıyla yaylı çalgı olan kemanenin yayının birleşmesi olduğunu düşünüyorum.  Teke bölgesine göre en 
özgün şey bağlı yaydan ziyade bağımsız kesik ve kısa yaylarla çalınmasıdır. Bu kısa yaylar bağlamaya ya 
da curaya eşlik etmesinde kaynaklanan bağlamanın mızrabına uymasını sağlayan bağlamada çırpma tabir 
edilen mızrabın aynı yaya döküldüğünü görüyoruz. Teke zortlatmalarında kullanılan o yapının çalınabilme-
si içinde kesik yaylara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bana göre en büyük özellik budur. Bir de çarpmalar 
çok fazla, birinci parmak mi ‘ye basarken sol-mi   fa ‘da tril yapması en büyük özellik. 

Bunlar yöresel tavrı da ortaya koyan şeyler. Bir kemaneyi dinlediğimizde kaydırma ve triller olduğu 
zaman ve üzerine kesik yaylar geldiği zaman anlıyoruz ki teke bölgesi müziği yapılıyor. Bir de her bölgenin 
kendine özgü müzik cümleleri var. Bu müzik cümlesini de kullandığınız zaman ortaya o yörenin geleneksel 
motifleri ortaya çıkıyor. Bana göre de dediğim gibi birincisi kesik yay, ikincisi çarptırma, tiril türü süsleme-
ler en belirgin özelliği olduğunu düşünüyorum. 

Kemane eğitiminde en önemli şey yayın tüm tellerde tamamen alıştırıldıktan sonra kesik yay olayını 
oturtabilmek için yöresel ritmik unsurların uygulanması gerekiyor diye düşünüyorum. 2/4’lük, 4/4’lüklerle 
yöresel parçaları öğrenme şansı yok. Mutlaka aksak usulleri bilmesi gerekiyor. Oradaki kısa ve kesik yay-
larla, her vuruşa bir yay çekmesi gerekiyor (K1).

Teke yöresinde kemane kullanımında bolca glissandoların olması ve kemanenin mızrabı yay ve dolayı-
sıyla o yayda üslubu çok rahat görüyorsunuz. Dolayısıyla teke yöresi tavrı dediğimiz şeyi o bölge insanın 
kabul ettiği hepimizin de işte farklılık budur başka yöre ile ayırt edici nokta, olay olarak gördüğümüz şeyler 
genel anlamda bol trilli, bol glissandolu şeyler. Birde uzun seslerden glissandolardan sonra hızlı geçişler, 
yani ezgilere o kadar hızlı ve seri bir geçiş var ki glissandodan sonra bir yavaşlama yok. Zortlatmalarda da 
her nota için bir yay çekildiği söylenebilir. Ayrıca ya bol tiril vardır ya da hızlıca bir durak ve ardından bir 
durak daha yapılır. Mesela tiz solden başlayan bir sesin do da ara durak verdiğini görürsünüz çalgılarda 
ya da genel anlamda. (K2).
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Teke yöresinde çok kaydırma var çok kullanılan bir şey kabak kemanede. Batının glissando dediği bizim 
kaydırma dediğimiz karakteristiği görüyoruz. İnsanların aklına şu gelebilir, “iyi de başka yerde de var kay-
dırma” var ama orası gibi değil. Ne farkı var işte geriye doğru bağlamada var ya bildiğimiz zeybek tezenesi 
alttan yukarıya doğru ama orijinalinde yukarıdan başlıyor, hisarlı Ahmet böyle çalıyor. Dolayısıyla bağla-
mada nasıl o tekniği söylüyorsak çeşitli bir tane de değil teknik var veya parmak curasında nasıl vurarak 
tarayarak çalmalar varsa dinlediğin zaman diyorsun bu olsa olsa Denizli, Burdur, Çameli o yörenin par-
mak curası ya da Fethiye’nin diyorsunuz. Kemanede de öyle bir şey var, kıvrak yaylar dinlediğinizde ba-
kıyorsunuz ki o yay kullanımı parmaktaki uygulamalar o yöreye has olan karakteristiği hissettiriyor (K3).

Eserlerde kullanılan en belirgin özellik tiril o tril özelliği ondan sonra gurbetlerde ki o glissando özelliği 
geçişler onun haricinde çarptırmalar nasıl çarptırma işte la-re çarptırması, la-mi çarptırması mi-sol çarp-
tırması bunları yoğun olarak özellikle sipside görüyoruz. Kabak kemane de diğer yöre enstrümanlarının 
çalım tarzından etkilenmiştir. Kabak kemaneyle çalınan eserlerde çok trilli ve süslemeli, yani süslemeli 
dediğim çarptırmalı re-mi-la ve sol seslerine sürekli çarptırma yöntemiyle sürekli kullanıyoruz (K4).

Uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda kabak kemane çalımına yönelik en belirgin tekniklerle ilgili, 
teke yöresinin en belirgin türlerinden biri olan teke zortlatmaları yani 9/16’lık eserlerde kesik ve neredeyse 
nota başına bir yay hareketi olduğu görülmüştür. Belirtilenler doğrultusunda eser çalımlarında glissando ve 
trillerin de ağırlıkta olduğu, diğer bir deyişle hızlı karakterli süslemelerin olduğu, bu süslemelerin ise La, 
Mi, Re, Fa ve Sol seslerinde oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bir diğer bulgu ise yörenin eserle-
rinde sıklıkla glissandoların bulunduğudur. 

2.soru “Sağ ve sol el kullanımının bu teknikler açısından ilişkisi nasıldır?” ya ilişkin uzman görüşleri 
şu şekildedir; 

Sol elde bizim olmazsa olmaz dediğimiz şeylerden biri dörtlü akort çünkü biz, mi sesini Anadolu’daki 
halk müziğinde hüseyni makamında güçlü olduğunu gördüğümüz zaman biz de birinci parmakla mi ’yi 
basacağız, tiril ve mi sol çarpması da yaptıracağız. Eğer mi açık tele gelirse onu alamıyoruz. Sol elde mi 
üzerindeki çarpmayı özellikle istiyoruz. Bunu teke bölgesi için özellikle söylüyorum. Tamamen bağlamanın 
mızrabına daha yakın olduğundan veya eşlik çalgısı genellikle cura olduğu için curayla uyum sağlaması 
açısından da böyle bir tavır oluşmuş olabilir. Teke zortlatmalarında özellikle bağlı nota yok diyebiliriz. Ge-
nel olarak teke zortlatmalarında “kesik” yay kırık havalarda da “karışık” yay hareketleri görüyoruz. (K1).

Bence teke yöresi türkülerinde, özellikle ritmik türkülerde sol elde, mi notasındaki tril hareketi dikkat 
çekicidir. Diğer yörelerdeki trillerden daha farklı ve kıvrak yapılan bir süsleme gibi düşünülebilir. Sağ elde 
de teke türkülerinde yani 9/16’lık türkülerde kesik ve kısa yay hareketleri duymaktayız (K3).

Sağ eldeki yay olayıda ritme göre zaten belli bir nasıl bağlamada böyle 9/16lık tavır özelliği oturmuşsa 
’’rımtıkı rımtıkı’’ derken kemane yayında da aynı şekilde önce bir ritme oturtma olayı var. Önce yayı bir 
ritme oturtuyoruz, sonra yayın o ritmine göre, sol el parmaklarını süslemelerle esere oturtmaya çalışıyoruz 
ve sağ elde teke ritminde her nota başına bir yay çekiliyor diyebilirim (K4).

Katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda sol elde mi notasında süsleme yapabilmek için akort sis-
teminin dörtlü aralıkla yapılması gerektiği, hali hazırda kullanılan ve kemane çalan kişilerin de kullandığı 
sistemin Türk Halk Müziği icrasında önemli olduğu vurgusu ortaya çıkmaktadır. Sağ ele yani yay kulla-
nımına ilişkin görüşlerde ise özellikle 9/16’ lık ölçü yapısına sahip olan türkülerde kısa yay hareketleri ve 
nerdeyse her notaya bir yay hareketinin düştüğü tespit edilmiştir.  

3.soru “Yöre türküleri, türleri bakımından (zeybek, teke zortlatması, kırık hava) çalım teknikleri açısın-
dan ne gibi farklılıklar göstermektedir?” ya ilişkin uzman görüşleri şu şekildedir; 

Zeybek çalarken hem uzun bağlı yay olduğunu görüyoruz hem de aynı bağlamadaki mızraplamanın 
taklidi gibi kesik yaylar olduğunu görüyoruz. İkisinin karışımından oluyor aslında. Yöredeki zeybekler teke 
yöresine has özellikler taşır, mesela Serenler Zeybeği hem dokuz zamanlı bir zeybek hem de kıvrak çalımıy-
la diğer zeybeklerden farklı yöreye has bir zeybek, bu sefer de yürük bir tavır kullanılır. Kırık havalarda 
da yine söylediğim mi süslemesi genellikle vardır diyebilirim çünkü zaten yörede diğer çalgılara da bakıl-
dığında çarptırmalı ve süslemeli motiflerin çok olduğunu görüyoruz. Mesela bir sipsi yürük türkülere eşlik 
ederken sürekli çarptırmalarla veya süslemelerle çalıyor (K1).
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Bir kere zaten teke yöresi deyince akla ilk gelen tür zortlatmalardır, onların da en önemli özelliği 9/16’lık 
olması ve dolayısıyla kıvrak türküler olması. Çalım olarak da hangi çalgıyla çalarsanız çalın hareketli bir 
tavır kullanılır. Dolayısıyla bu kemanede de geçerli olur. Zeybekleri ise kendine has olduğunu düşünüyo-
rum her yöre de olduğu gibi kendine has bir karakteri var. Avşar Zeybeği ve Serenler buna en güzel örnek 
bence. Avşar Zeybeğinde bol çarptırma ve glissando varken, Serenlerde kıvrak, hareketli bir yapı var dola-
yısıyla yay hareketleri de kıvrak olmalı (K2).

Öncelikle teke yöresindeki bütün türkülerin kemaneyle çalımını bulmak ya da birinden dinleyebilmek 
mümkün değil. Bu türkülerdeki yöre tavrını eğer kemane çalan bir ustadan, kaynaktan dinleyemediysek 
onun yerine zurna, sipsi veya cura icracılarından dinleyip o tavrın yansıtılması gerek diye düşünüyorum. 
Bir Serenler Zeybeği mesela diğer zeybeklere göre daha kıvrak bir zeybek ve yay kullanımı da kıvrak olur 
yoksa o tavrı veremeyiz. Teke Zortlatmalarında da bu şekilde türkülerin 9/16 olmasından dolayı da zaten 
hareketli bir tavır gerekli (K4).

Yöredeki Gurbetler ve bazı kırık havalar hariç neredeyse Zeybekler bile yürük bir yapıda. Serenler 
zeybeğine baktığımızda bunu görebiliriz veya Feracemi Al İsterim türküsü. Teke Zortlatmalarına ve Kırık 
Havalara baktığımızda da yine yürük bir yapı görmekteyiz. Yine yörede bolca kıvrak çarptırmalar ve süs-
lemeler var (K5).

Yöre türkülerinin uzun havaları (gurbet), kırık havalar ve bazı zeybekleri hariç neredeyse çoğunun kıv-
rak yay hareketleriyle, nota başına veya iki notaya bir düşen yay hareketleriyle çalınabileceği ve çarptırma 
gibi süsleme hareketlerinin kullanıldığı görüşler doğrultusunda belirlenmiştir. Özellikle kendi türünde “Se-
renler Zeybeği” nin öne çıktığı tespit edilmiştir.

4.soru “Çalışmada kullanılacak olan türkülerde ne gibi özellikler bulunmalıdır?” ya ilişkin uzman gö-
rüşleri şu şekildedir; 

Karma değil de basitten karmaşığa doğru gitmesi lazım. Bunda da nedir? 2/4’lük tam aksak olmayan 
türkülerden başlanır. Burada yörenin o çarpmalarıyla, trillerle ilgili yerlerde yavaş yavaş kazanımlar elde 
edilir. Öğrenciye uygulanacağı zaman aksak olmayan 2/4 ve 4/4’lük eserler tercih edilmeli. Öğrenci hem 
yayda zorlanmaz hem de asıl kapması gereken sol eldeki yöresel teknikleri kapması sağlanabilir. En son 
da yöreye ait zeybek ve teke zortlatması yani 9/16’lık vurguların olduğu türkülerin olması da iyi olacaktır 
(K1).

Bütün yöreyi kapsayan bir repertuar seçilmeli zeybek, teke zortlatması ve kırık hava gibi. En azından 
birer örnek çalışmada kullanılmalı diye düşünüyorum (K2).

Yörede çalınan türkülerin türleri tespit edilmeli ve her türden örneğin “zeybek, zortlatma vb..” gibi eserler 
ona göre seçilmeli. Yörenin en belirgin yani tavrını ortaya çıkaran türküler özellikle tercih edilmeli (K4).

En başta 9/16’lık eserler ve teke yöresinin diğer türlerinden mutlaka konulmalıdır. Zeybeklerden ve 
Kadın Oyun havalarından 9/8, 2/4 ve 4/4 eserlerden de konulması, işte teke zeybekleri dediğimiz türküler 
de aynı şekilde çalışmanın niteliğini artırır diye düşünüyorum (K5). 

Soruya ilişkin bulgular doğrultusunda yöreye ait her türden türküye yer verilmesi gerektiği görüşüne 
ulaşılmıştır. Bu eserlerin, farklı ritim yapılarına ve formlarına sahip olması ve özellikle yörenin karakteris-
tik özelliğini gösteren türkülerin seçilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 

3.1.2. Araştırmada Kullanılan Eserlerin Müzikal Yapılarına İlişkin Bulgular ve Yorum

3.1.2.1.Çek Deveci Eserinin Müzikal Özellikleri

Yapılan nota kullanım sıklığı analizleri sonucunda, en sık kullanılan notanın Re5 notası olduğu(N=22), 
bunu takiben Mi5(14), Fa5(12), Do5(8), La4(6), Sol5(4) ve Si4b2(2) notalarının geldiği tespit edilmiştir. 
Buna göre bu eserde sık kullanılan nota Re5, en az sıklıkla kullanılan nota ise Sib4b2 notasıdır. 

Eser içerisinde en sık kullanılan süre değeri On altılık ’tır(n=44). Bunu takiben otuz ikilik(n=16), ve 
Sekizlik(n=8) süre değerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Eser içerisinde en sık kullanılan ezgisel hareket Mi5 notasından Fa5 notasına olmuştur (12 Kez). Bunu 
takiben Fa5-Re5(6 Kez), Re5-Mi5(6 Kez) şeklinde giderken buna karşın en az sıklıkla kullanılan ezgisel 
hareket ise Re5-La4 notaları arasında olmuştur. Bu sonuçlara bakılarak eserin seyrinin genelde dizisinin 
orta bölgesinde yaygın kullanıldığı söylenebilir. 

Motif analizleri sonucunda; Re5-Mi5-Mi5-Re5 ve Mi5-Mi5-Re5-Do5 dörtlü nota kalıbı (4 Kez) ve La4-
Mi5-Re5 üçlü nota kalıbı (4 Kez) olacak şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. 

3.1.2.2.Serenler Eserinin Müzikal Özellikleri

Yapılan nota kullanım sıklığı analizleri sonucunda, en sık kullanılan notanın Re5 notası olduğu(N=50), 
bunu takiben Do5(27), Si4(14), Mi-Sol5(12), Sol4(11), Fa5(8), La4-Fa5d4-La5(4), Si4b2(1) notalarının 
geldiği tespit edilmiştir. Buna göre bu eserde sık kullanılan nota Re5, en az sıklıkla kullanılan nota ise 
Sib4b2 notasıdır.

Eser içerisinde en sık kullanılan süre değeri Otuz ikilik ’tir(n=65). Bunu takiben On altılık(n=45), ve 
Altmışdörtlük(n=34) ve Sekizlik (3) süre değerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Eser içerisinde en sık kullanılan ezgisel hareket Re5 notasından Do5 notasına olmuştur (27 Kez). Bunu 
takiben Do5-Re5(26 Kez), Re5-Si4b2(14 Kez)şeklinde giderken buna karşın en az sıklıkla kullanılan ez-
gisel hareket ise La4-Si4b2, Si4b2-Sol4, Re5-Sol5, Do5-La4, Sol4-La4(1 Kez) notaları arasında olmuştur. 
Bu sonuçlara bakılarak eserin seyrinin genelde dizisinin orta ve tiz bölgelerinde yaygın kullanıldığı söyle-
nebilir.

Motif analizleri sonucunda; Re5-Do5-Re5-Do5-Re5-Do5-Re5-Do5-Re5-Si4 onlu nota kalıbı (5 Kez) 
ve Sol4-Re5-Si4-Sol4-Re5-Si4-Re5 yedili nota kalıbı (4 Kez) olacak şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. 

3.1.2.3.Yayla Yolları Eserinin Müzikal Özellikleri

Yapılan nota kullanım sıklığı analizleri sonucunda, en sık kullanılan notanın La4 notası olduğu(N=32), 
bunu takiben Re5(16), Do5(13), Sol4-Si4b2(6), Mi5(5), Fa5(4), Sol5(1) notalarının geldiği tespit edilmiş-
tir. Buna göre bu eserde sık kullanılan nota La4, en az sıklıkla kullanılan nota ise Sol5 notasıdır.

Eser içerisinde en sık kullanılan süre değeri On altılık ’tır(n=61). Bunu takiben Sekizlik(n=22) süre 
değerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Eserin saz bölümünde bu Nota sürelerinin haricinde bir süre değeri 
kullanılmamıştır. 

Eser içerisinde en sık kullanılan ezgisel hareket La4 notasından La4 notasına olmuştur (26 Kez). Bunu 
takiben Do5-Re5(13 Kez), Re5-Do5(10 Kez)şeklinde giderken buna karşın en az sıklıkla kullanılan ezgisel 
hareket ise Sol5-Mi5, Re5-Mi5, Mi5-Sol5(1 Kez) notaları arasında olmuştur. Bu sonuçlara bakılarak eserin 
seyrinin genelde dizisinin orta ve tiz bölgelerinde yaygın kullanıldığı söylenebilir. 

Motif analizleri sonucunda; La4-La4-La4(4 Kez), Do5-Re5-Do5(6 Kez), Do5-Re5-Si4b2(4 Kez), Re5-
Do5-Re5(4 Kez) ve La4-La4-La4-LA4, Re5-Do5-Re5-Do5, Do5-Re5-Do5-Re5(4 Kez) olacak şekilde kul-
lanıldığı tespit edilmiştir.

3.1.2.4.Şu Dirmil’in Çalgısı Eserinin Müzikal Özellikleri

Yapılan nota kullanım sıklığı analizleri sonucunda, en sık kullanılan notanın Si4b2 ve Do5 notaları ol-
duğu(N=11), bunu takiben Re5-La4(10), Mi5(8), Fa5(6), Sol4(4) notalarının geldiği tespit edilmiştir. Buna 
göre bu eserde sık kullanılan nota Si4b2-Do5, en az sıklıkla kullanılan nota ise Sol4 notasıdır.

Eser içerisinde en sık kullanılan süre değeri On altılık ’tır(n=32). Bunu takiben Otuz ikilik(n=16), Se-
kizlik(n=9) ve Dörtlük (n=3)süre değerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Eser içerisinde en sık kullanılan ezgisel hareket Si4b2 notasından Do5 notasına olmuştur (7 Kez). Bunu 
takiben Mi5-Fa5(6 Kez), Do5-Si4b2(6 Kez)şeklinde giderken buna karşın en az sıklıkla kullanılan ezgisel 
hareket ise Re5-Re5, Sol4-Si4b2(1 Kez) notaları arasında olmuştur. Bu sonuçlara bakılarak eserin seyrinin 
genelde dizisinin orta bölgelerde yaygın kullanıldığı söylenebilir. 
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Motif analizleri sonucunda; Re5-Do5-Re5-Do5, Re5-Si4b2-Do5-Si4b2 ve Mi5-Fa5-Mi5-Fa5 olacak şe-
kilde kullanıldığı tespit edilmiştir. 

3.2. Kabak Kemane Eğitimide Teke Yöresi Tavrının Öğretimi İçin Geliştirilen Etütlerin 
Uygulanabilirliğine İlişkin Bulgular ve Yorum

3.2.1.Etütlerin Müzikalite Açısından Uygulanabilirliğine İlişkin Bulgular ve Yorum 
Tablo 1. Çalgıdan Nitelikli Ton Elde Edebilme Becerisine Yönelik Ön Test ve Son Test Ortalama puanlarının t-Testi 

Sonuçları

Ölçüm(Madde 1) N Ortalama Standart Sapma t p

Ön Test 15 2,4750 ,38 29,801* ,000

Son Test 15 4,5250 ,36

Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Çalgıdan Nitelikli Ton Elde Edebilme” madde-
sine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 1. de verilmiştir. Buna göre, çalışma grubunun ön test 
ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (t=29,801*, p<0.05). Sayı ortalamaları 
dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde artış olduğu 
görülmektedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların çalgıdan nitelikli ton elde edilme 
becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Eseri Bir Bütün İçerisinde Seslendirebilme Becerisine Yönelik Ön Test ve Son Test Ortalama puanlarının 
t-Testi Sonuçları

Ölçüm(Madde 2) N Ortalama Standart Sapma t p

Ön Test 15 3,0250 ,26 47,819* ,000

Son Test 15 4,7750 ,23

Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Eseri bir bütün içerisinde seslendirebilme” mad-
desine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 2. de verilmiştir. Buna göre, çalışma grubunun ön 
test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=47,819*, p<0.05). Sayı ortalamaları 
dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde artış olduğu 
görülmektedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların eseri bir bütün içerisinde seslendi-
rebilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Eseri Doğru Bir Entonasyon İçerisinde Seslendirebilme Becerisine Ön Test ve Son Test Ortalama puanları-
nın t-Testi Sonuçları

Ölçüm(Madde 3) N Ortalama Standart Sapma t p

Ön Test 15 2,4000 ,27 27,250* ,000

Son Test 15 4,6000 ,22
Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Eseri doğru bir entonasyon içerisinde seslendi-

rebilme” maddesine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 3. te verilmiştir. Buna göre, çalışma 
grubunun ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=27,250*, p<0.05). Sayı 
ortalamaları dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde 
artış olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler, hazırlanan teknik çalışmaların eseri doğru bir entonasyon 
içerisinde seslendirebilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Eseri Yöresel Özelliklerine Uygun İcra Edebilme Becerisine Yönelik Ön Test ve Son Test Ortalama puanla-
rının t-Testi Sonuçları

Ölçüm(Madde 4) N Ortalama Standart Sapma t p

Ön Test 15 1,3750 ,31 45,025* ,000

Son Test 15 4,7250 ,17
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Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Eseri yöresel özelliklerine uygun icra edebilme” 
maddesine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 4. te verilmiştir. Buna göre, çalışma grubunun 
ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=45,025*, p<0.05). Sayı ortalama-
ları dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde artış olduğu 
görülmektedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların eseri yöresel özelliklerine uygun 
icra edebilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

3.2.2.Etütlerin Teknik Açıdan Uygulanabilirliğine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Tablo 5. Eserdeki Tartımları Doğru Seslendirebilme Becerisine Ön Test ve Son Test Ortalama puanlarının t-Testi 
Sonuçları

Ölçüm(Madde 5) N Ortalama Standart Sapma t p

Ön Test 15 2,1000 ,15 82,919* ,000

Son Test 15 4,9250 ,10

Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Eserdeki tartımları doğru seslendirebilme” mad-
desine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 5. de verilmiştir. Buna göre, çalışma grubunun ön 
test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=82,919*, p<0.05). Sayı ortalamaları 
dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde artış olduğu 
görülmektedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların eserdeki tartımları doğru seslendi-
rebilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 6. Sağ El, Sol El Eş Güdümünü Uyum İçerisinde Yapabilme Becerisine Yönelik Ön Test ve Son Test Ortalama 
Puanlarının T-Testi Sonuçları

Ölçüm(Madde 6) N Ortalama Standart Sapma t p
Ön Test 15 2,9500 ,15 37,679* ,000

Son Test 15 4,8000 ,15

Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Sağ el, sol el eş güdümünü uyum içerisinde ya-
pabilme” maddesine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 6. da verilmiştir. Buna göre, çalışma 
grubunun ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=37,679*, p<0.05). Sayı 
ortalamaları dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde artış 
olduğu görülmektedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların sağ el, sol el eş güdümünü 
uyum içerisinde yapabilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 7. Eserde Yer Alan Süsleme Tekniklerini Doğru Seslendirebilme Becerisine Yönelik  Ön Test ve Son Test Orta-
lama puanlarının t-Testi Sonuçları

Ölçüm(Madde 7) N Ortalama Standart Sapma t p

Ön Test 15 1,5000 ,18 45,207* ,000

Son Test 15 4,7250 ,19
Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Eserde yer alan süsleme tekniklerini doğru ses-

lendirebilme” maddesine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 7. de verilmiştir. Buna göre, ça-
lışma grubunun ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=45,207*, p<0.05). 
Sayı ortalamaları dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde 
artış olduğu görülmektedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların eserde yer alan süsleme 
tekniklerini doğru seslendirebilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 8. Eseri Doğru Bir Artikülasyonla Seslendirebilme Becerisine Yönelik Ön Test ve Son Test Ortalama puanla-
rının t-Testi Sonuçları

Ölçüm (Madde 8) N Ortalama Standart Sapma t p

Ön Test 15 2,4000 ,28 58,394* ,000

Son Test 15 4,6750 ,26
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Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Eseri doğru bir artikülasyonla seslendirebilme” 
maddesine ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 8. de verilmiştir. Buna göre, çalışma grubunun 
ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=58,394*, p<0.05). Sayı ortalama-
ları dikkate alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde artış olduğu 
görülmektedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların eseri doğru bir artikülasyonla ses-
lendirebilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 9. Yay Tekniklerini Doğru Kullanabilme Becerisine Yönelik Ön Test ve Son Test Ortalama puan-
larının t-Testi Sonuçları

Ölçüm(Madde 9) N Ortalama Standart 
Sapma

t p

Ön Test 15 2,8000 ,31 35,558* ,000

Son Test 15 4,9250 ,15

Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışma grubunun “Yay tekniklerini doğru kullanabilme” maddesine 
ilişkin başarı puanlarının t-Testi sonuçları tablo 9. da verilmiştir. Buna göre, çalışma grubunun ön test ve 
son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (t=35,558*, p<0.05). Sayı ortalamaları dikkate 
alındığında, Ön test ve Son Test başarı puanları arasında son test sonuçları lehinde artış olduğu görülmek-
tedir. Elde edilen verilere göre, hazırlanan teknik çalışmaların eserde yer alan yay tekniklerini doğru kulla-
nabilme becerisine ilişkin başarı düzeyini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

3. Sonuç ve Öneriler

4.1. Sonuç

• Teke Yöresi Türkülerinin Teke Zortlatmaları, Kırık Havalar, Gurbetler ve Zeybekler olmak üzere 
dört ana türde yoğunlaştığı görülmektedir. 

• Teke Zortlatmalarının ve Kırık Havaların kabak kemane ile çalımında, bağlamada kullanılan mızrap 
hareketlerinin kabak kemanedeki yay kullanımına bire bir olarak aktarılması öne çıkmaktadır. Bu 
sebepten dolayı, sağ elde yay kısa ve vurgulu (marcato) olarak kullanılmaktadır.

• Özellikle teke ve kırık havalarda la, re, mi ve sol seslerinde ağırlıklı olarak çarpma ve süslemelerin 
kullanıldığı görülmektedir.

• Teke Yöresi Zeybeklerinde ise bağlı yay kullanımına rastlanmaktadır. Ancak Serenler Zeybeği ve 
Feracemi Al İsterim gibi bazı zeybeklerde ezginin kıvrak yapısını yansıtabilmek için sağ elde yay 
ağırlıklı olarak kısa ve vurgulu olarak kullanılmaktadır.

• Araştırma kapsamında Teke Yöresi kabak kemane eğitiminde kullanılacak olan eserlerinin seçimin-
de basit eserlerden (2/4, 4/4) başlayarak daha karmaşık eserlere (9/8, 9/16) geçilmesinin gerekliliği 
vurgulanmıştır.

• Ön Test-Son Test veri analizleri incelendiğinde, araştırmacı tarafından hazırlanan etütlerin çalışma 
grubuna uygulanması sonucunda müzikalite ve teknik boyutlarında başarı düzeyinin yükseldiği tes-
pit edilmiştir.

• Müzikalite ve Teknik boyutları olmak üzere iki ana çerçevede ele alınan çalışmanın bu becerilerine 
yönelik yapılan ölçümde ortaya çıkan sonuçlara göre, oluşturulan etütlerin, Teke Yöresi kabak ke-
mane eğitimine katkı sağladığı soncuna ulaşılmıştır. 

4.2. Öneriler

• Teke Yöresi türkülerinin yöresel özelliklerine uygun çalınabilmesi için, türlere göre etütlerin oluş-
turulması ve bu etütlerin metotlaştırılmasının, kabak kemane eğitimine yönelik bu konuyla ilgili 
açığın giderilmesi açısından önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.
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• Çalışmada kullanılan yöntemin, diğer Teke Yöresi çalgılarının öğretimine de uyarlanmasının yöre 
kültürünün sistematik öğretimi ve doğru aktarımı açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

• Genel olarak Türk Halk Müziği çalgılarının öğretimindeki metot yetersizliği göz önünde bulundu-
rulduğunda, çalışmada yapılan etüt uygulamasının diğer yörelerdeki çalgıların öğretimine de uyar-
lanmasının Türk Halk Müziğinin gelişimi açısından gerekli olduğu önerilmektedir.

• TRT repertuarında bulunan THM eserlerinin nota yazımları dikkate alındığına sadece vokal ya da 
bağlama ile icraya yönelik olduğu görülmektedir. Repertuarda yer alan eserlerin, diğer halk müziği 
çalgılarının da teknik özelliklerine göre yeniden yazılmasının Anadolu kültürünün eksiksiz yaşatıl-
ması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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KARS “ARPAÇAY” DÜĞÜN MÜZİĞİ VE GELENEKLERİ

Kutup Ata TUNCER, Zafer KILINÇER

Özet
Yapılan araştırmada, Kars ilinin Arpaçay ilçesinde yaşayan halkın müzik aracılığı ile yaşatmış oldukları 

kültürü ve kültürel kimliği yansıtan müzik öğeleri, gözlemler ve görüşmeler sonucunda değerlendirilmiştir. 
Yapılan gözlemler; düğünler, kına geceleri ve yerel eğlenceler gibi Arpaçay’da yaşayan halkın müzik kül-
türlerinin yansımalarını görebileceğimiz alanlarda yapılmıştır. Çalışmada Arpaçay’da yaşayan insanların 
kültürel kimliklerini temsil eden müziksel uygulamaların, gözlemler ve görüşmeler sonucunda değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır.

Müzik, toplumsal kimliğin en dikkat çekici öğelerinden biri olduğu için, müzikologlar açısından da dai-
ma Etnisite ve kültürel kimlik kavramlarıyla birlikte algılanmak ve açıklanmak durumundadır. Bu nedenle, 
araştırmada Arpaçay’da yaşayan insanların düğün müziği uygulamaları incelenirken, Kars kültürünün ve 
etnisitesinin, yaşatılan yöre müzikleri üzerindeki etkisinden yola çıkılmıştır.

Araştırmada, Kars halk müziklerinin, halk şarkılarının geleneksel ezgilerinden esinlenilerek yeniden 
düzenlenmiş hali olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca, Arpaçay’da yaşayan yöre halkının düğün müziklerinde 
Nihavent ve Kürdi gibi basit ve bileşik makamların kullanıldığı, müzik icralarında kullanılan Garmon, Na-
gara ve Tar gibi çalgıların da kültürlerinin bir parçası olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra düğün müzik-
lerindeki en önemli oyun türünün Ardahan Barı ve Azeri (Kafkas) Halayı olduğu ve daha çok Anadolu’da 
yer alan halay veya halk oyunu olarak tanımladığımız oyun türüne benzediği anlaşılmaktadır. Oyunlarda 
görülen ritimlerin ise “6/8” ve “12/8’lik” düzenlerle meydana geldiği; bu oyunların da yine Garmon, Naga-
ra ve Tar gibi çalgılarla raks edildiği görüşme ve gözlemlerle saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kars, Arpaçay, Düğün Müziği, Gelenek, Kültür.

KARS “ARPAÇAY “ WEDDİNG MUSIC AND TRADITIONS

Abstract
In this research, the music elements reflecting the culture and cultural identity of the people living in 

Arpaçay district of Kars were evaluated as a result of observations and interviews. Observations made; 
weddings, henna nights and local entertainments such as reflections of the music culture of the people living 
in Arpaçay. The aim of this study is to evaluate the musical practices representing the cultural identities of 
people living in Arpaçay through observations and interviews.

Since music is one of the most remarkable elements of social identity, it has to be perceived and ex-
plained together with the concepts of ethnicity and cultural identity. For this reason, while the wedding 
music practices of the people living in Arpaçay were examined, the effect of Kars culture and ethnicity on 
the local music was taken into consideration.

In the study, it is observed that Kars folk music is a reorganized version inspired by the traditional mel-
odies of folk songs. In addition, it was observed that simple and compound maqams such as Nihavent and 
Kürdi were used in the wedding music of the local people living in Arpaçay and that instruments such as 
Garmon, Nagara and Tar used in music performances were a part of their culture. In addition, it is under-
stood that the most important genre in wedding music is the Ardahan Bar and the Azeri (Caucasus) Halay, 
and it is more similar to the type of play we define as the halay or folk dance in Anatolia. The rhythms seen 
in the dances are composed of “6/8” and “12/8” orders; it was also determined that these dances were also 
played with instruments such as Garmon, Nagara and Tar.

Keywords: Kars, Arpaçay, Wedding Music, Tradition, Culture.
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1. Giriş

2020’li yıllara yaklaştığımızda, dünya kültürlerinin birbirlerine teknoloji ve internet aracılığıyla bağlı 
oldukları durumu iyiden iyiye kabullenilmiş bir gerçeğe dönüşmüştür. Bu durum, toplumların birbirleriyle 
kaynaşmaları, alış veriş yapmaları ve seyahat özgürlüklerinde bir hareket kabiliyeti oluşturması gibi pek 
çok olanağı beraberinde sağlamıştır. Bununla birlikte bir takım olumsuzlukları da ortaya çıkarmıştır. Örne-
ğin, toplumlar veya kitleler arasında meydana gelen mücadeleler de artık ya sosyal medya ya da televizyon 
gibi uluslararası medya mecraları üzerinden yapılmaktadır. 20. yüzyıl ve gerisine doğru gittikçe karşımıza 
çıkan o kanlı ve toplu savaşlar, günümüzde yerini bu tür mücadelelere bırakmıştır. Buna rağmen, bu yüz-
yılın ilk çeyreğine yaklaşırken bile dünya geneline bir göz atarsak, toplumlarda hala milli duyguların ve 
tarihten gelen o aidiyet ruhuna bağlılığın resmini görebiliriz. Bunun sebepleri neler olabilir diye sorarsak, 
sosyolojik bağlamda karşımıza ilk olarak toplumların halen devam ettirdikleri ve sürdürdükleri gelenekler 
ve alışkanlıklar çıkmaktadır. Dil, din, kültür, toplumsal bellek, üretim, sanat ve insana özgü pek çok olgu, 
geleneğin kimlik kazanmasında ve süregelmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Toplumsal bellek kavramı, 
özellikle insan zihninde ve davranışlarında öne çıkan ve toplumu geçmişten geleceğe bağlayan bir kodlar 
bütünüdür. Bu kodlardan biri sanatın bir kolu olan müziktir. Müzik, etnomüzikolojik anlamda evrensel 
sayılmasa bile, sosyolojik bağlamda geleneksel bir ortak davranışın simgesidir. Özellikle nesillerin deva-
mının sağlandığı evlilikler ve aile olma olgusu, karşı konulamaz bir içtepidir. Bu nedenle evlilikler, her 
toplumda kutlanılmayı hak gören bir olgudur. Evliliklerin bir törenle, yakınların katılımı ve şahitlerin hu-
zurunda yapılarak kutlanılmasına düğün denilmektedir. Düğünler her toplumda farklı kutlanmakta, ancak 
aynı duygularla icra edilmektedirler.

Türklerde aile en önemli kültür unsurlarından biri sayılmaktadır. Düğün merasimleri ise bir evladın 
kendi ailesini oluşturmasında ilk adımdır. Evlilik için yapılan düğünler dışında Türklerin İslamiyet’i kabu-
lünden sonraki süreç için sünnet törenleri de düğün şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle sosyolojik açıdan 
son derece öneme haiz olan düğün, aynı zamanda eğlence kültürünün bir parçası olarak, insanların güzel 
zaman geçirdikleri şenlik alanlarına dönüşmektedir. Düğünlerde yemekler verilmekte, şarkılar söylenmekte 
ve çeşitli oyunlar düzenlenmektedir. Toplumun her sınıfından insanların katılımı söz konusu olan düğünler, 
bu yapısı ile Türk toplumunda kaynaştırıcı bir özelliğe de sahiptir (Berber, 2009). 

Düğünlerde gerçekleştirilen faaliyetler eğlence unsuru olmasının yanı sıra askeri becerilerin de ortaya 
koyulduğu oyunlara dönüşebilmektedir (Berber, 2009). Özellikle Kafkas Halk Oyunlarının Anadolu’da gö-
rüldüğü yerlerde bu yapıda olan düğünlere sıklıkla rastlanmaktadır. Araştırmanın konusunu oluşturan Kars 
“Arpaçay” yöresi, bu anlamda doğru bir saha olma özelliğine sahiptir.

Kars’ta gerçekleştirilen bir düğünde bıçak atma sahnesi. Ayrıca ateş dansı da uygulanmaktadır.

2. Kars “Arpaçay” Düğün Geleneği ve Özellikleri
Kars ili, Türklerin Anadolu’ya ilk defa 11. yüzyılda girdiği bölgede ve bugünkü sınırlarımıza göre Ana-

dolu’nun kuzeydoğusunda yer alan bir bölümdedir. Anadolu’ya yerleştikten sonra gerek Selçuklu gerek Os-
manlı gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş mücadelesinde dahi her zaman stratejik bir öneme 
sahip olmuş, Kars halkı da bu önemi geleneklerine sahip çıkarak sürdürmüştür. Kars, aynı zamanda karma-
şık bir kültür koridorunda yer almaktadır. Kozmopolittik yapısıyla Kars demografisi, Kafkasya’dan gelen 
ciddi bir göçle yapılanmıştır. Günümüzde Terekeme (Karapapak) denilen Kafkas (Azeri) halkı Kars’ın 
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geneline yayılmış bir durumdadır. Dolayısıyla Kars ve Azeri kültürü, hem sosyolojik açıdan hem de burada 
yaşayanlar için bir bütün olarak düşünülebilir.

Kars, Kafkaslara kadar uzanan bir kültür koridorunda yer almaktadır.
Arpaçay ilçesinin saha olarak seçiminde, bu araştırmada sonuca varılmak istenen Azeri müzik kültürü 

ve yapısını ortaya koyacak olan belirtiler göze çarpmaktadır. Arpaçay’da yapılan düğünlerde ise kullanılan 
çalgıların, müzik ve dans formunun Kars’takilerle benzerlik taşıdığı görülmektedir. Hatta bölgede kullanı-
lan konuşma diline (ağız) örnek vermek gerekirse; Karslı Terekemelerde kelime başında g- > y- değişmesi 
önemli bir yer tutmaktadır. Onu gördüm > onu yordum, onu görürsen > onu yörürsen; Bu durum, Kars 
Azeri ağzında da (daha çok Arpaçay yöresinde) görülmektedir (Sevinçli, 2017). Kullanılan dil, lehçe, ağız 
gibi araçlar, kültürlerarası durum göstergeleri açısından önemli bir kıstastır. Dolayısıyla Arpaçay, kültür 
çalışmaları bağlamında Kars ilini anlamak için yeterli bir çalışma sahası olabilir.

3. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
Kars “Arpaçay” düğün geleneği ikiye ayrılmaktadır:

1. Kına Gecesi Etkinlikleri

2. Düğün Günü Etkinlikleri

Azerbaycan ve Anadolu`nun her bölgesinde, özellikle de Doğu Anadolu’da yapılan kına gecesi ve o 
gecede oynanan oyunlar, yapılan eğlenceler birbirine çok benzemektedir. Her iki yörede genellikle kına 
kız evinde yapılan düğünün ilk günü veya düğünden bir gün önce yapılır. Her iki yörede genellikle kına 
kız evinde yapılan düğünün ilk günü veya düğünden bir gün önce yapılır (Memmedova, 2017). Hem 
Azerbaycan, hem de Anadolu yöresinde kına gecesinden önce hazırlıklar yapılır ve oğlan tarafından ka-
dınlar ve kızlar toplanarak akşam veya gece vakti kız evine kına yakmağa giderler. Kız ve erkek evinden 
en yakın akrabalar, komşular o gece bir araya gelip çeşitli eğlenceler yapar, maniler söyleyip eğlenirler 
(Memmedova, 2017) 

Kına gecelerinde bu yörede en göze çarpan Şah Kaldırma geleneğidir. Şah kaldırma geleneği, bu kültü-
rel birikimin yoğun olarak görüldüğü geleneklerden biridir. Bu gelenek, bugün Kars-Ardahan bölgesinde 
Karapapak Türkleri (Terekeme) tarafından sürdürülmekte olan bir düğün geleneğidir (Altunsabak, 2016). 
Kız ve oğlan evlerinde ayrı ayrı hazırlanan “Şah”70 cm uzunluğunda ve ağaç görünümünde 7 veya 9 daldan 
oluşur. En son düğün kimin evinde yapılmışsa bir sonraki düğüne kadar da orada saklanır. Şah, düğünlerde 
meyve, şeker, çikolata, kuruyemişler belli bir usule göre süslenir. Oğlan şahı ve kız şahı olmak üzere iki şah 
bezenir. Oğlan şahının masraflarını damadın sağdıcı, kız şahının masraflarını ise kız sağdıcı karşılar. Bu şah 
kaldırma geleneği bolluğu ve bereketi sembolize etmektedir.

Düğünlerde en göze çarpan, düğünlerin bu kültürde eğlence ile ifade edilmesidir. Müzik ve oyun (dans-
lar) ile bir takım mizansenler (bıçak atma, ateş yakma) düğünlerin önemli kısımlarıdır. Türklerin askeri 
becerilerini düğünlerde mizansen olarak kullanmaları bu kültürün en belirgin özelliklerinden biridir. 
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Kars “Arpaçay” Terekeme düğünlerinde oynana oyunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Tekli Oynanan Oyunlar (Mizansenler)

2. Çiftli Oynanan Oyunlar (Azeri müzikleri eşliğiyle)

3. Barlar (Ağır bar, Düzbar, Tersbar, Çift Tamzara…)

4.  Kafkas Oyunları (Toplu olarak yapılan)

Bu oyunlara eşlik eden müzikler, genellikle 6 vuruşlu ve 2 zamanlı ritimlere sahip olan müziklerdir.

Bu yörede kullanılan çalgılar ise;

1. Garmon (Harmony): Akordiyonun küçüğü olup Kafkasya’da kullanılan çeşide sahip bir çalgıdır.

2. Nagara (Nakkare): Vurmalı bir çalgı olup Azerbaycan’da çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

3. Tar (Tel): Telli bir çalgı olup dut ağacından yapılmaktadır. Kars’ta, Nahcivan’da ve Azerbaycan’da 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanılan müzikler yine Azeri etkili olup genellikle Nihavent, Kürdi ve Acem ağırlıklı makamlara 
(muğam) sahiptirler.

Arpaçay düğün geleneği içerisinde bulunup, günümüzde icra edilmeyen ve 20. yüzyıl ortalarından itiba-
ren kaybolmaya yüz tutmuş diğer türler ise şu şekilde tanımlanabilir:

1. Kars Zeybeği, Kars Halayı ve Semahlar.

2. Kars Zeybeği, bir kadın ve bir erkekle oynanır.

3. Kars’ın Bektaşi geleneğine sahip olan köylerinde 5/8‘lik ritimlerle derlenmiş türküler mevcuttur.

4.  Âşıklık geleneği Kars’ta çok ön plandadır. Çobanoğlu, Alyansoğlu gibi pek çok halk ozanı, eski 
Kars düğünlerine misafir sanatçı olarak davet edilmiştir.

5. Eskiden Kars’ta yayın yapan ve daha sonra kapanıp Erzurum’da yayın hayatına devam eden TRT, 
bu âşıklardan pek çok eseri kayıt altına almıştır.

4. Sonuç ve Değerlendirmeler

1. Kars ve Arpaçay, düğün geleneği açısından pek çok ortak noktaya sahiptir.

2. Kars ve Arpaçay’ın düğün kültürü, ulusal bir görgü üzerinden değer kazanmıştır.

3. Düğün geleneği, Kafkaslardan etkilenerek gelişmiş, hatta bünyesinde halen Orta Asya Türk kültü-
rünü barındırmaktadır.

4. Kars müzik yapısı, ritim ve makam açısından ortak bir müzik diline sahipken; türler açısından kar-
maşık ve çok iç içe geçmiş bir dokuya sahiptir.

5. Kars’ta düğünler, halk için çok özel bir konuma sahip; bu da kültürün korunmasına vesile oluyor.

6. Kars ve Arpaçay’da düğünler, hem müzik hem de halk oyunuyla birlikte icra ediliyor. İcra edilen 
eserler Karapapak ağzıyla söyleniyor. Bu da Kars’ı, süresiz bir Kafkas kültür merkezi durumuna 
getiriyor.
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TASARIM SÜREÇLERİ VE TASARIMCI YETKİNLİĞİ 
BAĞLAMINDA EMPATİ

DESIGN PROCESSES AND EMPATHY IN THE CONTEXT OF 
DESIGNER COMPETENCE

Birsen ÇİLEROĞLU1, Figen ÖZEREN2, İnci Seda KIVILCIMLAR ŞAHİN3, 

Gökçen Damla AK4

ÖZET
Günümüzde yenilikçi ürünler geliştirmek ve moda müşterilerine sunulan deneyimi iyileştirmek için 

müşterilerin duygu ve beklentilerinin anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle “Tasarımcı Düşün-
ce” bağlamında ilk adımı empati oluşturmaktadır.  Bu yaklaşımda tasarımcıların, tanımlanmış müşteri ka-
tegorileri için “empati haritası” yardımıyla; kişilerin düşüncelerini, hislerini, deneyimlerini, korkularını, 
engellerini, kazanım ve beklentilerini verileştirmeleri ve kullanmaları beklenir.

Tasarımcılar ve markalar müşterileriyle iletişimlerini koleksiyonları aracılığıyla sağlamakta, bu ileti-
şimde pazarlama stratejilerinden de faydalanmaktadırlar. Müşterilerle sürdürülebilir ilişkiler kurulması 
amacıyla; yeni müşteri kazanmak yerine uzun vadede müşteri sadakatini sağlamaya odaklanılmıştır. Sür-
dürülebilir ilişkilerin oluşturulmasında; detaylandırılmış verilerden hazırlanan “müşteri yolculuğu haritası” 
tasarımlarda temel ölçüt niteliğini taşımaktadır. Marka ve tasarımcıların koleksiyonlarında trendler ve müş-
teri verileriyle ilişkili hikayelerin oluşturulması; müşterinin bu hikayelerle kendisi arasında bağ kurabilme-
sine,  hikayelerin bir parçası olmayı arzulamasına ve markaya bağlılığı arttırmaya yöneliktir. 

Moda müşterisini anlamaya yaşamsal aktivitelerini duygularını bilmeye dayalı tasarım yaklaşımı gi-
derek yaygınlaşmakta, moda müşterileri de yaşamlarını kolaylaştıran ve duygularını fark eden marka ve 
tasarımcılara daha fazla rağbet göstermektedirler. Bu durum, nörobilim alanında yapılan çalışmalardan 
ayna nöronların keşfi ile açıklanabilmekte,  tasarım alanında empatinin önem kazanması ve tasarımcı yet-
kinliklerinde empati becerisinin bulunması gerektiğini düşündürmektedir. Tasarım süreçlerinde yer alması 
beklenen empatinin;  hedef müşteriler “Ne Düşünür” ve “Ne Yapar” sorularına cevap verebilmek için kul-
lanılması  beklenmektedir.  

Bu çalışmanın hipotezini; moda müşterileriyle sürdürülebilir sadakatin sağlanmasında tasarımcıların 
empati becerilerinin gerekliliği oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada, tasarım süreçleri ve tasarımcı faali-
yetleri açısından;

• Koleksiyon  hikayelerinin oluşturulmasında ve

• Belirlenmiş koleksiyon hikayeleriyle ilintili tasarımların gerçekleştirilmesinde empati becerisinin 
irdelenmesi amaçlanmıştır.

ABSTRACT
Today, it is necessary to understand the feelings and expectations of the customers in order to develop 

innovative products and improve the experience offered to fashion customers. Therefore, the first step in 
the context of “Designer Thought’’ is empathy. In this approach, with the help of “empathy map’’, for de-
fined customer categories; people are expected to data and use their thoughts, feelings, experiences, fears, 
barriers, gains and expectations. 

Designers and brands communicate with their customers through collections, and they also benefit from 
marketing strategies. In order to establish sustainable relations with customers; Instead of gaining new cus-
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tomers, it is focused on achieving long-term customer loyalty. In establishing sustainable relations; ‘’The 
customer journey map’’ that prepared from detailed data is the basic criterion in the designs. Creating sto-
ries which related to trends and customer data in the collections of brands and designers are for the custom-
er can be able to connect with these stories, and desire to be a part of the stories to increase brand loyalty.

The design approach based on understanding the fashion customer and knowing their vital activities 
and emotions is becoming more widespread, and fashion customers are be more in demand with brands 
and designers who make their lives easier and realize their feelings. This can be explained by the discovery 
of mirror neurons from studies in the field of neuroscience. So it is considered that empathy in the field of 
design should gain importance and empathy skills should be found in designer activities. The empathy ex-
pected to take place in the design process; target customers are expected to be used to answer “What They 
Think” and “What They Do”.

The hypothesis of this study; It is the necessity of the empathy skills of the designers to ensure sustain-
able loyalty with fashion customers. For this purpose, in terms of design processes and designer activities;

• Creating collection stories 

• And also It is aimed to examine the empathy skills in the realization of the designs related to the 
selected collection stories.

Giriş
Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısı ile bakma-

sı, o kişinin duygularını ve düşüncelerini anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak 
tanımlanmaktadır ( Ersoy ve Köşger, 2016,s. 9). Empati unsuru hayatın bütün alanlarında olduğu gibi 
tasarımcıların tasarlama işini yapmasında da tasarımın yapıldığı hedef kitle açısından önem taşımaktadır. 
Bu bağlamda yapılan araştırmanın hipotezini; moda müşterileriyle sürdürülebilir sadakatin sağlanmasında 
tasarımcıların empati becerilerinin gerekliliği oluşturmaktadır. Bu çalışmada; tasarım süreçleri ve tasarımcı 
faaliyetleri açısından koleksiyon hikayelerinin oluşturulması ve belirlenmiş koleksiyon hikayeleriyle ilintili 
tasarımların gerçekleştirilmesinde empati becerisinin irdelenmesi ve tasarımcı yetkinliklerinin geliştiril-
mesinde empatinin öğrenme çıktılarında yer alıp almadığı incelenmiş ve farklı alanlarda tasarım eğitimi 
içeriklerinde görünür ve izlenebilir olması ile neden gerektiği ve sağlanması sonucunda oluşacak faydalar 
üzerinde tartışma  amaçlanmıştır. 

Araştırma, “tasarımcı kimliği empati yetkinliğini gerektirir” hipotezinin sınandığı  betimsel yöntem 
kapsamında içerik analizi ile yapılandırılmıştır. Analiz ve tartışmalar moda tasarımı lisans programının beş 
ulusal , dört uluslararası örnekten elde edilen bulgulara dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Empati ve Tasarım 
Escalas ve Stern (2003) empatinin, başkalarının duygularını hissetmek için kişisel bir yetenek oldu-

ğunu düşünürken, Davis’e göre (1983) bazı yazarlar empatiyi, talihsiz koşulları iyileştirme hatta durumu 
tersine çevirme arzusu uyandıran kötü koşullara verilen duygusal tepkilerin sonucu olarak görmektedir. 
Parra (2013) empatiyi iki tür olarak tanımlamaktadır; duygusal empati (duygu paylaşımı) ve Bilişsel empati 
(mantık ve bakış açısını paylaşmak). Bu durum, nörobilim alanında yapılan çalışmalardan ayna nöronların 
keşfi ile açıklanabilmektedir. Freund, Kohut, Basc ve Fenichel gibi dinamik yönelimli psikoterapistler em-
pati kavramının biyolojik yönlerine ilişkin önermelerde bulunmuşlardır. Bunlara ek olarak bir grup İtalyan 
bilim adamı yapmış oldukları çalışmalarda “ayna nöronlar” olarak tanımladıkları bir grup sinir hücresini 
“empati nöronları” olarak değerlendirmişlerdir (Altınbaş ve diğerleri, 2010, s. 15). Bu da tasarım alanında 
empatinin önem kazanması ve tasarımcı yetkinliklerinde empati becerisinin bulunması gerektiğini düşün-
dürmektedir.  

Kütükoğlu’na göre; empati, insan odaklı tasarım sürecinin vazgeçilmezidir. Empati kurmak, tasarım sü-
recinde kullanıcıyı anlamak için atılan ilk adımdır. Bu süreç, kullanıcıların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını, 
neyi neden kullandıklarını, nasıl düşünüp, ne anlam ifade ettiklerini anlamak için sarf edilen çabadır (www.
ioxdigital.com). Empati, tasarımcı ve kullanıcı arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu bağlamda, tasarım-
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cıların, tanımlanmış müşteri kategorileri için “empati haritası” yardımıyla; kişilerin düşüncelerini, hislerini, 
deneyimlerini, korkularını, engellerini, kazanım ve beklentilerini verileştirmeleri ve kullanmaları beklenir.

Empati haritası sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda müşteri yolculuğu haritası hazırlanır. Bu 
listeler tasarımcıya; hedef kitlenin bütün ihtiyaçlarına, duygularına, hissettiklerine yönelik tasarım yapma 
faydası yaratacaktır. Hem tasarımcı için başarılı bir koleksiyon geliştirme hem de hedef kitle için ruhsal ve 
fiziksel olarak ihtiyaç duyduğu ürüne sahip olma avantajı sağlayacaktır.

Marka ve tasarımcıların koleksiyonlarında trendler ve müşteri verileriyle ilişkili hikayelerin oluşturul-
ması; müşterinin bu hikayelerle kendisi arasında bağ kurabilmesine,  hikayelerin bir parçası olmayı arzula-
masına ve markaya bağlılığı arttırmaya yöneliktir. 

Müşterilerle sürdürülebilir ilişkiler kurulması amacıyla; yeni müşteri kazanmak yerine uzun vadede 
müşteri sadakatini sağlamaya odaklanılmıştır. Sürdürülebilir ilişkilerin oluşturulmasında; detaylandırılmış 
verilerden hazırlanan “müşteri yolculuğu haritası” tasarımlarda temel ölçüt niteliğini taşımaktadır. 

Tasarım çok değişkenli, çok verili, çok yönlü ,çok özneli ve bunlardan dolayı çok disiplinli ve çok or-
tamlıdır”.   Belki de tasarımın bu kadar çok yönlü oluşundan kaynaklı olarak, değişen dünya tasarım odaklı 
paradigmalar da geliştirmeye başlanmıştır (Akdemir, 2017,s. 85). 

Koskinen ve Battarbee (2003)’e göre ürün geliştirme sürecinde hangi alternatiflerin araştırılacağına ve 
ne yönde ilerleneceğine dair verilere dayalı tahminler yapabilmek için kullanıcının kendi dünyasını nasıl 
gördüğünü anlayabilmek çok önemlidir.” (aktaran Taştan, 2014,s.46).

Tom Peters (2014) “Tasarım, yalnızca güzel nesneler oluşturmak için değildir. Tasarımın asıl önemi, 
karar alma, problem çözme ve değer yaratma faaliyetlerine bütüncül bir yaklaşım getirmesinden gelir” 
demektedir. Tasarımı, bir problem çözme ve karar alma modeli haline getiren bu yaklaşımda, proble-
min ortamıyla empati kurulması, gözlem yapılması ve sonucunda yaratıcı çözümün bulunması temel 
oluşturmaktadır (Akdemir, 2017,s.88)

Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Koleksiyon Oluşturma Süreci 

Günümüzde yenilikçi ürünler geliştirmek ve moda müşterilerine sunulan deneyimi iyileştirmek için 
müşterilerin duygu ve beklentilerinin anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde gündemdekine 
benzer bir şey yapmak, mevcut eğilimi izlemek ve modaya uymak yeterli olmamakta, deneysel bir çalış-
mayla yeni bir akım ve moda oluşturmak moda tasarımcıları ve moda tüketicileri için daha tercih edilebilir 
bir yaklaşım olmuştur (Çileroğlu ve Balcı, 2018).

Moda sektöründe, moda tasarımcıları, değişen yaşam şartlarına ve belirli dönemlere uygun koleksiyon-
lar hazırlamaktadır. Bir tasarım sürecinde, moda tasarımcısının, tasarlayacağı ürün çeşidini, hitap edeceği 
hedef kitlesini tanımlaması, üreteceği koleksiyon için konsept, pazar ve materyal araştırması yapması ge-
rekmektedir (Gehlar,2006 aktaran ;Ertürk ve Erdoğan, 2012, s. 2). Bunun yanında moda müşterisini anla-
maya yaşamsal aktivitelerini duygularını bilmeye dayalı tasarım yaklaşımı giderek yaygınlaşmakta, moda 
müşterileri de yaşamlarını kolaylaştıran ve duygularını fark eden marka ve tasarımcılara daha fazla rağbet 
göstermektedirler. 

Sanat ve beşeri bilimler arasında ortaya çıkan çok sensörlü yaklaşımlar dizisinde, çapraz çağrışımlar, 
özellikle tasarım ile ilgili olarak, medya arasında sağladıkları potansiyel bağlantı ve duyumlar ile tasarım-
da empati kullanımını destekler. Smith’in ortaya çıkardığı üzere, grafik tasarımcıları ruh hali ve anlamı 
oluşturmak için, reklamlar ve belirli ürünler arasındaki soyut şekiller veya sesler ve görüntüler arasındaki 
ilişkilerden yararlanır. ‘’Çapraz çağrışım’’ terimi bir anlamda algılamanın birinde tepki verirken, diğerinde 
tepki üretmesidir. Nörolojide kullanılır (Deroy, Spence 2016).  Örneğin; yeşil renk görünce burnuna orman 
kokusu gelmesi. Barry C. Smith’in açıkladığı gibi çapraz çağrışımın oluşturduğu bağlantılar genel olarak 
‘’güvenilir ve ortaktır’’ (Smith 2013: 185). 

Moda teorisi, doğal olarak duyusal tepki konularıyla ilgili bir konu alanıdır. Hunt (2018) makalesinde, 
duyusal empati ve çapraz çağrışım kavramlarını incelemektedir. Burada bir duyusal deneyim biçimi başka 
bir anlamda film ve moda arasındaki ilişkinin bir örnek çalışması yoluyla bir cevap oluşturmaktadır. Johan 
Ku’nun İlkbahar/Yaz 2014 ‘’Selma’’ koleksiyonu Lars Von Trier’in 2000 yılında çektiği ‘’Dancer in the 
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Dark’’ filminin başrol karakteri Selma (Björk)’ya ithafen yapılmıştır. Çalışma case study olarak bunu ince-
ler. Hunt, film deneyiminin (izleme, duyma) Ku’nun tematik ve kavramsal olarak Selma koleksiyonunun 
temeli olarak fiziksel ve dokunsal tasarımlara dönüştüğü belirli dokunsal ve duyusal tepkileri uyandırdığını 
öne sürmektedir. Bu makalede bir filmin duyusal deneyimine bir moda koleksiyonu aracılığıyla nasıl maddi 
bir form verebileceğini açıklamaya yardımcı olmak amacıyla çapraz çağrışım ve duyusal empati konularını 
ele almaktadır. Vaka çalışmasında, Dancer in the Dark filmini ekranda görmek ve duymak, podyumda gö-
rülen moda tasarımlarında maddi form verilmiş bir dizi mekansal ve dokunsal tepki üretmiştir. 

Johan KU, koleksiyonunda doku, renk ve netlik; defilesinde ise, ses ve ışık oyunları ile çapraz çağrışım 
yoluyla tasarımları ve izleyici arasındaki empati yetkinliğini artırmıştır.Ku’nun koleksiyonu ve sunumu 
tasarım süreçleri ve tasarımcı faaliyetleri açısındanempatinin önemli bir göstergesidir.

Tasarım Eğitiminde Empatiye Dayalı Öğrenme Çıktıları

Empati olgusunu tasarımlara ve koleksiyonlara başarılı bir şekilde iletmenin devamını sağlamak için 
üniversitelerde, geleceğin tasarımcılarını yetiştiren bölümlerin güncel ihtiyaçların belirlenmesi ve eğitim 
programlarına yansıtılması açısından önemli sorumlulukları olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla;  yurtiçin-
de farklı kuruluş yıllarına ve farklı müfredatlara sahip beş ve yurtdışında moda başkentlerinden seçilmiş 
dört moda tasarımı lisans programı öğrenme çıktıları empatiye atıf yapan bulgular açısından incelenmiştir.

Moda Tasarımı Lisans Programı Öğrenme Çıktılarında Empatiye Atıf Yapan Bulgular
TÜRKİYE’DEKİ MODA TASARIMI 
PROGRAMLARI

YURT DIŞI MODA TASARIMI PROGRAMLARI

Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok 
boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve 
uygulayabilme becerisi.

Newyork
Moda ve toplumun çağdaş konularıyla nasıl ilişki kuracağını 
eleştirel olarak yorumlama becerisi.

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme 
yetisine sahip ve grup içinde uyumlu ve üretken olarak 
çalışabilmek.

 Dünya üzerinde olumlu bir etki yaratacak yeni moda sistemleri ve 
modelleri geliştirmek ve geliştirmek için çeşitli sistem tasarımları ve 
eleştirel düşünme yaklaşımları keşfetme becerisi.

Sanat ve bilim etiği bilincine sahip olabilmek ve mesleki 
ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

Moda sistemlerinin  tüm yönlerine azami dikkat göstererek insanlar 
için tasarlamaya önem vermek.

Tekstil veya Moda alanında aldığı bir konuda hitap ettiği 
kitleyi, gelir grubunu ve sezonu belirleyerek kolleksiyon 
mantığına uygun olarak hazırladıgı tasarımlarını teknik 
çözümlemeleriyle birlikte sunar.

Öğrenciler tanımladıkları ve derin araştırma metodolojileri 
geliştirmeye teşvik edilen özel tasarım zorluklarını ele almak 
için disiplinler arası yöntemleri araştırırlar: Farklı sonuç türleri 
üretmek ve bir moda sisteminin ne olabileceğine dair yenilikçi, 
spekülatif teklifler iletmek, ör. aktivist ve savunuculuk kuruluşları, 
dijital uygulamalar, filmler, kitaplar, iş ve üretim modelleri, atölye 
çalışmaları, kolektifler / kooperatifler, performanslar, tesisler, 
disiplinlerarası işbirlikleri, sanat, vb.

Tekstil ve moda tasarımında yurt içi veya yurtdışındaki 
hedef kitlesinin kültürel, sosyolojik ve coğrafik 
değerlerine uygun esinlenmelerle özgün yenilikçi 
tasarımları etik değerlere bağlı kalarak yapabilir.

Öğrencileri geleneksel bağlamların ötesinde açıkça tanımlanmış 
bir görsel estetik içinde yeni anlatılar, tanımlar ve terminolojiler 
geliştirmek için diğerleri arasında beden, cinsiyet, yaş ve boyuta 
yaklaşımları düşünmeye zorlar.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü 
ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş 
sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip 
olur.

Londra
Çok çeşitli yaratıcı kadın giyim fikirleri üretme, geliştirme ve 
gerçekleştirme konusunda profesyonelleşmek.
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Tekstil ve moda tasarımında hedef kitleye ve trendlere 
bağlı kalarak yenilikçi, estetik ve taklitten uzak tasarım 
yapma bilincine sahiptir.

Uzmanlığın yanı sıra, profesyonel hayatı etkileyen sosyal, ekonomik 
ve kültürel faktörleri öğrenmek.

Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik 
kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına 
yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri 
oluşturabilmek.

Moda Tasarımı Kadın giyimi program ve farklı tasarım zorluklarıyla 
başa çıkma ve kişisel tasarım vizyonu geliştirmeyi teşvik etmek.

Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi 
ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek.

Milano
Kişisel vizyonla pazarın, trendlerin, malzeme ve kumaşların doğru 
analiziyle, form, konsept, sanat ve deneyim sonucunda elde edilen 
fikir ve ilham ile koleksiyon oluşturma becerisi.

Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler 
çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi 
toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olmak.

Moda işletmeciliği, marka kimliği, konumlandırma ve pazarlamanın 
ilkeleri sanat ve zanaatın ilişkisi,moda, üretim, perakende, tüketici 
alışkanlıkları ve trendler gibi moda sistemlerini tüm açılarıyla 
kavramak.

Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik 
düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme 
yeteneğine sahip olmak.

Tasarım mirası ve moda kültüründeki çalışmalar ile bir 
markanın veya müşterinin yaşam tarzı ve mirasının kritik bir 
değerlendirmesini yapmak için gerekli beceriler ile profesyonel bir 
yaklaşım edinmek.

Tasarım ve üretim aşamasında problem çözebilmek, 
eleştirel bir bakış açısına sahip olmak ve çözüm 
üretebilmek ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkın, 
analitik düşünme becerisine sahip, tasarımsal problemleri 
çözebilme yeterliliğine sahip olmak.

Paris
Çalışmanın son yılında belirli bir pazarda uzmanlaşmış, çeşitli 
alanlarda giyim ve aksesuar koleksiyonları tasarlayıp üretmek.

Ürün analizi yapabilmek, ürün geliştirebilmek ve ARGE 
çalışmalarında yer alabilmek.

Moda semtlerinin keşfi, Adobe Illustrator yazılımına giriş, farklı 
tekstillerin keşfi, Moda Tarihi konusunda bilgi edinmek.

Alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk 
alabilmek, karar verebilmek, bireyleri ve takımları 
yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmek ve 
tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmek.

Desen Hazırlama: Hacim araştırmaları, kumaşların nasıl asıldığını, 
farklı dikiş tekniklerini, şablonların yaratılmasını vb. Öğrenmek 
Çalışma parçaları imalatı veya son işlemleri. Kişisel bir model etek, 
bluz, elbise ve sweatshirt uygulama.

Konusuyla ilgili olarak yaptığı araştırmayı, akademik 
kriterlerin de gerektirdiği şekilde sunabilmek ve hedef 
kitleyi ikna edebilmek, ürün ya da proje konusunda 
katılımı sağlamak.

Pazar ve Tüketici Analizi, Moda İngilizcesi, Canlı Modelleme, 
Tekstil; Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD): Photoshop, Illustrator; 
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama (CAP): LECTRA SYTEM 
yazılımı kullanma becerisi.

Moda tasarımı lisans programları çıktılarına dayalı olarak bir araya getirilmiş bulgulardan tasarımcı 
kimliğinde empatiyi gerektiren içerikler derlenmiştir. Buna göre; 

• Tasarımın ilişkilendirileceği konunun seçimi ve yorumlanmasında,

• Tasarım sistem ve modellerinin geliştirilmesine yönelik olumlu etkilerin tanımlanmasında,

• Hedef kitle düşünce ve beklentilerinin anlaşılmasında,

• Farklı disiplinler ve ekip çalışmasına yatkın olabilmede,

• Endüstriyel ve işletme olanakları ve kısıtlarının tasarım süreç ve özelliklerinde dikkate alınmasında,

• Özgün ve yenilikçi tasarımları soyut ve somut kavramlarla ilişkilendirme, etik değerlere bağlı ola-
rak gerçekleştirmede,

• Evrensel- sosyal- kültürel değerlere ait bilince sahip olmada,

• Tasarım süreçlerine dair problem çözme ve eleştirel bakış açısına sahip olmada,

• Marka kimliği-tasarım ilişkisi oluşturmada,

• Sanat-tasarım-üretim –sistem ilişkisine dayalı analiz ve karar süreçlerinde ve 

• Trend ve moda sistemlerini tüm açılarıyla kavramada,

tasarımcıların empati yetkinliğine ihtiyaç duyacakları belirlenmiştir. Bu tespitler doğrultusunda da aşa-
ğıdaki tasarım empati şeması oluşturulmuştur.
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Ayrıca araştırma kapsamında incelenen ulusal ve uluslar arası moda tasarımı lisans programlarında tasa-
rım empati şeması unsurlarının farklı düzey ve kapsamda yer aldığı görülmektedir. 

Sonuç 

Çalışma kapsamında tasarımcı yetkinliği ve tasarım süreçlerinde empati farklı disiplinlere ait literatürler 
ile ulusal ve uluslar arası moda tasarımı lisans programları öğrenme çıktılarına dayalı incelemelerle birlikte 
değerlendirilmiş, günümüz moda tasarım süreçleri ve tasarımcı yetkinliklerinde empatinin işin doğasında 
yer alması gerektiği belirlenmiştir. Doğal ve ekonomik kaynakların verimliliğinin sağlanmasında, moda 
müşterilerinin prestijinin bir parçası olmayı talep edecekleri koleksiyon hikayelerinin oluşturulmasında, 
kullanıcı odaklı tasarım faaliyetlerinde beklenti analizleri yapılmasında, hatta empatinin kendisinin ko-
leksiyon hikayelerine dönüştürülmesi için nitelikli sonuçların elde edilebilmesinde empati yetkinliğinin 
önemli bir payı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tasarım süreçlerindeki çeşitlilik, birçok endüstriyel üründen tasarım niteliği taşıması yönünde bek-
lentilerin artması, tasarımın kullanıcı odaklı olma zaruretinin giderek daha fazla önemsenmesi, zaman ve 
kaynak kullanımında verimliliğin artan değeri, doğal ve üretim kaynaklarında sürdürülebilirlik açısından 
israfların önlenmesi çabaları da dikkate alındığında tasarımcı kimliğinde empati yeteneğinin geliştirilmesi 
gerekliliği görünür olmaktadır. Bu gerekliliğin sağlanabilmesinde tasarım programları öğrenme çıktılarında  
ve müfredatlarda empati gelişimini destekleyecek daha fazla içerik ve projelere yer verilmesi önerilmekte-
dir. Araştırma sonuçları aynı zamanda diğer tasarım alanlarında da konunun değerlendirilmesi gerekliliğini 
düşündürmektedir.       
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TEMEL LOGO TASARIM TRENDLERİ

BASIC LOGO DESIGN TRENDS

Gökçin ÇUBUKCU1, Kübra Nur Sarısoy KAYMAK2

Özet
Bu çalışmanın amacı; grafik tasarımcıların sıklıkla hizmet verdiği markaların, kimliklerini yansıtabil-

mek ve rakiplerinden ayrışarak tüketici zihninde yer edinebilmek için özellikle doğuş süreçlerinde üzerinde 
durulan ve belirli aralıklarla revizyona uğrayan logolarda en çok kullanılan tasarım trendlerinden beşini 
ön plana çıkarmaktır. Böylece kullanılan trendlerin farklı sektörlerde faaliyet gösteren markalar tarafından 
hedef kitleye ne anlatmak istedikleri belirtilmeye çalışılmıştır. Yöntem olarak; öncelikle literatür taraması 
yapılmış ve doküman analizleri gerçekleştirilmiştir. Birincil ve ikincil veriler toplanarak değerlendirilmiş 
ve nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bulgular; 2004 yılından bu yana logo tasarım trendleriyle ilgili 
raporlar oluşturarak tasarımcılarla paylaşan Logolounge ve Behance sitelerinde, makale, kitap ve tezlerde 
yer alan ve belirli aralıklarla tekrar eden bazı trendlerin ortak özellikleri gözetilerek beş ana başlık altında 
toplanmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak; Logo tasarım eğilimleri tıpkı moda sektöründe olduğu gibi her 
sene değişmektedir. Bu değişimde, genellikle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, tasarım alanında öncü 
ülkelerin etkisi oldukça fazla görülmektedir. Bazen de çağımızın getirdiği teknolojik gelişmeler ve yenilik-
ler de tasarımcıları ve tasarımları farklı bakış açılarına yönlendirmektedir. Bu yüzden bazı markalar da logo 
tasarım trendlerinden etkilenerek değişim sürecine girmektedir. Bu çalışmayla en çok kullanılan trendlerin 
ortak özellikleri belirtilerek gruplama yapılmış ve markalar için zamansız logo tasarımlarının oluşturulması 
için bir perspektif çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Marka, Trend, Logo

Abstract
The aim of this study; In order to reflect the identities of the brands that graphic designers frequently 

serve and differentiate them from their competitors, it is to highlight five of the most frequently used design 
trends in logos, which are revised periodically and emphasized during birth processes. Thus, the trends used 
by the brands operating in different sectors to tell the target audience was tried to tell what. As a method; 
firstly, literature review and document analysis were performed. Primary and secondary data were collected 
and evaluated and qualitative research method was used. Results; Since 2004, Logolounge and Behance 
have been sharing reports with designers about logo design trends. As a result; Logo design trends change 
every year just like the fashion industry. In this change, the influence of the leading countries in the field of 
design, especially in the USA and Europe, is quite visible. Sometimes technological advances and innova-
tions brought about by our age also lead designers and designs to different perspectives. Therefore, some 
brands are also affected by logo design trends and are in the process of change. In this study, the common 
features of the most used trends were grouped and a perspective was drawn to create timeless logo designs 
for brands.

Keywords: Design, Brand, Trend, Logo

1. Görsel İletişimde Logo
“Logo, Yunanca “logos” kelimesinden gelmektedir. Kelimelerden ve kelime ile resimlerin birleşmesin-

den oluşur” (Erdal, 2017:683). “Latince kökenli olan amblem ve logotype sözcüklerinin dilimizdeki karşılı-
ğı simge ve özgün yazıdır. Günümüzde her ikisi de ayrı ayrı anıldığı gibi tek bir sözcük olarak “Logo” diye 
de kullanılmaktadır” (Teker, 2009:90). Her iki anlatımda da logo için, fiziki bir sembol olduğu söylenebil-
mektedir. Her sembol başka bir objenin veya kavramın yerine geçebilir. Paul Rand logo için: “Tasarımın iyi 
de olsa kötü de olsa, bellek için bir araç olduğunu, iyi tasarlanmış bir görüntüyü hatırlamanın, karışık bir 
görüntüye göre daha kolay olduğunu, sonuçta iyi tasarlanmış bir logonun, simgelediği şeyin bir yansıması 
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2  Sanat Yönetmeni, Drawberry Creative Agency, İstanbul, kubranursarisoy@gmail.com
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olduğu” ifadesini kullanmıştır (Bektaş, 1992:39). Logo, bir mesaj, hatırlattığı bir sembol, bellekte veya 
kalpte bir imaj canlandırmaktadır. Logonun en önemli unsurlarları amblem ve tipografidir. “Logolar, bir 
kurum, ürün veya hizmeti tanıtmak amacıyla tipografik harflerden oluşan sözcüklerin marka veya amblem 
özelliği taşıyan simgeler şekline dönüşmüş biçimlerdir. Logo, bir kurumun içi ve dışında görsel kimliği 
ifade ederek, kuruma kalıcı imaj kazandıran önemli unsurlardan biridir” (Teker, 2009:90). Bir markanın 
en önemli öğesi logosudur ve logo, markanın imzası olarak görülmektedir. Logo şirketin perspektifinin, 
kurumsal kimliğinin ve zamansızlığın harmanlandığı bir yapıya sahip olabilmelidir. 

2. Logolarda Tasarım Trendleri
Logo tasarım trendleri her sene raporlar halinde düzenlenmektedir. Online (Çevrimiçi) portfolyolar 

aracılığıyla koleksiyonunda 250.000’in üzerinde logo tasarımını ve on binlerce tasarımcıyı internet plat-
formunda buluşturan “Logolounge” her yılın sonunda o yılın logo trendlerini yayınlamaktadır. Tasarım 
trendleri ile ilgili Behance (behance.net) sitesinde de her yıl trendlerle ilgili görseller ve bilgiler yayınlan-
maktadır. Behance dünyada neredeyse tüm tasarımcılar tarafından kullanılan, tasarımcılara iş olanakları 
sağlayan ve tasarım süreçleri için tasarımcıların birbirlerinden esinlenmelerini sağlayan bir platformdur. 
Raporu hazırlayan “Bill Gardner” der ki; “Bu rapordan alınacak en önemli şey taklit etmek değil, bu fikir-
leri ileriye taşıyacak ve onların kendinize has olmasını sağlayacak farklı bir yol bulmaktır” (2018’in En 
iyi Logo Tasarım Eğilimleri ve İlhamlıklar, https://www.spaksu.com/2018in-en-iyi-logo-tasarim-egilimle-
ri-ve-ilhamliklar/ , 14 Nisan 2019). Bill Gardner’ın raporları 2004’ten başlayan ve günümüzde kadar de-
vam eden, her sene güncellenen tasarım trendlerinden oluşmaktadır. Tüm tasarım trendlerine bakıldığında 
2004’ten bu yana kullanılan trendler her sene güncellenerek günümüzde hala kullanılmaktadır. 

2.1. Nokta İle Oluşturulan Logolar 

Nokta, grafik tasarım elemanlarından en önde gelenlerdendir. Noktanın tek başına kullanımı durgunluk, 
bir kaç noktanın birlikte kullanımı ise dinamizm etkisi yaratmaktadır. Bu durumda logo tasarımında nokta 
kullanımı statik ve dinamik birçok alternatif logo oluşturulabilmektedir. Nokta ile oluşturulan logolar en 
çok da sadelik konusunda ön planda yer almaktadır. Logoların anlaşılır ve sade olması açısından nokta 
kullanımı trendlere ve logonun temel yapısına oldukça uygundur. 

Nokta ile oluşan logoları içecek ürünlerini (su, soda, gazlı içecekleri) ifade eden logo tasarımlarında sık-
ça görebilmekteyiz. Bir kaç noktanın birlikte kullanımı, su ve hareketi temsil etmenin bir yoludur. Sıvıların 
üzerinde görülen köpüklerden, kabarcıklardan yola çıkılarak temizlik ve ferahlık etkileri için de kullanıl-
maktadır. Çizgiler eklendiğinde ise dinamik bir etki oluşmaktadır. Nokta uçlarının birleşimi ile oluşan çiz-
giler bulmacaları, oyunları ve bağlantıları temsil etmektedir. Bu logolar nokta ile oluşturulan logolar kate-
gorisinde yer alırken çizgisel logolara da örnek gösterilebilmektedir. Gardner, nokta uçlu logolar için şunu 
söylemektedir; “Çizgi çalışması olmadan, bir dizi nokta bir zorluğu temsil eder ve bağlantı bölümleriyle 
bir çözüm sunar” (2015 Logo Tasarım Trendleri, https://www.logolounge.com/articles/2015-logo-trends, 
18 Nisan 2019). 

Resim 1. Nokta ile Oluşturulan Logolar
Kaynak:  https://www.logolounge.com/articles/2004-logo-trends’den alındı. Erişim Tarihi: 15 Mart 2019
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Resim 2. Nokta Uçları ile Oluşturulan Logolar
Kaynak:  https://www.logolounge.com/articles/2015-logo-trends’ den alındı. Erişim Tarihi: 18 Mart 2019

2.2. Çizgisel Logolar

Çizgi, hareket halindeki bir noktanın belirli bir yönde birleşmesiyle oluşmaktadır. Çizginin kullanımla-
rına göre yaratılan his de böylece farklılaşmaktadır. “Yatay çizgi durgunluk; düşey çizgi saygınlık; diyago-
nal çizgi canlılık; kıvrımlı çizgi ise zerafeti simgeleyen mesajlar iletebilirler” (Ketenci ve Bilgili, 2006:281). 
Verilmek istenen mesaja göre çizgisel logolar farklı şekillerde tasarlanmaktadır. Resim 3 örneğinde olduğu 
gibi çizgisel logolar, doğayı ya da kuşkanadı hissini uyandıran birçok çizgiden oluşan simetrik bir yapıdadır. 
Saygınlık hissi uyandırmaktadırlar. Saygınlığı kazandıran ve örnekte görülen logoları çekici kılan, çizgilerin 
yerçekimine meydan okumalarıdır. Gardner çizgisel logolar hakkında der ki; “Dell Genç Liderlerin logosu bir 
alevin yanı sıra bir çift uzatılmış kanadı ve dokuma bir yönü anımsatmaktadır. Bu işaretlerin aktif doğası, ha-
rekete geçmesi için birçok parçanın bir araya gelmesiyle hareket halinde olan bir varlığı temsil edebilir” (2017 
Logo Tasarım Trendleri, https://www.logolounge.com/articles/2017-logo-trends, 16 Nisan 2019).

Resim 3. Çizgisel Logolar
Kaynak:  https://www.logolounge.com/articles/2017-logo-trends ’den alındı. Erişim Tarihi: 18 Mart 2019
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Resim 4. Çizgisel Logolar
Kaynak:  https://www.logolounge.com/articles/2017-logo-trends ’den alındı.  Erişim Tarihi: 18 Mart 2019

Resim 4 örneğinde görülen logolarda ise, çizgilerin bir araya geldiği yerlerde renkler yoğunlaşmaktadır. 
Çizgiler bir açıda ya da bir eğride birleşirken gölgeler de kararmaktadır. Bu tür çizgisel logoların en önemli 
özelliği teknik bir kullanım ile keskinliğin arttırılmasıdır. Çizgilerin yatay ya da dikey farklı renk kullanım-
larının kesişim halinde olması ile oluşturulan sol alt köşedeki logo ise kesişimler dahilinde üç boyut hissi 
vermektedir.  Gardner üç boyut hissi veren çizgisel logolar hakkında şunları söylemektedir; “3D modelleme 
ve yazıcılardaki gelişmeler ya da “ek imalat” sektörün tercih ettiği gibi, tüketiciler basılacak bir öğeyi ta-
nımlayan doğrusal örgü geometrisiyle ilişkilendirmektedirler” (2017 Logo Tasarım Trendleri, https://www.
logolounge.com/articles/2017-logo-trends, 16 Nisan 2019).

2.3. Geometrik Logolar

Geometrik şekillerden kolaylıkla yazılar oluşturulabilmektedir. Geometrik şekillerden oluşan tipografik 
görseller, logotype olarak adlandırılabilmektedir. Bu logo tasarımlarına özellikle 2018 – 2019 yıllarında 
sıkça rastlanıldığı gözlemlenmektedir. Geometrik şekiller, grafik tasarım elemanı olan biçim ile ilişkilen-
dirilebilmektedir. Geometrik şekillerin bir arada kullanılarak uygulandığı logo tasarımları, farklı tonlarla 
oluşturduğu yüzeylerde biçim öğesini ön plana çıkarmaktadırlar. Resim 5 örneğinde de görebileceği gibi 
geometrik şekillerden tipografiler oluşturulduğunda, logotype çalışmaları oluşabilmektedir. Algo kelime-
sinin tamamen geometrik şekillerden oluşturularak yazılması logotype için iyi bir örnek olarak değerlendi-
rilebilir. “Z” harfi ise iki üçgen ve iki daire ile oluşturularak Zendeks kelimesinin Z harfi ön plana çıkarıl-
maktadır. Bu tarz logoların bileşenleri diğer kurumsal kimlik materyallerine rahatlıkla uyarlanabilmektedir.  
Gardner geometrik logo tasarımları için şu yorumu getirmiştir; “Şekiller genellikle bağımsızdır ancak her 
zaman hikayeyi anlatmak için başka elementlerle birleşir. Renk formları, legolar, üç veya dört elementin 
yan yana veya düzenlemeleri sonsuz olabilir” (2017 Logo Tasarım Trendleri, https://www.logolounge.com/
articles/2017-logo-trends, 16 Nisan 2019). Burada önemli olan üç veya dört elementin yan yana olmasıdır. 
Bir logo tasarımı oluştururken daha fazla öğe varsa bu trend o logo için uygun olmayabilmektedir. 

 Resim 5. Geometrik Logolar
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Kaynak:  https://www.logolounge.com/articles/2017-logo-trends ’den alındı. Erişim Tarihi:  19 Mart 2019

Resim 6. Geometrik Logolar
Kaynak:  https://www.logolounge.com/articles/2017-logo-trends ’den alındı. Erişim Tarihi: 19 Mart 2019

Bu örnek resim ise tamamen basit bir geometrik mesaja dayanır: Süslenmiş formların uygulanması ge-
rekmez. MetLife logosunun iki çeyrek daire, açık bir şekilde M harfi yaratmaktadır. Aynı zamanda simetrik 
olarak kesiştikleri noktada güç olduğunu simgelemektedir. Şeffaflık (Opacity) kullanımı, farklı uygulama-
lar ve stillerle kurumsal kimliklerde kullanılmaya başlandığı gözlemlenmiştir.

2.4. Paralel Kenarlı Logolar
Paralel kenarlı logo tasarım trendleri, çift (Double) olarak adlandırılabilen paralel çizgilerin birleşimiyle 

ve perspektif görünüme uygun bir şekilde oluşmaktadır. Bu logo türleri baş harfler ya da kısaltmalar için 
hedef açısından zengin bir sembolizm kaynağı olarak adlandırılabilir. 

Resim 7. Paralel Kenarlı Logolar
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Kaynak: https://www.logolounge.com/articles/2017-logo-trends’den alındı. Erişim Tarihi: 20 Mart 2019
Pervita amblemini, formlarını harflerden alan amblemlere örnek göstermek mümkündür. Tek harften 

oluşan, alfabeden farklı yeni bir form olarak “P” harfi oluşturulmuştur. P harfini oluştururken, paralel kenar 
en basit haliyle formunu harften almış ve üç boyut hissi vermiştir. Paralel kenarlı logoları iki eleman ya da 
kavramı basit bir dille bir araya getirerek birliğin gücünü, yeteneklerin ya da kavramların birleşmesi şek-
linde de adlandırabiliriz. Farklı düşüncelerin birbirine bağlanması gibi konular bu tasarımlarda iyi sonuçlar 
verebilmektedir. 

 

Resim 8. Paralel Kenarlı Logolar
Kaynak: https://www.logolounge.com/articles/2018-logo-trends’den alındı. Erişim Tarihi: 20 Mart 2019

Logo tasarımlarında ileriye doğru hareketin, yukarı ve sağa doğru gelmesi algı boyutunda önemli bir 
etki yaratabilmektedir. Bir grafiğe bakıldığında, yatırımların veya üretimin almasını istenilen yöndür. Paralel 
kenarlı logoların örnek resimde görüldüğü üzere, başka bir türüde bu yön ile hareket edilerek, logonun gele-
ceğe dair olumlu etkiler sağlanmasını hedeflemektedir. Eğik şeklin doğasında ise keskin ve agresif bir tutum 
bulunduğu söylenebilir. Bu tür paralel kenarlı logolarda kullanılan eğiklik ise hareket halinde olan bir form-
dur. Bir araç olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda eğik formlar bir mesajı vurgulamak için kullanılmaktadır. 

Gardner resimde görülen örneklerle ilgili şunu dile getirmiştir; “Carling logosunun üstüne bulunan pa-
ralel kenar ve Stripe logosunun “i” harfinde bulunan paralel kenar durgunluk vurgusudur” (2018 Logo 
Tasarım Trendleri, https://www.logolounge.com/articles/2018-logo-trends,  20 Nisan 2019). Bu tür trend 
logolarda süslemeye yer verilmediği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bu logolar genellikle temiz görünümlere 
sahiplerdir. Müşterilerin isteklerine göre “yukarı ve sağa” işaret eden grafiklerle bütünleştirilerek yükseliş 
için kullanılabilmektedir.

2.5. Outline (Anahatlar) İle Oluşan Logolar

 

Resim 9. Outline (Anahatlar) ile Oluşan Logolar
Kaynak: https://www.logolounge.com/articles/2018-logo-trends’den alındı. Erişim Tarihi: 21 Mart 2019

Bu tür logo tasarımlarında asıl istenilene vurgu yapabilmek ve ön plana çıkarabilmek için ana hatlar 
kullanılmaktadır. Ana hatlardan oluşan logolar, dikkat çekici olmayan bir sembolü dikkat çekici bir hale ge-
tirebilmektedir. Bu logo tasarımlarında hem açık hem de koyu renk kullanımının oluşmasıyla rahat alanlar 
yaratılmakta ve birden fazla öğenin kullanımı rahatsız edici görünmemektedir. Anahatların kullanımında 
vurgu ve bütünlük unsurlarının kullanımı oldukça ön plandadır. Anahatların belirlenmesi ile birlikte renk 
ve tipografi gibi konular bütünlük içinde daha baskın bir şekilde fark edilmektedir. Tasarımın uygulama 
kısmı ile ilgili kaygıların biraz daha azalmasını sağlayan bir yapısı vardır. Bu tür logoların sportif bir yapı 
sergilediği gözlemlenmektedir. Logonun pozitif enerjisi, süslemelerle ön plana çıkmaktadır. 

Örnek görselde yer alan The Zoo; jaguar ve daire olarak duran iki ayrı grafik elemanını bir bütün ha-
linde algılanmasını sağlamaktadır. Tek bir zemin rengi kullanımıyla bu bütünlük desteklenmektedir. The 
kelimesi için Jaguar’ın üzerinde konumlandırma yapılırken Zoo ismi için ekstra alan açılmaktadır. Tek renk 
kullanımının aksine Acide Pineapple logosunda ise çok renkli bir tasarım dikkatimizi çekmektedir. Uzaktan 
bakıldığında ve ilk görüldüğünde bir ananas görünümü sunan logo ancak biraz daha yakından bakıldığında 
kendisini okutmaktadır. Zemin rengi olarak kullanılan yeşil diğer tüm renkleri ön plana çıkarmaktadır. Açık 
yeşil alan bir katman oluşturarak grafik şekli desteklemektedir. Sarı renk ise kullanılan meyvenin doğal 
içeriğini oluşturmakta ve yazının geleceği asıl alanın öne çıkmasını sağlamaktadır. Tipografi kullanımında 
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tercih edilen renk ile bir arasında kullanılan renk zıtlık oluşturmaktadır. Logo sonuç olarak her katmanı ayrı 
ayrı fark edilmekte, yakından bakıldığında okunurluğu bozmamakta uzaktan bakıldığında ise bütünlüğü 
sağlamaktadır.

3. Sonuç
Bir marka yaratılırken öncelikle ismin önemine, markanın felsefesine, hikayesine ve ruhunun oluştu-

rulmasına dikkat edilmelidir. Buradan yola çıkarak markaların logo oluşturma süreçlerinde markanın ruhu, 
felsefesi, hikayesi gibi etkenlere göre sembol, yazı tipi, geometrik şekil kullanımlarının farklılaştığı sonu-
cuna varılmıştır. Sonrasında markaların logoları ister en baştan tasarlanacak olsun isterse de revizyon yapı-
lacak olsun her zaman markanın ürettiği ürünlere ve hedef kitlesi üzerinde yaratmak istediği algıya göre bir 
sembol, yazı tipi ya da geometrik şekli olmasına dikkat edilmelidir. Bu tasarım süresinde içinde bulunulan 
tasarım trendlerinin de etkisi yadsınamayacak kadar çoktur. Bunların hepsini bünyesinde bulunduran logo-
lar, ne kadar süre geçmiş olursa olsun tüketicilerin zihinlerinde her zaman var olacaklardır.

Bir ön görü olarak; 2019 yılına ait logo tasarım trendlerinde ve sonraki yıllarda; yapay zeka, sanal ger-
çeklik gibi teknolojideki gelişmeler sayesinde durağan logo tasarımlarından daha çok hareketli logo tasa-
rımlarının görüleceği söylenebilmektedir. Bu logoların hem dijital ortamlarda hem de sokaklar, tabelalar ve 
eşyalar gibi üç boyutlu mecralarda görüleceği tahmin edilmektedir. Kısacası markaların tüketici üzerindeki 
etkilerini kaybetmemesi açısından, logo tasarım trendleri kullanılarak kendilerini güncelleştirmeleri; tüke-
ticilerin memnuniyeti açısından olumlu bir etki yaratmaktadır. 
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TON ÖĞRENİMİNDE İŞLEVSEL AKOR ÇALIŞMALARI

Selin OYAN1, Barış TOPTAŞ2

Müzik eğitimi veren kurumların her alanında verilen ortak derslerin başında solfej-dikte-teori dersi gel-
mektedir. Bu ders, müziği anlamlandırma, çözme, duyma, yapısını kavrama, çoksesliliği tanıma, ritim ve 
müzikaliteyi öğrenmedeki en temel derstir. Müzik, küçük temalardan oluşmaktadır. Temaları oluşturan 
sesler ise yedi notadan oluşan dizidir. Gam adı verilen bu diziler farklı tonlara sahip olup parçaların çalına-
bilirliğinin ve melodi oluşumunun en önemli unsuru olarak öğretilmektedir.

Bu çalışmada, müzikte ton öğreniminin kalıcılığını sağlamak, öğrenimi kolaylaştırmak ve verimliliğini 
arttırmak için çeşitli akor çalışmaları geliştirilmiştir. Araştırmada, bu geliştirilen farklı akor temaları ile ton 
öğreniminin daha verimliği olacağı kanısı bir öneri olarak sunulmuştur. 

Öğrencilerin müzikalite bilincini arttırmak ve ton duygusunun kalıcı hale gelebilmesini amaçlayan bu 
çalışma, ezbere yönelik eğitim sisteminden uzak, tamamen duyma ve kavrama üzerine temellendirilmiş ça-
lışma yöntemi sunmaktadır. Nitel araştırma üzerine kurulan bu araştırma, üç bemollü majör gam (Mi bemol 
majör), üç diyezli majör gam (La majör), dört diyezli majör gam (Mi majör), dört bemollü majör gam (La 
bemol majör) örneklemi üzerinden sınırlandırılmıştır. Araştırma sonuçlarından birkaçı sıralanacak olursa, 
belirlenen tonlar üzerinden çeşitli örneklendirmelerle egzersizler oluşturulmuş ve varyasyonlar halinde ya-
pılan tekrarlar ile öğrenme yöntemine çeşitlilik kazandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ton, gam, akor, çoksesli müzik, egzersiz.

FUNCTIONAL CHORD STUDIES IN TONE LEARNING

Solfege-dictation-agogics course is one of the common lessons given in all fields of music education 
institutions. This lesson is the most fundamental course in learning, explanation, deconstructing, hearing, 
understanding the structure, recognizing polyphony, learning rhythm and musicality. Music consists of 
small themes. The sounds that phrase the themes are a series of seven notes. These series, called music 
scale, have different tones and are taught as the most important element of the playability and melody for-
mation of the tracks.

In this study, various chord studies have been developed to ensure the permanence of tone learning in 
music, to facilitate learning and to increase its efficiency. In this research, it is suggested that tone learning 
will be more efficient with different chord themes developed.

This study aims to increase students’ awareness of musicality and to make tone sense permanent. This 
research based on qualitative research was limited to a sample of three flat major scales (Mi flat major), 
three sharp major scales (La major), four sharp major scales (Mi major), four flat major scales (La flat 
major). If some of the results of the research are listed, practices are created with various examples over the 
determined tones and the learning method is diversified with repetitions done in variations.

Keywords: Tone, music scale, chord, polyphonic music, practice

GİRİŞ

Müzikte majör ve minör dizilerden oluşan armonik bütünlüğe ton adı verilmektedir. Bu kavram doğru 
teorik bilgiye sahip olunduğunda müzikte doğru çalma, okuma ve yorumlamayı da beraberinde getirmek-
tedir. Bu hususta ton öğreniminin kalıcılığı sağlamak adına yapılan çalışmalar bu çalışmanın esas amacı 
olmuştur. 

Gam, notaların gruplanması olarak tanımlanmaktadır. Peşi sıra gelen yedi farklı sesten oluşan gamlar 
sekizinci sesi yani başlangıç sesinin oktavı ile sona ermektedir (Boone ve Schonbrun, 2018: 63). Gamlar 
majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Piyanoda beyaz tuşe üzerinden do notasından oktavı olan 
do notasına kadar olan tüm perdeler majör diziyi elde etmemizi sağlamaktadır. Bu durumda Do-Re-Mi-Fa-

1  Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, selinoyan@adiyaman.edu.tr
2  Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, btoptas@adiyaman.edu.tr
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Sol-La-Si-Do diye sıralanacak olunursa, 2T 1Y 3T 1Y perde sayılarını içerdiği görülmektedir. Dizi, romen 
rakamları ile derecelendirilmektedir. Kök akorlar diye tabir edilen I-IV-V dereceleri sırasıyla Tonik (eksen) 
- Subdominant (altçeken) – Dominant (çeken) olarak adlandırılmaktadır. Minör gamı ise, la’dan la’ya sıra-
lanan sesler bütünü oluşturmaktadır. Aralık düzeni ise, 1T 1Y 2T 1Y 2T şeklindedir (Karolyi, 2005: 45,53). 

Müzikte varolan herşey bir denge içinde olup birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin aynı sesleri yan yana 
getirdiğimiz zaman gam ya da birleşik aralıkları oluştururken, üst üste yazdığımız zaman büyük-küçük-ar-
tık-eksik aralıklara ve akorlara dönüşmektedirler. Yapılan bu araştırmadaki temel derecelerden türetilen 
etütler ile öğrencilerde bakmakla görmek arasındaki fark sorgulanmaktadır. Çünkü öğrenme bazen sadece 
duyma ile gerçekleşirken, bazen de farklı öğretim teknikleriyle mümkün olabilmektedir. 

1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, müzikte ton öğreniminin ezberci sistemden uzak, müzikalite bilincini arttırarak 

farklı öğretme sitilleri ile öğrenmede kalıcılığını sağlamaktır. Müzik teorisinin bütün alt başlıklarının te-
melini içeren ton öğreniminde, kurallara dayalı değil, anlamaya dayalı bir öğretim sistemi amaçlanmıştır. 

2. Araştırmanın Önemi
Araştırma, ton öğreniminde aralık çalışmaları ile farklı bir öğrenme modeli geliştirildiği için önemlidir. 

Teori dersinin en temel parçası olan ton öğreniminin anlatım ve öğretim çeşitlilikleri ile kolaylaştırılması 
bir diğer önemli husustur.

Yapılan bu çalışmada temel akorlar üzerinden etütler oluşturulmuştur. Öğrencilerde hem farklı bir ton 
öğrenme becerisi hem de çeşitleme algısını geliştiren bu araştırma, öğreticilere kaynak ve öğretme çeşitli-
liği de sunma açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

3. Yöntem
Çalışma, nitel bir çalışma olup esnek tarama modeli ile temel derecelerden oluşmuş basit akor dizileri 

üzerine etüt yazılmıştır. Örneklendirmeler iki farklı yöntem ile sunulmuştur. İlki, başına arızaları verilerek 
tonu bularak, yazılmış dereceler üzerinden belirtilen vuruş değerlerine göre melodiyi oluşturmak olmuştur. 
İkincisi ise, temel akorlar (I-IV-V) üzerine bir etüt yazılmıştır. Böylelikle öğrenci, iki farklı yöntem ile aynı 
sonuca ulaşabilmiş ve farklı öğrenme sitilleri ile pratiklik kazanmıştır. 
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4. Bulgular ve Yorum

4.1. Tonlar

Şekil 1. Majör ve minör tonlar
Yukarıda şekil 1’de bütün majör ve minör tonlar aldığı arızaları ile verilmiştir. Bu çalışma, tonları sadece 

alışılagelmiş arızalar üzerinden hesaplayarak değil, sesleri majör ve minör dizi kuralına göre bir bütün ola-
rak görmeyi ve her sesin içeriğini sorgulatmayı da hedeflemektedir. Aşağıdaki şekillerde gösterilen örnekler 
bu hedeflerden sadece birkaçıdır. 

4.2. Derecelendirme

Şekil 2. La bemol majör tonu üzerinden derecelendirme
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Notaları görmeden ve melodiyi duymadan öğrenme modeli örneğinde öğrenci, önce verilmiş tona göre 
derecelere karşılık gelen notaları yerleştirmelidir. Daha sonra eşleştirme yapılan aralıkları adlandırmalıdır.  
Örneğin öğrenciden şekil 2’nin ilk ölçüsünde olduğu gibi çizgilerle eşleştirilen derecelerdeki aralıkları 
bulması istenmektedir. Böylelikle öğrenci sadece derecelerdeki sesleri değil aynı zamanda ses aralıkları ve 
çevrimlerini de farketmektedir. 

4.3.  Akor Oluşturma

Şekil 3. Do majör akor dizisi üzerinde majör akor oluşturma örneği
Şekil 3’te görünen örnekte kişiden görülen aralıkları akora dönüştürmesi istenmektedir. Böylece beşli 

aralıkları üçlü iki aralık şeklinde yazarak majör ve minör akor elde edebilecektir. Bu örnek öğrenciyi hazır 
akor kalıplarından kurtarıp hem yaratıcılığı hem de bütün olarak kavrama imkanı sunacaktır.

4.4. Ton Öğreniminde Akor Çalışmaları

3

Şekil 4. La Majör (3 diyezli) Akor Örneklemi
Şekil 4’te temel derecelerden oluşan bir dört ölçülük akor örneklemi sunulmuştur. Daha sonra aynı 

örneklemdeki akor dizilimi hiç değiştirilmeden şekil 5’te görünen etüt parçası yazılmıştır. Bu örneklem 
ile çalıcıda, pekiştirme ve melodik yapı sayesinde daha akıcı ve akılda kalıcı biçimde çalışma olanağı 
fazlalaştırılmıştır. 

3 La Majör, la bemol majör, mi majör ve mi bemol majör akor örneklemleri B. Alekseev’in Harmonious Solfeggio adlı kitabından alın-
mıştır. Bunun yanısıra yazılan etütler özgündür.
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Şekil 5. La Majör Akor Dizisinde Ezgisel Örnekleme

Şekil 6. La Bemol Majör (4 bemollü) Akor Örneklemi

Şekil 7. La Bemol Majör Akor Dizisinde Ezgisel Örnekleme

Şekil 8. Mi Bemol Majör (3 bemollü) Akor Örneklemi
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Şekil 9. Mi Bemol Majör Akor Dizisinde Ezgisel Örnekleme

Şekil 10. Mi Majör (4 diyezli) Akor Örneklemi

Şekil 11. Mi Majör Akor Dizisinde Ezgisel Örnekleme
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SONUÇ
Ton öğrenimi ile;

Derecelendirme, akor okuma, akor oluşturma, I-IV-V / Tonik-Subdominant-Dominant (Eksen-Alt Çe-
ken- Çeken) duygusunu kavrama, kadans hissini anlama, aralıkları akor içinde görme gibi faktörler müm-
kün kılınmaktadır. Buna istinaden, solfej eğitiminde ton öğrenme en önemli bulgulardan olduğundan do-
layı, eğitimin temel öğrenme konusudur. Temel öğrenme olmadan müzik bilimlerinin hiçbir alt başlığı 
adı altında anlama dayalı bir başarı sağlanamayacağı kanaatine varılmıştır. Yapılan bu çalışmalar birçok 
öğrenci üzerinde uygulanmış ve olumlu dönütler elde edilmiştir. Elde edilen bulgular tamamen gözleme da-
yalıdır. Çalışmayı bütün tonlara genişletmek ise hedeflerin arasındadır. Çalışmalara model olan araştırma, 
her seviyeye uygun örneklendirmeleri de beraberinde getirecektir. 
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ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİNDE KÜLTÜREL UNSURLARIN 
KULLANIMI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bahadır UÇAN1

Özet
Üç boyutlu modelleme, bilgisayar destekli öğrenimde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda öğrenci-

lerin nitelikli modelleme ve tasarım yapacak becerilere erişmelerinin sağlanması gerekmektedir.  Bu çalışma, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü «3B Modelleme» dersini alan 3.sınıf öğrencileri üzerin-
den yürütülmüştür. Öğrencilerin, üç boyutlu modelleme ve tasarım yetilerinin artırılması yanında ödevler ve 
uygulamalar üzerinden kültürel farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir. Ödev ve uygulamaların temaları bu 
doğrultuda belirlenmiş olup, temel geometrik modelleme ödevleri sonrası öğrencilerden mitoloji kavramı ek-
seninde karakter modelleri ortaya çıkarmaları istenmiştir. Bu şekilde öğrencinin mitoloji, destan, hikâye gibi 
sözlü ve yazılı geleneklerde yer alan unsurları tanımaları ve çalışmalarında faydalanabilmeleri amaçlanmıştır. 
Model ve tasarımlar, özgür ve açık yazılım olarak kullanılabilen Blender 2.80 üzerinden oluşturulmuştur. 
Final kapsamında ise mitolojik karakterlerden faydalanılarak oluşturulan karakter tasarımlarına artırılmış ger-
çeklik özelliği eklenmiştir. Artivive yazılımı üzerinden tanımlanan artırılmış gerçeklik sayesinde modeller, 
telefon/tablet üzerinden izleyicinin interaktif katılımının sağlandığı bir içerik kazanmıştır. 

Anahtar kelimeler: modelleme, üç boyutlu modelleme, tasarım, artırılmış gerçeklik.

USAGE OF CULTURAL ELEMENTS FOR 3D MODELLING COURSE: 
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY SAMPLE

Abstract
Three-dimensional modeling plays an important role in computer-assisted learning. In this context, it is 

necessary for students to have access to the skills to make qualified modeling and design. This study was carried 
out on 3rd grade students who took the “3D Modeling” course of Yildiz Technical University Communication 
Design Department. The aim of this course is to increase students’ three dimensional modeling and design skills 
and to gain cultural awareness through assignments and applications. The themes of the home works and app-
lications were determined in this direction, and after the basic geometric modeling assignments, the students 
were asked to produce character models based on the concept of mythology. In this way, it is aimed that the 
students will be able to recognize and benefit from the oral and written traditions such as mythology, epic, story.  
Models and designs are built on Blender 2.80, which can be used as free and open software. Within the 
scope of the final, augmented reality feature has been added to the character designs created using mytho-
logical characters. Moreover, augmented reality is applied through Artivive software and the models have 
gained content that enables interactive participation of the audience via phone / tablet.

Keywords: modeling, three dimensional modeling, design, augmented reality.

POLİGON MODELLEME VE UYGULAMALAR

Bilgisayar grafik sistemleri, bilgisayar destekli tasarım, nesne tanımlama, nesne takibi ve model temelli 
video kodlama gibi birçok değişik uygulama, nesnelerin en önemli özelliklerinden birisi olan nesne şek-
linden faydalanmaktadır. Nesne şekillerinin tanımlanması ve temsil edilmesi işlemi genelde “modelleme” 
olarak adlandırılmaktadır. Nesne şekillerinin tanımlanması için birçok değişik yöntem bulunmakta olup 
her birinin kendine özgü üstün ve eksik yönleri mevcuttur. Değişik modelleme yöntem ve uygulamaları 
var olmakla beraber en yaygın kullanılan yöntem poligon yapı kullanan modellemedir. Poligon temelli ağ 
yapısı şeklinde tanımlanan 3-Boyutlu (3-B) modeller yaygın kullanılmakta ve işleme açısından basit bir 
şekil tasviri imkânı sağlamaktadır. Özellikle etkileşimli üç boyutlu grafik uygulamaları için kolay kullanım 
sağlayan poligon modelleri, modelleme kesinliğinin değişik oranlarda ayarlanabilmesi ve değişik biçimleri 
kolayca tanımlayabilme kabiliyeti sayesinde yaygın kabul görmektedir (Uluçay, Ertürk, 01.06.2018).

1 * Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü, bucan@yildiz.edu.tr
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Çalışma kapsamında, öğrencilerin üç boyutlu modellemenin temel tasarım dilini kavrayabilmeleri önce-
lik edinilmiş olup öğrencilere düşük poligon modelleme merkezli ödevler verilmiştir. Bu kapsamda öğren-
cilerden gerçekleştirmeleri beklenen ilk tasarım ödevi sandalye/koltuk modelleme olmuştur. 

        
Resim 1. Merthan Ezenerden’in (sol) ve Dila Danacıoğlu’nun (sağ) çalışmaları, 2019.

Öğrencilerden üç boyutlu ortamda temel geometrik modelleme becerisi kazandırmak amacıyla sandal-
ye/koltuk tasarımları oluşturmaları istenmiştir. İlk ödev kapsamında tasarlanan sandalye modelleri üzerin-
den poligon modellemenin temel kavramları uygulamalı olarak aktarılmıştır.

Resim 2. Gizem Doğan’ın ödev çalışması,  2019.
Öğrencilerden ilk ödevleri olan sandalye/koltuk tasarımlarının ardından sınıf modeli ortaya çıkarmaları 

istenmiştir. Bu anlamda organik olmayan modellemede ileri bir seviyeye doğru geçişlerinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Öğrencilerden derslik olarak kullanılan sınıfı bütün detaylarıyla (koltuk, derslikler, aydın-
latma, tahta, vb.) tasarlamaları beklenmiştir.  

Resim 3. Necla Işık’ın ikinci ödev çalışması (sınıf modeli), 2019.
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MİTOLOJİK KARAKTER TASARIMLARI

Karakter tasarımı, çizgi temelli bir yaklaşımın ana unsurlarını oluşturmaktadır. Bir çizgi yapımın (hikâ-
ye, öykü, animasyon, çizgi roman, vb.) görsel dilinin etkin kullanılması, karakter tasarımlarındaki özgünlük 
ve akılda kalıcılık ile doğrudan ilişkilidir. Üç boyutlu uygulamalarda karakter tasarımın sade bir üslupta 
olması, poligon modellemede ortaya çıkabilecek birtakım sorunların aşılabilmesi noktasında ayrıca öneme 
sahiptir (Uçan, 2018:126). Gereksiz sayıda ve yoğunlukta nokta ve poligon içeren detaylı modellerin basit-
leştirilmesi bilgisayar grafikleri açısından önemli bir konu teşkil etmektedir (Uluçay, Ertürk, 01.06.2018; 
Heckbert, Garland, 1997). Bu bağlamda üç boyutlu modelleme dersinde düşük poligon modelleme prensip-
leri aktarılmaya çalışılırken gereksiz yüzey alanlarından ve ağ yapısından kaçınılmasının lüzumu üzerinde 
durulmuştur. 

Final uygulamaları kapsamında öğrencilerin organik modellemeye geçişleri hedeflenmiş olup tema ola-
rak ise “mitoloji” belirlenmiştir. Mitoloji üzerinden öğrencilerin kültürel unsurlara olan ilgilerinin artırıl-
ması sağlanmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin kültür değerleri üzerine araştırma yapmaları ve bu araştırmaları 
modellemelerinde kullanmaları hedeflenmiştir.

  
Resim 4. “Tulpar”, Kürşad Ünlüer (sol) ve “Tek Boynuz”, Melek Melisa İlkaz (sağ), 2019.

Tulpar, Türk Mitolojisinde bulunan kanatlı at figürüdür. Yunan Mitolojisinde bulunan Pegasus ile ben-
zerdir (Bkz. Res.4). Kırgız Türklerinin Manas Destanında bu uçan, kanatlı atlardan bahsedilir. Arkeolojik 
olarak Kazakistan’da keşfedilen Esik Kurganı ve Altın Elbiseli Adam’ın başlığında Tulpar figürü bulun-
maktadır (Türk Mitolojisinde Efsanevi Yaratıklar, 08.12.2019).

Tek Boynuz ise hem Türk mitolojisinde hem de çeşitli dünya mitolojilerinde sıklıkla bahsi geçen bir 
mitolojik at türüdür (Bkz. Res. 4). Başının üzerindeki tek boynuza gönderme yapılarak “Tek Boynuz” is-
mini almıştır. Günümüzde tek boynuzlu at figürü pek çok çizgi filmde ana karakter olarak kullanılmakta ve 
özellikle çocuklara yönelik hemen tüm ürünlerde karşımıza çıkmaktadır.

Resim 5. “Matagot”, Barçın Bekar, 2019.
Matagot, Fransa veya Güney Amerika’nın bazı sözlü geleneklerine göre, çoğunlukla belirsiz, sık sık 

kara bir kedi olan bir hayvan formundaki bir ruhtur, ancak sıçan, tilki, köpek veya inek türlerinin mevcut 
olduğu rivayet edilmektedir (Conway, 2018).
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Resim 6. “Tepegöz”, Çağla Yılmaz (sol) ve “Kayberen”, Doğukan Şentürk (sağ), 2019.

Tepegöz, Dede Korkut hikâyelerinde adı geçen yaratık olarak bilinir ve Kaf dağında yaşar (Bkz. Res.6). 
Annesi, alageyik kılığına girmiş bir peridir. Bu perinin bir çobanla çiftleşmesinden dünyaya gelmiştir. Sade-
ce gözünden vurularak öldürülebilir ve vücudunun diğer kısımlarına kurşun işlemez. İnsan eti yer ve insan 
kemiklerinden örülmüş bir kalede yaşamaktadır. Elinde genelde dikenli bir balyoz veya bunun gibi araçlar 
bulunur. Kafasının üzerinde devasa bir gözü olduğundan Tepegöz olarak anılmaktadır (Türk Mitolojisin-
de Efsanevi Yaratıklar, 08.12.2019). Türk mitolojisinin bir başka önemli karakteri de Kayberen’dir (Bkz. 
Res.6). Kırgızların iyiliksever ruhlar arasında gördükleri “kayıp eren” adıyla andıkları ruhlara verdikleri 
isimdir. Kayberenler dağlarda yaşar ve geviş getiren hayvanları korurlar. Kayberenler, hayvanların üreyip, 
çoğalmasını sağlarlar. Ancak kızgın oldukları durumlarda hayvanları öldürdükleri de rivayet edilmektedir 
(Türk Mitolojisinde Efsanevi Yaratıklar, 08.12.2019).

Resim 7. “Gök Tanrı”, Dilşat Aksoy, 2019.
Gök Tanrı, Türklerin İslamiyet öncesi inanç sistemlerinde tanrıların en büyüğü olarak görülmektedir. 

Göktürkler tabirinin, Gök Tanrı inancından geldiği kabul edilmektedir. Yunan Mitolojisindeki karşılığı 
Zeus’tur. 

Resim 8. “Semrük Bürküt”, Fatih Kılavuz, 2019.
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Yakut Türkleri çift başlı kartala “öksökö kuşu” demişlerdir. Türkçede bürküt, kartal demektir. Bakır 
tırnakları vardır ve sağ kanadı ile güneşi, sol kanadı ile ayı kaplar. Bürküt gök kuşu olarak da anılmaktadır. 
Çift başlı kartallar, gök direklerinin tepesinde veya kayın ağacının tepesinde olduğu betimlenir. Çift başlı 
kartallar Tanrı Ülgen’in sembolüdür ve gökten yıldırım indirebilir. Başkurt efsanesinde “Semrük” isminde-
ki kuş iki başlı kartaldır. Çift başlı kartal, Selçuklu Devleti’nin de simgesidir(Türk Mitolojisinde Efsanevi 
Yaratıklar, 08.12.2019).

    
Resim 9. “Ak Ana”, Gizem Doğan (sol) ve “Azmıç”, Zeynep Öztürk (sağ), 2019.

Sonsuz sulardan çıkıp, Ülgen’e yaratma emrini veren ve tekrar sulara dönen tanrıça Ak Ana’dır. Altay 
Türklerinin inancına göre, ışıktan bir kadın hayali şeklindedir. Ülgen ilk yaratılış ilhamını Ak Ana’dan alır 
ve dünyaya destek olması için üç tane de balık yaratır. Türk mitolojisine göre Ak Ana, boynuzlu olarak be-
timlenir (Bkz. Res.9). Eski çağlarda ana tanrıça heykelcikleri de boynuzlu olarak sembolleştirilmiştir (“Ak 
Ana Türk Mitolojisi Karakteri”,08.12.2019).

Azmıç ise Balkarların kayıp cini veya yol cinidir. “Azıtkı” veya “Azıktı” olarak da bilmektedir. Yalnız 
başına seyahat edenlerin başına musallat olmaktadır. İnsanların en sevdiği kişinin kılığına girerek, insanları 
peşine takar ve dağdan, uçurumdan veya ırmaktan aşağı düşürür (Türk Mitolojisinde Efsanevi Yaratıklar, 
08.12.2019).

 
Resim 10. “Alkarısı”, Mehmet Bulğak, 2019.

Yakut Türkleri, korunmak için kötücül ruhlara kurbanlar sunarlar. “Alkarısı”, “Albastı” veya “Albız” da 
denilen ve yeraltında yaşayan bu yaratıkları sadece şamanlar görebilir(Bkz. Res.10). İnsanları yalnızken, 
çaresiz ve sıkıntılı oldukları zamanda yakalar, delirtir, yoldan çıkarır ve ruhunu kaçırırlar(Türk Mitolojisin-
de Efsanevi Yaratıklar, 08.12.2019). 
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 Resim 11.  “Kamos (Karakura)”, Melike Koca, 2019.
Kamos, Harput yörelerinde görüldüğü söylenen kötücül bir yaratıktır. “Karakura” veya “Kapos” olarak 

da isimlendirilmektedir. Kâbuslara veya karabasanlara sebep olan kötü bir ruhtur (Türk Mitolojisinde Ef-
sanevi Yaratıklar, 08.12.2019).

Resim 12. “Kitsune”, Melis Akdağ, 2019.
Kitsune, Japon mitolojisinde varlığına inanılan efsanevi bir tilkidir (Bkz. Res.12). Kitsune’nin birden 

fazla kuyruğu bulunabildiği gibi ayrıca ateşe hükmetme gücü olduğuna inanılmaktadır(What is Kitsune?, 
08.12.2019). Dünyaca bilinen internet tarayıcısı Mozilla Firefox(tilki ateşi) ismini bu yaratığın ateş gücün-
den almıştır.      

SONUÇ
Mitoloji, sözlü ve yazılı geleneğin tüm unsurlarını içinde barındıran bir kavram olarak toplumların kül-

türel miraslarını yansıtmak noktasında önemli bir değere sahiptir. Mitoloji, toplumdan topluma farklılık 
gösterebildiği gibi benzer mitolojik ögelerin başka coğrafyalarda görüldüğü ya da sahiplenildiği de bilin-
mektedir. Tepegözün Batı mitolojisinde “Kiklop” olarak anılması ya da tek boynuzlu at imgesinin dünya 
mitolojisinde sıklıkla yer edinmesi bu durumun örnekleridir. Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı 
Bölümünde “3B Modelleme” dersi öğrencileri üzerinden yürütülen bu çalışmada, öğrencilerin mitolojik 
değerleri tanımaları, bu alanda araştırmaya yönelmeleri ve mitolojiyi tasarımlarında kullanmaları, çizgisel 
bir üslup ile yorumlamaları hedeflenmiştir. Çalışma, öğrencilerin derse duyduğu ilgiyi arttırmış olmakla 
birlikte çalışmalar üzerine tanımladıkları birtakım animasyon hareketlerine dayanan artırılmış gerçeklik 
uygulamaları ise ders içeriklerinin teknolojik yöntem ve denemelerle güncellenmesi noktasında örnek teş-
kil etmektedir.   
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YİYECEK-İÇECEK VE HİZMET SEKTÖRÜNDE STARBUCKS 
LOGOSUNUN DEĞİŞİM SÜRECİ VE BİR LOGO TASARIM 

UYGULAMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ

THE PERIOD OF CHANGE OF STARBUCKS LOGO IN THE FOOD 
AND BEVERAGE AND SERVICE SECTOR AND APPLICATION AND 

GAUGE OF A LOGO DESIGN

Gökçin ÇUBUKCU1, Kübra Nur Sarısoy KAYMAK2Özet

Bu çalışmanın amacı; yiyecek içecek hizmet sektöründe faaliyet gösteren Starbucks markası üzerinden 
tasarım algısı ve değişim süreci incelenmiştir. Starbucks markası için bu değişim süreçleri ve nedenleri göz 
önüne alınarak yeni bir logo tasarımı yapılarak tüketicilerin algıları ölçümlenmiştir. Bu sayede tasarımda 
etkenlerin saptanması ve daha doğru tasarımlar yapılması amaçlanmıştır. Yöntem olarak; öncelikle literatür 
taraması yapılmış ve döküman analizleri gerçekleştirilmiştir. Birincil ve ikincil veriler toplanarak değerlen-
dirilmiş, olgusal ve algısal çözümlemeler yapılarak kıyaslama yöntemi kullanılmıştır. Tüm veriler sonucu 
uygulama yapılmış, anket yöntemi kullanılarak tüketici algısı ölçümlenmeye çalışılmıştır. Bulgular; 1971 
yılından bu yana tasarlanan ve değişimler gösteren Starbucks logo tasarımlarının makale, kitap ve tezlerde 
yer alan bilgiler dahilinde değişim süreçleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu değişim süreçleri içinde 
kuruluş felsefesi, marka-ürün birlikteliği, toplumun ahlak anlayışı ve zaman içerisinde değişen tasarım 
nlayışlarının logoya ne denli etkili olduğu bulgularıyla karşılaşılmıştır. Sonuç olarak; Starbucks markasının 
logo değişim süreci incelendiğinde; Moby Dick romanından esinlenilerek ismini alan ve mitolojiden esin-
lenilen siren gravürü gibi örnekler günümüzde hala kullanılmaya devam edilmekle birlikte sembolik olarak 
her zaman akılda kalıcı bir imaj sergilemektedir. Bu tür mitolojiden etkilenen logo tasarımlarının sembolik 
olarak değiştirilmemesi, sadece güncel trendlere göre yazı tipi, geometrik şekil ve renk gibi unsurlarda 
değişime gidildiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Logo, Tasarım, Sektör, Marka, Starbucks

Abstract
The aim of this study; The design perception and change process were examined through the Starbucks 

brand operating in the food and beverage service sector. A new logo design has been taken into considera-
tion for Starbucks brand by taking into consideration these change processes and reasons, and consumers’ 
perceptions have been measured. In this way, it is aimed to determine the factors in the design and to make 
more accurate designs. As a method; firstly literature review and document analysis were performed. Pri-
mary and secondary data were collected and evaluated, and comparison method was used by making factual 
and perceptual analyzes. As a result of all the data, the application was made and consumer perception was 
tried to be measured by using survey method. Results; Starbucks logo designs, which have been designed 
and changed since 1971, have been examined and interpreted according to the information contained in 
articles, books and theses. In this process of change, the founding philosophy, brand-product association, 
society’s moral understanding and how changing design approaches have been influenced by logo have 
been encountered. As a result; When the logo change process of Starbucks brand is examined; Samples of 
mythology-inspired siren engravings, inspired by the Moby Dick novel, are still in use today, but always 
show symbolically a catchy image. It is concluded that logo designs that are influenced by this kind of 
mythology are not changed symbolically and only the elements such as font, geometric shape and color are 
changed according to current trends.

Keywords: Logo, Design, Industry, Brand, Starbucks
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1 Sektörlere Göre Logolar Ve Marka İlişkisi
Markanın tarihçesine kısaca bakıldığında kökleri Yunan ve Roma dönemine dayanmaktadır. Bu dö-

nemlerde mekanların yerini tarif etmek için kullanılan işaretler taşların üzerine kazınmaktadır. Dönemin 
şartlarında okuma yazma bilen kişilerin az sayıda olması nedeniyle iletişim kurmanın tek yolu işaretlerdir. 
Tüm bu “semboller günümüzde kullanılan ve markanın özelliğini işaret eden marka logolarının temeli nite-
liğindedir” (De Chernatony ve diğer, 2011, 29). Logolar o ürünün kime ait olduğunu göstermek için etkili 
bir yol olarak görülmektedir ve böylece marka kavramı da kendisini göstermektedir. “Günümüzde kulla-
nılan “Brand” kelimesi eski Norveç kelimesi olan sığırların damgalanmasını, markalanmasını ifade eden 
“brandr” kelimesinden gelmektedir” (Riezebos ve diğer 2003, 1-2). Genel anlamda kabul edilen tanıma 
göre marka;  “Bir satıcının ürünlerini ve hizmetlerini tanımlamada kullanılan bir isim, terim, imza, sembol, 
tasarım veya bunların kombinasyonudur” (Vranesevic ve Stances 2003, 100). şeklinde ifade edilmektedir. 
Marka ve logo yaratma sürecinde marka ismi kullanıcının karar alma sürecinde ve aklında yer etmesinde 
sembolik bir anlam taşımaktadır. Marka algılatmasını incelemek için öncelikle sektöre göre logo tasarımın-
da renk, tipografi ve algı çözümlemeleri incelenmelidir. “Kurum kimliğinin önemli öğeleri olan amblem ve 
logoların grafiksel tasarımında renk seçimi, marka kimlik stratejisi ve hedef kitleye uygun olarak belirlen-
melidir. Renkler markaların algılanmasında ve yeniden tanınmasında olduğu kadar konumlandırılmasında 
ve kalıcılığında önemli rol oynar. Renk seçiminde renklerin fizyolojik ve psikolojik etkilerinin yanı sıra, 
farklı kullanım alanlarındaki uygulamalarda yaratacağı etki de dikkate alınmalıdır” (Teker 2009, 91). Renk, 
logonun görsel anlatımında önemli bir rol oynar, kimliği çekici, çarpıcı hale getirir. “Logoya uygulanan 
renk ve ton değerleri sayesinde; biçimleri, tipografiyi, ön planı görünür hale getirmek veya arka plana it-
mek, görsel hiyerarşiyi organize etmek mümkündür” (Türk Grafik Tasarımcıları Logo 2006, 18).

2. Yiyecek, İçecek ve Hizmet Sektöründe Tasarım Algısı

Yiyecek-içecek ve hizmet sektörü halk sağlığını gözetmek, hızlı ve etkili çözümler üretebilmek, hizmet 
kalitesini yükseltmekte, yenilikçi yaklaşımları benimsemekte ve yasal olarak belirli aralıklarla denetlen-
mektedir. Yiyecek ve içeceklerinin öncelikle sağlıklı ve temiz olması sağlanmalı ve tüketicide bu izlenim 
oluşturulmalıdır. Bu noktada logo tasarımlarında sağlık, düzen, temizlik, çevre konularını ön plana çıkara-
cak renkler, semboller kullanılarak verilmek istenen algı yaratılmalıdır. Yiyecek, içecek ve hizmet sektörü-
nün alt kategorilerine bakıldığında süt ve süt ürünleri, ekmek – unlu mamüller, yağ (nişasta ve bitkisel yağ), 
paketlenmiş gıdalar, atıştırmalık (şekerleme, çikolata, kahvaltılık tahıllar), alkolsüz içecekler ve alkollü 
içecekler gibi birçok sektörü de kapsadığı görülmektedir.

Yiyecek ve içecek hizmet sektöründe global olarak tanınan markaların logoları incelendiğinde, ağırlıklı 
olarak tüketiciler üzerinde psikolojik etkileri bulunan kırmızı, yeşil, mavi ve sarı kullanıldığını görmek müm-
kündür. Burger King, Mc Donalds, Arbys, Pizza Hut, Hardees, Coca-Cola ve Pepsi gibi logolarda en baskın 
renk olarak kırmızının kullanıldığı görülmektedir. İkincil baskın renk ise sarı ve yeşil olduğu söylenebilmekte-
dir. Kırmızı, araştırmalara göre insanlarda tehlike, öfke ve heyecan gibi etkiler oluşturmaktadır. Örnek resim-
de görülen fast food (hızlı yemekler) markalar için tasarlanan logolarda kırmızının ağırlıklı kullanılmasının 
nedeni heyecan verici ve iştah kabartıcı olmasıdır. Bu nedenle tüketici aç değilken bile kırmızının psikolojik 
olarak iştah açması nedeniyle tüketme eğiliminde bulunmaktadır. Sarı renk ise insanlarda mutluluk, canlılık, 
tazelik gibi etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle logolarda tazeliğin simgesi olarak sarı renk etkili olabilmekte-
dir. Resimde bulunan Starbucks, Pınar, Sütaş, Subway, Sprite gibi logolarda kullanılan yeşil renk ise insanlar 
üzerinde doğa, çevre, sağlıklı yaşam ve yeni başlangıçlar gibi etkiler yaratmaktadır.
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Resim 1. Yiyecek ve İçecek Hizmet Sektörü ve Logo Tasarımları
Kaynak: Logoların png görselleri kendi internet sitelerinden alınıp birleştirilerek oluşturulmuştur. Logolara Erişim 

Tarihi: 20 Nisan 2019
Yeşil renk ile ilgili başka bir etki olarak “doğaya dair çağrışımlar yarattığı için yeşilin huzurlu bir renk 

olduğu ve denge, uyum, tutarlılık hislerini veren sakinleştirici özelliklere sahip olduğu” belirtilmektedir 
(Ambrose ve Harris 2013, 120). Böylelikle logo tasarımlarında kullanılan yeşil renk, tüketicilerde marka-
nın sağlıklı, doğal ve çevreci olduğu algısını da yaratmaktadır. Yiyecek ve içecek hizmet sektöründe çok 
sık rastlanmamakla birlikte logolarda ufak detaylar olarak mavi renginin kullanımı da mevcuttur. Özellikle 
su ve su ürünlerini temsilen kullanılan logo tasarımlarında çok daha sık görülmektedir. “Okyanusun ve 
gökyüzünün rengidir. Mavinin suyu hatırlatması nedeniyle, sürekli, canlı, takviye edici ve hayat kurtarıcı 
çağrışımları bulunmaktadır” (Ambrose ve Harris 2013, 118). Yiyecek ve içecek sektöründe tasarım algısını 
anlamak adına rakip markalar olan Pınar ve Sütaş logolarının çözümlemlerine bakabiliriz.

Resim 2. Pınar ve Sütaş Logolarının Olgusal ve Algısal Çözümlemeleri
Kaynak: Logoların png görselleri kendi internet sitelerinden alınıp birleştirilerek oluşturulmuştur. Logolara Erişim 

Tarihi: 22 Nisan 2019
Çözümleme: Pınar Logo

Olgusal: Logoya ilk bakıldığında boyut itibariyle PINAR ismi göze çarpmaktadır. Sonrasında ise mavi 
ve kırmızı renkli kıvrımlı şekiller, daha sonra ise “A” harfinin altından başlayan sağ üst tarafa doğru giden 
kıvrımlı geometrik şekil göze çarpmaktadır. Tipografik olarak; serifsiz ve bold bir karakter kullanılmıştır. 
Yazı karakterinden ve geometrik şekillerden kaynaklanan boşluklar tasarımda kendisini göstermektedir.

Algısal: Süt ve süt ürünlerinin markası olarak tanınan PINAR temelde sağlık, lezzet ve yenilik ola-
rak dayandığı üç ana unsuru logosunda bulunmaktadır. Pınar logosunda yeşil renginin ağırlıklı kullanımı 
sağlığı temsil etmekle beraber mavi ve kırmızı semboller diğer ürünlerini (su ve et ürünleri gibi) ve aynı 
zamanda yeniliklerini ifade etmektedir. Altta bulunan sağ üst tarafa doğru giden yeşil sembol ise geleceğe 
dair pozitif bir etki yaratmakta ve sürdürülebilirliği temsil etmektedir. 
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Çözümleme: Sütaş Logo

Olgusal: Logoya ilk bakıldığında yeşil rengi ve yeşilin ortasında bulunan degrade geçiş göze çarpmak-
tadır. Degrade geçişi logoyu aydınlatmak amacıyla kullanılmıştır. Böylelikle Sütaş yazısını vurgulamak-
ta ve ön plana çıkarmaktadır. En dış kısımda bulunan elips şekli ise anahatları belirlemekte ve bütünlük 
oluşturmaktadır. Sütaş yazısında bulunan gölgeler ve dış çizgiler ise hafifçe üç boyut imajı yaratmaktadır. 
Çiftlikten sofralara yazan yazının dış (stroke) çizgilerinin olmasının nedeni ise okunabilirliği sağlamak 
amacıyla kullanılmıştır. 

Algısal: “Sütaş markasının misyonu, sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusu, çiftlikten sofralara 
süt değer zincirini ve kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirmek, bireylerin yaşam kalitelerini art-
tırmak, sağlık ve mutluluk veren, doğal lezzetli süt ürünleri sunmaktır.” (Sütaş Hakkında Bilgiler, https://
www.sutas.com.tr/tr/sutas-hakkinda/bir-bakista-sutas/kisaca-sutas,  02 Mayıs 2019) Bu durumda logoya 
bakıldığında tek bir alanda ilerleyen süt ve süt ürünleri dışına çıkmayan Sütaş, tek bir bütünlük halinde 
anahatlar ile konumlandırılmıştır. İyiliği ve bereketi yayma tutkusunu temsilen elips bir şekil kullanmak-
tadır. Degrade geçişlerle parlaklığını göstermek ve “Çiftlikten Sofralara” sloganıyla da temsil ettiği gibi 
geçişlerle iyiliğini yayma tutkusunu ifade etmektedir. Sadece yeşil ve geçiş tonları kullanımlarıyla huzuru, 
dengeyi, uyumu, sakinliği, güveni, sağlığı, temizliği, doğayı, mutluluğu ve lezzeti temsil etmektedir. Tipog-
rafi açısından algısal olarak incelendiğinde ise beyaz renkli bir yazı kullanımı ile saflığı ve temizliği ifade 
etmektedir. Burada da tipografik olarak serifsiz bold bir yazı tipi kullanılmaktadır. Bunun nedeni sıcaklık, 
samimiyet algısı yaratılmak içindir. 

3. Starbucks Logo Tasarımı Ve Değişim Süreci
Bir markanın tüketici zihninde akılda kalıcı olabilmesi için markanın etkili bir isim oluşturması ge-

rekmektedir. Bu yüzden Starbucks isminin nasıl oluşturulduğu incelediğimizde; 1971 yılında bir denizci 
kasabası olan Seattle’da “Jerry Baldwin, Zev Siegl ve Gordon Bowker isimli üç arkadaş bir araya gelerek 
kahve dükkanı kurmaya karar vermişlerdir. Kahve dükkanı için ilk olarak “Cargo House” ismini kullanma-
yı düşünmektedirler. Sonrasında isim için daha detaylı bir araştırma yapmaya karar vermişlerdir. Araştır-
malar sonucu Herman Melville’in Moby Dick romanından Yüzbaşı Ahab’ın gemisi olan “Pequod” isminin 
üzerine yoğunlaşmışlar fakat daha sonra bu isimden de vazgeçmişlerdir. Aynı kitapta Yüzbaşı Ahab’ın 
çok yakın dostu olan Starbucks karakterinin kahve seven biri olması nedeniyle Starbucks ismini daha uy-
gun görmüşler ve kahve dükkanının ismini Starbucks olarak belirlemişlerdir” (Starbucks kuruluş hikayesi, 
https://medium.com/türkiye/müşteri-memnuniyeti-ile-bir-dünya-markası-olan-starbucks, 09 Mayıs 2019). 
Starbucks kahveleri kasabaya okyanus üzerinden ulaşmaktadır. İlk kurulduğunda sadece kahve çekirdeği 
satan firma dokuz yıl sonra Washington’daki en büyük kahve dükkanı olmuştur. 1971 yılında Starbucks 
ismi kararlaştırıldıktan sonra firmanın kimliğini oluşturmak amacıyla bir sembol ya da logoya ihtiyaç du-
yulmuştur. “Denizcilik üzerine bazı metinlere göz atılırken, siren gravürü keşfedilmiştir” (Starbucks Kuru-
luşu, https://www.thetalky.com/starbucks, 10 Mayıs 2019).

Resim 3. Siren Gravür
Kaynak: https://logos.fandom.com/wiki/Starbucks’den alındı. Erişim Tarihi: 01 Mayıs 2019

Siren teknik olarak iki kuyruklu bir denizkızıdır. Tek kuyruklu bir denizkızı sadece denizkızıdır. İki 
kuyruklu siren (denizkızı) ise Starbucks’ın sembolü olan denizkızı olarak bilinmektedir. Sirenler, deniz-
cileri çekicilikleriyle baştan çıkardıkları inancından esinlenerek, kahvenin aynı etkiyi insanlar üzerinde 
oluşturması amaçlanarak tasarlanan bir semboldür. Siren aynı zamanda istedikleri gibi kahvelerinin okya-
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nustan gelmesinden dolayı denizi anlatan ve Seattle’ın denizcilik kasabası olduğunu temsil etmesiyle bera-
ber logoda kullanılması için uygun görülmüştür. Günümüz Starbucks logo tasarımına bakıldığında ise logoda 
siren (denizkızı) amblemi kullanılmaya devam edilmektedir. Kullanılan siren (denizkızı), markanın yüzü ve 
Starbucks’ın en büyük sembolüdür. Starbucks logosunda kullanılan renk ise yeşil-mavinin koyu bir tonudur. 
Logoda bu rengin kullanılmasının nedeni ise “Starbucks’ın en önemli misyonlarından biri olan çevre koruma-
da öncülüğü ve bu görevi ilke edinmiş olmasıdır” (www.starbucks.com.tr). Bu yeşil – mavi ton; “doğayı ve 
çevreyi cisimleştiren bir renktir. Yemyeşil tarlaları ve ormanları yansıtır. İlkbaharın rengidir böylece sağlığı, 
yaşamı ve yeni başlangıçları temsil etmektedir” (Ambrose ve Harris 2013, 120). Starbucks, logosunda görülen 
renk tonunu kullanarak, ürünlerinin taze olduğunu ve çevre dostu olduğunu ifade etmektedir. 

Resim 4. Güncel Starbucks Logo Tasarımı
Kaynak: https://logos.fandom.com/wiki/Starbucks’den alındı. Erişim Tarihi: 01 Mayıs 2019

Starbucks logo tasarımı, yıllar içerisinde değişimler geçirmiştir. Bu değişimler logonun unsurları olan 
sembol, renk ve tipografide görülmektedir.

Resim 5. Starbucks Logo Tasarımları ve Değişim Süreçleri
Kaynak: https://logos.fandom.com/wiki/Starbucks’den alındı. Erişim Tarihi: 01 Mayıs 2019

Starbucks logo tasarımı dünya çapında tanınmasının yanında birçok tasarım ödülü kazanmıştır. 1971 
yılındaki ilk logosu İskandinav gravürlerinden esinlenerek tasarlanmıştır. Logoda renk olarak kahvenin 
en etkili tonlarından biri seçilerek dairesel bir şeklin içinde iki kuyruklu bir siren bulunmaktadır. Howard 
Schultz yönetimin başındayken koyu Hristiyanların logodaki cinsel içerik sebebiyle büyüyen tepkileri ve 
Washington’da logonun bir dönem yasaklanması nedeniyle yeni bir tasarım oluşturmaya karar vermiştir. 
1987 yılında tasarlanan logoda sirenin saçlarının simetrik bir şekilde uzatılarak göğüslerinin saklandığı 
görülmektedir. Ayrıca renk olarak kahve kullanımın yeşil ile değiştirildiği de görülmektedir. Yeşil kullanımı 
için tazelik, gelişimin bir başlangıcı, huzur, sağlık anlamlarını ifade ettiği söylenebilmektedir. Starbucks 
Coffee yazısı 1971’de oluşturulan logo tasarımı ile aynı yazı değildir. Çay ve baharat anlamlarına gelen 
“tea” ve “spices” kelimeleri yeni logoda kullanılmamaktadır. Starbucks bu dönemde kahve zinciri oluş-
turmanın ilk adımlarını atmaktadır. 1971 yılında tasarlanan logoya göre yazı karakteri daha bold bir kulla-
nımla beraber, daha okunur ve dikkat çekici bir görünüm kazanmıştır. 1987 logo tasarımında logonun iki 
tarafında daireye ortalanmış yıldızlar görülmektedir. Bu yıldızlar Star isminin ambleme yansımasıdır. Aynı 
zamanda sirenin tacında da yıldız sembolü kullanılmaktadır. Oluşturulan yeni logo belirli bir kesimin daha 
önceki cinsel içerik algısını değiştirmiş olsa da belli bir kesimin hala sirenin genital bölgesinin ön planda 
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olduğunu savunmasıyla beraber 1992 yılında yeni bir logo oluşturulma kararı alınmıştır. 1992 yılında oluş-
turulan logo tasarımında ise genital bölgenin yok edildiğini, sirenin büyütüldüğünü ve böylelikle detayların 
da sadeleşip kaybolmadığı bir hale geldiği görülmektedir. 

2011 yılında oluşturulan son logo tasarımı ise 40. yılına ithafen yayınlanmıştır. Yeni logo tasarımını 
önceki logolardan ayıran en önemli özelliği, markanın artık ismini içermemesidir. Bu durum markanın 40 
yıldır tanınan bir marka olması ile ilgilidir. Starbucks Coffee yazısı dairesel strokelar (kenar çizgiler) ve 
darenin iki tarafında bulunan yıldızlar yok edilmiştir. Markanın tüm logolarının sembolü ve marka yüzü 
olan siren tek başına kullanılarak siyah arka plandan vazgeçilmiş, yeşil bir arka plan kullanımı ve beyaz 
rengi ile yeni bir amblem tasarımı oluşturulmuştur. Böylelikle Starbucks logosu daha çevreci ve daha fazla 
tazelik hissi uyandırmaktadır ve yıllar içerisinde sadeleşmeye doğru giden bir yol izlemektedir. Son logo 
tasarımında karakter tasarımı daha sade ve dikkat çekici görülmektedir. 

4. starbucks logo tasarımı uygulaması

Oluşturulan yeni logo tasarımında Starbucks’ın yüzü olarak tanınan siren sembolünün büyütülerek be-
yaz alan kullanımının arttırılmasıyla birlikte logo daha sade bir görünüm kazanmıştır. Yine yeşil-mavi ze-
min rengi kullanılarak Starbuck’ın sürdürdüğü çevreciliği ve sağlıklı ürünlerini temsil felsefesine bağlı ka-
lınmıştır. Sirenin iki kuyruklu olması, tasarımda tek sayı kuralına uygunluk sağlarken daire dışına taşması 
ise daha dinamik bir görünüm sunmaktadır. Starbucks yazısı da sembolle birlikte ön plana çıkartılmaktadır. 
Bazı tüketicilerin Starbucks logo tasarımını, 1992 yılında kullanılan Starbucks logosundan dolayı yazısı 
ile hatırladığı düşünülmektedir. Yeni nesiller de Starbucks’ın müşterileri arasına katılmakta olduklarından, 
yeni logoda da markanın isminin yer alması tüketicinin algısında önemli bir unsur olarak kendisine yer 
bulmaktadır. Bu nedenle yeni logo uygulamasında Starbucks yazı karakterine yer verilmektedir. 

Resim 6. Starbucks Logo Tasarımı Uygulaması
Kaynak: 23 Nisan 2019 tarihinde “Özgün Logo Tasarımı” olarak tarafımdan uygulanmıştır.

5. Anket Soruları
1. Cinsiyet: Kadın, Erkek

2. Yaş: 15-25, 26-35, 36-45, 46-55. 56-64, 65 ve üstü

3. Meslek: Kamu Sektörü, Özel Sektör, Çalışmıyor, Öğrenci

4. Eğitim Durumu: İlkokul, Ortaokul, Lise, Önlisans, Lisans, Lisansüstü

5. Aşağıda bulunan sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi 
renk dikkatinizi çekmektedir?

Sektörler: Gıda Sektörü, Tekstil Sektörü, Otomotiv Sektörü, Elektronik Sektörü, Oyuncak Sektörü, 
Medya Sektörü

Cevaplar: Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Gri, Beyaz, Siyah, Renkli
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6. Aşağıda bulunan sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi 
yazı tipi dikkatinizi çekmektedir? 

Sektörler: Gıda Sektörü, Tekstil Sektörü, Otomotiv Sektörü, Elektronik Sektörü, Oyuncak Sektörü, 
Medya Sektörü

Cevaplar: Light, Regular, Medium, Bold, Serifli, Serifsiz

7. Aşağıda bulunan sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi 
geometrik şekil dikkatinizi çekmektedir? 

Sektörler: Gıda Sektörü, Tekstil Sektörü, Otomotiv Sektörü, Elektronik Sektörü, Oyuncak Sektörü, 
Medya Sektörü

Cevaplar: Daire, Kare, Dikdörgen, Üçgen, Elips 

8. Aşağıda bulunan alt sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok han-
gi renk dikkatinizi çekmektedir?

Sektörler: Kahve, Spor Giyim, Otomobil, Teknoloji, Oyuncak, Tv Kanalları

Cevaplar: Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Kahverengi, Gri, Beyaz, Siyah, Renkli

9. Aşağıda bulunan alt sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok han-
gi yazı tipi dikkatinizi çekmektedir?

Sektörler: Kahve, Spor Giyim, Otomobil, Teknoloji, Oyuncak, Tv Kanalları

Cevaplar: Light, Regular, Medium, Bold, Serifli, Serifsiz

10. Aşağıda bulunan alt sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok han-
gi geometrik şekil dikkatinizi çekmektedir?

Sektörler: Kahve, Spor Giyim, Otomobil, Teknoloji, Oyuncak, Tv Kanalları

Cevaplar:  Daire, Kare, Dikdörtgen, Üçgen, Elips

11. Starbucks logosunu düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Yazı tipi, Renk, Sembol, Geometrik şekil

12. Aşağıda gördüğünüz Starbucks logo tasarımlarından hangisi dikkatinizi çekmektedir?

13. Dikkatinizi çekmesinde etken olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Renk, Yazı tipi, Sade olması, Detaylı olması, Starbucks yazısının kullanılması, Starbucks yazısının kul-
lanılmaması

14. Aşağıda gördüğünüz Starbucks logo tasarımlarından hangisi daha çok dikkatinizi çekmektedir?

15. Dikkatinizi çekmesinde etken olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Yazının kullanımı, Sade olması, Detay olması
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6. Anket Bulguları
Google Anket verilerine göre toplamda 477 kişiye ulaşılmıştır. 477 kişinin demografik özelliklerine göre yüzde-

likleri şu şekildedir; Anketi dolduranların %68’i kadın, %32’si erkektir. Anketi dolduranların %39,5’i 15 – 25 yaş 
aralığında, %40’ı 26 – 35 yaş aralığında, %13,6’sı 36 – 45 yaş aralığındadır. Anketi dolduranların %50,7’si özel 
sektörde çalışmakta, %23,1’i Öğrenci, %14,5’i çalışmamakta, %11,7’si kamu sektöründe çalışmaktadır. Anketi dol-
duranların %54,7’si lisans mezunu, %17,8’i önlisans mezunu, %15,7’si lisans üstü, %10,5’i lise mezunudur. 

Aşağıda bulunan sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi renk dikkatinizi 
çekmektedir?” sorusu için sektörlere göre yüksek oranlı cevaplar ise şunlardır; Gıda Sektörü için; 214 kişi kır-
mızı rengini tercih etmekteyken, 125 kişi yeşil rengini tercih etmiştir. Aşağıda bulunan sektörlerin genel olarak 
logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi yazı tipi dikkatinizi çekmektedir?” sorusu için sektörlere göre 
yüksek oranlı cevaplar ise şunlardır; Gıda Sektörü için; 122 kişi bold yazı tipini tercih etmekteyken, 108 kişi 
medium yazı tipini, 92 kişi ise light yazı tipini tercih etmiştir. Aşağıda bulunan sektörlerin genel olarak logo ta-
sarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi geometrik şekil dikkatinizi çekmektedir?” sorusu için sektörlere göre 
yüksek oranlı cevaplar ise şunlardır; Gıda Sektörü için; 190 kişi daire şeklini tercih etmekteyken, 81 kişi elips 
şeklini tercih etmektedir. 80 kişi ise dikdörtgen şeklini tercih etmektedir. Aşağıda bulunan alt sektörlerin genel 
olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi renk dikkatinizi çekmektedir?” sorusu için sektörlere 
göre yüksek oranlı cevaplar ise şunlardır; Kahve için; 235 kişi kahverengini tercih etmekteyken, 100 kişi yeşil 
rengini tercih etmektedir. Aşağıda bulunan alt sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok 
hangi yazı tipi dikkatinizi çekmektedir?” sorusu için sektörlere göre yüksek oranlı cevaplar ise şunlardır; Kahve 
için; 103 kişi bold yazı tipini tercih etmekteyken, 95 kişi regular yazı tipini tercih etmektedir. 92 kişi light yazı 
tipini tercih etmekteyken, 87 kişi medium yazı tipini tercih etmektedir.

Aşağıda bulunan alt sektörlerin genel olarak logo tasarımlarını düşündüğünüzde en çok hangi geometrik 
şekil dikkatinizi çekmektedir?” sorusu için sektörlere göre yüksek oranlı cevaplar ise şunlardır; Kahve için; 
205 kişi daire şeklini tercih etmekteyken, 74 kişi elips şeklini tercih etmektedir. Starbucks logosunu düşün-
düğünüzde aklınıza gelen ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu için cevaplar ise şunlardır; %54,5 
oranında sembol unsuru tercih edilmektedir, %31,7 oranında renk unsuru tercih edilmektedir, %7,3 oranın-
da geometrik şekil unsuru tercih edilmektedir. Aşağıda gördüğünüz Starbucks logo tasarımlarından hangisi 
dikkatinizi çekmektedir?” sorusu için cevaplar ise şunlardır; %34,8 oranında 3. logo tercih edilmektedir, 
%33,5 oranında 4. logo tercih edilmektedir, %19,8 oranında ise 5. logo tercih edilmektedir. Dikkatinizi 
çekmesinde etken olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu için cevaplar ise şunlardır; %33 oranında 
“sade olması” cevabı tercih edilmektedir, %21,1 oranında “detaylı olması” cevabı tercih edilmektedir, %20
,9 renk unsuru cevabı tercih edilmektedir, %11,9 oranında Starbucks yazısının kullanılması cevabı tercih 
edilmektedir, %9,4 oranında oranında  “Starbucks yazısının kullanılmaması” cevabı tercih edilmektedir. 
Aşağıda gördüğünüz starbucks logo tasarımlarından hangisi daha çok dikkatinizi çekmektedir?” sorusu 
için cevaplar ise şunlardır; %65,2 oranında 1. logo seçeneği tercih edilmektedir, %34,8 oranında ise 2. logo 
seçeneği tercih edilmektedir. Dikkatinizi çekmesinde etken olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu 
için cevaplar ise şunlardır; %49,9 oranında “sade olması” cevabı tercih edilmektedir, %27,7 oranında “ya-
zının kullanımı” cevabı tercih edilmektedir, %27,4 oranında ise “detay olması” cevabı tercih edilmektedir. 

7. Sonuç
Yiyecek içecek ve hizmet sektöründe bulunan markaların logo tasarımlarında hangi renkleri kullan-

dıkları incelenmiştir. Bununla birlikte yapılan olgusal ve algısal çözümlemeler bu sektörde faaliyet gösteren 
markalar için nasıl bir logo hazırlanması gerektiği hususunda rehber oluşturacaktır. Starbucks markasının logo 
değişim süreci incelendiğinde; Moby Dick romanından esinlenilerek ismini alan ve mitolojiden esinlenilen 
siren gravürü gibi örnekler her zaman akılda kalıcı bir imaj sergilemektedir. Bu tür mitolojiden etkilenen logo 
tasarımlarının sembolik olarak değiştirilmemesi, sadece güncel trendlere göre yazı tipi, geometrik şekil ve 
renk gibi unsurlarda değişime gidilmesi de tüketici algısında kırılmalar yaşanmasının önüne geçecektir. Bu 
nedenle Starbucks gibi mitolojiden esinlenen, sembolik olarak bir anlamı olan bir logonun güncellenmesi 
de yine aynı derece sade ve etkili olmak durumundadır. Ankete katılan 477 kişinin %54.5’I Strarbucks’ın 
sembolünü ilk aklına getirmiş olmasına, %34,8 ve %33,5’lik birbirine çok yakın oranlarla 3. ve 4. logoları 
beğenmesine ve %33’lük gibi büyük bir oranla sade olduğu için beğenmesine rağmen, yeni logonun daha sade 
olması sadece %34,8’lik bir oranın dikkatini çekmiş ve beğenisini kazanmıştır. Yine %65,2’lik bir oranda bir 
önceki logoyu beğenenler de %49,9’luk bir oranla bu beğeniyi sadelikten kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir.
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YENİ MEDYA VE TÜRK SİNEMASI

Doç. Arif Can GÜNGÖR

ÖZET:
Günümüzde internetle beraber yeni medya ortamları sanatın her alanında farklı dönüşümlere neden 

olmaktadır. Bu alanlardan birisi sinemadır. Bu bildiride dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni med-
ya ve sosyal medyanın Türk sinemasıyla ilişkisi sinemanın üretim, dağıtım ve gösterim aşamalarında ele 
alınmaktadır. Etkileşim özelliği sayesinde sinema seyircisini prosumer (tüketici-üretici) olarak merkeze 
koyan bir Türk sineması ortaya çıkmaya başlamıştır. Sinema teknolojiyle iç içe olan, teknolojik gelişmelere 
süratle ayak uydurarak yenileşen bir sanat dalıdır. Dolayısıyla Türkiye’de yeni medya ve Türk sineması 
ilişkisinin yeni medya kullanımıyla paralel gittiği görülmektedir. Sonuç olarak ise yeni medyanın Türk si-
nemasının nicelik olarak ilerlemesinde önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. Fakat aynı katkının nitelik 
açısından sinemamıza yansıdığından söz etmek tartışma konusudur.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Türk Sineması, Sosyal Medya, Geleneksel Medya.

NEW MEDIA AND TURKISH CINEMA

ABSTRACT:
New media mediums, with the internet, provide different transformation in all the spheres of art nowa-

days. One of these spheres is the cinema. In this assertion, the relationship between the emergence of new 
media and social media, with the digitalization, and Turkish cinema is discussed through the stages of pro-
duction, dissemination and representation of the cinema. There is a Turkish cinema which move the viewer, 
as prosumer(consumer-producer), to central through the characteristic of interaction. Cinema is one of the 
spheres of art which has interaction with the technology. Cinema also keeps pace with the technological 
advance and becomes modern. Thus, the relationship between the new media and social media  and Turkish 
cinema    

Key Words:  New Media, Turkish Cinema, Social Media, Traditional Media.

Giriş:
Günümüzde gazete, dergi, radyo, televizyon ve sinema gibi geçmişi yüzyılı bulan kitle iletişim araçları-

nın yanı sıra internet, cep telefonu, tablet gibi kişilerin sosyalleşme, öğrenme, eğlenme ihtiyaçlarını gider-
dikleri araçlar yaşantımızda yer almaktadır. Bireysel olarak kullanılan fakat kitle iletişim olanağına sahip 
bu araçlar 2000’li yıllarda “yeni medya” olarak tanımlanmaya başlamıştır.

Son yıllarda “yeni” kavramı günlük yaşamda özellikle siyasal ve toplumsal alanda çok sık kullanılan 
bir sıfat haline gelmiştir. Eski ve yeni dünya kurulduğundan bu yana hep bir karşıtlık içerisinde ama bir-
birinden ayrılmayan bir bütün olarak yer almışlardır. Oysa günümüzde tüketim toplumuyla ortaya çıkan 
eskiyi biriktirmeye karşı yeniyi tüketme alışkanlıkları “yeni” kavramını tüketimle özdeş hale getirip gerçek 
anlamından kopararak fetişleştirmiştir. 

Bunun karşısında ise eskiyi biriktirip kopyalayan muhafazakar bir geleneksellik anlayışı da anakro-
nik(tarih dışı) kalmıştır. Oysa kapitalizm süreci içerisinde insan kültürel birikimden kopabilmeli kendini 
yeniden keşfedip geçmişin getirdiği eskilerle yetinmemelidir.  Daima yeninin dünyanın gelişimine oranla 
ortaya çıkardığı yeni vizyonları aramalıdır. Tıpkı muhafazakarlık kadar gerçekçilik adına da yeniye gözle-
rini kapatan bir yaklaşım şimdiyle de geleneksellikle de bağını yitirecektir. “Gerçek gelişme ardışık değil, 
birikimseldir. Olayların art arda dizilmesi değil, büyümedir. Yeni her zaman şimdiye ve geçmişe somutluk 
kazandırır. Ancak bunu daha büyük bir bütünün parçaları olarak yeni biçimlerde ve yeterlilikle yapar”(-
Bookchin, 2013, s.351). Günümüzde yeni sözcüğü bir tür yüzeyselliği, önemsizliği ve tüketim toplumunu 
ifade etmekle birlikte medyaya uyarlandığında bu sözcükle; insanların yeni teknoloji ile ne yaptıkları, hangi 
uygulamaları geliştirdikleri, iletişim alanında hangi sonuçlara ulaştıkları sorgulanmaktadır. Toplumsal ve 
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kültürel değişimi beraberinde getiren bu yenileşmenin Türk sinemasına nasıl yansıdığı daha doğrusu yeni 
medyanın Türk sinemasına olan etkileri bu çalışmanın temel araştırma konusunu oluşturmaktadır.  

Yeni Ve Geleneksel Medya
Medya olgusunu yeni ve geleneksel ilişkisi içerisinde ele alacak olursak  geleneksel medya; geleneksel, 

yani yazılı ve görsel basın (Gazeteler, Dergiler, Televizyon), olayların bu kanallar vasıtasıyla insanlara ha-
ber olarak duyurulduğu ve bu yolla iletişim kurulan bir ortamdır. Bu yayın organları genel olarak tek yönlü 
bir iletişim sürdüren yani bir çeşit propaganda aracı olarak görev yapan, içeriğin tam olarak hangi kitleye, 
nasıl ulaştığını analiz edemeyen bir yapıdadırlar.  Geleneksel medyayı artık kitle iletişim araçları olarak 
nitelendirmemiz de söz konusu olamaz çünkü bugün artık kitle iletişim aracı görevini sosyal medya kanalı 
olarak bilgisayarlar da üstlenmişlerdir. Kısacası geleneksel medyanın yayın organları çok büyük kitleleri 
kapsamaktadır. Tek taraflı medyadır. Maliyeti yüksektir.

Yeni medya; gelişen bilgisayar, Internet ve mobil teknolojisi ile ortaya çıkan, kullanıcıların zamandan 
ve mekandan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde bulundukları sanal medya ortamıdır. Yeni 
medya bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Sanal ve İnteraktif medya 
ortamıdır.

Yeni medya araçları; İnternet ortamı, bilgisayar oyunları, cep telefonları, dijital TV, İpod, vb. araçlardır. 

Yeni medyayı gelenekselden ayıran en önemli özellikler(söz konusu ortamın temel nitelikleri); Çoklu 
Ortam (Multimedya), Etkileşimlilik (İnteractivity), Hipermetinselliktir (Binark, 2007, s.24).

Çoklu Ortam; bir çok iletişim aracının arasındaki ilişkinin tek bir araçta vücut bulmasıdır. Ses, görüntü ve 
metin bilgileri tek bir bilgisayarda bir araya getirilebilir. “Yeni medyanın en önemli yapısal özelliği teleko-
münikasyon, veri iletimi ve kitle iletişimini tek bir ortamda birleştirmesidir. Bu yöndeşme1 sürecidir”(Dijk, 
2018, s.20).  Etkileşimlilik; izleyicinin veya alıcının kaynak olabilmesi veya içerik üzerindeki etkisinin art-
masıdır. İnteraktiflik (etkileşimlilik) art arda gelen etki ve tepkilerdir. Etkileşimli TV, Öde ve İzle, mobil TV 
gibi sistemlerde aracın izleyici tarafından kontrolü mümkündür. E posta veya çevrimiçi konuşma internet 
ağı üzerinden gerçekleştirilir. Böylece kişi sürekli ve anlık iletişim içerisinde olabilir. Hipermetin ise ken-
dinin dışında başka metinlere bağlantılar sağlayan metindir. Metinleri birbirine link bağlar. Bu bağlantıya 
hiperlink denir. Dünya üzerinde değişik sunucularda bulunan web sayfalarının birbirine hiperlink ile bağ-
lanmasıyla dünyayı saran küresel bir ağ oluşur. Deniz Yengin’e göre (2012) yeni medya; kullanıcı türevli, 
dijital etkileşimli, hipermetinsel, sanal ve ağ bağlantılı özellikleriyle bireyin yaşamına girmeyi başarmak-
tadır. Özellikle dijital kodlama, medyanın yeni olarak ifade edilişinde önemli bir nitelik olarak karşımıza 
çıkmaktadır (s.88). “Yeni medya kümesi” içinde geleneksel medya da yer almaktadır. Basit biçimiyle yeni 
medya kümesi gelenekseli de içinde barındırmaktadır.

Yeni medyayı meydana getiren ilkeler bilgisayarlaşma etkisinde değişen genel kültürel eğilimlerdir. 
Sayısal olarak kodlanmış medya bozulmaya uğramadan sonsuz sayıda kopyalanabilmektedir. Yeni medya 
interaktiftir. Kullanıcı nesnesiyle etkileşime girebilmektedir. Yeni medyaya ait özelliklerin bir kısmı zaten 
geleneksel medyada da mevcuttur. Bu anlamda sinemanın yeni medyaya bir hazırlık olduğu söylenebilir 
(Alioğlu, 2011, s.20-21).

Yeni Medya Çağında Dijital Sinema
İnternet ve bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler kültür ve sanat ortamlarının belirlenmesinde de 

önemli bir rol oynuyor. Özellikle sanat alanındaki teknik, estetik ve üretimsel yollar internet ve bilgisayar 
teknolojisinden geçiyor. 

Günümüzde, internet, dijitalleşme ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte sinemanın her aşa-
masına az ya da çok dönüştürücü bir etkide bulunan bir boyut söz konusudur. Bugün internet teknolojileriy-
le ilişkili tanımlamalarda web 1.0, 2.0, 3.0 diye söz edilen gelişme evreleri sadece bilgisayar kullanımında 
sonuçları olan teknolojik gelişmeler değildir. 

1 Üç çeşit iletişim türünün -telefon, bilgisayar Radyo ve Televizyon- veri ve kitle iletişiminin kademeli olarak bütünleşmesi anlamına 
gelir(Dijk,2018:84).
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Web 1.0 da kullanıcılar sadece okuyucudur. Tüm kontroller web sitesinin elindedir. Web var olan bilgileri 
elde etmek, çoğunlukla onlara çeşitli web sunucuları tarafından sağlanan içeriği okumak, program ve dosya 
indirmek için kullanmaktadır. İnsan etkileşimi yoktur. Web 2.0, web’de insan etkileşimi olarak nitelendiri-
lebilir. Yani İnternet kullanıcıları ortaklık ve paylaşım içerisinde hareket edebilirler. İnternet kullanıcılarına 
sunulan içeriğin kullanıcılar tarafından oluşturulmasına ve bu içeriklerin başkaları ile paylaşılabilmesine 
olanak vardır. Sosyal ağ siteleri, web tabanlı özgür ansiklopediler, iletişim araçları gibi çevrimiçi araçlarla 
etkileşim ve paylaşıma olanak gerçekleşiyor. Web 3.0 ise ; internet kontrolünün insan tarafından gerçekleş-
tirilmediği bir yapı sunar. Çünkü Web 3.0 cihazlar arası etkileşimle internetin kendi kendini yaratacağı bir 
web dünyası oluşturmaktadır. İnternet üzerindeki tüm bilgilerin ve bunların birbirleriyle ilişkileri yalnızca 
insanlar tarafından değil, makineler tarafından da oluşturulabilecek. Makineler bilgileri hafızaya alacak ve 
uygun bulduğunu gerekli şekilde sunacaktır. Yani yapay zekalı teknolojiler üretilen girdileri işleyip anlamlı 
çıkarımlar yapacaktır. 

Bu evreler tüm sanat dallarında olduğu gibi sinemanın da üretimden başlayarak içeriğine ve seyircisine 
kadar her aşamasında etkiler doğurmaktadır. Yeni medya araçları dünyada sinema yapım biçimlerini etki-
lemiş, yeni yaratıcı yollar ve yöntemler ortaya koyarak ticari sinemaya alternatif geliştirme platformlarına 
dönüşmüşlerdir. Bugün artık sinemanın içinde bulunduğu evre 3.0 olarak tanımlanmaktadır. “Sinema 3.0 
metalaşmaya karşı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Seyirci açısından ise izleyiciyi de işin içerisine alan 
heyecan verici geliştirilmiş anlatılara yönelik mekanlar oluşturmaktadır” (Daly, 2010, s.98).

Kısaca “gerçekliğin mekanik, fotoğrafik olarak yeniden üretilmesi hikayesi son buldu. Kaydedilmiş 
bilginin nümerik bir sisteme dönüştürülmesi, nesne ve görüntü arasındaki daha önceki dönemi tanımlayan, 
maddi bağıntıyı kopardı” (Mulvey, 2012, s.30). Üretilmesi 90’lı yılların sonunda ilk dijital uygulamalara 
başlanılmış ve 2005 yılından sonra özellikle 3B (üç boyutlu film/3D/stereoskopik film) filmlerin ilgi gör-
mesi sonucu dijital sinema beklenilenin ötesinde bir hızda ilerleme kaydetmiştir. 

“Bu bağlamda dijital sinemada görüntülerin manüel olarak yapılandırılması, görüntü ve resimlerin elle 
canlandırıldığı ve renklendirildiği 19. Yüzyıl sinema uygulamalarına geri dönüş olarak sunulabilir. Yirminci 
yüzyıla geçişte sinema tüm bu elişi teknikleri animasyona devretmiş kendini bir kayıt aracı olarak tanımlamıştır. 
Bu teknikler sinema dijital çağa geldiğinde yapım sürecinde yeniden yer bulur. Böylece sinema animasyondan 
kesin olarak ayrıştırılamaz. O artık dizinsel bir iletişim teknolojisi değil, resmin alt türüdür”(Manovich, 2000, 
s.175).

Sinemanın dijital hale gelmesi anlatım tekniklerini de değiştirmiş, sinema animasyona daha yakın hale 
gelmeye başlamıştır. “Sinemasal algılama yolları zaman ve mekan ilişkisi insan belleğini düşüncesini ve 
duygularını temsil ederek günümüz bilgisayar çağında milyonlarca insan için çalışma ve yaşama biçimi 
haline gelmiştir. Sinemanın estetik stratejileri temel bilgisayar yazılımının da örgütsel ilkeleri ve sinemasal 
anlatımın kurgusal dünyasında pencere, veri dünyasında da bir pencere olmuştur” (Alioğlu, 2011, s. 39). 
Bu yapı sinemanın görsel açıdan bilgisayarla buluşmasına sebep olurken internet ve uydu üzerinden dağı-
tımının ve pazarlamasının yapılabilmesi olanağını doğurmuştur. Bu durumda sinemacılar tarafından daha 
düşük bütçelerle film yapılarak, filmlerin gösterimlerini internet kanalı üzerinden direkt seyirciye ulaştırma 
şansı bulunabilmektedir. Ayrıca yönetmenler ucuza mal ettikleri filmleri uluslararası platformlarda paylaş-
ma şansını da bulabilmektedirler. 

Hikayelere ve karaktere yön vererek seyirciye alternatif oluşturma ve böylece filmin seyircinin vereceği 
kararlara göre sürdürülmesi sinemada interaktif seyirci ve interaktif film kavramını ortaya çıkarmıştır. Netf-
lix başta olmak üzere film ve dizi platformlarında, interaktif filmler ve diziler sayesinde izleyici tercihleri 
hakkında çok önemli veriler elde edebiliyor. İçerikler buna göre şekillendirilebiliyor. Böylece elde edilen 
kullanıcı verileri sayesinde, izleyicilerin daha önceki tercihleri baz alınarak ürün yerleştirme, reklam vb. 
çalışmalar daha etkin hale getirilebiliyor.

Kısacası internette ve dijital ortamlarda film kullanıcı (tüketici-üretici) merkezli bir hal almıştır. Yalnız 
seyirci ya da yalnızca üretici(yapımcı) söz konusu değildir. Hem üreten hem tüketen, aynı anda hem mesaj 
alan hem de mesaj veren, yeni bir kavramla ifade etmek gerekirse prosumer(üre-tüketici) söz konusudur. 
Üretmek ve tüketmenin eşzamanlılığını vurgulayan Prosumer; “yeni teknolojilerin gücüyle, bilgiye erişimi 
kolay olan, bilgi sahibi ve talepkar, genç ve çekici bir grup olarak söz ediliyor. Bu grup, yeni aldığı, en 
iyi koşulları aradığı ve diğer gruplara örnek oluşturduğu için trendleri belirliyor.” Tüketen üretici yani 
Prosumer sözcüğü, 1980’lerde Alvin Toffler’in “Üçüncü Dalga” isimli kitabında ortaya atıldı. Prosumer, 



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı658 •

tüketici (Consumer) ve üretici (Producer) kelimelerinden türetilen bir kavram olarak pazarlama dünyasında 
yer almaya başladı. 

Consumer sadece bir tüketici iken, Prosumer üretim sürecine dâhil olan bir tüketicidir. Bunu, sevdiği 
ürünün yeni tasarımını internet üzerinden oylayan kullanıcıdan, McDonald’s mağazasında yiyeceğini ken-
disi alıp çöpünü kendisi toplayan müşteriye kadar örneklerle genişletebiliriz. Bugün dünyanın en büyük 
taksi şirketi Uber’in kendine ait hiçbir aracı yok. Dünyanın en popüler medya aracı olan Facebook hiçbir 
medya içeriği üretmiyor. En önemli perakendeci Alibaba’nın stoğunda hiçbir ürün yok. Dünyanın en bü-
yük konaklama şirketi olan Airbnb, herhangi bir mülke sahip değil (Goodwin’den aktaran İsmail Kaplan, 
2019).    Bütün bu “büyük” şirketlerin sattığı mal ve hizmetleri, yine kendi müşterileri üretiyor.

Sosyal medyada gerçekleşen gelişmeler sayesinde, iletişimlerin kontrol edilmesinde ve mesajın iletil-
mesinde, tüketiciler dünya genelinde hiç olmadığı kadar söz sahibi olmaktadır. Bu nedenle reklam yapım-
cılarının, tüketicilere bire bir olarak ulaşması gittikçe zorlaşmaktadır. Buna paralel olarak da firmalar, ürün-
lerini tüketicilere satabilmek için, işletmeden tüketiciye olan iletişim modelinden çok tüketiciden tüketiciye 
olan iletişim modeline önem vermektedirler. Söylenti pazarlaması, sinema sektöründe sinema filmlerinin 
pazarlanmasında da kullanılmaktadır. 1999 yılında gösterime giren “Blair Cadısı” sinema filmi, internet 
aracılığıyla söylenti pazarlamasının çok hızlı ve etkili bir biçimde yapılabileceğinin güzel bir örneği ol-
maktadır. Film gösterime girmeden önce, filmi hazırlayan stüdyo tarafından, filmde geçen olayların gerçek 
olduğuna dair kanıtların sunulduğu, eşsiz bir söylenti pazarlaması kampanyasına yol açacak bir internet si-
tesi oluşturulmuştur sadece 15.000 dolara mal olan sinema filmi gösterime girdikten bir hafta sonra, filmin 
internet sitesi 75 milyon kez ziyaret edilmiştir.

Günümüzde sinemanın yeni medya karşısındaki gücü ve varlığı önemli bir tartışma konusudur. Bu du-
rum 91. Oscar ödüllerine de yansımıştır. 91. Akademi Ödülleri Töreni’nde en iyi film Oscar’ını teknik, 
estetik, içerik ve tanıtım açısından Roma filminin kazanacağını tahmin edenler yanıldılar çünkü ödülü Yeşil 
Rehber filmi kazandı. Roma filmi karşıtı kampanyalara değinen Mehmet Açar “Roma”nın aslında bir “te-
levizyon filmi” olduğu savunuldu ve Oscar’lardaki varlığı tartışmaya açıldı.  “Roma” ve onun temsil ettiği 
zihniyetin sinema kültürünün düşmanı olduğu ima edildi... Seyircilerin aynı anda hem sinema salonlarında 
hem evde seyredebileceği filmlerin Oscar gibi değerlendirmelere kabul edilmemesi gerektiği söylendi”(-
Habertürk)  yapımcısı Netflix olan Roma filmi sinema salonlarında film izleme geleneğini yıkacak bir alış-
kanlığın başlangıcı olarak görülüyordu. Benzer bir durum Türkiye’de yaşandı Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği 
Organize İşler: Sazan Sarmalı vizyona girdikten hemen sonra Netflix’e satıldı. Böylece Türkiye’de de sine-
ma salonlarında oynatılan bir filmin eş zamanlı olarak veya kısa süre sonra Netflix ve benzeri platformlar 
üzerinden gösterimi artık daha mı yaygınlaşacak tartışması başladı.

Yeni Medya Ve Türk Sineması İlişkisi
Sinema teknolojiyle iç içe olan, teknolojik gelişmelere süratle ayak uydurarak yenileşen bir sanat dalı-

dır. Dolayısıyla Türkiye’de yeni medya ve Türk sineması ilişkisinin yeni medya kullanımıyla paralel gittiği 
görülmektedir. Dünya genelinde sinema 1980’li yıllardan sonra meydana gelen bilgisayar teknolojisinin 
gelişimiyle ve internetin ortaya çıkışıyla dünyanın her noktasındaki her seyirciye istediği zaman ulaşabilme 
özelliği kazandı. Türkiye’de ise özellikle 1990’lardan itibaren geleneksel medyadan yeni medyaya geçişin 
gündeme gelmesinden sonra 2000’li yıllardan itibaren internet ve sinema ilişkisi içerisinde yönetmen, de-
neysel film sayısı artarken film izleme imkanı daha da genişledi. Günümüzde ise sinema endüstrisi ve yeni 
medya arasındaki yöndeşmeyle birlikte üretim, dağıtım ve gösterim açısından Türk sinemasının olumlu 
etkilendiğini söylemek mümkündür. Fakat internetteki film kalitesi her zaman tartışma konusu olmuştur. 
Tüm bu koşullar sinemanın teknik ve estetik yapısını değiştirmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Sinema İstatistikleri, Boxoffice ve Antrakt verilerine göre 17 
yılda sinema seyircisi, salon sayıları ve yıllık vizyona giren film sayılarında önemli oranda artış gösterirken, 
Türk sineması pazarda üstünlük elde etti.  

YIL YERLİ FİLM İZLEYİCİSİ SALON SAYISI FİLM SAYISI
2000 2.899.103 606 15
2001 3.289.438 580 17
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2002 2.079.671 532 9
2003 2.923.286 826 16
2004 6.657.156 822 18
2005 6.795.791 987 27
2006 10.838.617 1045 34
2007 7.712.626 1140 40
2008 16.166.153 1514 50
2009 15.220.249 1647 69
2010 17.996.023 1834 65
2011 17.954.808 1917 70
2012 18.235.611 1998 61
2013 24.963.870 2102 86
2014 30.994.840 2170 108
2015 31.661.600 2356 136
2016 28.834.409 2483 135
2017 37.904.091 2692 145

(TÜİK, Boxoffice, Antrakt )

“We are social” ve “Hootsuit” tarafından her yıl hazırlanan “Digital in 2018 in Western Asia” dijital 
medya istatistiklerine göre 82 milyonluk Türkiye’de 54.3 milyon internet kullanıcısı ve 51 milyon aktif 
sosyal medya kullanıcısı, 44 milyon da aktif sosyal mobil medya kullanıcısı olduğu, yıllık dijital değişim 
oranının ise internet kullanım istatistiklerinde, internet kullanıcılarının %13, yani 6 milyon kişi arttığını, 
aktif sosyal medya kullanıcı sayısında 3 milyonluk bir artış gerçekleştiğini, aktif mobil sosyal medya kulla-
nıcı sayısında ise %5’lik, yani 2 milyonluk bir artış olduğu ve bu genel sosyal medya kullanıcılarının 25-35 
yaş aralığında olduğu dikkate alınırsa yeni medyanın gelişimiyle Türk film endüstrisinin gelişimi arasında 
bir paralellik olduğu görülecektir.

Konuyu Türk sinemasında üretim, dağıtım ve gösterim süreçleri açısından ele almak gerekirse; üretim 
aşamasında; sinema dijitalleşmiş yüksek çözünürlüklü dijital kamera ile çekimler yapılmıştır. Bu durum da 
eski olumsuzlukları ortadan kaldırmıştır. 35 mm film kullanmak zorunluluğu ortada kalkmış filmler hard-
diske yüklenmiştir. “Yapım pratiği dijital yöntemle ya dijital kamerayla objektif önü gerçekliğin kaydıyla 
ya da Computer Generated Images (CGI) yöntemiyle bilgisayarda görüntü üretimiyle gerçekleştirilmiş-
tir”(Erkılıç, 2012, s.95). Filmler dünyada 2000’li yılların başından itibaren yaygınlaşan bir yöntemle gerçek 
görüntüye eşdeğer görüntülerin kullanılması ve mekanların sonradan eklenmesi yoluyla oluşturulmuştur. 
Bazı sinemacıların bu tür bir sinemanın gerçek sinema estetiğine uygun olmadığı konusunda tepki gös-
termelerine rağmen özellikle gişe hasılatı beklentisi olan filmler için çok kullanılan bir yöntemdir. Başta 
Hollywood olmak üzere pek çok sinemada dijital kurgu kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek çözünürlüklü 
kameralarla reji kurguda gerçekleştirilebilmiştir.

Çözünürlük oranlarının gösterim oranlarının üzerine çıkmış olması rejinin kurguya taşınması olanağını 
yaratmıştır. Bu, kurgunun olduğu kadar sinema üretim sürecinin de en radikal değişimlerinden ve bizce en 
güncel sorunlarından birisidir. Rejinin kurguya taşınması geleneksel sinema anlayışını kökünden değişti-
recektir. Görüntü yönetmenlerine olan ihtiyaç azalacak ve görüntü tasarımı kurgu sürecine bırakılacaktır. 
Sanal kamera uygulamalarının verdiği olanaklarla bir kameranın yapabildiklerinin daha fazlası yapılabi-
lecektir. Zaten bu uygulamaları bugün pek çok filmde görebiliyoruz. Özellikle aksiyon, bilim kurgu ve 
fantastik filmlerin birçok sahnesi bu tür sanal kurgu araçlarıyla gerçekleştiriliyor (Nişancı, 2011, s.74). 

Arog (2008), Semum(2009), New York’ta Beş Minare (2010), Fetih 1453 (2012) gibi daha birçok Türk filminde 
özel efekt teknolojilerine sıklıkla başvurulduğu görülmüştür. Özel efekt teknolojileri patlama sahneleri, sanal 
ortamda yaratılan mekanlar, kalabalık savaş sahneleri, gerçek dışı varlıkların yaratılması, gerçeğin ve gerçek 
dışının bir arada verilmesi gibi çeşitli nedenlerle tercih edilen özel efekt teknolojileri, izleyici üzerinde derin bir 
etki uyandırarak göz doldurmuştur. Türk sineması, “kendini bulma süreci” olarak görülen 2000’li yıllardan itiba-
ren çekilen film sayısı ve izlenme oranları ile kendini göstermeye başlamıştır. Bu yıllardan itibaren tüm dünyada 
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olduğu gibi Türkiye’de de Hollywood sinemasının göz kamaştıran efektleri izleyiciyi kendine çeken önemli bir 
unsur olarak öne çıkmıştır(Yurdigil ve Zinderen, 2014).

Üretim aşamasında dijital kameralar kullanılmaya başlanmış, Türkiye’de dijital çekilen ilk film Ahmet 
Uluçay’ın DV ile çektiği “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2001)” filmi olmuştur. İlk dijital çekilen 
ve gösterilen filmimiz Nuri Bilge Ceylan’ın filmi “Üç Maymun (2009)” dijital kamera ile çekildikten sonra 
gösterimi de dijital projeksiyonla gerçekleştirilmiştir. Türk sinemasının Biray Dalkıran tarafından çekilmiş 
ilk 3D filmi “Cehennem (2010)” ile 3D film üretimine  geçilmiştir.

Ferhat Zengin’e ( 2017) göre, Türkiye’de dijitalleşme 2000’li yıllarda başlamış Türk sineması ucuz ve 
kolay üretim olanağı sağlayan dijital sinemaya önem vermiştir. Dijital film üretimi 2011-2015 yılları ara-
sında en yüksek seviyeye ulaşmış. Bu yıllar arasında üretilen 471 filmin 443’ü dijital olarak üretilmiştir. 
2015 yılı itibarıyla ham film kullanılmamıştır (s.158,161). Çünkü dijital filmin maliyeti ucuzdur. Teknik 
malzemenin kullanımı kolaydır. Küçük bir grupla çalışma imkanı sağlar. Post prodüksiyon daha kolaydır. 
Kontrol edilebilir bir süreçtir. Bu durum özellikle minimalist ve bağımsız sinemacıların başarılı filmler 
yapmasına ve bu filmleriyle yurtiçi yurt dışı festivallerde ödüller almasında önemli bir etken olmuştur. 
Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali’nde “Uzak (2002)” filmiyle Jüri Özel Ödülü almış, “3 Maymun 
(2008) filmiyle en iyi yönetmen “Kış Uykusu (2014)” filmiyle 64. Cannes Film Festivali’nde Altın Pal-
miye ödüllerini almıştır. Yeşim Ustaoğlu’nun “Pandora’nın Kutusu (2008)” Fajr Film Festivali’nden Jüri 
Özel Ödülü’nü, 56. San Sebastian Film Festivali’nden ise En İyi Film Ödülü’nü almıştır. Semih Kap-
lanoğlu’nun “Bal (2010)” filmi Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülü alırken daha bir çok bağımsız 
yönetmen festivallerden ödülle dönmüştür.  

Kısacası dijitalleşme ile yapımcı sayısı, film sayısı, yönetmen sayısı artmış Türk sineması gençleşmiş-
tir. Fakat ilk filmlerini çeken genç yönetmenlerin bir çoğu ikinci filmlerini yapamamışlardır. Pazarda var 
olmak yalnızca teknik değişimlere bağlı değildir. 

Dağıtım aşamasında; dijital sinema teknolojisi dağıtım ve gösterimdeki zorlukları ortadan kaldırmıştır. 
Film bobinlerinin dağıtımı sona ermiş, DVD, kodlanmış verilerin kaydıyla oluşan datalar dağıtım süre-
cinde kullanılmaya başlanmıştır. Dağıtımcı şirketlerin masrafları önemli ölçüde azalmış, dijitalleşme yerli 
film dağıtımcı sayılarını artırmıştır. “Dijital filmin dağıtımı daha kolaydır. Böylece yerli film yapımcıları 
kendi filmlerini dağıtma şansına sahip olmuşlardır. Fakat büyük bir şirket oluşturamamışlardır”(Zengin, 
2017, s.182). Pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmalarında ise özellikle sosyal medya önemli bir işleve 
sahip olmuştur. Geçmişte bir film gösterime girmeden önce otobüs durakları, reklam panoları ve televizyon 
reklamları gibi geleneksel yollarla duyurulurken bugün Instagram, Youtube, Facebook Twiter gibi sosyal 
medya platformları kullanılmaktadır. 

Sosyal medyada özellikle de facebook’ta yer alan film yorumları seyircinin filme gitme kararında olumlu 
ya da olumsuz etkide bulunuyor. Örneğin “Kardeşim Benim” filminde sosyal medya seyirciyi ve geleneksel 
medyayı etkileyecek biçimde etkili kullanılıyor. Mecra seçimleri Facebook, Twitter, Yotube, Instagram, 
Snapchat ve Tumbir olarak belirlenen filmde genç kitleyi yakalamak için Snapchat ve Tumblr seçiliyor. 
Tumblr’da oluşturulan “Sadece Kardeşi Olanların Anlayabileceği 12 Durum” isimli içerik ile doğal (nati-
ve) içerik pazarlaması stratejisi kullanılıyor. Snapchat’te de Kanyon’da gerçekleşen galanın hikayesi hedef 
kitlesine ulaştırıyor. Filmin vizyona girmesinden 6 ay önce YouTube videosu yayınlanıyor. Fenomen kulla-
nımına da yer veren filmin, sosyal medyanın en önemli öğelerinden olan capslere yer vererek takipçilerde 
oluşabilecek “yapaylık” algısını ortadan kaldırmış oluyor.

Artık bir film çekim sırasında gösterime girmeden önce sosyal medya üzerinden tanıtıma başlıyor. Set 
görüntüleri, kamera arkası görüntüler, röportajlar sosyal medyada dolaşıma sokularak tanıtımı gerçekleşti-
riliyor. Viral pazarlama olarak adlandırılan yöntemle eğlenceli görsellerin sosyal medyada kullanıcılar ara-
sında dolaşması sağlanıyor. Virüsle benzeştirildiği için viral pazarlama, bulaşıcı pazarlama ile eş anlamda 
kullanılmakta ve “tüketicinin iletişim ağlarını kullanarak firmanın ürün, marka ve hizmetlerini tanıtmada 
kullandığı pazarlama aracı” olarak ifade edilmektedir (Argan ve Argan, 2007, s.233). 

2017’de Youtube’da en çok izlenen videolar içinde Türkiye’de Genel İçerik kategorisinde ilk 10 arasın-
da 1. Sırada “Recep İvedik 5 - Fragman” yer alırken,  “Ahmet Kural & Murat Cemcir - Sie Liegt In Meinen 
Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda) filmi fragmanı 9. Sırada, Arif v 216 10.sırada yer aldı (Evrensel, 
2017). Recep İvedik 5, 2017 yılının 7.407.050 seyirci rakamı ile en çok izlenen filmi olmuştur. Arif v 216 
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8. Sırada yer almıştır (İHA, 2018). Afişler sosyal medyadan ya da filmin internet sitesinden seyirciler 
tarafından seçilerek hem doğru afiş tercihi konusunda hem de tanıtım açısından başarı sağlanıyor. Ayrıca 
dijitalleşme, sinemaları ve afişlerini de dönüştürmüştür. Türkiye’deki dijital sinema sayısının 2 bine yaklaş-
tığını belirten Sistem 9 Pazarlama Müdürü Harun R. Akol, “Kâğıt afişlerin yerini filmin adı, gösterileceği 
salon ve saatlerini gösteren dijital ekranlar alıyor. ‘Dijital afiş’ diye adlandırdığımız ekranlara multimedya 
hizmetler kapsamında profesyonel şekilde hazırlanan video kurgu ve montaj hizmetlerini ekliyoruz. Öne 
çıkan görsellik, seyircinin sinema salonlarına ilgisini artırıyor” demektedir (EPNEXT, 2018). Dijital afişle 
baskı, grafik, kağıt, nakliye vs. sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Gösterim aşamasında ise; Nuri Bilge Ceylan’ın filmi “Üç Maymun (2009)”  dijital kamera ile çekildik-
ten sonra gösterimi de dijital projeksiyonla gerçekleştirilmiştir. “Dağıtım ve gösterim alanında olası üç uy-
gulama üzerinde çalışılmaktadır. Birincisi ve günümüzde de uygulamalarını gördüğümüz 35mm gösterim 
kopyası yerine, filmlerin bir dijital ortamda (özel hard disc gibi) dağıtımlarının yapılması ve dijital projek-
siyonda gösterilmesidir. İkinci ve üçüncü seçenek ise filmlerin bir merkezden uydu ya da internet üzerinden 
aynı anda farklı sinema salonlarına ulaştırılması ve dijital projeksiyonla gösterilmesini öngörmektedir” 
(Erkılıç, 2012, s.95). Türkiye’de ilk dijital salonlar gösterime 2004 yılında başlamıştır. 2014 yılında % 82 
oranla en çok salonları dijitalleşen ülkeler arasında yer almıştır. 2015 yılında ise % 96.5 ile Avrupa sinema-
larını geçmiştir (Zengin, 2017, s.186). 

Ayrıca günümüzde yaşanan dijitalleşme ve yeni medya teknolojilerinin sinema üzerindeki etkisi 
film izleme yöntemlerini de değiştirmektedir. Sinema seyirci ilişkisinin merkezinde yeni medya araçla-
rının yer aldığı görülmektedir. Özellikle gençler filmleri ve dizileri internet ortamında bilgisayar veya 
cep telefonlarından izlemeyi tercih etmektedirler. Böylece izleme eyleminde mekan sınırlılığı ortadan 
kalkmaktadır. Buna karşın sinemada film izleme etkinliği bir sosyo kültürel olgu olarak devam etmektedir.

Günümüzde interaktif film teknolojisinin interaktif bir seyirci yarattığı görülmektedir. Bu tür film tek-
nolojileri seyircinin filmin içeriğini belirlemelerine olanak tanıyor. Film hangi kahramanla sürecek, hangi 
olayla dönüşecek, sonu nasıl bitecek gibi seçenekler seyirciye sunuluyor. Böylece evinde TV kanalında 
filmi hangi boyut, format ve çözünürlükte izleyeceğine kendi karar veren seyirci filmi verilen imkanlarla 
kendisi kurgulama yetkisine sahip oluyor. Böylece film üzerinde aktif bir seyirci oluşuyor. Günümüzde 
Netflix ortamında bu türden filmlere ve dizilere rastlamak mümkündür. Netflix, interaktif filmler ve di-
ziler sayesinde izleyici tercihleri hakkında çok önemli veriler elde edebiliyor. İzleyicilerin bir hika-
yeden beklentileri konusunda önemli ipuçlarını elde ederek içerikleri buna göre şekillendirebiliyor. 
Fakat halihazırda kurgusu seyirci tarafından düzenlenen bir Türk film mevcut değildir.

Gösterim aşaması ve sonrasında ise özellikle “Youtube” da film eleştirisi kanallarında  vizyona girmiş 
veya girecek filmler analiz ediliyor(Filme gitmeden önce, Hakan’ın Köşesi, KafeinSiz vb.). İnternetteki 
ve sosyal medyadaki Türk film sitelerinden çeşitli yazılı ve görsel paylaşımlar yapılıyor. Geleneksel dergi 
yayıncılığı ise online dergi yayıncılığına dönüşüyor. Ayrıca film şirketlerinin internet sitelerinden dilek, 
şikayet ve eleştirilerini iletebiliyor. Yapımcı ve/veya yönetmenle iletişime geçebiliyor. Online bilet satın 
alabiliyor. Dsmart, Netflix, Digitürk gibi platformlarda film ve dizi izleyebiliyorlar. Bazı kanallara anında 
sosyal medya üzerinden ulaşabiliyorlar. 

Değerlendirme:
Sinema kültürdür. Dolaysıyla tüm popülerleşen kültürler gibi toplumu yansıtan filmleri seyirciye su-

narken toplumun alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmak durumundadır.  Modernleşen ve her gün 
teknolojiyle ilerleyen günlük yaşam sinema alanını da farklılaştırmaya başlamıştır. Yeni medya araçları 
tüm dünyada olduğu gibi Türk sinemasında da farklı yapım biçimlerinin geliştirilmesine neden olmuş, yeni 
yöntemler ortaya koyarak ticari sinemayı geliştirmekle birlikte alternatif sinema platformları oluşturmuştur. 
Maliyetler düşmüş, filmlerin uluslararası seyirciyle buluşması daha kolaylaşmıştır. Seyirci ‘prosumer’ kav-
ramıyla üretim sürecine dâhil olan bir tüketici haline dönüşmüştür. Bunu, sevdiği filmin tasarımına internet 
üzerinden etkileşimsel olarak katkı sağlayarak yapmıştır. Yani kendi izlediği filmin oluşması üzerinde ki-
şisel etkisi olmuştur. Dijitalleşme seyirci, film ve sinema sayısını artırmıştır. Türk sineması gençleşmiştir. 
Pazarlama yöntemleri değişmiştir. Viral pazarlama ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen pazarlama 
biçimleri filmlerin reklamı ve satışı konusunda aşama kaydetmiştir. Televizyon platformlarında film ve dizi 
izlemek yaygınlaşmış bu platformlar yapımcı, dağıtımcı ve gösterimci rolü üstelenerek kendi filmlerini 
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üretmeye başlamışlardır. Türk sineması da bu platformlarla ilişki içerisindedir. Olumlu ve olumsuz etkileri 
ise ileride görülecektir.

Yeni medyanın gelişmesi ve toplumda yayılmasına koşut bir biçimde Türk sineması da gelişmiş ve iler-
lemiştir. Fakat her şey teknik gelişmeye bağlı olarak düşünülmemelidir. Türkiye’de film endüstrisi içerisin-
de var olmak hala başkaca kriterlere bağlıdır. Filmlerde içerik ve nitelik önemli bir unsur olarak sinemanın 
salt teknik bir yaratım süreci olmasının önünde hep tartışılan bir konu olacaktır.
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YENİ TASARLAMA METOTLARI VE ALGILANIŞ BİÇİMLERİ

E.ÖZHANCI1

Özet:
İnsan, varoluşu konusunda sürekli bir sorgulama içinde bulunan yegâne varlıktır. Varlığını nesnelleştir-

meye çalışırken çevresini gözlemleyip kendince somut sonuçlar çıkararak gerçekliğini sorgulamaya başlar 
ve ifade yöntemleri geliştirir. Bunu gerçekleştirirken kendine bulduğu yöntemlerden biri de sanattır. Sanatı 
anlamlandırmak için sahip olduğu gelişmiş fiziksel ve duyusal/bilişsel yetilerini kullanır. İnsan, zamanla 
bilgiye ulaşmış ve ulaştıkça da kendi yararına kullanarak bilginin sağladığı olanaklarla insanlık için daha 
yaşanabilir bir dünya yaratmaya çalışmıştır. Hayatının her alanında gerçekleştirdiği yaşamsal nesneleri 
tasarlama yoluna giderek güzeli ve ergonomik olanı yapmaya başlamıştır. Zamanla sahip olduğu bu biriki-
mini algı yoluyla nesnel dünyasına, duyular sayesinde de öznel bilincine aktarmıştır. Algı gelişimi hem ol-
gunlaşma hem de öğrenme ile ilgilidir bu nedenle algılar, kişinin eski deneyimlerine, kültürel birikimlerine, 
güdülerine, ruhsal durumu ve tutumlarını içeren çeşitli psikolojik faktörlere ya da bilgilerine göre şekil alır, 
aslında algı, bir kişilik tepkisidir. Bu çalışmada çağımızın tasarım ürünlerinin evrimselliğinin zamanın geti-
rileri doğrultusunda algılanışının araştırılması amaçlanmıştır. Literatür taraması ve son zamanlarda yapılan 
teknolojik ve bilimsel gelişmelerin tasarıma yansımalarının incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
esnasında dijital verilerin hızla hayatın her alanına etki ettiği bulgusuna ulaşılmış, günümüz insanının bi-
limsel ve teknolojik gelişimleri algılama yöntemleri geliştirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Tasarım, Algı, Teknoloji, Bilim

NEW DESIGN METHODS AND PERCEPTIONS FOMATS

Abstract:

Human being is the only creature who is continuously in the state of questioning his or her existence. 
While s/he is trying to objectivize his or her existence, s/he starts questioning his or her authenticity by 
observing the surrounding and extracting tangible conclusions in his or her way and develops expression 
methods. While doing so, one of the method s/he finds is art. In order to make the art meaningful, s/he 
employs advanced psychical and sensorial/cognitive skills s/he has. In time human has got the knowledge, 
s/he has tried to create a more livable earth for humanity by having the knowledge and using it in his or her 
benefit. S/he has started to make the one which is fine and ergonomic by designing vital objects in every 
field of his or her life. In the course of time, s/he has transferred this accumulation to his or her tangible 
world by perception and to his or her subjective consciousness by senses. Perception improvement is linked 
to both getting matured and learning. That’s thy, perception takes form based on information or various psy-
chological factors including; previous experiences of person, cultural background, motives, mood. Actually 
perception is a personality reaction. In this study, exploring the perception of evolutionary of today’s design 
products in the course of time is aimed. Literature search and the research of the reflection of recent techno-
logical and scientific developments over the design have been done. During the research, it has been found 
that digital data influence all fields of the life swiftly and has been concluded that today’s human being 
improves methods to sense the scientific and technological developments.

Keywords: Art, Design, Perception, Technology, Science

Giriş
İnsan doğadaki diğer biyolojik canlılarda olduğu gibi var olduğu yaşam serüveninde birçok evrimsel sü-

reçten geçmiştir. Ayakları üzerinde durabilmiş, maddeye şekil verip tasarımlar yapabilmiş, elleri ile ürete-
bilmiş ve tüm bunların sonucunda kendini bir bütün olarak ifade edebilecek sanatı ve kültürünü oluşturmuş-
tur. Belki de bu şekilde yaşamı anlamayı, kendini duyumsayabilmeyi öğrenebilmiştir. Ama asıl önemlisi, 
kendini bir varlık olarak algılama becerisini gösterebilen tek canlı olmuştur. Bunu ilk başlarda gözlemleme 
eğilimi ile gerçekleştirmiş, ardından inceleme, test etme gibi çalışmalarla ilerletmiş ve bulduğu veriyi arşiv-

1 ∗ Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi/elif.ozhanci@atauni.edu.tr
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lemeyi öğrenmiştir. İnsanın bu çabası çağlar boyunca her alanı meşgul etmiştir (Wilson, 2012: 7). İnsanın 
imgelem gücünün tetiklediği yaratma isteği, çağlar boyunca onu dış dünyayla iletişim kurma ve orada yer 
edinebilme çabasıyla üretime itmiştir. Tahmini 15 bin yıl önce ilkel insanın mağara duvarlarına, kaya yü-
zeylerine çizdiği imgelerin ne için çizildiğine dair birçok varsayım olsa da, bu resimler önce zihinde tasar-
lanıp yaratılmış, ardından duygu ve düşüncelerini, kısaca iletilerini aktarmak amacıyla resmedilmişlerdir 
(Kapar, 2009: 45). Zaman, insanı geliştiren, yetiştiren bir süreç olduğundan insanın bilgi birikimi günbe 
gün arttığı için yeni bilgilerinin anlamları da eski bilgilerinden faydalanarak anlamlandırılacaktır. İnsanlık 
bilimi, sadece doğal dünyayı aydınlatmada değil aynı zamanda psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimler 
alanını öğrenmede de kullanmıştır. Bu çalışmada günümüz dünyasının bilim ve teknolojiyle şekillenişinin 
yansımaları ele alınacaktır. Gözlemleme, yaratı, analiz etme, materyal belirleme ve daha birçok aşamayı 
kapsayan tasarlama eyleminin geçmişte ve günümüzde ne tür değişimlere uğradığı incelenecektir.

Görsel 1 Atlar ve Dağ Keçileri, Lascoux Mağarası (https://ahmetustanindefteri.blogspot.com/search/label/Ma%-
C4%9Fara, 15.11.2019)

Tasarlama Eylemi
İnsanın iz bırakma, kendini ifade etme, bir şeyleri gösterme, vurgu yapma, işaret etme, kaydetme isteği 

ya da bir soruna çözüm bulma çabası kendisini şekiller, simgeler ve işaretler aracılığıyla anlatmasına sebep 
olmuştur. Bu aktarım yeteneğini, sahip olduğu sınırsız hayal dünyasında barındırdığı imgeleri dışa vurarak 
başarmıştır (Kozlu, Benuğur, 2014: 261). İnsan zihni dış dünyadan duyuları yoluyla aldığı verilerle beslen-
diği için sınırsız sayıda bilgi ve deneyimi biriktirir ve bu donanımını kullanarak yeni oluşumlara imza atar. 

Modern zamanlarda yaşayan kentli insanın farkında bile olmadığı bilinçaltında saklı primitif imgeleri 
onun geleceğe aktaracağı en kıymetli mirasıdır. Çocuk yaşlarda bilinçsizce ortaya çıkan bu animistik dün-
ya, zamanla çağın dayattığı değişime ve dönüşüme uğrayarak ilerleyen yaşlarda yok olur. Modern insanının 
ilkel dönemi biçiminde yorumlayabileceğimiz okul öncesi döneminde de kaya resimlerindeki biçimsel tav-
ra benzeyen, yalınlığın öne çıktığı imgesel betimlemelere tanık olmaktayız. Özellikle okul öncesi dönem-
lerinde çocukların duvar boyama davranışının, genetik bir mirasın izlerini taşıdığı söylenebilir. Bu nedenle 
imge dünyamız, hayatın her aşamasında, farklı alanlarında bize yön göstermektedir (Tosun, 2015: 34).

Sanatçılar ve tasarımcılar, hem hayal dünyalarının zengin oluşundan hem de içgüdüsel dürtüleri saye-
sinde imgelem gücü yüksek kişilerdir. İmgelem, algı duyusunda önceden verilen nesnelerin aklın algıla-
dıklarında canlandırma süreci olarak psikolojide teknik anlamda kullanılan bir terimdir. Genel anlamda 
imgelem, insanın istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisinin ürünlerini kapsayan evrendir.  İlkel 
insan bu içgüdüsel dürtülerini ve imgelem dünyasını, sanatsal edimiyle dışa vurmuştur. 

İlk olarak, insanlık tarihine baktığımızda bütün topluluklar yaşam şartları doğrultusunda hayatta kalmak 
için ihtiyacı olan temel maddesel ve görsel ürünleri üretmişlerdir. Bu bağlamda tasarımın, şu anda anlaşılan 
anlamıyla olmasa da tarih boyunca bütün kültürlerdeki varlığından söz edilebilir (Gürpınar, 2008: 8). Ta-
sarlama eylemi algıların ve mantığın etkin olduğu bir akıl yürütme sürecidir (Turan, 2011: 163). Tasarlama, 
bilgi, yorum ve ifade olmak üzere üç aşamadan oluşur (Turgut, 2016: 205). Tasarım; çok değişkenli, çok 
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verili, çok yönlü, çok özneli ve bunlardan dolayı çok disiplinli ve çok ortamlıdır (Akdemir, 2017: 85). Ay-
rıca bilişsel nitelikli olduğu için de bilişin her türlü olanağını kullanır. Tasarımlar, insanların belirli sınırlar 
içerisinde, anın gerçeğinden kopmasına, geçmişi yeniden kurmasına ve geleceği tahmin etmesine, idealize 
edilmiş nesneler ve düşsel ürünler oluşturmasına olanak verdikleri için bilimsel bilgi alanında, pratik ey-
lemde ve insanın sanatsal faaliyetlerinde önemli bir yer tutarlar. Tasarlama, sanatsal değer taşıyan bir ürün 
ortaya koymak amacıyla yapılan, fakat üretim aşamasını içermeyen çalışmaların tümüdür (Sözen, Tanyeli, 
1996: 231). Bu tanımda açıklık getirilmesi gereken şudur ki örneğin resim sanatında bir tasarımdan söz 
edilemez, çünkü resimde gerçekleştirme ve tasarım aşaması diye iki ayrı çalışma alanı yoktur. Mimarlık, 
endüstri tasarımı, grafik tasarım gibi alanlarda üretilecek olan şey önceden planlanır, hesaplanır ve daha 
sonra sanatsal bağlamda tasarlama gerçekleştirilir. 

Tasarlama eylemi bir kavramla başlar. Bir nesnenin içeriğini nasıl nesne ve özne diye ayırmak yanlışsa, 
tasarımı da kavramdan ayrı düşünmek yanlış olacaktır. Tasarım ve kavram birbirinden ayrılmaz bir bütünün 
öğeleridir. Bir ürünün tasarlanıp üretilmesi, görsel ve olgusal kavramların değişik boyutlarda bir araya ge-
tirilerek, bir anlatım biçimi oluşturmasıdır (Altaş ve Turan, 2003: 16). Geleneksel ya da modern tasarlama 
yöntemlerinin hemen hepsinde amaçlanan belirli bir hedefe yönelik, planlanan insan eylemleri, tasarlama 
sürecini oluşturur ve bir şeyleri tasarlayıp onları yeniden biçimlendirme düşüncesi ise temelde hemen he-
men hiç değişmeden süregelmiştir. 

Geleneksel ve Modern Tasarlama Yöntemleri
Tasarlamanın ilk dönemi el sanatları (zanaat) ya da deneme yanılma yaklaşımıyla başlamıştır. Tasar-

lamayı ileri boyuta taşımanın fitilini ateşleyen şey ise buharla çalışan makinenin icadıdır. Bu makinenin 
icadıyla birlikte ilk olarak 1700’lerde İngiliz kömür madeni kuyularındaki su birikintileri bu makinelere 
bağlanan pompalar sayesinde boşaltılmaya başlanmıştır. İlerleyen yıllarda bu makineler, dokuma tezgâhları 
ve çırçır makinelerine bağlanmaya başlanır (Harari, 2018: 332). Daha sonra “Sanayi Devrimi” ile beraber 
teknik gelişmelerin etkilediği tasarım olgusu, seri üretimin ve kitlesel iletişimin vazgeçilmez bir öğesi 
haline gelmiş ve bu ortamda profesyonel tasarımcı anlayışı ortaya çıkmaya başlamıştır. Tasarlama yapılan 
mimarlık ve sanat okullarının ortaya çıkışı endüstrinin gelişimiyle paralellik göstermektedir. 1920’lerde Le 
Corbusier ve Gropius tarafından kurulan Bauhaus Okulu bilimsel temelli bir eğitim amacıyla açılmıştır. 
Tasarım biliminden söz edilmeye başlandığı bu dönemlerde tasarımcı da değişim göstermiştir. Endüstri 
devrimi sonrası ivme kazanan teknik ve teknolojik gelişim her alanda olduğu gibi, tasarım alanında da ya-
rattığı değişim ile yüzyılların deneyim ve birikimiyle elde edilmiş geleneksel yapıyı arka plana itmiştir. Ge-
leneksel tasarım ürünleri, asırlar boyunca deneme yanılma yöntemiyle günün koşullarına uygun bir takım 
çözüm üretmeleriyle geliştirilmiştir (Aktuna, 2007: 32). Geleneksel tasarım yöntemleri, araştırmaya dayalı 
tasarım etkinliğinin içgüdü ile yoğrularak ifade edilebilen ve deneyimleme eylemiyle desteklenmiş bilinçli 
süreçler izler. Öğrenme eyleminin planlı ve tekrarlı bir şekilde yapılması sonucu bir ürünün ortaya konma-
sıyla Tasarım Araştırmaları kavramına ulaşılır (Gürcüm ve Yalçın, 2016: 383). Zamanla geleneksel tasarla-
ma yaklaşımlarıyla ürün oluşturmak, insanları memnun edebilmek güçleşmekteydi. Yeni metotlar bulmak, 
artan insan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji ve bilimden yararlanılmaya başlanmıştır. 

II. Dünya Savaşının ardından toplumların gereksinimleri nedeniyle, tasarım araştırmalarının çoğu mimarlık ala-
nında yapılmıştır. Savaş sırasında yapılan bilimsel gelişmeler ve savaş sonrası toplumlarının kaynak kısıtlılığı 
mevcut problemlerin çözümü için yeni yaklaşımların yaratılmasına neden olmuştur. 1960’lı yıllarda tasarımcı-
ların yalnız kendi yeteneklerini merkez alarak tasarım yapmalarının mümkün olmadığı ortaya çıktı. Teknolojik 
gelişmelere ve seri üretimin gereklilikleri nedeniyle, ilgi donanımdan insan ihtiyaçlarına doğru yönelmiştir. 
Bu tasarlama metotlarına yeni bir bakış getirmiştir. Sovyetler Birliğinin ilk uydusu olan Sputnik’i uzaya fırlat-
masının ardından, Amerikan hükümetinin yaratıcılık konusundaki araştırmalara çok para yatırmaya başlaması, 
yaratıcılık metotlarının özellikle ABD’de gelişmesine neden olmuştur (Bayazıt, 2004: 5). 

Tasarımcıya geleneksel yöntemlerden farklı bir yol açan modern tasarım metotları, yeni bir insan-bil-
gisayar etkileşimi olarak ortaya çakmaktadır. Tasarım bilgisini el becerileri yardımıyla forma dönüştüren 
tasarımcılar, bugün tasarım sürecini yürütürken dokümantasyondan sunuma kadar bilgisayarlardan destek 
almakta, belirli bir ölçüde tasarım sürecini otomasyona sokmaktadır. Ancak bilgisayar destekli tasarım 
teknikleri, sürecin büyük oranda kavramsal tasarımı izleyen detay aşamalarında kullanılmaktadır (Akbulut, 
2009: 21). Geliştirilen tasarım ürününün sunumunu yaparken kullanılan geleneksel görselleştirme teknik-
leri genel olarak emek yoğun ve zaman alıcıdır. Bunun aksine, görselleştirme yazılımları ise zaman ka-
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zandırması, daha az maliyet, verilerin kolay depolanabilir olması, sıfır hata ile çizim yapılmasına olanak 
sağlaması, çizimlerin hızlı şekilde çoğaltılabilmesi, yeni alternatiflerin kolay üretilebilmesi gibi avantajları 
nedeniyle daha etkindir (Yıldırım ve Özen, 2010: 18). 

Son teknolojik gelişmelerle birlikte, bilgisayar üretimi grafik, üç boyutlu görselleştirme ve sunum öğe-
leri, tasarımcı ile tüketici arasında yeni bir dil oluşturmaktadır. Her alanda kullanılan bilgisayar sistemleri 
ile tasarımcılar artık çok hızlı revizyonlar yapabilir, geleneksel yöntemlerle oluşturulan, çizim tekniklerini 
bilmeyen alıcılar tarafından eserin daha kolay anlaşılabilmesini sağlayan perspektif sunumları tüketici ile 
olan iş birliğinde daha iyi bir iletişim sağlayabilir. Bilgisayar destekli tasarım ve diğer otomasyon araçları, 
tasarım sürecini hızlandırmanın yanı sıra hem tasarım hem uygulama sürecinde tasarımcının en uygun 
seçeneği bulmasının kolaylaşmasına ve projeye alternatif yaklaşımlar sağlanmasına katkıda bulunmuştur 
(Arabacıoğlu, 2006: 55).

Geleneksel sistemle çalışan bir firmada çoklu işlemleri birkaç kişi yapmaktadır. Teknolojik yenilikleri 
kullanan üreticiler ise aşamaların birçoğunu bilgisayarlar tarafından yaparak verimi arttırırlar. Bilgisayar-
ların uygulama alanında sağladığı avantajlar; müşteri beklentileri, üretimde sağlanan yararlar, kaliteye olan 
katkı ve yüklenici ilişkileri olarak sınıflandırılabilir. (Kolarevic, 2003: 66). 

Geçtiğimiz elli yıl içerisinde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yeni tasarım ortam 
ve araçlarının ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Hızla çoğalan bilgiyi insan yaşamında daha etkin kullanı-
labilir hale getirmek için teknoloji her geçen gün daha da önemli bir hal almaktadır. Teknoloji, bir bakıma 
bilimsel bilginin hayatı kolaylaştırmak, iyileştirmek için ortaya koyduğu çözümleri üretmeyi amaçlar. Tek-
nolojik çözümler veya yenilikler arasında pusula, teleskop, batarya, asansör, televizyon, bilgisayar, işletim 
sistemleri, internet vb. gelişmelerden söz edilebilir. Uzun yıllardır bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital tek-
noloji terimini de kullanılmaya başlamıştır. Dijital teknoloji, bilgileri bir ekran üzerinde elektronik olarak 
görüntüleyen, saklayan ve ileten uygulamalar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda bilgisayar, internet, cep 
telefonları, kamera, video ve web teknolojilerini içeren çok çeşitli uygulamalar da dijital teknoloji içeri-
sinde yer almaktadır. Dijital teknoloji sayesinde tasarım olanak ve sınırları da genişlemiş ve çeşitlenmiştir. 

Dünyanın birçok yerinde bilim insanları tarafından gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları sonucu doğal 
seçilim yasalarını altüst eden canlı yaratıkların tasarlanmasından tutun, sağlıkta, beslenmede, güvenlikte, eği-
timde, eğlencede, sanatta ve hayatın her alanında bilimin tasarıma doğrudan etki ettiği görülmektedir. Örneğin 
Brezilyalı bir biyosanatçı olan Eduardo Kac, 2000 yılında yeni bir sanat ürünü olarak fosforlu yeşil bir tavşan 
yaratmaya karar verir. Bir Fransız laboratuvarıyla iletişime geçer ve bu tavşan için para öder. Fransız bilim insan-
ları da yeni doğmuş beyaz bir tavşan embriyosunu alarak ona fosforlu yeşil bir denizanasından alınan DNA‘yı 
aktarıp fosforlu yeşil tavşanı tasarlamış olurlar ve bu tavşana ALBA adı verilir (Harari, 2018: 389). Bu ve buna 
benzer laboratuvar çalışmaları sonucunda üretilmiş canlılar, gıdalar her geçen gün daha da çoğalmaktadır.

Görsel 2 Alba, Fosforlu Tavşan 2000
(https://www.google.com/search?q=eduardo+kac+alba&tbm, 08.11.2019)
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Hayatın her alanında karşılaştığımız teknolojik gelişmeler günlük kullanım eşyalarımıza da yansımak-
tadır. Her geçen gün yeni bir nesne ile karşılaşan insanlar bu nesneleri algılama kullanabilme ve hayatına 
aktarabilme çabasına girmektedir. Ayrıca son yıllarda yaygınlaşan  dijital teknolojiler bir öğrenme ve öğ-
retme aracı olarak tüm eğitim düzeylerinde kullanılmaya başlandı. Öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik 
eğilimleri ve algıları eğitim-öğretim etkinliklerinin geliştirilmesine, büyük bir hızla ilerleyen dijital tekno-
lojilerini etkili kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir (Cabı, 2016: 
1230). Çağın getirisi olan bilim ve teknoloji hem tasarımcıyı/üreticiyi hem de tüketiciyi yenilikleri algıla-
ma, kullanma ve hayata aktarma noktasında eşit şekilde etkilemektedir.

Yeni Nesil Tasarım Ürünlerini Algılama Biçimleri 

Teknoloji, yaşamı daha kolaylaştırmak, insanın doğayla mücadelesini denetlemek gibi katkılar sağlar-
ken aynı zamanda insanın çevreyi, bununla birlikte ortamı, daha sonra da evreni anlamasını da sağlar. Bil-
ginin ve yeni teknolojilerin artışıyla birlikte hayatımıza yeni nesnelerin ve beraberinde yeni kavramların da 
girmesi gündeme gelmiştir. İçinde yaşanılan çağa uyum sağlayabilmek ve yaşam kalitesini yükseltebilmek 
için bu yeni nesneleri sahiplenmek, onları algılayabilmek, kullanabilmek ve deneyimlemek zorunluluk 
halini almıştır. 

Ürün, süreç, bilgi, amaç ve anlam boyutlarına sahip olan teknoloji, yaşamımızın her boyutunda yer alarak biz-
lere heyecan verici değişiklikler ve kolaylıklar sunmasının yanı sıra, yeni gerilim ve tehlikeleri de beraberinde 
getirir. Toplumbilimciler, teknolojinin topluma etkileri açısından teknolojik iyimserlik ve teknolojik kötümser-
lik olmak üzere iki zıt görüş olduğunu belirlemişlerdir. Bu iki zıt görüş arasında bir uzlaşma ve daha dengeli 
bir fikir birliği sağlayan teknogerçekçilik, teknolojiyi kendi yasam biçimimize ve değerlerimize uygun olarak 
kullanmamız gerektiğini savunan bir görüştür  (Kabakçı ve Odabaşı, 2004: 21). 

Günümüzde yapılan kullanıcı araştırmaları, endüstriyel tasarımın önemli bir parçası haline gelmiş-
tir. Bu amaçla, kullanıcıların ürünleri nasıl algıladığı, nasıl kullandığı ve nasıl kullanmak istediği ile 
ilgili araştırmalar yürütülmektedir. İnsanların, teknolojiye ve teknoloji destekli gerçekleştirilen nesnelere 
bakış açılarıyla, teknolojiyi kullanan insanların onu anlamaları, anlamlandırmaları, ihtiyaçları ve gereksi-
nimleri doğrultusunda kullanabilmeleri ile doğrudan ilişkilidir. Teknolojik nesneleri anlamak ve anlam-
landırabilmek için öncelikle, teknolojinin araç gereçten daha öte bir kavram olduğunun, kullanılabilmesi, 
üretilebilmesi ve tasarımının gerçekleştirilebilmesi için bilgiye gereksinim olduğunun farkına varılması 
gerekmektedir. Teknolojiyle hayatımıza giren yeni nesneleri anlamak ve kullanabilmek, teknoloji okurya-
zarlığını bilmeyi gerektiren bir öğrenme zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir (Kabakçı ve Odabaşı, 
2004: 23). Teknoloji, bir anlamda insanın bilgi birikimini yenilemesini, değiştirmesini zorunlu kılmaktadır. 
Özellikle ileri yaşlarında olan insanlar teknolojik ürünlere karşı yetersizliklerini söylemleriyle ifade ederler. 
Ayrıca, günlük hayatla ilgili işlemlerin ağırlıkla teknoloji eksenli bir yaşam ortamında çözülmesinin zorun-
luluğu insanların tercihi olmayabilir.  

Bu nedenle teknolojik ürünlerin/nesnelerin sağlıklı kullanılmasının sağlanması toplumun eğitim ve öğ-
retim kapasitesinin geliştirilmesiyle doğrudan orantılıdır. Yeni teknolojilerin, inovasyonların geliştirilmesi-
ne yönelik yapılan yatırımların tutarı kadar, toplumların bu teknolojileri özümsemeleri ve doğru bir biçimde 
kullanabilmesi için gerekli eğitim ve öğretime de yatırımların yönlendirilmesi gerekir  (Tapan, 2016: 39).

Çağımız teknolojik yeniliklerini algılamak, hayata aktarabilmek için bilgi ve birikimimiz doğrultusunda 
kişisel düzlemde farklı tepkiler veririz. Bireyin hayatında günlük yaşamdan edinilen bilgiler ve deneyimler 
bilinçaltına yerleşir ve beyni tarafından algılanan bu bilgiler bireyin hafızasına kaydolur. Algı bu bağlamda 
dar anlamıyla bir farkındalık durumudur. 

Algı denilince akla ilk gelen, insanın beyninde oluşturduğu psikolojik olarak motivasyonel bir durumdur. Birey-
ler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, 
seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir diyebiliriz ya da psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin 
alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi de diyebiliriz (Demirci ve Özdağ, 2009: 207). 

Algıyı şekillendiren birçok etmen vardır. Bunlar arasında kişilik özellikleri gibi içsel, bilinçaltına etki 
eden öğrenilmiş tavır ve tutumlar gibi dışsal etkenler yer almaktadır. Algıları ve bilgi birikimini şekillen-
diren kişilik özellikleri hayatta karşılaşılan olay ve nesnelere karşı tutumları da belirlemektedir. Warren 
Norman tarafından tespit edilen beş ayrı kişilik faktörü vardır. Bu faktörler; dışadönüklük, uyumluluk, 
sorumluluk, duygusal denge ve yeniliklere açık olmadır (Temeloğlu, 2015: 159). Kullanıcılar doğal olarak 
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algılama ve kullanım esnasında bu kişilik faktörlerinin doğrultusunda tepkiler verirler. Algıyı şekillendiren 
dışsal etmenlerden bazıları da; kişiden kişiye değişen eğitim, inanç, kültür ve bilgi düzeyi gibi öğrenilmiş 
birikim ve dayatmalardır. Dolayısıyla algılamanın “gerçek” olandan farklı olabileceği ihtimali de her za-
man yüksektir. Algı sürecini etkileyen faktörler üç başlıkta toplanabilir. Bunlar;

• Algılayan bireyin özellikleri (kişisel özellikleri, tecrübe birikimi, eğitimi, yaşı)

• Algılanan nesnenin özellikleri (kişi, eşya, canlı ve cansız varlıklar)

• Algılama ortamı (fiziksel, sosyal ve örgütsel çevre koşulları) (Seven ve Yücel, 2017: 7).

Birey, algılamayla  ilgili olarak kendine gelen uyarıcılara  anlam ve tepki verir. Bu anlamlandırma sü-
recine “algısal yorumlama” denir (Temeloğlu, 2015: 161). Kullanıcı ve nesne arasındaki anlamlandırma 
ve algılama süreci, nesnenin ilk kez görüldüğü an başlar. Bu süreçte birey ilk olarak karşılaştığı bu yeni 
nesnenin biçimsel yanıyla ilgilenir. Ardından işlevini ve nasıl kullanıldığını sorgulama yoluna gider. 

Nesnenin seçim sürecinde başlayan iletişim, nesnenin kullanım sürecinde de devam eder. Kullanıcı kendi ko-
numuna bağlı olarak nesneye yakıştırdığı anlamları ve kendine ilişkin bilgiyi nesne üzerinden yansıtma çaba-
sına girer. Ya da seçilen nesneye ve kullanım tarzına bakılarak kullanıcısına belli anlamlamalar uygun görülür. 
Günlük kullanım nesneleri dediğimiz endüstri ürünlerini, yöneldikleri kullanım işlevlerinin içinde görmeyi, bu 
işlevlerin karşılığı olarak algılamayı o denli benimsemişizdir ki, onların ille de birer anlam aktarıcısı, ya da ile-
tişimin taşıyıcısı olduğu gerçeğini göz ardı ederiz (Bayrakçı, 2011: 2).

 Nesneyle temasa geçme ya da karşılama da diyebileceğimiz bu algılama ve değerlendirme süreci ki-
şi-nesne iletişiminin ilk aşamasını oluşturur. Karşılama, iletişimsel algılara dayandırılan ve tasarım alanın-
da kullanılan bir kavrama yöntemi olarak kabul edilir. 

Bu bağlamda, aslında ürünle kullanıcısı veya onu algılamak üzere bakan kişinin arasındaki iletişimi sağlayan 
bileşenleri yansıtan bir düzlem oluşur. Temsil düzlemi olarak da adlandırabileceğimiz bu düzlem içinde, ideal 
etkileşim bileşenleri kadar, algılamaya yönelik bazı özelliklerin de bilinçli ya da bilinçaltısal olarak kullanılması, 
karşılamayı sağlayacak temel unsurların başında gelmektedir (Elçioğlu, 2009: 81).

Tasarım alanlarında bir süredir katılım fikrinin yerleştiği görülmektedir. Kullanıcıların tasarım süreçlerine – ya 
doğrudan karar alma süreçlerinde rol oynayarak ya da dolaylı bir biçimde bilgi ve deneyimlerini sunarak – dâ-
hil edildiği tasarım ve tasarım araştırması pratiklerini tariflerken sıklıkla “katılımcı tasarım”, “birlikte tasarım” 
(co-design) gibi kavramlar ve “yerel katılım” (community participation) gibi fikirlerden söz ediliyor (Akdemir, 
2017: 87). 

Kullanıcının beklentisi, düşüncesi ürün hakkındaki olumlu ve olumsuz yönlerdeki eleştirileri dikkate 
alınarak tasarlanan bir ürün, odak noktası olarak kullanıcısının tasarlama sürecine katılımını sağlamış ola-
caktır. İlk olarak Donald Norman tarafından ortaya atılan User-Centered Design, terimi: 

“Kullanıcı davranışlarının bilimsel araştırma verileriyle tanımlandığı, davranış hedeflerinin tasarım kararlarına 
veri oluşturduğu, yanıtları ve kararları profesyonellerle birlikte kullanıcının verdiği, tasarımcının tasarım eyle-
mine rehberlik ettiği, çevre ve davranış araştırmaları bilgisinden tam olarak yararlanıldığı, etkilerin sıklıkla geri 
bildirimlerle değerlendirildiği bir tasarım sürecini vurgulamaktadır” (Akdemir, 2017: 87). 

Buradan yola çıkılarak tasarım nesnesinin, kullanıcının hem bilişsel hem de duyusal eğilimlerine hitap 
etmesi gerektiği kanısına varılmıştır. Kullanıcıların yukarıda belirtilen değişkenlere göre kendilerince algı-
lama yöntemleri geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu yöntemler aşağıda yöneltilen soru ile belli başlı birkaç 
ana başlık altında toparlanmaya çalışılmıştır. Algılanış biçimlerini etkileyen faktörlerden sadece yaş para-
metresi kullanılarak yapılan basit bir çalışma ile aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

Herhangi bir elektronik markette gördüğünüz veya satın aldığınız teknolojik ya da yarı teknolojik araç/
gereçleri, eşyaları, cihazları anlamak veya kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygularsınız

A) Kullanma kılavuzunu detaylıca okurum 
B) Daha önce kullanmış olan birinden destek alırım 
C) Deneme yanılma yöntemiyle (kurcalayarak) çözmeye çalışırım 
D) İnternetten forum sitelerine bakar kullanma videoları izlerim 
E) Diğer (bu şıkkı seçerseniz açıklarmısınız)
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ŞIK/YAŞ 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-+ TOPLAM
A 9 2 16 13 6 2 48
B 13 1 1 4 0 0 19
C 32 5 9 3 1 1 51
D 29 9 11 1 2 0 52
E 1 0 1 1 0 1 4
TOPLAM 84 17 38 22 9 4 174

Yaş Gruplarına Göre Şıkların Ağırlıklı Oranları

15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-+
A 10,71 11,76 42,11 59,09 66,67 50
B 15,48 5,88 2,63 18,18 0,00 0
C 38,10 29,41 23,68 13,64 11,11 25
D 34,52 52,94 28,95 4,55 22,22 0
E 1,19 0,00 2,63 4,55 0,00 25
TOPLAM 100 100 100 100 100 100

15-20 yaş aralığı % 38,10 oranında C şıkkını tercih etmekteler

21-30 yaş aralığı % 52,94 oranında D şıkkını tercih etmekteler

31-40 yaş aralığı % 42,11 oranında A şıkkını tercih etmekteler

41-50 yaş aralığı %59,09 oranında A şıkkını tercih etmekteler

51-60 yaş aralığı % 66,67oranında A şıkkını tercih etmekteler

61 - + yaş aralığı % 50 oranında A şıkkını tercih etmekteler

Sonuç
Yeni tasarlama metotları ve algılanış biçimleri, çağımız endüstrisinin temel araştırma konularından biri 

halini almıştır. Bilim ve teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği çağımızda tasarım olgusu da yeni 
teknik ve teoriler geliştirme yoluna gitmektedir. Tasarımcı aslında sadece teknolojik gelişmelerden ve mal-
zemelerden yararlanmakla kalmaz, aynı zamanda doğanın sunmuş olduğu olgulardan, tarihi gelişimlerden, 
insan davranışlarını etkilemiş ve etkilemekte olan tüm olgulardan da yararlanarak, süreçleri ve ürünleri 
hayata geçirmektedir. Hem değişen hem de değiştiren bir güç olarak teknolojiyi, zaten istesek de istemesek 
de kullanmakta olduğumuzun ve teknolojiyi anlamak için bile teknolojiyi kullandığımızın farkında olarak, 
uygun, yerinde ve yaratıcı bir tavırla, en geniş boyutlarıyla yorumlama cesaretini göstermeliyiz. User-Cen-
tered Design yaklaşımda tasarım, kullanıcı dostu, müşterinin ürüne karşı hissi, kullanılabilirlik ve ergonomi 
gibi özellikleri temel alan ürün bazında ele alınmaktadır. Bilim ve teknolojiyle hayatımıza giren yeni tasar-
lama metotları tasarımcılara yeni ufuklar açmış ve geleneksel yöntemlerle üretilen geleneksel nesnelerin 
yerini çağdaş sıra dışı nesneler almıştır. Tüm bu yeniliklere dışarıdan bakan ve algılamaya çalışan kullanıcı-
lar da yeni nesil nesneleri/ürünleri kullanabilmek hayatına aktarabilmek adına kendince teknikler bulmaya 
çalışmaktadır. Yapılan basit bir araştırma ile: 

• 15-20 yaş arasındaki kesimin deneme yanılma yöntemini kullanıp, teknolojiye herhangi bir yönlen-
diriciye ihtiyaç duymadan hâkim olmanın özgüvenini yaşadığı izlenimine varılmıştır. 

• 21-30 yaş aralığında bulunan grup ise yine teknolojinin bir nimeti olan internet yardımıyla çözüm-
leme yöntemine gitmiştir.

• 31-40/41-50/51-60/61-+ grupta olanlar ise daha geleneksel bir yöntem olan kullanma kılavuzunu 
dikkatlice okuma yöntemini tercih etmektedir.



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı670 •

KAYNAKÇA

Yazılı Kaynak
AKBULUT, Dilek (2009). Evrimsel Tasarım Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç içerisindeki Yeri Önceleri, Gazi Sanat 

Tasarım Dergisi

AKDEMİR, Nihan (2017). Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme, 
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Sayfa: 85-92, Ordu.

AKTUNA, Mine (2007). Geleneksel Mimaride Binaların Sürdürülebilir Tasarım Kriterleri Bağlamında Değerlendi-
rilmesi Antalya Kaleiçi Evleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ARABACIOĞLU, Burçin Cem (2006). Mimari Tasarım Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımının Getirdiği Sonuçlar, 
Tasarım + Kuram, Sayı: 5, Sayfa: 54-59.

BAYAZIT, Nigan (2004). Tasarımı Keşfetme: Tasarım Araştırmalarının Kırk Yılı, İTÜ Dergisi Mimarlık Planlama 
Tasarım, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa: 3-15.

BAYAZIT, Nigan (2004). Tasarlama Kuramları ve Metotları, Birsen Basın Yayın, İstanbul.

CABI, Emine (2016). Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği, Kastamonu Eğitim Dergisi,

Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 1229-1244.

DEMİRCİ, Abdürrahim – ÖZDAĞ, Ümit (2009). İstihbarat Teorisi, 3. Baskı, Kripto, Ankara.

ELÇİOĞLU, Mekin (2009). Endüstri Tasarımında Karşılama Kavramı, Tasarım + Kuram, Sayı: 8,  

GÜRCÜM, Banu H. – YALÇIN, Mahmut (2016). Geleneksel Tekstil Tasarımı İçin Tasarım Algoritması Önerisi, Ulus-
lararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 47, Sayfa: 383-395.

GÜRPINAR, Avşar (2008). Tasarım ve Kültür: Ürün Tasarımı Eğitiminde Kavramsal Örüntüler ve Kültürel Göster-
geler Üzerine Bir Analiz, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, dan. Yrd. Doç. Dr. Şebnem Timur Öğüt, İstan-
bul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul. 

HARARI N. Yuval (2018). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, çev: Ertuğrul Genç, Kolektif Yayınevi, İstanbul.

KAPAR, Serpil (2009). “Resimde Sembolik İmgelemi Oluşturan Psikolojik Etkenler”, Atatürk Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Sanat Dergisi, Sayı:15, ss: 43-46, Erzurum.

KOLAREVIC, Brank. 2003. Architecture in The Digital Age, Spon Press.

KOZLU, Düriye – BENUĞUR, Şirin (2014). “Çağdaş Sanatta Görsel ve Kavramsal Bir İmge Olarak Yazının Kulla-
nımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı:14, Aralık, ss: 233-263, 
Isparta.

SEVEN, Beşir-YÜCEL, Gökay-KÜRKLÜ, Mehmet Fırat (2017).  Algı ve Nöropazarlamanın Tüketici Davranışında 
Etkisi, academia.edu.tr.

SÖZEN, Metin – TANYELİ, Uğur (1996). Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

TAPAN, Mete  (2016). Teknolojiyle İlgili Bazı Çıkarımlar Üzerine, İTÜ Vakfı Dergisi, Sayı: 73, Sayfa: 38-39.

TEMELOĞLU, Erdem (2015).Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Risk Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal of Business Research Turk, Cilt:7, 
Sayı:2, Sayfa: 157-179.

TOSUN, Özgür (2015). “İlkel Benliğin Yakın Dönem Sanatında Bıraktığı İzlere Bir Örnek: Basquıat”, Cilt 4, 
Sayı 17, ss: 31-46.

TURAN, Bülent Onur (2011). 21. Yüzyıl Tasarım Ortamında Süreç, Biçim ve Temsil İlişkisi Megaron Cilt: 6, Sayı: 
3, Sayfa: 162-170, İstanbul.

TURAN, K. Nilgün - ALTAŞ, Nur Esin (2003). Tasarım Sürecinde Kavram, İTÜ Dergisi Mimarlık Planlama Tasarım, 
Cilt:2, Sayı:1, Sayfa: 15-26. 

TURGUT, Özden Pektaş (2016). Tasarım Tarihi Eğitiminde Yeni Yöntem ve Yaklaşımlar Eğitim ve Öğretim Araştır-
maları Dergisi, Cilt: 5

WILSON, Elizabeth (1990). “These New Components of The Spectacle: Fashion and Postmodernism, Postmoder-
nism and Society,  ss: 209-237.



E.ÖZHANCI • 671 

YILDIRIM, Tayfun -YAVUZ, Arzu Ö.- İNAN, Nurgül (2010). Mimari Tasarım Eğitiminde Geleneksel ve Dijital 
Görselleştirme Teknolojilerinin Karşılaştırılması, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, Sayfa: 17-26.

İnternet Kaynak

(https://ahmetustanindefteri.blogspot.com/search/label/Ma%C4%9Fara, 15.11.2019)

(https://www.google.com/search?q=eduardo+kac+alba&tbm, 08.11.2019)





Artem LYAKHOVICH • 673 

«ОТРАЖЕНИЯ» БОРИСА ЛЯТОШИНСКОГО 

КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОД ТВОРЧЕСТВА 

Artem Lyakhovich1

В статье рассмотрена уникальная особенность музыки Бориса Лятошинского: большая часть те-
матизма его произведений восходит к теме фортепианного цикла «Отражения» ор.16. Вариацион-
ность этого цикла распространяется на весь творческий путь Лятошинского в целом, тема «Отра-
жений» становится символическим кодом его творчества, а само название «Отражения» воплощает 
данное явление. Интонационно-семантический комплекс, концентрированный в теме «Отражений», 
назван в статье «Скрябин-комплексом» благодаря созвучию его элементов со скрябинским тематиз-
мом. Автоцитатный «Скрябин-комплекс» представляет собой риторическую систему, воплощаю-
щую авторский нарратив – миф о себе. Тема «Отражений» предстает как символ-репрезентат «Я» 
автора, а все его творчество – как «отражения» этой темы. 

Ключевые слова: серийная техника, вариационность, риторика, символика, семантика, миф, те-
матизм

“REFLECTIONS” BY BORIS LYATOSHINSKY AS A EXISTENTIAL 
CODE OF CREATIVITY 

The article analyzes the unique feature of Boris Lyatoshinsky’s music: the great majority of his works 
thematically goes back to the theme from the piano cycle “Reflections” op.16. Thus, the variation-principle 
of this cycle extends to the whole creative output of Lyatoshinsky. The theme of “Reflections” becomes its 
symbolic code and the very title of this early piano cycle embodies this phenomenon. The inherent seman-
tic-intonation complex of “Reflections” is to be called “Scriabin-complex” — to emphasize the similarity 
of its elements with Scriabin’s thematic. The “Scriabin-complex” is a rhetorical system that embodies the 
author’s narrative — a myth about himself. The theme of “Reflections” becomes the symbol of composer’s 
self-representation, and his entire work — the “reflections” of this topic.

Keywords: serial technique, variation, rhetoric, symbolism, semantics, myth, thematic

В наш век постмодерна чрезвычайную популярность в сфере искусствознания приобретает по-
иск всевозможных кодов и шифров, которые порой присутствуют даже там, где никто не догады-
вается их искать. При этом нужно признать, что интеллектуализированное искусство ХХ столетия, 
рожденное в синтезе жанров и стилей, дает не меньше оснований для такого поиска, чем две наибо-
лее склонные к символике эпохи европейской культуры – средневековье и барокко. 

Одно из самых ярких проявлений символизма в музыке — кристаллизация авторского стиля в са-
мостоятельную риторическую систему. Каждый из метастилей европейской музыки сам по себе — 
риторическая система: барокко, классицизм, романтизм сформировали фонды риторики, равно ак-
туальные для всех своих представителей. XIX век — время формирования авторских риторических 
систем, основанных на индивидуальном интонационном словаре. Это локальные явления в рамках 
всеобщей (романтической) риторической системы: каждый их элемент имеет и всеобщее значение 
(например, интонация вздоха, знаковая для романтизма), и авторское, индивидуальное (например, 
«волна-вздох» у Чайковского2). В ХХ веке этот процесс перешагнул принципиальный рубеж, разде-
ляющий семантику интонаций и тематизма. Индивидуальный интонационный круг — фундамент 
авторского стиля; индивидуальный круг тематических формул, повторяющихся из произведения в 
произведения — автоцитатность, предполагающая скрытую программность. Сама повторность 
тематических элементов придает им особую значимость, а ассоциативной «надстройке», которой 
обладает любая музыка, – сюжетную целостность. Автоцитатность становится, таким образом, фун-

1  кандидат искусствоведения, доцент кафедры исполнительских дисциплин №1 Киевской муниципальной академии музыки 
им. Глиэра, +380677190047, avlyakhovich@gmail.com, 01035 Украина, Киев, Большая Житомирская 12, кв. 9

2  Особенности авторской романтической риторики подробно рассмотрены на примере музыки Чайковского в исследовании А. 
Цуккермана «Выразительные средства лирики Чайковского» [15].
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даментом нарратива, объединяющего в смысловое целое произведения с общим тематизмом. Ав-
тоцитатность подобна лейтмотивной системе, объединяющей отдельные акты спектакля, — с тем 
только отличием, что в данном случае каждый «акт» заявлен как самостоятельное произведение. 

Типичные примеры автоцитатности в музыке ХХ века — музыка Скрябина, Рахманинова, Шо-
стаковича, Лятошинского. Творчество каждого из них представляет собой уникальную риториче-
скую систему, выстроенную по особым принципам. 

Так, в авторских литературных программах, сопровождающих наиболее знаковые произведения 
Скрябина, даются характеристики ключевых образов («томление», «полет», «воля», «экстаз» и т.п.), 
соотносимые с конкретным тематизмом, который используется и во многих других его произведе-
ниях. Неудивительно, что обозначения «тема томления», «тема воли» и т.п. вошли в профессиональ-
ный дискурс еще при жизни автора. 

В основе автоцитатности Рахманинова — вариантный метод развития, получивший название 
«микротематизма» [11; 12]. Повторность мелодических формул, обусловленная вариантной пере-
становкой попевок, обеспечивает единство тематизма в масштабах всего творчества композитора: 
все темы основных его произведений можно свести к единому набору-«конструктору» таких попе-
вок. Тем самым создается эффект «дежа вю», тайной мистической связи всего и вся, подчеркнутый 
семантикой темы Dies Irae, концентрирующей в себе основные элементы этого «конструктора».  

У Шостаковича автоцитатность перерастает рамки индивидуального интонационного словаря, 
вбирая в себя чужие формулы, ставшие кодами знаковых для автора традиций, с которыми он ведет 
диалог. Автоцитатность переходит здесь на полистилевой уровень, где автор «присваивает» себе 
коды, взятые у Баха, Бетховена, Мусоргского, Бизе, Малера, Скрябина, церковных и вульгарных тра-
диций. Это именно авто-цитатность: чужие коды повторяются так последовательно, что становятся 
«персонажами» собственного нарратива. 

Во всех рассмотренных случаях автор творит миф о себе: разные произведения, скрепленные 
общим материалом, складываются в единое повествование. Каждый из таких мифов индивидуален: 
у Скрябина образ «Я» вплетен в мистико-эзотерическую канву, у Рахманинова и у Шостаковича – в 
историческую, причем у Рахманинова это русская история, сращенная с национальными мифологе-
мами, у Шостаковича – европейская, мультикультурная.

Сюда же можно отнести и Лятошинского, который также пользуется автоцитатностью, творя с ее 
помощью миф о себе. Однако его риторическая система уникальна и не имеет аналогов. Если про-
граммный тематизм Скрябина, при всей его индивидуальности, родственен лейтмотивной системе 
вагнеровского типа; если рахманиновская автоцитатность подготовлена долгим этапом накопления 
национального материала в музыке «кучкистов» и Чайковского; если полистилистичность, свой-
ственная Шостаковичу, была одним из трендов его времени, то авторской риторике Лятошинского 
трудно подобрать прямых предшественников.  

Борис Николаевич Лятошинский (1894–1968) — основоположник украинского музыкального 
авангарда. Его творчество в разное время развивалось в разных направлениях — от радикального 
до подчеркнуто традиционного, как и у многих его соотечественников, живших в тех же историче-
ских условиях. Однако фундаментом музыки Лятошинского на протяжении всей его жизни оста-
вался интонационно-семантический комплекс, оформленный в тот период, когда композитор обра-
тился к экспериментам, разработав оригинальную серийную технику. Он основан на интервальных 
и ритмических формулах, созвучных тематизму Скрябина и сохранивших у Лятошинского свою 
эмблематическую роль, хоть и с иной семантикой (далее будем использовать условное название 
«Скрябин-комплекс»). Его точкой отсчета можно считать 1923 год, когда были написаны первые 
атональные опусы Лятошинского — Два романса на слова К. Бальмонта ор.8 и цикл романсов «Лун-
ные тени». Верхняя его граница разомкнута: далее композитор обращался к иным традициям, соче-
тая их со «Скрябин-комплексом». 

Оригинальность любого авторского стиля сама по себе превращает типичные его приемы в ри-
торику, делает их репрезентантом «Я» автора. «Скрябин-комплекс» Лятошинского не просто ори-
гинален, несмотря на скрябинские «корни»: он сводится к узкому кругу узнаваемых, подчеркнуто 
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индивидуальных формул, которые, в свою очередь, концентрируются к конкретной теме. Это тема 
фортепианного цикла «Отражения» ор.16 (пример 1). Ее очертания формировались в предыдущих 
опусах – Сонате №1, романсах ор. 8, 9, 12 (1923–24), так что она выступила обобщением интонаци-
онных поисков Лятошинского. 

В истории музыки встречаются примеры опосредованной вариационности, когда цикл скреплен 
единой темой или тематическим комплексом, однако его номера трудно назвать вариациями в пря-
мом смысле слова (например, «Карнавал» Шумана). Сюда же примыкают и «Отражения» ор.16. 
Уникальность ситуации в том, что такими вариациями можно считать и всё творчество Лятошинско-
го в целом: большинство основных тем многих значительных его опусов — ничто иное, как переин-
тонированная тема «Отражений» (примеры 5–8). Принцип тематических метаморфоз, использован-
ный в «Отражениях» (примеры 1-4), «перерос» его рамки и распространился на всё наследие автора. 

Видимо, это единственный в истории музыки случай, когда почти все основные опусы композито-
ра написаны в буквальном смысле на одну и ту же тему. Весь «Скрябин-комплекс» в горизонтальном 
измерении представляет собой фрагменты этой темы, которые вариантно преобразуются, «перета-
совываются», излагаются в инверсии, ракоходе и т.п. (примеры 1-8) Вертикаль «Скрябин-комплек-
са» — всегда септкаккорд, нонаккорд, ундецимаккорд либо их обращения с обязательной большой 
септимой (иногда двумя). Все элементы «Скрябин-комплекса», сконцентрированные в теме «Отра-
жений», приобретают эмблематическое значение: ритмоформула с синкопой и пунктиром, септак-
кордовость, крестообразные хроматические мотивы с интервальными скачками (примеры 1-8). Это 
строительный материал большинства произведений Лятошинского, обеспечивающий их тематиче-
скую общность. 

Механизм этой общности такой же, как и в цикле «Отражения»: инварианты темы цикла в дру-
гих произведениях относятся к самой теме так же, как его номера. Само название «Отражения», 
заимствованное у Равеля, имеет здесь не только метафорическое, но и конструктивное значение, во-
площая идею вариантного тематического единства. Это название применимо и ко всему творчеству 
Лятошинского: Поэтому «Отражения» (и тему цикла, и название, и принцип, воплощенный в нем) 
можно считать его кодом. 

Сфера автобиографических смыслов, стоящих за этим кодом, предельно обобщена и не поддает-
ся конкретизации. Роль этого кода «Я» отличается от той конкретной роли, которую играют в музыке 
монограммы вроде DSCH Шостаковича: за последними стоит образ автора как персонажа собствен-
ного мифа («камео»). Подобные знаки остраняют, отчуждают «Я», участвующее в действе наравне с 
другими персонажами. Код Лятошинского не сводится к какой-либо одной формуле и представляет 
собой целый комплекс интервальных, ритмических и гармонических формул. Уже в силу своего ин-
тонационного богатства он выше драматургических перипетий: его элементы «впаяны» в самых раз-
ных «персонажей» авторского мифа. Думается, тему «Отражений» и весь «Скрябин-комплекс» можно 
считать воплощением экзистенциальной самости автора, увидевшего код своего «Я» изнутри. 

Наряду с автобиографическими смыслами, «Скрябин-комплекс» неизбежно обрастает и «роко-
выми» – становится знаком высшей воли, которую принято обозначать словами «рок», «судьба», 
«фатум» и т.д. В первую очередь это касается проведений темы «Отражений» целиком, как в начале 
Третьей и Четвертой симфоний. Сама по себе сверхзначимость темы в сочетании с ее «нездешним» 
интонационным обликом и (часто) трагической ролью в драматургии данного опуса создает ей «ро-
ковой» ореол. 

Наконец, сам принцип «отражений» можно считать воплощением взаимосвязи явлений мира. 
Принципу «многообразие в едином», ставшему фундаментом академической музыки, здесь придан 
мистический оттенок – «всё в облике одном предчувствую Тебя». Тема «Отражений» проступает 
сквозь всякую грань бытия, как блоковские «тайные знаки». Очевидная связь искусства Лятошин-
ского с символизмом подчеркнута его вниманием к текстам поэтов-символистов и романтиков, при-
близившихся к символизму (и русских, и европейских) — в романсах на слова Верлена, Метерлин-
ка, Бальмонта, Шелли, Уайлда, Северянина. Именно тогда сформировалась в творческом сознании 
Лятошинского тема «Отражений», которую можно назвать тайным кодом бытия – вполне в духе 
любимых им символистов. 
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Этот код его музыка хранила и тогда, когда символизм начала ХХ века отошел в прошлое, усту-
пив место иным стилям и традициям. В Третьей, Четвертой симфониях и других произведениях, 
написанных после 1945 года, «Скрябин-комплекс» приобрел также и семантику верности избран-
ному пути, честности с собой, стал знаком свободной авангардной юности, противопоставляемой 
идеологическому диктату настоящего. Намеренное упрощение музыки Лятошинского, на которое тот 
вынужден был пойти после 1948 года наравне с Шостаковичем, Прокофьевым и другими своими то-
варищами по несчастью, в контексте «Скрябин-комплекса» встраивается в пару «ложное—истинное». 

Сокровенно-личные смыслы, стоящие за атональной темой «Отражений» и «Скрябин-комплек-
сом», обозначаются и в сопоставлении с другой важнейшей сферой музыки Лятошинского — нацио-
нальной, воплощенной в славянском диатоническом материале и репрезентующей коллективное, все-
общее начало. Сложные взаимоотношения тематизма, основанного на материале, противоположном 
по ладовой структуре, — ядро конфликта Третьей симфонии Лятошинского. Не стоит поддаваться 
искушению однозначно-иллюстративных толкований («тема зла», «тема народа» и другие штампы, 
распространенные в отечественном учебном процессе): как уже писалось выше, семантика темы «От-
ражений» выше драматургической роли тех или иных ее инвариантов. Думается, эти отношения так 
же сложны, как и отношения личного, коллективного и потустороннего в индивидуальном сознании. 

В заключение подчеркнем: риторическая система Лятошинского, основанная на связи тематизма 
основных его произведений с темой цикла «Отражения», уникальна и требует дальнейшего углу-
бленного изучения, а сама музыка Лятошинского, одного из наиболее выдающихся новаторов ХХ 
века – всяческой популяризации и внедрения в исполнительский обиход. 

Приложение: нотные примеры

Пример 1. Тема цикла «Отражения» (ор.16 №1)

Пример 2. Тема цикла «Отражения» (ор.16 №2)

Пример 3. Тема цикла «Отражения» (ор.16 №5)
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Пример 4. Тема цикла «Отражения» (ор.16 №7)

Пример 5. Первая тема Третьей симфонии

Пример 6. Вторая тема Третьей симфонии

Пример 7. Главная тема Второй симфонии



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı678 •

Пример 8. Главная тема Четвертой симфонии
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TAKING INTO ACCOUNT THE CHARACTERISTICS OF THE 
TEMPERAMENT OF A STUDENT IN THE PIANO CLASS OF A 

CHILDREN’S MUSIC SCHOOL IN THE PROCESS OF MAKING 
MUSIC

Elena Korneeva1

Summary: in his article, the author, a piano teacher with twelve years of experience, working at children’s 
music school and children’s art school, analyzes the existing system for assessing student’s achievements, the 
impact of assessment on student’s motivation for studying and the effectiveness of training for various groups 
of students (professionally oriented and amateur-oriented music-playing; gifted, with moderate talent, poorly 
gifted), ways to improve the system of assessing student’s achievements, taking into account the needs of modern 
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experience with students of instrumental departments of children’s music schools and children’s art schools. 
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«КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА В КОНТЕКСТЕ 
ПЕРЕМЕН: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

Система классического музыкального образования в нашей стране сегодня вызывает много дис-
куссий. Все чаще говорят о неспособности этой системы «ответить на вызовы времени» и конку-
рировать с «профессиями будущего». Мы живем в век информации и высоких скоростей. В со-
циальных сетях ежедневно появляется зазывная реклама новых частных школ и преподавателей, 
готовых научить «играть на фортепиано за семь занятий». Несмотря на это, большинство родителей 
по-прежнему выбирает для своих детей традиционное музыкальное образование. Причина кроется 
не только в его доступности: финансовой и территориальной – детские музыкальные школы сегод-
ня есть почти в каждом районе. Это определенный «знак качества», отшлифованная, проверенная 
временем система. Творчески переосмыслив европейский музыкально – педагогический опыт, она 
стремительно развивалась в XIX-XX вв., являлась важным компонентом воспитания, и преследова-
ла две основные цели: подготовка профессиональных музыкантов и массовая музыкальная грамот-
ность. Отличительными чертами музыкальной педагогики в нашей стране стали: просветительская 
направленность, преемственность и стремление к «антидилетантизму». Сегодня музыкальная педа-
гогика продолжает развиваться. Каждое новое поколение музыкантов-преподавателей ищет ответы 
на вечные вопросы: “Кого учим? Для чего учим? Чему и как учим?” Развивается наука музыкальной 
психологии, которая изучает влияние занятий музыкой на интеллект, творческие способности, ком-
муникативные качества человека. Была сформулирована еще одна важная цель обучения музыке – 
«учиться… для того, чтобы быть лучшим в любой профессии». [4], новые принципы музыкальной 
педагогики, в том числе: «Точкой отсчета в педагогическом процессе является личность ученика, но 
не музыкальное произведение, не учебный предмет, не собственные заботы педагога о своем авто-
ритете или значении музыкальной культуры». [8] Обновляются и программы обучения. В частности, 
на городских педагогических чтениях, организованных Комитетом по культуре и Методкабинетом 
г. Москвы заслуженным работником культуры РФ, заместителем директора Московского методиче-
ского кабинета (сейчас – директор МГКМИ им. Ф. Шопена) Е. И. Гудовой были сформулированы 
основные тезисы новой программы по фортепиано. В том числе впервые была озвучена идея диффе-
ренцированного подхода к формам промежуточной аттестации в зависимости от целей обучения.[5] 

Вот уже несколько лет в музыкальных школах нашей страны параллельно реализуются две 
программы: предпрофессиональная и общеразвивающая. Согласно ст. 75 Федерального закона от 

1  Автор: Е. Ю. Корнеева ГБУДО г. Москвы Детская школа искусств «Юность»,  преподаватель по классу фортепиано. Военный 
институт (Военных дирижеров) Военного университета МО РФ,  Московский государственный институт культуры, г. Москва, 
концертмейстер.



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı682 •

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации»: «Содержание 
дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образова-
тельной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями», 
далее ФГТ.[9][6] Это первый официальный опыт учета целей обучения при составлении программы. 
Практика показывает, что при бесспорных «плюсах» такого подхода пока имеется и ряд серьезных 
«минусов».

Во-первых, распределение детей по программам происходит уже на вступительных испытаниях 
или после первого года обучения. Диагностика способностей на данном этапе несовершенна. Ре-
бенок 6.6-8 лет впервые знакомится с музыкой, с инструментом и уже в течении первого года ему 
предстоит сдать не менее четырех зачетов в форме публичного исполнения музыкальных произве-
дений всех академических форм и определенной сложности. Успех ребенка на данном этапе связан, 
прежде всего, не с одаренностью, а с индивидуальными особенностями развития психики ребенка, 
уровнем общей музыкальной просвещенности в семье и многими другими факторами и не гаранти-
рует успешной профессиональной деятельности в перспективе.

Во-вторых, со слов многих моих коллег, педагогов музыкальных школ г. Москвы, ежегодно со-
кращается госзадание по количеству обучающихся по предпрофессиональным программам, и  их 
руководителям рекомендовано освобождать места за счет перевода старших учащихся с предпро-
фессиональных  на общеразвивающие программы. Это ставит педагогов перед необходимостью 
сложного профессионального и этического выбора, а также создает нездоровую атмосферу конку-
ренции и страха среди учащихся и их родителей.

В третьих, если предпрофессиональные программы базируются на проверенной временем систе-
ме, то общеразвивающее обучение сегодня все еще балансирует на грани образовательной и досуго-
вой деятельности и является территорией сомнительных экспериментов.

В-четвертых, различные цели обучения не нашли воплощения в его содержании. Формы, методы 
обучения, принципы оценивания достижений в предпрофессиональной и общеразвивающей про-
граммах пока совершенно одинаковые.

Основной формой аттестации учащихся по музыкальному инструменту сегодня является публич-
ное выступление ученика. Оценивается на основании критериев, которые каждое образовательное 
учреждение разрабатывает самостоятельно в соответствии с ФГТ. Используется традиционная пя-
тибалльная, в отдельных случаях – стобалльная система отметок. Остановлюсь подробно на пяти-
балльной. В истории педагогики от нее отказывались, к ней возвращались снова. Сегодня данная 
система отметок подвергается критике со стороны учителей общего образования. Для образования 
в сфере искусства и творчества я считаю эту систему неэффективной по ряду причин.

Основным принципом оценивания является не постепенное движение к вершине, а вычитание 
каждой ошибки из «пятерки», из идеального и желаемого результата. Поскольку на  начальном этапе 
обучения ребенок, естественно, ошибается, я считаю психологически обоснованным акцентировать 
внимание на его достижениях, а не на неудачах.

Обучение  - это процесс, который состоит из ежедневной, целенаправленной работы. Результаты 
этой работы могут быть отложены на месяцы, а то и на годы. Не обладая перспективным мышле-
нием, ребенок 6-10 лет не чувствует зависимости результата от своего ежедневного труда, оценка в 
нынешнем виде стимулом не является.

Критерии оценки по программам составлены без учета понимания приоритета задач на различ-
ных этапах обучения. На зачете или экзамене оценивается результат: всего через несколько недель 
после первого знакомства с инструментом - публичное исполнение программы, в котором критерий 
отличной оценки – «художественно осмысленное исполнение». [2]К этому качеству исполнения, 
объективно, ученик приблизится только через несколько лет.
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Выставляя отметки за исполнение члены экзаменационной комиссии оценивают степень соот-
ветствия своим представлениям. Но музыкальное произведение отличается тем, что имеет несколь-
ко равноправных вариантов трактовок. Из истории музыкальных конкурсов мы знаем, что многие 
яркие интерпретаторы не получили высоких оценок жюри, хотя и стали фаворитами публики.

Музыкальная память развивается у детей с разной скоростью. Профессиональный педагог знако-
мит учащихся с логикой музыкального языка, параллельно изучая тип мышления учеников и подби-
рая индивидуальный способ освоения текста для каждого. В дальнейшем дети смогут использовать 
эти способы самостоятельно. Согласно сегодняшним критериям оценки уже первого выступления 
ребенка, «недоученный» и «невыученный» текст – это оценка «3» и даже «2».[2] Отсутствие всего 
лишь одного компонента  - развитой музыкальной памяти  - автоматически перечеркивает всю ра-
боту ученика за этот период. Это обстоятельство вынуждает педагогов заменять последовательную 
работу над пониманием музыкальной ткани и навыками самостоятельной работы с текстом форси-
рованным механическим заучиванием.

Для профессиональных исполнителей первое исполнение новой программы на сцене – это на-
чало работы над ней. Подразумевая подготовку детей к профессиональной музыкальной деятель-
ности, но выставляя отметку за первое исполнение, мы тем самым ставим точку,  лишаем ученика 
стимула к дальнейшей работе над этой программой.

Каждый ученик имеет свой персональный «букет» сильных и слабых качеств. Педагог после-
довательно их развивает и корректирует. Объективно оценить индивидуальность каждого ученика 
пятью (а – по факту – тремя) цифрами-отметками невозможно. Невозможно выставить объективную 
отметку талантливому ребенку, который тонко чувствует и воплощает художественное содержание 
музыки, но при этом имеет проблемы с организацией игрового аппарата и техникой исполнения. 
Восхищаясь зрелой не по годам интерпретацией, необходимо вовремя обратить внимание и скор-
ректировать те пробелы, которые могут препятствовать успешной профессиональной деятельности. 
Ученик, музыкальные способности которого на начальном этапе развиваются с трудом, объективно 
будет получать стабильно низкие отметки. На фоне этого ребенок может утратить веру в собствен-
ные силы и потерять интерес к музыке. Но и крайне редко встречающийся ученик с природным ком-
плексом музыкальных и виртуозных способностей, при существующем подходе к оцениванию тоже 
рискует утратить интерес к занятиям.  На фоне исполнений менее одаренных товарищей способ-
ный ученик всегда получается «пятерки», следовательно, отметки не являются для него стимулом. 
Другая крайность – более высокие требования, чем к остальным детям, искусственное занижение 
отметок может вызвать протест у ученика.

Публичное исполнение учеником музыкальных произведений сегодня самая главная форма про-
межуточной аттестации учащихся. Оно же – самое яркое, но, к сожалению, далеко не самое прият-
ное воспоминание всех выпускников музыкальной школы. Уверенность, концентрация и самокон-
троль на сцене нарабатывается опытом – большим количеством выступлений. Первые выступления 
должны быть очень комфортными для ребенка. Негативное впечатление от выступления, усиленное 
низкой отметкой, может стать стрессом и впоследствии перерасти в панический страх сцены, из-за 
которого многие талантливые музыканты навсегда отказываются от исполнительской деятельности.

Говоря о критериях оценки достижений ученика, не могу пройти мимо существующего отноше-
ния к работе педагога. Несмотря на передовые достижения в отечественной и мировой музыкаль-
ной педагогике, на работу учителя по-прежнему смотрят  как на «спорт высших достижений». Как 
будто главное – не дать каждому ребенку прочную базу, в соответствии с его индивидуальностью, 
а показать «результат» в виде большого количества конкурсных наград, успешных выступлений и 
отличных отметок. Отсюда возникают следующие проблемы.

Педагог смотрит на ученика только как на «материал» для показа быстрых результатов. У него 
мало мотивации для работы над всесторонним развитием каждого ребенка.

В выборе репертуара предпочтение отдается выигрышным, часто – малоизвестным произведени-
ям, а не ценному в художественном и методическом отношении материалу.
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Считая приоритетным направлением только подготовку к публичным выступлениям (зачет, эк-
замен, концерт, конкурс), педагог зачастую пренебрегает другими важными формами работы – си-
стематическим развитием техники, чтением с листа, накоплением большого объема репертуара за 
счет эскизного изучения произведений, подбором по слуху, импровизацией, систематической игрой 
в ансамбле, искусством аккомпанемента и т.п.

Таким образом, в работе педагога смещаются акценты с планомерного, комплексного развития 
грамотного музыканта на демонстрацию скороспелых результатов.

Хочу отметить еще один критерий оценки работы педагога – поступление выпускников в про-
фессиональные образовательные организации по профилю педагогической деятельности. Как пре-
подаватель по классу фортепиано не могу полностью согласиться с этим критерием. Большинство 
детей начинает обучение музыке именно с фортепиано, т.к. игра на этом инструмент доступна уже в 
раннем возрасте, позволяет сформировать наиболее полное представление о музыке и создать осно-
ву для обучения различным музыкальным специальностям. В частности, это:

- профессии, изучение которых возможно начать в старшем возрасте (многие инструменты духо-
вого оркестра, вокал);

- специальности, требующие определенной музыкантской зрелости и дополнительных знаний 
(музыковедение, педагогика раннего музыкального развития, арт-терапия, композиция, дирижиро-
вание и другие);

- большое количество новых профессий, которые появляются, в связи с развитием технологий и 
базируются на прочной академической музыкальной подготовке.

Задача педагога сводится не только к тому, чтобы подготовить отдельных учащихся к поступле-
нию в учебное заведение, соответствующее профилю своего инструмента, но и в диагностике инди-
видуальных способностей и склонностей учеников, помощи в выборе верного профессионального 
направления для каждого.

Ситуация сегодня такова, что именно в музыкальной школе ребенок впервые знакомится с миро-
вым и национальным классическим музыкальным наследием. На начальном этапе обучения ребенок 
еще не разделяет «музыку – учебный предмет» и «музыку – вид искусства». Впечатления от атмос-
феры в школе, личности педагога, своих первых успехах и неудачах часто формируют отношение к 
музыке на всю жизнь. Показателем успеха для детей является оценка. От грамотного подхода педа-
гогов к процессу оценивания зависит интерес, (а, впоследствии, и любовь) ученика к музыкальному 
искусству, желание совершенствоваться в нем. Когда я задаю своим ученикам вопрос: «нравится вам 
заниматься музыкой?» в ответ чаще всего слышу: «нравится, но я боюсь экзамена». Первой задачей 
педагога в период начального обучения я считаю постепенное, комфортное погружение ребенка в 
музыку и в учебный процесс. Не менее важная задача – с первых уроков сформировать привычку 
к ежедневной самостоятельной работе за инструментом. Для выполнения этих задач, а также для 
достижения результатов обозначенных в ФГТ[6] я предлагаю дополнить принятую систему аттеста-
ции учащихся наравне с публичным выступлением следующими формами:

- открытый контрольный урок  (предложенный Е. И. Гудовой)[1], на котором демонстрируют-
ся навыки работы над исполнительской техникой, музыкальным текстом; навыки чтения с листа, 
транспонирования, подбора по слуху, импровизации; уровень эрудиции, музыкальных знаний; объ-
ем репертуара ученика, включающий  произведения разной степени готовности, а не только теку-
щую программу зачета;

- оценка ежедневной работы в течении межаттестационного периода. (В своем классе фортепи-
ано я составляю с учащимися таблицы с упражнениями и конкретными задачами по изучаемому 
репертуару, в которых дети ежедневно отмечают выполнение заданий);

- оценка творческой деятельности в межаттестационный период: все выступления, кроме зачет-
ных; выполнение индивидуальных творческих заданий.
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Считаю эффективным воспользоваться для вышеперечисленных контрольных мероприятий фор-
мирующим оцениванием: накопительной системой оценки, в которой за каждое выполненное зада-
ние ученику начисляется определенная сумма баллов. Последние два года при выставлении оценок 
учащимся первого и второго года обучения в своем классе фортепиано я не ограничиваюсь только 
результатом публичного выступления, а применяю все вышеназванные формы оценки. В результате:

- учащиеся класса мотивированы на ежедневные занятия, т.к. наглядно видят их результат;

- оценка, которую я выставляю, для них понятна и предсказуема;

- на оценку можно повлиять: например, компенсировать отметку за публичное выступление ка-
чественным выполнением других заданий, как следствие – дети учатся реально оценивать свои воз-
можности, рационально  распределять силы и время (в конце концов это и приводит к успешным 
выступлениям);

- в классе нет нездоровой конкуренции и зависти – больше баллов у того, кто больше работает;

- учащиеся достаточно часто выступают публично: несколько раз с одним и тем же репертуаром 
перед разной публикой, получая разные отзывы, что способствует правильному отношению к кри-
тике и формированию самооценки;

- все дети занимаются с интересом, т.к. видят свой творческий рост.

Применяя все вышеперечисленные формы оценки, необходимо постепенно повышать для уча-
щихся значимость оценки именно публичного исполнения, т.к. это показатель профессионализма 
музыканта.

Рассуждая об эффективном подходе к оценке достижений учащихся, считаю возможным вновь 
обратиться к мировому педагогическому опыту. В частности, к популярному сегодня феномену 
«финского образовательного чуда». Финское образование давно и стабильно занимает лучшие по-
зиции во всевозможных рейтингах. Согласно международным исследованиям, которые раз в 3 года 
проводит авторитетная организация PISA, финские школьники показали самый высокий в мире уро-
вень знаний.[3] Некоторые принципы финского образования могут быть полезны и для обучения 
музыке в нашей стране.

Принцип доверия к педагогу. Изучая и раскрывая индивидуальность каждого ученика, педагог, 
как никто другой знает: какими должны быть первые выступления, чтобы поселить радость, а не 
страх сцены; какие произведения должны быть вынесены на публику, а какие – на контрольный 
урок; какие произведения нужно исполнить наизусть, а какие – по нотам и т.д. Но, для того, чтобы 
эффективно функционировать педагог должен быть свободен от формальной отчетности и необхо-
димости постоянно доказывать свою компетентность.

Принцип равенства. В финских школах учащихся не разделяют по способностям. Основной за-
дачей считается дать прочную базу знаний каждому ученику. Я считаю, что нам тоже не стоит ис-
кусственно разделять учащихся на предпрофессиональное и общеразвивающее обучение, рискуя 
ошибиться и закрыть доступ к качественному обучению музыке тем, кто для нее рожден.

Завершая свое выступление, выражаю надежду, что сказанное мной станет импульсом к фор-
мированию нового подхода к оценке достижений учащихся музыкальных школ, направленного на 
личностное постижение учащимися музыкального искусства, а с его помощью - мира, других людей 
и самих себя. Применяя этот подход, мы сможем:

- сформировать у учащихся работоспособность, ответственность, навыки эффективного распре-
деления времени и объективной самооценки, - те компетенции, которые помогут стать успешными 
в музыке и в любой другой профессии;

- успешно выполнить основные пункты «Программы развития системы российского музыкаль-
ного образования на период с 2015 по 2020 годы»[7] в плане сохранения и приумножения ценностей 
отечественной музыкальной культуры; приобщения к музыкальному искусству и творчеству наи-
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большего количества детей и молодежи; удовлетворения общественно-культурной потребности в 
профессиональных кадрах;

- способствовать воспитанию музыкально-грамотного, интеллигентного, нравственно-здорового 
общества.
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MODA TASARIMINDA DEKONSTRÜKSİYON VE ASİMETRİ

Birsen ÇİLEROĞLU1, Mine BALCI2

Öz
Tasarımda farklılaşmaya katkı sağlayan asimetrinin, postmodern felsefe içinden türeyen bir kavram olan 

dekonstrüksiyon ile etkileşimi birçok alanda izlenebilmektedir. 1980’li yıllarda moda tasarımı alanındada 
görünür olan dekonstrüksiyonun günümüzdeki kullanım etkinliğide artmaktadır. 

Simetrinin kasıtlı olarak bozulması ve geleneksel uygulamalardan uzaklaşmayı seçen yaklaşımlar, de-
konstrüksiyon etkisindeki tasarım fikir ve uygulamalarının oluşumuna yenilenme ve kapsam genişleme 
anlamında nitelikli katkılar sağlamaktadır. Dekonstrüksiyonu kullanan tasarımcıların koleksiyonları ince-
lendiğinde; asimetrinin sadece stil ve çizgide kullanılmadığı,  giysi türlerinin belirsizleşmesine varıncaya 
kadar tasarımlardaki iddianın farklı dokunuşlarla abartılı boyutlarda vurgulandığı görülmektedir (Fogg, 
2014: 405-501). Bu çalışmada amaç, giysi modasında sınırsızlıkların kapısını aralayan dekonstrüksiyonun; 
asimetri özelindeki stil, model özelliği, malzeme uyumu ve giysi türü tanımlanabilirliği parametreleriyle, 
analizlerinin yapılması ve asimetrinin giyside dekonstrüksiyonun oluşturulmasındaki etkisini incelemektir. 

Betimsel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, Martin Margiela, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto ve 
Viktor-Rolf’ün 2000-2016 yılları arasındaki dekonstrüktif giysi tasarımlarından asimetrinin kullanıldığı 
seçili görseller incelenmiştir. Asimetrinin kullanımı farklı açılardan incelenerek giyside dekonstrüksiyon 
etkisinin oluşumlarını hem tanımlamaya hemde sorgulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: moda tasarımı; dekonstrüksiyon; asimetri 

DECONSTRUCTİON AND ASYMMETRY İN FASHİON DESİGN

Abstract
The interaction of asymmetry, which is defined as a symmetry disorder and also follows symmetry, 

with deconstruction, which derives from postmodern philosophy, appears in many fields. It is known that 
deconstruction in fashion design, which is one of these areas and which emerged in the 1980s, has increased 
the efficiency of use today.

While the symmetry element is commonly used in a traditional garment, the deliberate lack of symmetry 
provides qualified contributions to the formation of design ideas and applications under deconstruction in 
terms of regeneration and expansion of scope. One of the methods used to design a deconstructive garment 
is asymmetry. Asymmetry is not only the opposite of symmetry, it does not mean that both sides of an object 
are not equidistant and that they are not different from each other. The aim of this study is to investigate the 
deconstruction that opens the door to the limitations of clothing fashion; The aim of the course is to analyze 
the applications of the garments by using the parameters of style, model property, material compatibility 
and garment type identifiable in asymmetry element, to make original evaluations and finally to show the 
effect of asymmetry on forming the clothing deconstruction.

Selected selected images of asymmetry from deconstructive design designs of Martin Margiela, Rei 
Kawakubo, Yohji Yamamoto and Viktor-Rolf in the 2000-2016 locations were analyzed. Asymmetry effect 
was tried to be evaluated in the visual analyzes made in accordance with these examples. It is thought that 
the study will enable asymmetry to be able to look at usage from different angles and to question the occur-
rence of the deconstruction effect on the clothing. 

Keywords: fashion design;  deconstruction; asymmetry
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Giriş 

Felsefe düşünürü Jacques Derrida ve 1960’larda alanyazına kazandırdığı dekonstrüksiyon kavramı, bu 
yaklaşımdan etkilenen bütün alanların temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Derrida, felsefe ve edebiyat 
metni arasındaki sınırları sorgulayan dil ve düşünce ilişkisi üzerine çalışmaktadır. Derrida tarafından yapı-
landırılarak önerilen deconstruction kavramı, destrüksiyon ve konstrüksiyon kavramlarının birleşiminden 
türetilmiştir, dolayısıyla da hem bozmak (yıkmak) hem de yapmak (kurmak) olgularını içerir (Saydam, 
2009: 160). Bir yapıyı parçalara ayırarak çeşitli malzemelerini yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek 
için kurtarmak anlamınada gelir (Ayan, 2013 21). Derrida’ nın dekonstrüksiyon yaklaşımı edebiyat kuramı, 
dilbilim, felsefe, sosyoloji, kültür kuramı, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni 
açılımlar getirmiştir (Açımuz, 2013: 27).

Dekonstrüksiyonun, moda tasarımı ile olan ilişkisi oldukça karmaşık olup hala kuramcılar, eleştirmenler 
ve küratörlerce geliştirilmektedir (Açımuz, 2013: 30) ancak giysi modasında dekonstrüksiyon 1990’ların 
başı ve 2000’li yılların sonundaki ekonomik darboğaz gibi gerileme dönemlerinde ortaya çıkmıştır (Renf-
rew ve Renfrew, 2014: 54). Aslında dekonstrüksiyon modasının bu tarihlerin dışında çok daha eskilere anti 
modaya dayandığı söylenebilir ve punk akımı buna kanıt gösterilebilir (Balcı, 2018, s: 21-22).

Derrida dekonstrüksiyonu, topluma sunulan hazır değerlere karşı çıkış olarak varolan yapının eleştirel 
sorgulanmasına dayanan bir yöntem olarak tanımlamıştır (Ambrose ve Harris, 2012: 282). Moda endüst-
risinde ise çoğu kez giysileri parçalarına ayırıp, dikişleri, giysi kenar baskılarını, içindeki yapısal öğeleri 
göz önüne serecek biçimde yeniden toplamak olarak nitelenen dekonstrüksiyon,  (punk geleneği ve japon 
avangardizmi’ nin ardından) daha geniş bir bakışla, kıyafetlerin tasarımı, sunumu ve kullanılmasına iliş-
kin alışılagelmiş tutum ve yaklaşımlara meydan okuma olarak değerlendirilebilir (Mackenzie, 2017: 120). 
Modada dekonstrüksiyon; yapısı, söylemleri, iletişim yönleri olan bir süreç ve tasarım yaklaşımıdır. De-
konstrüksiyon ile giysi modası kusursuz olma durumundan çıkıp, modada ezberleri bozmuştur (Çileroğlu 
ve Balcı, 2015: 191-200).

Günümüzde moda ve tekstil alanına baktığımızda geleneksel fikirlere karşı çıkmanın ve deneysel ça-
lışmalarla yeni yaklaşımlar elde etmenin popülerleştiğini görmekteyiz.  Bu durum zamanla,  moda tasa-
rımcıları ve moda müşterileri için daha tercih edilebilir bir durumu oluşturmuştur. Dekonstrüksiyon tanımı 
içerisinde de güncel ve geleneksel moda fikirlerine karşı çıkma,  yani modaya karşı çıkma olguları bulun-
maktadır ve bu karşı çıkışı zamanla kendi bünyesine almış, sindirmiş ve bu şekildede dekonstrüksiyon 
zamanla modanın bir parçası haline gelmiştir (Çileroğlu ve Balcı, 2018: 17).

Dekonstrüksiyonda tasarım ilkeleri, görsel sanatlarda bilinen vazgeçilmez niteliği ve temel yapıtaşı 
anlamının dışında farklı bir anlama sahiptir. Bu anlam geleneksel fikir ve uygulamaların reddedilişi ile 
açıklanabilir. Tasarım ilkelerinden biri olan denge, simetrik ve asimetrik dokunuşlarla sağlanır. Simetri; bir 
eksenin iki yanında kalan kısımların birbirlerinin aynada yansıması şeklinde görülmesi ya da bir eksene 
göre karşılıklı noktaların aynı mesafede olmasıdır. Asimetri; iki ya da üç boyutlu tasarım, hayali bir eksenle 
ikiye bölündüğünde iki yanda birbirinin benzeri olmayan bir görünümün oluşması durumudur. Yani simet-
rinin bulunmamasıdır ve asimetrik denge simetrik dengeye göre daha çekicidir (Özsoy ve Ayaydın, 2016: 
186-260).

Asimetrik dengenin yaygın kullanımına 20. yüzyıl sanat akımlarından geçen “kuralsızlık tek kuraldır” 
sloganı neden olmuştur. Kübizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm gibi akımlardaki ortak nokta olan kural-
sızlık, simetrik dengeyi reddetmiş, simetri noksanlığı veya bütünün parçaları arasında orantıya dayalı bir 
eksiklik anlamına gelen asimetriyi benimsemiştir. Bu akımlar asimetriyi birbirine benzemeyen ya da eşde-
ğer olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen sağlayan bir kavram olarak ele alıp 
kullanmışlardır. 

Asimetri; tasarımda ilgi çekiciliği, hareketliliği ve dinamizmi artırır. Asimetrinin bu özelliği, sanatçıya 
ve moda tasarımcısına kendini ifade etme özgürlüğü vermektedir. Asimetrinin tasarımlarda önemli bir yer 
tutmasının ve çekici olmasının nedeni, bu düzensizliğin yarattığı duyguların, herkeste farklı bir iz bırakma-
sı ve öznel, yorumsal farklılıkların ortaya çıkmasıdır (Güneş, 2015: 1-22).

Bir yapının kasıtlı bozulması ile yeni bir yapı oluşturma yöntemi olarak ele alınabilecek dekonstrük-
siyonu koleksiyonlarda kullanan birçok tasarımcı mevcuttur. Bu çalışmanın konusunu, dekonstrüksiyon 
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uygulamalarını tasarımlarına yansıtan moda tasarımcıların koleksiyonlarından asimetri özelinde seçilen 
tasarımların analizi oluşturmaktadır.

Çalışmanın Yöntemi 
Araştırmada, dekonstrüksiyonu kullanan tasarımcılardan; Martin Margiela, Yohji Yamamoto, Rei Kawa-

kubo ve Viktor-Rolf analiz kapsamına alınmış, bu tasarımcıların koleksiyonlarından amaçlı örnekleme ile 
seçilen 12’şer tasarım olmak üzere toplam 48 görsel asimetri unsuru doğrultusunda incelenmiştir. 

Tasarımların incelenmesinde betimsel yöntem kapsamında görsel analiz kullanılmıştır. Erişim olanağı 
nedeniyle, seçilen tasarımlar sadece görsellerde yer alan ön görünümleri ile incelenmiş, asimetrinin kulla-
nımının belirlenmesi amacıyla bu görüntülerin yeterli olduğu varsayılmıştır. 

Tablo 1. Dekonstrüktif Giyside Asimetri Unsurlarının İncelendiği Görsel Analiz Parametreleri ve İçerikleri

Model özelliği
Giysi boyutu, vücudu saran giysi, vücuda oturmayan giysi, giysi tasarımında sıradışı 
formlar, giysi iç yapısını gösterme, pens-kup-dikiş yerleri değiştirilmiş giysi, 
fonksiyonelliğin reddi, giysi ile beden uyumu reddi 

Malzeme uyumu Farklı türlerde kumaşların birlikte kullanımı,  giyside kullanımı açısından alışılmadık 
malzeme kullanımı, 

Stil Formal, günlük, abiye, avangard, minimal, frapan, popüler, belirsiz,  
Giysi türü 
tanımlanabilirliği

Bluz, gömlek, etek, elbise, pantolon, ceket, kaban iç giyim, belirsiz, açılarından ele 
alınmıştır.  

(Çileroğlu ve Balcı, 2018’ den derlenmiştir).

Bulgular ve Yorum 
Araştırmanın bulguları, giysi modasında dekonstrüksiyonun; asimetri özelindeki parametreleri olan; 

model özelliği,  malzeme uyumu, stil ve giysi türü tanımlanabilirliği ile Martin Margiela, Yohji Yamamoto, 
Rei Kawakubo (Comme Des Garçons) ve Viktor-Rolf’ün seçili tasarımlarına  ait görsellere dayalı olarak 
yapılan görsel analiz sonuçlarından oluşmaktadır. 

Resim 1. Martin Margiela seçili tasarım örnekleri 
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Dekonstrüktif giyside asimetri unsurları giysi türü tanımlanabilirliği açısından incelendiğinde; koleksi-
yonun genelindeki asimetri kullanımı alt ve üst giysi türlerini belirsiz kılmıştır. Alt ve üst giysi bazen tek 
(bütün) bir giysiyi oluştururken, bazen de ayrı kullanıldığında (alt ve üst giysi) diğer tarafın eksikliğini (tek 
taraflı kol ve pantolon) vurgulayarak asimetrik denge oluşturduğu görülmüştür.

Malzeme uyumu açısından incelendiğinde; asimetrinin giysilerin sağ ve sol tarafında farklı tasarımlarla 
vurgulandığı, genel olarak birbirini tamamlayan biçimde oluşturulduğu belirlenmiştir.

Model özelliği açısından incelendiğinde; giysi boylarının belirgin şekilde asimetrik olduğu, bir giyside 
aşırı uzun ve aşırı kısa boyun bir arada kullanıldığı görülmektedir. Genel olarak vücudu saran giysilerde 
asimetrik dengenin hakim olduğu, ancak bazı giysilerde pens-kup gibi dikişlerin tek taraflı kullanıldığı,  
bir taraf vücudu sararken, diğer tarafın bol olduğu dolayısıyla vücuda oturma şekli bakımından asimetri-
nin kullanıldığı görülmüştür. Nadirde olsa giysi uçlarında geleneksel kenar temizleme yöntemlerinin reddi 
dikkat çekmektedir.

Stil açısından incelendiğinde; tasarımların hem avangard hem minimal hem de belirsiz stillerden oluş-
tuğu belirlenmiştir. Bazı giysilerde, dikim işlemi uygulanmadan tamamen kendisi olarak kullanılan kumaş, 
kumaş parçaları veya giysi bütününü parçalama uygulamaları ile deneysel bir çalışma örneği izlenebilmek-
tedir. Koleksiyonda simetrik kullanımı sorgulatacak düzeydeki giyim stili avangarddır. Bazı giysiler, süs-
süz-basit ve yalındır. Giyside vurgu, en çok asimetri kullanımıyla yapılmıştır. Bazı giysiler ise formal, mi-
nimal, abiye, avangard gibi stillerde olmayıp, belirsiz (tanımlanamayan) bir stile sahiptir. Geleneksel olan 
her giysinin belli bir stili olurken, dekonstrüksiyonda belirsiz stil kullanımlarına sıklıkla rastlanmaktadır.  

Resim 2. Rei Kawakubo seçili tasarım örnekleri
Dekonstrüktif giyside asimetri unsurları giysi türü tanımlanabilirliği açısından incelendiğinde; daha çok 

ceket kullanımında, üst giysilerde ve hiçbir giysi türüne giremeyen belirsiz giysilerde asimetrinin etkin ve 
ön planda olduğu görülmektedir.

Malzeme uyumu açısından incelendiğinde; farklı türlerde kumaş ve kumaş benzeri ürünler ile dolgu  
malzemeleri  kullanıldığı görülmektedir. Giysinin alışılmadık yerlerinde kullanılan dolgu malzemeleri ile 
asimetrik denge oluşturulmuştur. Kumaş benzeri daha sert olan malzemelere verilen  formlarla asimetri 
oluşumu sağlanmıştır.

Model özelliği incelendiğinde; en çok görülen asimetri giysi boylarındadır. Farklı yerlerde dolgu mal-
zemeleri kullanıldığı için bol, vücuda oturmayan giysilerde asimetrik denge oluşturulmuştur.  Pens-kup ve 
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dikiş yerlerinin değiştirilmesi asimetri oluşturmada en çok dikkat çeken unsurdur.  Omuz, yaka, yan dikiş 
gibi giysi bölümleri olması gerektiği yerde değildir, alışılmadık yerlerde kullanılması kasıtlı olarak yapılan 
bir dekonstrüksiyon uygulamasıdır. Aşırı dolgu malzemesi kullanımı, giysi bölümlerinin değiştirilmesi, 
işlevi olmayan giysilerin diğer giysilerle birleştirilmesi nitelikleri, giyside fonksiyonelliğin, estetiğinin ve 
giysi ile beden uyumunun kasıtlı olarak reddedildiğini ve geride sadece asimetrinin vurgulanmak istendi-
ğini göstermektedir.

Tasarımlarda stil incelendiğinde; ceketle bluzun yada ceketle kabanın birleşmesiyle belirsizliğe atıf ya-
pıldığı, farklı kumaş ve malzeme kullanılması, dikiş yerlerinin değiştirilmesiyle asimetrinin etkisinin arttı-
rıldığı izlenmektedir.

Resim 3. Yohji Yamamoto seçili tasarım örnekleri
Dekonstrüktif giyside asimetri unsurları giysi türü tanımlanabilirliği açısından incelendiğinde; etek, ce-

ket ve pantolonun yer aldığı, daha çok cekette asimetri uygulandığı görülmüştür. Üst üste giyilen, eksik 
giysi parçası olan giysiler ise belirsiz giysi grubunda tanımlanmıştır. Malzeme uyumu açısından ise; farklı 
türlerde kumaşlar asimetrik denge oluşturmak için kullanılmıştır.

Model özelliği açısından; genellikle vücudu saran ancak rahat harekete imkan veren asimetrik dengeye 
sahip giysiler olduğu belirlenmiştir. Koleksiyondaki bazı giysilerin bir tarafında teğel gibi giysi iç yapısını 
kasıtlı olarak gösteren, diğer tarafında standart dikilmiş giysi tasarımı ile alışıldık yöntemler açısından asi-
metri vurgusu yapılmıştır.

Stil açısından; hem minimal hem de belirsiz stillerde asimetri etkisi görülmektedir. Tasarımlarda aşırılık 
ve yoğunluk bulunmadığından minimal stilde asimetri hakim olmuştur. Ancak bazı giysiler, üst üste giyil-
miş, başka bir giysi ile birleşmiş olarak tasarlanmış bu nedenle belirsiz stil kategorisinde değerlendirilmiştir. 
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Resim 4. Viktor ve Rolf seçili tasarım örnekleri
Dekonstrüktif giyside asimetri unsurları giysi türü tanımlanabilirliği açısından incelendiğinde; tasarım-

ların  çoğunlukla elbisede asimetri kullanımını içerdiği ancak ceket ve pantolonda da yer aldığı görülmek-
tedir. Malzeme uyumu açısından ise; farklı türlerde kumaş, kumaş benzeri ürünler ile aksesuarlar kullanıl-
mıştır. Kumaşlarda hacim oluşturan yüzey uygulamalarına yer verilerek asimetri kullanılırken, kumaş dışı 
malzemelerde sadece bu malzemelerin kullanımı ile asimetrik denge oluşturulmuştur.

Model özelliğine bakıldığında; birçok giyside boylar asimetriktir. Genel olarak vücuda oturmayan, rahat 
giysilerde asimetrik denge hakimdir. Giysiler sıradışı formlarda, heykelsi biçimlerde oluşturulduğundan 
pens-kup gibi geleneksel dikim tekniklerinin reddi görülmektedir. Stil açısından incelendiğinde; koleksi-
yonda avangard stil hakimdir. Hem avangard hem minimal hem de belirsiz stillere atıflar bulunmaktadır. 
Bazı giysiler, dikim işlemi uygulanmadan farklı formlarla oluşturulmuş ve parçalar giysiye eklenerek mo-
düler izlenimi veren giysi elde edilmiştir. Giysiler abartılı, hacimlidir ve deneysel çalışmaları içermektedir.  

Sonuç 
Dekonstrüktif giysilerin asimetri özelinde incelendiği bu çalışmada, giysi türü tanımlanabilirliği, model 

özelliği, malzeme uyumu ve stil parametreleri ile etkisi değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler giysi modasında dekonstrüksiyon ile ilgili alanyazın ve uzman görüşleri doğrultusun-
da yapılmıştır. Buna göre Margiela’ nın özellikle giysi türü tanımlanabilirliği ve model özelliği unsurlarında 
asimetriyi etkin kullandığı belirlenmiştir. Belirsiz giysi türleri, aşırı uzun ve kısa giysi boylarını benzer 
biçimlerde sıklıkla kullanmıştır. 

Kawakubo, model özelliği unsurunda özellikle bilinen giysi bölümleri ve dikiş yerlerinin değiştiril-
mesini asimetri oluşturmada kullanılmıştır ve bu kullanım giyside çekiciliği, dinamizmi yansıtmıştır. Stil 
unsurundada farklı kumaş ve alışılmadık malzemelerin birlikte kullandığı, birleşme noktalarında asimetriyi 
etkin kullandığı tespit edilmiştir. Yohji Yamamoto’ nun asimetrik tasarımlarında ise stil kullanımı dikkat 
çekicidir. Giysilerinde yapı öyle farklıdır ki, o giysinin etek mi pantolon mu yoksa ikiside olmayıp iç içe 



Birsen ÇİLEROĞLU, Mine BALCI • 693 

geçen belirsizler mi olduğunun anlaşılması zordur. Yamamoto’ nun genellikle birçok tasarımda kasıtlı ola-
rak yapmak istediği şeyin bu olduğu düşünülmektedir. Yüksek modayı tasarımlarında farklı yaklaşımlarla 
kullanan Viktor ve Rolf ise asimetri unsurunda farklı kumaş ve kumaş dışı malzemeleri ve belirsiz giysi 
biçimlerini kullanmıştır. 

Değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara göre asimetrinin giysi türü tanımlanabilirliği ve model özel-
liği parametrelerinde daha etkin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Asimetrinin sadece simetrik dengenin bo-
zumuna yönelik bilinirliğinin dışında giysi modasında farklı unsurları ile etkin kullanımı ve özgünlük ile fark-
lılığın elde edilmesinde etkili olduğu bu çalışmanın genel sonucunu oluşturmaktadır. Konuya ilişkin gelecek 
araştırmalarda; farklı tasarımcıların dekonstrüksiyon ve asimetri uygulamalarının incelenmesi ve yaratıcılığın 
geliştirilmesine dayalı uygulama ve eğitim programlarında tasarım tabanlı araştırmalar önerilmektedir.
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

2006-2007 VE 2018 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS 
PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLİŞSEL FARKINDALIKLARI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME

Esra DALKIRAN1,Seval KÖSE2, Zeki Nacakcı3  

Özet

Bilindiği gibi güncellenen Müzik Öğretmenliği Lisans Programı 2018 yılı Güz Yarıyılından itibaren 
uygulanmaya başlanmıştır. Halen 1. ve 2. Sınıflarda güncel program uygulanırken 3. ve 4. Sınıflarla 2006-
2007 programı ile eğitim / öğretim devam etmektedir. Farklı iki öğretim programının eş zamanlı olarak 
uygulanıyor olması öğretim elemanları ve öğrenciler arasında farklı fikirlerin ortaya çıkmasına yol açmak-
tadır. Bu bağlamda özellikle “program çıktıları” olarak “müzik öğretmenliğine ilişkin yeterlik algısı” görüş 
farklılıklarının temelini oluşturuyor görünmektedir.

Öğrenme bir süreçtir ve bu süreçte, öğrenenlerin programdan beklenen kazanımları yapılandırarak 
gerçekleştirmelerinde, bilişsel farkındalıkları önemlidir. Buradan hareketle, bu araştırma yoluyla müzik 
öğretmeni adaylarının, sorumlu oldukları öğretim programına ilişkin bilişsel farkındalık durumunun tes-
pit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle ve görüşme tekniğiyle yürütülmüştür. 
Araştırmanın çalışma gurubunu 301 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana-
bilim Dalı öğrencisi oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri katılımcılara uygulanan yarı yapılandırılmış 
sorulardan oluşan “Müzik Öğretmenliği Programı Bilişsel Farkındalık Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarının; öğrencilerin mezun olacakları öğretim programı ve programda yer alan dersle-
rin “müzik öğretmeni adaylarının” mesleki yeterlik ve beklentilerine nasıl katkı sağlayacağı ile ilgili biliş-
sel farkındalıkları hakkında geçerli ve güvenilir bilgiler ortaya koyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Farkındalık, Müzik Öğretmenliği, Lisans Programı

A STUDY ON MUSIC TEACHER CANDIDATES’ COGNITIVE 
AWARENESS OF 2006-2007 AND 2018 MUSIC TEACING 

UNDERGRADUATE PROGRAMS

Abstract

As it is known, the updated Music Teaching Undergraduate Program has been implemented since the 
Fall Semester of 2018. While the current program is applied in 1st and 2nd Grades, education / training 
continues with the 2006-2007 program in 3rd and 4th Grades. The simultaneous implementation of two 
different curricula leads to the emergence of different ideas between faculty members and students. In this 
context, ‘perception of proficiency in music teaching’ especially as ‘program outcomes’ seems to be the 
basis of diverse opinion.

Learning is a process and in this process, cognitive awareness is important for the learners to realize the 
expected gains from the program. From this point of view, it is aimed to determine the cognitive awareness 
of music teacher candidates about the curriculum they are responsible for. The research was conducted 
with qualitative research method and interview technique. The data of the study was obtained through the 
‘Cognitive Awareness Interview Form’ consisting of semi-structured questions prepared by the researchers 
to be applied to 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students of Department of Music Education in Burdur Mehmet Akif 
Ersoy University Faculty of Education, Department of Fine Arts Education.

1  Prof. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, edalkiran15@gmail.com
2  Prof. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, hsevalkose@gmail.com
3  Prof. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, znacakci@gmail.com
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The results of the research; It is believed that the students will be able to provide valid and reliable in-
formation about their cognitive awareness about how the curriculum and the courses in the program will 
contribute to the professional competence and expectations of the ‘music teacher candidates’.

Keywors: Cognitive Awareness, Music Teacher, Undergraduate Program

1.GİRİŞ
Mesleki müzik eğitiminin etkin bir kolu/dalı olan Müzik Öğretmenliği eğitimi, ülkemizde üniversite-

lerin eğitim fakülteleri bünyesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla müzik öğretmenleri, halen uygulamada 
olan akademik/idari yapılanma kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü altında Müzik Eğitimi Anabi-
lim Dalı bünyesinde ve çerçeve lisans programı yoluyla yetiştirilmektedir. Bu bağlamda; Türk Milli Eğitim 
Sisteminin ihtiyaç duyduğu müzik öğretmenlerinin, bu ihtiyaca “verimlilikle katkıda bulunacak nitelikte” 
yetiştirilmeleri, temel amaç olmaktadır.

Eğitimde verimlilik kuramının 9 faktörü (Akt. Akkoyunlu ve Gücüm, 1988) 1. Öğrenci ilgileri, 2. Öğre-
tim, 3. Çevresel faktörler ana başlıklarında toplanmaktadır. Öğrenci ilgileri başlığı altında; a) Standardize 
edilebilen testlerle ölçülebilen ön başarı ya da ön yetenek, b) Olgunlaşma ya da kronolojik yaşla indeks-
lenen büyüme, c) Öğrenme konusu üzerinde öğrencinin istekli olarak çalışması ya da kişilik testleri ile 
gösterilen benlik kavramı ya da motivasyon alt başlıkları yer almaktadır.  

Öğrenme bir düşünme sürecidir. Bu süreçte öğrencinin neyi bilip neyi bilemediğini değerlendirmesi, 
neyi bilmek istediğine karar vermesi ve bunu nasıl yapabileceğinin yollarını araştırması ile öğrenme kalıcı 
hale gelecektir. 

Öğrencilerin tabi tutuldukları program hakkındaki farkındalıkları; 

• Kendileri için anlamlı ve değerli olan bilgilere ulaşmaları bakımından, 

• Müzik öğretmeni adayları olarak yeterlik ve eksikliklerinin farkında olmaları bakımından 

• Almakta oldukları eğitimin sistematik ve planlı gerçekleşebilmesi bakımından oldukça önemlidir. 

Diğer yandan günümüzün hızlı ve çeşitli bilgi akışı, bireylerin bu bilgi çeşitliliğinde; “ihtiyaç duyduk-
ları”, “yararlanabilecekleri”, “geliştirebilecekleri” vb. nitelikler taşıyanlarla diğerlerini ayırt edebilme du-
yarlılığına sahip olmalarının gerekliliğini akla getirmektedir. Dolayısıyla bireyler bilgi almaya/ öğrenmeye/ 
bilgilenmeye dönük “seçici bir duyarlılık” geliştirebilmelidirler. 

Demir ve Doğanay (2009)’a göre öğrenme süregiden bir süreçtir ve yoğun olarak öz yönetimsel bece-
rileri gerektirir. Dolayısıyla öğrenci kendi öğrenmesini düzenleyen aktif katılımcıdır. Bilgi üretme süreci-
ne öğrencinin aktif katılımını sağlayan ise bilişsel farkındalığıdır. Bu bağlamda bireyin öğrenme sürecini 
etkili biçimde gerçekleştirmiş olmasında bilişsel farkındalığının önemli etken olduğu söylenebilir. Konu 
bu yönüyle çeşitli disiplinlerde öğretmenlik eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin bilişsel farkındalık 
durumlarının da önemini ortaya koymaktadır. 

Yapılan araştırmalara genel olarak bakıldığında bilişsel farkındalık becerilerinin çeşitli derslerde; oku-
duğunu anlama ve yazmayı geliştirdiği (Weir, 1998), başarıyı artırdığı (Taraban, Rynearson ve Kerr, 2000), 
kalıcılığı artırdığı (Gümüş, 1997), işbirliği ile uygulandığında sosyal becerileri ve iletişimi artırdığı (Ma-
varech, 1999), küçük yaşlarda başlayıp soyut düşünme dönemine geçişle daha iyi öğrenildiği (Flavell, 
Green, Flavell ve Lin, 1999) ve her yaşta öğrenilebileceği (Takahashi ve Overton,1996), motivasyon (De-
mir - Gülşen, 2000)- dikkat (Joseph, 2003)- tutum (Flavell, 2001) gibi kendini kontrol becerilerini geliş-
tirdiği, bilgiyi elde etme yolunu geliştirme ve kullanmayı sağladığı (Ciardiello, 1998), bireyin düşünme ve 
öğrenmesini izlemesi ve geliştirmesini sağladığı (Kuhn, 2000) ve problem çözme becerilerini geliştirdiği 
(Fortunato ve Hecht, 1991) vb. ortaya çıkmıştır. Dünyadaki bu gelişmeler ve Türk eğitiminin genel düzeyi 
göz önüne alındığında sınıflarda; düşünmeyi öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini kapsayan bilişsel 
farkındalık becerilerinin kazandırılması gereği ortaya çıkmaktadır (Akt. Gelen, 2004).

Paris-Winograd (Akt. Karatay, 2010) bilişsel farkındalığı, okurun bilişsel basamaklar ve yetenekler hak-
kındaki bilgisi olarak tanımlarlar. Flavell (Akt. Karatay, 2010) bilişsel farkındalığı bir süreç olarak ele alır 
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ve bu sürecin çeşitli etkileşimler sonucunda birbirini tetikleyen, bilişsel farkındalık bilgisi, bilişsel farkın-
dalık deneyimi, bilişsel farkındalık amaç veya hedefleri ve bilişsel farkındalık davranışları veya stratejileri 
olmak üzere dört aşamada gerçekleştiğini söyler. 

Bilindiği gibi ülkemizde öğretmenlik eğitimi Eğitim Fakültelerinin ilgili bölüm / anabilim dalı yapılan-
masıyla gerçekleştirilmekte eğitim süreci, YÖK komisyonlarınca belli aralıklarla yenilenmekte olan çerçe-
ve program uyarınca yürütülmektedir. Müzik öğretmenliği öğretim programları da bu genel yaklaşım uya-
rınca son olarak 2018 yılında güncellenmiştir. Halen eğitim öğretim 3. ve 4. Sınıflarla 2006-2007 programı, 
1. ve 2. sınıflarla 2018 programı uyarınca yürütülmektedir. 

Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının; lisans eğitimi sürecinin önemli bir bileşeni durumunda olan 
“öğretim programına” ilişkin bilişsel farkındalık durumunun ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda; Müzik öğretmeni adaylarının öğrenim gördükleri öğretim programına ilişkin bilişsel farkın-
dalık durumu, aşağıdaki sorular bağlamında irdelenmeye çalışılmıştır. 

Müzik öğretmeni adaylarının; 

1. “Müzik öğretmenliği lisans programında yer alan derslerin sınıflandırılması, AKTS, Kredi, saat vb. 
bilgilere yönelik bilişsel farkındalıkları nasıldır?

2.  “Müzik öğretmenliği lisans programı” çerçevesinde almış /alacak oldukları dersler bağlamında, 
mezuniyet dönemindeki olası mesleki donanımlarına ilişkin bilişsel farkındalıkları nasıldır?

3. “Öğrenme sürecini düzenleyen birer aktif katılımcı olarak, “Müzik Öğretmenliği Lisans Progra-
mında”, meslek hayatlarında başarılı olabilmelerine dönük planlamalar yapabilmeye ilişkin bilişsel 
farkındalıkları nasıldır? 

2. YÖNTEM
Bu başlık altında, araştırmanın yöntemi, araştırmaya görüşleriyle destek veren katılımcılar, veri toplama 

araçları, toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler açıklanmıştır. 

2.1. Araştırma Modeli

Araştırma, tarama ve durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada verilerin toplanması 
ve elde edilen verilerin yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma-
lar, “Görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” 
olarak tanımlanabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39).

2.2. Çalışma Grubu

Çalışma grubu; Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğre-
nim gören, 301 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden 139’u 1 ve 2. sınıf (2018-2019 Müzik Öğretmen-
liği Lisans Programına tabi), 162’si 3 ve 4. sınıf (2006-2007 Müzik Öğretmenliği Lisans Programına tabi). 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Araştırmada, öğrencilerin tabi oldukları lisans programına yönelik bilişsel farkındalıklarını belirlemek 
amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme sorularını içeren bir form hazırlanmıştır. Form ön uygulama ve son uy-
gulama olarak arkalı önlü çoğaltılmıştır. “Yarı yapılandırılmış̧ görüşme nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla 
kullanılan veri toplama tekniklerinden birisidir. Araştırmacı ve veri kaynağı arasında etkileşim söz konusu 
olması ve araştırmacı için topladığı verileri teyit etme, açıklama, ayrıntılı hale getirmede kolaylık sağlaması 
nedeniyle görüşme güçlü bir veri toplama yöntemi olarak görülmektedir” (Yıldırım ve Şimsek, 2008). 

Veriler iki aşamada toplanmıştır.  Bir sınıfta toplanan öğrencilere formlar dağıtılmış, gerekli açıklamalar 
yapılarak ön uygulama yazan kısımdaki soruları cevaplamaları istenmiştir. Daha sonra öğrencilere müzik 
öğretmenliği lisans programları; kredi, ders saati, AKTS, ders çeşitliliği, derslerin içerikleri, programdaki 
derslerin müzik öğretmeni yeterliklerine etkileri başlıkları altında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu su-
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numun ardından formun son uygulama bölümünü dinlemiş oldukları sunumu dikkate alarak doldurmaları 
istenmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi

Uygulama sonunda görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. “içerik analizi, 
elde edilen verilerin daha yakından incelenmesini ve bu verileri açıklayan kavram ve temalara ulaşılmasını 
gerektirir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). İçerik analiziyle katılımcıların görüşlerinin içerikleri sistematik ola-
rak tanımlanmaktadır (Altunışık ve Diğerleri, 2010: 322). 

Buna göre, belirlenen görüşmelerden alınan ham veriler, bazı sorularda betimsel analizle saptamada 
bulunarak sunulurken görüşme formundaki bazı sorularda temalar halinde sunulup sayısallaştırılmış ve 
tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. 

3.BULGULAR ve YORUM
Bu çalışmada öncelikle öğrencilerin okuduğu lisans programına yönelik “neyi bilip” “neyi bilmediği” 

ve “neyi bilmek istediğine” ilişkin bilişsel farkındalıkları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Buna göre;

1. “Müzik öğretmenliği lisans programına yönelik- AKTS, Kredi, saat, derslerin sınıflandırılması, 
vb.- bilgileriniz nelerdir?

2006-2007 ve 2018-2019 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin programdaki dersle-
rin gruplanmasına ilişkin görüşlerini içeren “ön uygulama” ve sunu sonrası yapılan “son uygulama” bulgu-
larına yönelik içerik analizleri Tablo 1 ve Tablo 2 de sunulmuştur.

Tablo 1: 2018-2019 Müzik öğretmenliği lisans programına yönelik- AKTS, Kredi, saat, derslerin sınıflandırılmasına 
ilişkin öğrenci görüşleri

ÖN UYGULAMA SON UYGULAMA
İFADELER f İFADELER f
Fikrim yok                                              70 Mesleki Dersler-Alan Dersleri- Genel Kültür Dersleri 63

Uygulama – Teori  26 201 saat, 163 Kredi                                37
Teori-Uygulama- Eğitim (Pedagoji, 
Formasyon) 

20 Fikrim yok                                          20

Eğitim-Uygulama (Alan) 10 Uygulama- Teori 7
Uygulama-Teori-Kültür 3 Alan-Meslek (Formasyon) 4
Eğitim Bilimleri-Müzik Dersleri 4 Uygulama- Teori -Kültür 3
Batı Müziği-Türk Müziği –Teori-Uygulama 3 Teorik-Uygulama- Genel Kültür 3
Müzik Alan -Eğitim -Genel Kültür 3 Eğitim- uygulama 2

Tablo 1’e göre güncel programa tabi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin ön uygulamada yoğun olarak fikrim 
yok yanıtını verirken, doğru sınıflamayı 3 öğrencinin verebildiği krediler konusunda gerekli bilgileri ve-
remedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Son uygulamada “fikrim yok” yanıtı belirgin oranda azalırken “doğru 
sınıflamayı” yapabilen öğrenci sayısında da 63 öğrenci ile belirgin oranda artış olmuştur. Ön uygulamada 
programdaki doğru “kredi, saat ve AKTS” bilgisini veren öğrenci olmazken son uygulamada bu sayı 37 ye 
çıkmış öğrenci olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2006 - 2007 Müzik öğretmenliği lisans programına yönelik- AKTS, Kredi, saat, derslerin sınıflandırılması-
na ilişkin öğrenci görüşleri

ÖN UYGULAMA SON UYGULAMA
İFADELER f İFADELER f
Fikrim yok                                           93 Alan- Meslek bilgisi (eğitim)- Genel Kültür                                        70
Müzik Dersleri-Eğitim Dersleri          35 179 saat 156 Kredi 240 AKTS 52
Alan Dersleri-Kültür Dersleri 16 Fikrim yok                                 20
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Çalgı-İşitme-Şan-Kültür 6 Genel-Formasyon –Mesleki (bölüm dersleri) 9
Formasyon Alan                                                 5 156 krediyi almadan mezun olamıyorum                                     6
Genel Kültür-Eğitim –Mesleki (bölüm dersleri) 4 Müzik- Eğitim 5
Mesleki -Genel –Seçmeli Eğitim-Alan 3

Tablo 2 incelendiğinde, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden ön uygulamada doğru sınıflamayı 4 öğrencinin 
yapabildiği, “kredi, saat ve AKTS” ler ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları, öğrencilerin büyük oranda “fikrim 
yok” yanıtını verdikleri görülmüştür.  Son uygulamada ise sayısı azalmakla birlikte “fikrim yok” yanıtının 
öğrenciler tarafından tekrarlandığı, derslerin kredileri konusunda 52 öğrencinin bilgi sahibi olduğu, dersleri 
doğru sınıflandıran öğrenci sayısının 70 öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Buna göre iki uygulama arasında 
öğrencilerin programa dair bilgilerinde artış olduğu ve daha bilinçli cevap verdikleri görülmüştür.

2. “Müzik öğretmenliği lisans programı” çerçevesinde almış /alacak olduğunuz dersleri göz önüne aldı-
ğınızda, mezun olduğunuzdaki mesleki donanımınıza yönelik öngörüleriniz nelerdir. (mesleki yeterlik ve 
olası eksik yönleriniz bakımından ele alabilirsiniz)

2006-2007 ve 2018-2019 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin mezun olduklarında 
öngördükleri mesleki donanımları ile ilgili görüşlerini içeren “ön uygulama” ve sunu sonrası yapılan “son 
uygulama” ya ilişkin içerik analizi bulguları Tablo 3 ve Tablo 4 de sunulmuştur. Ayrıca genel olarak tekrar 
edilen ve tabloda sunulan ifadeler dışında öğrencilerin dikkat çeken ifadeleri örnek olarak aşağıda sunul-
muştur.

2018-2019 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin dikkat çeken ifadelerinden 
seçilen örnekler

 Ön Uygulama

• Birden fazla çalgı öğrenebilecek olmam çok iyi. 

• Eğitim programı baştan sona yetersiz bunu lisans programına indirgeyemem.

• Piyano konusunda eksik olacağımı düşünüyorum. 

• İşitme (batı müziği) konusunda eksik olacağımı düşünüyorum ve yeterli donanıma sahip olamayacağım. 

• Armoni konusunda yetersiz olacağım.

• Anadolu Lisesi çıkışlıyım ve kendimi eksik görüyorum.

• Piyano 2 yarıyıl olmamalı, bu konuda eksik olacağım.

• Eşliklemenin azalması kötü.

Son uygulama

• Bağlama, gitar ve piyano aynı düzeyde öğrenilebilecek.

• Birden fazla çalgı öğreneceğim için şanslıyım.

• Farklı alanlarda daha donanımlı olabileceğiz.

• İleri düzeyde öğretmenlik yapabilmek için yetersiz olacağımı düşünüyorum.

• Türk müziği konusunda iyi olacağım.

• Bir öğretmenin eşlik edebilmesi gerekiyor, bağlama ve gitar popüler çalgılar, bunları öğrenerek 
eşlik konusunda yeterli olacağım.

• Yeterli donanıma sahip olacak kadar düzenli bir program çerçevesinde ilerlendiğini düşünüyorum.
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• Anadolu Lisesi çıkışlıyım ve sunumdan sonra bu program ile 4 yıllık süreçte yeterli hale geleceğimi 
düşünüyorum.

Tablo.3 2018-2019 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin öngördükleri mesleki donanımları ile 
ilgili görüşleri

ÖN UYGULAMA SON UYGULAMA
TEMA İFADELER f İFADELER f
Türk Müziği Fikrim yok 92 Makam bilgisi konusunda yetersiz olacağım 20

Teorik konularda yetersiz olacağım 73 Teorik konularda yetersiz olacağım 22
Makam bilgisi konusunda yetersiz 
olacağım

60 Türk müziği konusunda iyi olacağım 83

Türk müziği türleri konusunda yeterli olacağım                             
77

Eşlik Fikrim yok 96 Piyano dersi eşlik üzerine yoğunlaşırsa yeterli hissedeceğim 83
Piyano ile eşlikleme konusunda 
yetersiz olacağımı düşünüyorum

88 Gitar ile farklı eşlik denemeleri yapabileceğim 76

Bağlama ile eşlikleme konusunda 
yetersiz olacağım

62 Türkü öğretirken bağlamayı eşlik çalgısı olarak 
kullanabileceğim

70

Gitar ile eşlikleme konusunda 
yetersiz olacağımı hissediyorum

55 Birden fazla eşlik çalgısı ile eşlik yapabileceğim 60

Müzik 
Teorisi 

Program nedeniyle Batı müziği 
teorisi kazanımları konusunda 
yetersiz hissedeceğim

93 Seçmeli derslerle eksikliklerimi giderebilirim 45

Armoni-Eşlikleme konusunda 
yetersiz olacağım

77 Çocuk şarkılarına basit eşlikler yapabilirim 38

Fikrim yok 60
Koro ve 
Repertuvar

Fikrim yok 92 TSM repertuvarı konusunda yeterli olacağımı düşünüyorum 73
Çok Sesli koro repertuvarında 
yetersiz hissedeceğim

73 THM repertuvarı konusunda yeterli olacağımı düşünüyorum 69

Okul müziği repertuvarına hâkim olacağımı düşünüyorum 55
Çalgı ve Ses 
Eğitimi

Fikrim yok 73 Çalgımla çocuk şarkılarını seslendirebilirim 92
Bireysel çalgı konusunda eksik 
hissedeceğim

66 Ses eğitimim koro derslerinde devam edecek 73

Ses eğitimi konusunda yetersiz 
hissedeceğim

51

Mesleki 
Yeterlilik

Ders sunularını öğrenci değil 
öğretmen yapmalı eğitim derslerinde 
yetersiz olacağımı düşünüyorum

75 Mesleki yeterliğimi sağlamak bakımından güzel bir 
programda okuduğumu düşünüyorum

95

Meslek hayatımda yeterli 
olamayacağım çünkü alan dersleri 
oldukça az

71 Türk müziği ve batı müziği kazanımları bakımından ve farklı 
çalgılar çalabilen donanımlı bir öğretmen olacağım

63

Fikrim yok 61

Öğretmenlik 
Uygulamaları

Fikrim yok 93 Farklı alanlarda edindiğim kazanımlarla uygulamada başarılı 
olacağımı düşünüyorum

72

Güncel müzik eğitimi yaklaşımları 
konusunda yeterli olmayacağımı 
düşünüyorum

68 Bir dersi planlama ve uygulama ile ilgili yeterli olacağımı 
düşünüyorum

49

Uygulamanın dönem olarak az olması nedeniyle eksik 
olacağımı düşünüyorum

33

Görüş örnekleri ve Tablo 3 incelendiğinde dikkat çeken sonuçlar; ortaya çıkan her temada “fikrim yok” 
görüşü tekrarlanırken, sunumdan sonra öğrencilerin belirli bir fikre sahip oldukları. İki uygulama arasında-
ki benzer başka bir sonuç ise ön uygulamada mesleki yeterliklere ilişkin olumsuz düşüncelerin sunumdan 
sonra yerini olumlu ifadelere bırakmış olmasıdır.
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2006-2007 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin dikkat çeken ifadelerinden 
seçilen örnekler

Ön Uygulama

• Donanımlı mezun olacağız fakat donanımımız mutfakta işe yarayacak bir donanım değil.

• Pedagojik alt yapımız sağlam bir zemine oturtulmalı.

• Piyano ve çalgıda bu kadar etüt ve eser yerine eşlik çalışmalıyız, eşlik konusunda yetersiz olacağımı 
düşünüyorum.

• Eşlik ve Türk Müziği konusunda yetersizim.

• Piyano dersi eşlik üzerine yoğunlaşmalı.

• Öğretmenlik okuyorum ama konservatuvarı aratmıyor öğrendiklerimi uygulayacağım yer yok.

• Batı müziği güçlü yanım, Türk müziği zayıf yanım.

• Mesleki yeterlikte deneyim önemli, öğretmenlik uygulaması saatlerimiz yetersiz.

• Piyano dersinde okul şarkısı çalıp eşliklemeliyiz, bu konuda eksiğiz.

• Aldığımız dersler çok kapsamlı, uygulamaya gittiğimde çoğunu kullanmıyorum.

• Kendimi öğretmenlik yapacak kadar donanımlı hissetmiyorum.

Tablo.4 2006-2007 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin öngördükleri mesleki donanımları ile 
ilgili görüşleri

ÖN UYGULAMA SON UYGULAMA
TEMA İFADELER f İFADELER f

Türk Müziği
Makam bilgisi konusunda yetersiz olacağım 96

Fikirleri son uygulamada da 
aynı şekilde devam etmekte

Teorik konularda yetersiz olacağım 72
 Fikrim yok 8

Eşlik

Piyano ile eşlikleme konusunda yetersiz olacağımı düşünüyorum 88
Gitar ile eşlikleme konusunda yetersiz hissediyorum 76
Bağlama ile eşlikleme konusunda yetersiz olacağım 71
Fikrim yok 3

Müzik Teorisi 

Batı müziği teorisi kazanımları konusunda yeterli olduğumu 
düşünüyorum

65

Yeterli olmadığımı düşünüyorum 44
Fikrim yok 5

Koro ve 
Repertuvar

THM repertuvarı konusunda yetersiz olacağımı düşünüyorum 89
TSM repertuvarı konusunda yetersiz olacağımı düşünüyorum 72
Fikrim yok 2

Çalgı ve Ses 
Eğitimi

Ses eğitimi konusunda yeterli olduğumu düşünüyorum 75
Bireysel çalgı konusunda eksik hissedeceğim çünkü ders saati az 66
Fikrim yok 9

Mesleki 
Yeterlilik

Kendimi öğretmenlik yapacak donanımda hissetmiyorum 98
Öğretmen olduğumda işleyeceğim müfredat konusunda eksik 
olduğumu düşünüyorum

82

Meslek hayatımda yeterli olacağımı düşünüyorum 23

Öğretmenlik 
Uygulamaları

Güncel müzik eğitimi yaklaşımları konusunda yeterli 
olmayacağımı düşünüyorum

91

Aldığımız dersler çok kapsamlı, uygulamaya gittiğimde çoğunu 
kullanamıyorum.

79

Fikrim yok 8
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Görüş örnekleri ve Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin kendilerini; Türk müziği, eşlik, çalgı ve öğ-
retmenlik uygulaması konusunda eksik hissettikleri; son uygulamada fikirlerinin değişmediği sonuçlarına 
ulaşılmıştır.

3. Kendinizi öğrenme sürecinizi düzenleyen aktif bir katılımcı olarak düşündüğünüzde, “Müzik öğret-
menliği lisans programında”, meslek hayatınızda başarılı olmanıza yönelik nasıl bir planlama yapardınız?

2006-2007 ve 2018-2019 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin “Müzik öğretmenliği 
lisans programında”, yapacakları planlamaya yönelik görüşlerini içeren “ön uygulama” ve sunu sonrası 
yapılan “son uygulama” içerik analizi bulguları Tablo 5 ve Tablo 6 da sunulmuştur. Ayrıca genel olarak 
tekrar edilen ve tabloda sunulan ifadeler dışında öğrencilerin dikkat çeken ifadeleri örnek olarak aşağıda 
sunulmuştur.

2018-2019 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin dikkat çeken ifadelerinden 
seçilen örnekler 

Ön Uygulama

• Öğretmenlik adına daha fazla ders eklerdim.

• Armoni ve piyano her dönem olmalı. 

• İşitme her yıl görülmeli. 

• Öğretmenlik uygulaması 2 yıl olmalı

• Anaçalgı derslerini artırırım.

• İlk yıllara müzik (alan) derslerini koyar, son sınıflara eğitim derslerini koyar öğrendiklerimizi öğ-
retme becerilerini geliştirmeye çalışırdım.

• Eşlikleme derslerine önem verirdim.

• Ritimsel bir ders koymak isterdim.

Son Uygulama

• Diksiyon dersi eklerdim.

• Bu program gayet güzel buna uyardım.

• Gitarı 4 yıl zorunlu yapardım.

• Öğretmenlik uygulaması ve eşlik derslerini artırırdım.

• Bilgisayar destekli müzik dersi, nota yazma ve besteleme programlarını gösteren teknoloji içerikli 
dersler koyardım 
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Tablo 5: 2018-20019 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin yapacakları planlamalara yönelik 
görüşleri

ÖN UYGULAMA SON UYGULAMA
TEMA İFADELER f İFADELER f

Programa eklenilmesi istenen 
dersler

Fikrim Yok  76 Teknoloji destekli müzik dersi  75
Daha fazla İşitme 59 Etkili ve Güzel Konuşma 48
Daha fazla Piyano 42 Piyano 25
Daha fazla Armoni 33    Fikrim Yok                         10              

Süresinin artırılması istenen dersler

Batı Müziği Teori ve 
Uygulamaları

98 Piyano 33

Piyano 52 Batı Müziği Teori ve 
Uygulamaları

24

Bireysel Çalgı 45 Bireysel Çalgı dersleri 22
Şan (Ses Eğitimi) 30 Armoni 15

Programdan çıkartılmak istenilen 
dersler 

Fikrim yok 76 Yok 70
Tarih 30 Bilişim 28
Bilişim Teknolojileri 28 Tarih 26
Türkçe 25 Türkçe 19

Danışmanlık ve bilgilendirme Fikrim yok 90 Program hakkında bilgilendirme 
yapılmalı

77

Süresinin azaltılması istenen dersler

Fikrim yok 68 Yok 73
Bilişim 33 Türkçe 28
Tarih 26 Tarih 26
Türkçe 18 Bilişim 10

Öğretmenlik Uygulaması ile ilgili 
görüşler

Fikrim yok 95 Her yıl öğretmenlik uygulaması 
olmalı

75

Öğretmenler ders anlatmada rol 
model olmalı

30

Mesleki Yeterlilik ve program ile 
ilgili görüşler

Fikrim Yok
73

Eğitim dersleri uygulamalı 
olmalı ezbere dayanmamalı

77

Başlangıçta alan derslerine 
ağırlık verip eğitim derslerinin 
son senelerde yer aldığı bir 
program

35

Teknoloji çağında programda 
müzik teknolojisi ile ilgili 
dersler olmalı

29

Görüş örnekleri ve Tablo 5’ten anlaşılacağı üzere ön uygulama da büyük oranda tekrarlanan “fikrim 
yok” görüşünün sunumun ardından gerçekleştirilen son uygulamada ifadeler arasında yer almadığı belirlen-
miştir. Öğrencilerde yine ön uygulamada işitme, armoni, piyano, çalgı dersleri ile ilgili yanlış ya da eksik 
bilgilendirmeden kaynaklandığı düşünülen olumsuz görüşlerin son uygulamada farklılaştığı tespit edilmiş-
tir.  Ayrıca öğrenciler müzik teknolojisi ile ilgili dersler görmek istediklerini belirtmişlerdir.

2006-2007 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin dikkat çeken ifadele-
rinden seçilen örnekler
Ön Uygulama

• Ders sayısı azaltılabilir

• Bir bilgiyi “öğrenci seviyesine inerek nasıl öğreteceğimi” öğreten bir ders koyardım.

• Okul çalgıları ve piyano eşlik derslerinin daha önemli olması gerektiğini düşünüyorum.
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• Türk Müziği korosu için repertuar oluşturacak dersler koyardım

• 2. Sınıfta okul deneyimi, 3 ve 4. Sınıfta öğretmenlik uygulaması konulmalı.

• Türk müziği nazariyatını, okullarda öğretileceği şekilde öğrenmek isterim.

• Piyano ve çalgı dersinin içeriğini değiştirirdim öğretmenlik mesleğine göre ve çalgı öğretimi dersi 
koyardım. 

• Piyano eşliği dersini eğitim müziği dağarı dersi ile harmanlayıp süresini bir yıl yapardım.

• “İyi bir öğretmen nasıl olur” onun dersi verilmeli.

• Okul çalgıları dersini 8 dönem olacak şekilde ayarlardım.

• Piyano dersinin yükünü hafifletip eşlik dersine ağırlık verirdim. 

• Eğitim dersleri uygulamalı olmalı, öğrenciye sunum yaptırılmamalı. 

• Farklı eşlik çalgıları gelmeli (ukelele, mandolin, gitar, bağlama…)

• Seçmeli dersler koyardım.

• Piyano dersi abartılıyor, öğretmenlikte işime yarayan kısmını öğrenmek isterdim.

• Programın değil programdaki derslerin içeriğinin işe yarar olmasını sağlarım.

Tablo 6: 2006-2007 Müzik Öğretmenliği Lisans Programındaki öğrencilerin yapacakları planlamalara yönelik 
görüşleri

ÖN UYGULAMA SON UYGULAMA

TEMA İFADELER f İFADELER f

Programa eklenilmesi istenen 
dersler

Yok 50

Fikirleri son uygulamada da aynı 
şekilde devam etmekte 

Orf Çalgıları ve eşlik 66
Seçmeli ders eklenmeli 33

Süresinin artırılması istenen 
dersler

Türk Müziği 90
Eğitim Müziği Dağarı 70
Okul Çalgıları-Gitar 58
Eşlik Çalma 42

Okul Çalgıları-Bağlama 36

Programdan çıkartılmak 
istenilen dersler 

Materyal Tasarım 52

Güncel Popüler Müzik 33

Piyano 29

Koro 10

Danışmanlık ve bilgilendirme Fikrim yok 80

Süresinin azaltılması istenen 
dersler

Piyano 
(Dönem olarak azaltırdım) 

62

Koro 30

İşitme 15

Orkestra 12

Armoni 9

Öğretmenlik Uygulaması ile ilgili 
görüşler

Öğretmenler ders anlatmada rol model 
olmalı

30

Mesleki Yeterlilik ve program 
ile ilgili görüşler

Ders sayısını azaltarak öğrenci 
verimliliğini artırırdım

72

Piyano ve çalgı derslerinin içeriğini 
değiştirir, öğretmenlik mesleğine göre 
düzenlerdim

63

Seçmeli dersler koyardım, 33

Eğitim fakültesindeki tüm birimleri 
ayırır, eğitim fakültesinden son iki sene 
eğitim derslerinin alınmasını sağlardım

28

Farklı okul çalgıları dersi koyardım 15

Öğrencilerin daha aktif olabilecekleri 
bir program

15
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Görüş örnekleri ve tablo 6 incelendiğinde; Öğrencilerin özellikle piyano ve eşlik dersi ile ilgili içeri-
ğin değiştirilerek öğretmenlikte kullanabilecekleri şekilde düzenlenmesi ve piyano dersinin dönem olarak 
eksiltilmesi, programa seçmeli dersler eklenmesi ile ilgili görüşlerin sık tekrarlandığı görülmüştür. Öğren-
cilerin dikkat çekici ifadelerinden Türk müziği ile ilgili derslerin içeriklerinin öğretmenlikte kullanılacak 
nazariyat bilgisi ve çalıştırılacak korolar için repertuvar oluşturabilme bakımından düzenlenmesi ile ilgili 
ifadelerin yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerin işlenişinin eleştirildiği ve 
bu derslerin kendilerine nasıl faydalı olacağı, öğretmenlik uygulamasına programda daha fazla yer vererek 
uygulama içerisinde olma süresinin artırılması ile ilgili görüşlerin belirtildiği saptanmıştır.

4.SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Öğrencilerin tabi oldukları lisans öğretim programı ile ilgili bilişsel farkındalıklarının oldukça düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Derslerinin sınıflaması, kredileri, ders saatleri vb. bilgi düzeyinde eksik oldukları 
uygulama sonrasında da bu durumun küçük bir oranda değiştiği saptanmıştır. 

Bu sonuçlara benzer olarak, Demir ve Kaya (2015) çalışmasında, benzer şekilde öğrencilerin algıla-
dıkları bilişsel farkındalık beceri düzeylerinin, öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre değerlendir-
me, örgütleme, planlama ve toplamda anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşmışlardır. Karatay 
(2010)’da yaptığı çalışmada akademik başarı düzeyi pekiyi durumda olan öğrencilerin okuma stratejileri ile 
ilgili bilişsel farkındalık düzeyinin, akademik başarı düzeyi orta ve iyi olanlara göre daha yüksek ve anlamlı 
bir şekilde farklılaştığını ifade etmektedir.

1.ve 2. sınıf öğrencilerinin sahip olacakları mesleki donanımla ilgili son uygulamadaki farkındalık dü-
zeylerinin ve mesleki donanım alt başlıkları ile ilgili olumlu görüşlerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 3. ve 
4. sınıf öğrencilerinin mesleki donanım ile ilgili Türk Müziği, Eşlik, Mesleki Yeterlik/Öğretmenlik Uygu-
laması alt başlıklarında yetersiz hissettikleri görüşü ortaya çıkmıştır.

1. ve 2. sınıf öğrencilerinin lisans programında yapacakları planlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin 
son uygulamada değiştiği saptanmıştır. 3.ve 4. sınıf öğrencilerinin lisans programı planlaması ile ilgili 
görüşleri öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerin ve piyano derslerinin içerik ve süre bakımından düzen-
lenmesi doğrultusunda olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarında yeni nesilleri yetiştirme görevi verilecek 
olan öğretmen adaylarının eğitim gördükleri fakültelerdeki ders müfredatlarının içeriği öğretmen adayların 
problem çözme becerilerini, biliş ötesi süreçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyici şekilde geliştirileceği 
yönünde önerilerini aktarmaktadırlar. 

Bilişsel farkındalığın öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerindeki olumlu etkilerinden hareket-
le (Erbaş, Batdal Karaduman ve Yavuz 2018), öğretim programının genel amaçları ile derslerin içerik ve 
özel amaçlarının öğrencilere doğru aktarılmasının öğrencilerin mesleki başarılarına da katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Genel olarak bakıldığında bilişsel farkındalıklarına yapılan manipülasyonların, öğrencilerin mesleki 
açıdan kendileri hakkındaki öz yeterliliklerini sorgulamalarına yardımcı olduğu, eksiklikleri çerçevesinde 
kendilerine eleştirel bakabildikleri, bu eksiklikleri gidermeye yönelik planlama ve strateji becerisi gelişti-
rebilecekleri görülmüştür. Ancak özellikle son sınıflarda yapılan müdahalede geç kalındığı, öğrencilerin 
okuduğu lisans programına yönelik bilgiye çok ilgi göstermediği anlaşılmıştır. Öyle ki çoğu 4. Sınıf öğren-
cisi yapılan iki uygulama arasındaki farkı bile anlamlandırma yoluna gitmemiş, sunum öncesi ve sonrası 
görüşleri arasında hiçbir farklılık oluşmamıştır. Bazı öğrenciler kendilerini eğitimini almadıkları dersler 
konusunda bile yeterli görürken bazı öğrenciler eğitimi aldıkları dersler konusunda kendilerini yetersin 
görmektedirler.

Buna göre lisans programlarında öğrencilerin daha ilk yılında program ve mesleki ihtiyaçlarına yöne-
lik bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Öğrencilerin kendilerine “neyi bilmeliyim” “ne için ihtiyacım 
var”,” ne yapmalıyım” vb. sorular sormalarına ve bu sorulara cevap verecek bilinç düzeylerinin artırılması 
sağlanmalıdır. 
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RUSYA ORTA ÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Natalya Kırca

ÖZET
“Müzik eğitimi bir müzisyenin yetiştirilmesi değil, her şeyden önce bir insanın yetiştirilmesidir” V. A. 

Suhomlinsky

Rusya’da, 1918’ de Halk Eğitim Komiserliğinde bir müzik bölümü kurulmuştur. Bu bölümün kurulu-
şunda; A.V. Lunaçarsky, müzikolog B. L. Yavorsky, müzikolog N.Y. Brüsova ve Gnesina ailesinden iki 
kardeş yer alırmıştır. Ortaokul müzik müfredat programı, 25 Temmuz 1918 tarihli Halk Eğitim Komiserliği 
kararı ile ilk kez çocukların genel eğitiminin gerekli bir unsuru olarak kabul edilmiş ve diğer tüm derslerle 
birlikte ana ders olarak yürütülmeye başlanmıştır. Rusya’da müzik eğitimi müfredat programının genel 
amaçları; Eğitim alanının genel özellikleri, eğitim alanının temel içerikleri, öğrencilerin düzeylerine göre 
eğitim gereksinimleri, standart ihtiyaçların yerine getirilmesini değerlendirmek için genel yaklaşımlar gibi 
konulardan oluşmaktadır. Müzik ders programında öğretmenin temel görevi ve derse ilişkin hedef ve ka-
zanımları açıklanmaktadır. Bunun yanında düşünce ve görüşlerini net şekilde ortaya koymalı, özellikle de 
çocukları müzikten uzaklaştırmamaya özen göstermeli, çocukların duygularını ve düşüncelerini net bir 
şekilde ifade etmelerine yardımcı olmalı gibi dikkat çekici ifadeler taşımaktadır. Bu araştırmada, Rusya’da 
2019 yılı itibarı ile yürürlüğe girmiş orta öğretim müfredat programı (5,6,7,8. sınıflar) incelenmiş ve değer-
lendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi, Müfredat programı, Rusya Müzik Dersi Müfredat programları.

EVALUATION OF THE MIDDLE SCHOOL CURRICULUM OF MUSIC 
EDUCATION IN RUSSIA

ABSTRACT
“Music education is not the education of a musician. First of all, it is the education of a person” V. A. 

Suhomlinsky

In Russia, the department of music was established within the Commissariat of Public Education in 
1918. In the establishment of this section: A.V. Lunacarsky and musicologists B. L. Yavorsky, musico-
logists N.Y. Brusova and two sısters which from the Gnesina family are located. Secondary school music 
curriculum program was accepted as a necessary element of the general education of children by the decisi-
on of Public Education Commission on 25 July 1918 for the first time and started to be carried out as a main 
course together with all other courses. The main objectives of the curriculum of music education in Russia 
are: general characteristics of the educational field, basic contents of the educational field, educational 
needs according to the level of students, general approaches to assess the fulfillment of the standard needs. 
The main task of the teacher and the objektives and achievements of the course are explained in the music 
curriculum. In addition, it has remarkable expressions such as clearly articulating thoughts and opinions, 
especially taking care not to distract children from music, and helping children Express their feelings and 
thoughts clearly. In this research, secondary school curriculum (grades 5,6,7,8), which was put into force in 
2019 in Russia, was examined and evaluated.

Key words: Music education, Curriculum, Russian Music Lesson Curriculum.

GİRİŞ:

Birçok ülkede öğretmenler, müziği tüm çocuklara mı yoksa sadece yetenekli olanlarına mı öğretecekle-
rini tartışırlar. Bu konu bazı pedagoglar arasında şu örnekle anlatılır: Yedi yaşında olan kızını bir müzik öğ-
retmenine getiren anne, “Okulda, çocuğuna müzik öğretilmeli mi, bunun için yeterli yeteneği var mı?” diye 
müzik öğretmenine sorar. Öğretmen bu soruya birkaç soru ile cevap verir; “Çocuğunuzun fizik, coğrafya, 
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tarih gibi dersler için de yeteneği olup olmadığını diğer öğretmenlere de sordunuz mu? Tarihçi, coğrafyacı 
veya fizikçi olmasa da okuldaki tüm dersleri çalışması gerektiğine şaşırmıyor musunuz? Bu cevaptan an-
laşılacağı gibi müzik eğitimi sadece yetenekli öğrencileri değil aynı zamanda eğitimin her aşamasında her 
öğrenciyi ilgilendirmektedir. 20.yy’ın ilk çeyreğinde, Rusya’da Sovyet pedagojisinin temellerinin oluştu-
rulduğu yıllarda, pedagogları heyecanlandıran bu gibi sorular, ortaya çıkmıştır.  Müzikolog, akademisyen, 
öğretmen ve besteci, B. Asafyev, müzik eğitimi konusunda düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Müziğe 
okulun bir nesnesi olarak bakarsanız, her şeyden önce şunu söylemeliyim: müzik bir sanattır, insan tarafın-
dan yaratılan belirli bir olgudur, öğretilecek veya çalışılabilecek bir bilimsel disiplin değildir der.” Müzik 
eğitiminin teori ve pratik çalışmalarına büyük katkı sağlayan Prof. N. Brusova’ nın farklı bir görüşü ise: 
“Okulda sanat öncelikle bir eğitim konusu olmalıdır” şeklindedir. N.  Krupskaya, bugün bile temel ve pra-
tik değerlerini yitirmeyen pedagojik eserlerinde, okuldaki sanatın eğitsel rolünü şöyle açıklamıştır: “Sanat, 
çocuğun düşünce ve duyguları hakkında daha bilinçli olmasına, daha derin düşünmesine ve hissetmesine 
yardımcı olmaktadır. Çocuğa çevresini tanıma, yakınlaşma, çevresiyle birlikte büyüme ve hayatında yeni, 
önemli deneyimler kazanmayı ve sosyal bir yapı içerisinde birlikte yaşamayı öğretmektedir. Müzik eğitimi-
nin temel görevi, sadece müziğin öğretimi değil, müzik eğitimi yoluyla öğrencilerin manevi dünyaları hatta 
ahlaki ve vicdani durumları üzerinde de olumlu etki göstermektedir.”

1918’de, dış müdahale, iç devrim, açlık, yıkım ve salgınlar geçirmesine rağmen genç Sovyet hükümeti, 
Rusya’da bilim, kültür ve sanatın önemli bir ulusal mesele olduğunu kabul etmiş ve bir dizi kararname 
çıkartarak bu konular üzerine eğilmeye başlamıştır. Böylece örgün ve yaygın müzik eğitimi süreci başla-
tılmıştır. 1918’de Halk Eğitim Komiserliğinde müzik bölümü oluşturulmuş, bu bölümün kuruluşunda: A. 
Lunaçarsky ve müzikologlar B.  Yavorsky, N. Brüsova, Gnesina ailesinden kardeşler yer almıştır. Ortaokul 
müzik müfredat programı ilk kez 25 Temmuz 1918 tarihinde, Halk Eğitim Komiserliğinin kararı ile, ço-
cukların genel eğitiminin gerekli bir unsuru olarak kabul görüp diğer tüm derslerle beraber ana ders olarak 
açılmıştır.

Müzik müfredat programında, öğretmenin temel görevi, derse ilişkin hedef ve kazanımları, düşünce ve 
görüşlerini net şekilde ortaya koymalı, özellikle de çocukları müzikten uzaklaştırmamaya özen göstermeli, 
çocukların duygularını ve düşüncelerini net bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olması gibi dikkat çekici 
özellikler taşımaktadır. B. Asafyeva’ya göre: “Müzik eğitiminin en önemli görevi, işitsel becerinin gelişti-
rilmesidir. Bu becerileri (ritim, mesafe, dinamikler, tempo, ses rengi gibi doğal müzikal unsurlar, aynı za-
manda müziğin duygusal içerikleri (doygunluk), müziğinin ifade ve görüntü sembolleri (ses kaydı) rahatça 
anlaşılmasına yardımcı olacaklardır.” Sovyet müzik eğitim sistemi, estetik müzik algısı eğitimini ve öğ-
rencilerin performans (solo ve koro) yeteneklerini geliştirmeyi de amaçlar. Sovyet okulunda müzik eğitim 
programının tüm aşamalarında derste dinleme süresi ve kullanılacak materyaller dikkati çeker. 1920 yılının 
ortalarından başlayan eğitim sistemi, sadece çocuklar için özel olarak yazılmış müzikleri değil, aynı za-
manda halk şarkılarını, Rus, yabancı klasik bestecileri ve Sovyet bestecilerin eserlerini de kullanmaktadır. 

Sovyet müzik pedagojisinin temellerini atan pedagoglar B. Yavorsky, B.  Asafyev.    B.Yavorsky, müzik 
dersinin çeşitlendirilmesi gerekliliğini savunmuşlardır. Böylece koroda şarkı söyletmek, müzik dinlemek, 
basit müzik aletlerini çalmak, ritim (müzikte hareket) ve çocukların kendi müziğini yazması (yaratıcılık) 
gibi aktiviteler oluşturmuşlardır.

II. Dünya Savaşı sonrası Sovyet döneminde ulusal müzik eğitimi kökten bir değişime uğramıştır. 
1966’da SSCB Hükümeti “Ortaokul ders programlarını iyileştirme önlemleri hakkında” başlıklı kararna-
meyi yayınlayarak temel okul sistemini yeniden düzenlemiştir. Müzik dahil tüm derslerin kitaplarının ye-
niden yazılmasına karar verilmiş, müzik eğitiminin amaçları, ilkeleri, içeriği ve yöntemleri tekrar gözden 
geçirilmiştir. Önceki programlarda, dersin işlenişinde ve ders kitabında müzik teorisi esas alınmışken, şarkı 
söyleme ve özellikle solfej, teori, sistematik bir yaklaşım olmadan takip edildiği kanaatine ulaşılmıştır. 
Yenilenmiş sistem ders sürecini müzik dinlemek, kulaktan şarkı söylemek, solfej yapmak, ritim eğitimi, 
enstrüman çalmak gibi kısımlarla ele almıştır. Müzik dinlemek; bütünsel müzik algısını becerilerini ge-
liştirilmesini temeli, Solfej; müziksel işitme gelişimine giden en kısa yol, Ritim eğitimi; ritim duygusunu, 
ritmik işitmeyi, seslerin süresinin temsilini geliştirmesini en uygun geliştirme yolu, Enstrüman Çalma; 
tını hissinin gelişimi, birçok bilgiyi, beceriyi geliştirmesi ve sanatsal olarak icra edilmesi, birlikte çalma-
yı geliştirmesi, performans becerilerini zenginleştirmesi, çalgısal müziğe alıştırması ve öğrencilere çeşitli 
duyguların kazandırılması konularını kapsar. Bu eğitim sisteminde, bütün unsurların birbirleriyle yakın-
dan ilişkilendirilmesi gerekir. Sürekli ve tek bir ya da belli başlı ünitenin “en önemli” olduğuna dair bir 
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yaklaşım sergilenmemesi gerektiği özellikle belirtilir. Müzik dinleme, şarkı söyleme, solfej, ritim eğitimi, 
çalgı çalma eşit derecede çocukların müzik yeteneğini geliştireceği düşünüldüğü için ders sürecinde zaman 
dengesi gözetilmeli, birbirlerine destek olarak verilmelidir. Her bir içerik ayrı ayrı eşit ağırlıklı olmak üzere 
dersten derse değişmesi gerekir. 

Sovyet besteci D. Kabalevsky (1904-1987), Sovyet müzik pedagojisine bazı kavramları getirmiştir. Ço-
cuk müzik kültürünü geliştirme önerisi olarak, müzik dinlemeyi ve dinlediği müzikler hakkında konuşarak 
kendini ifade etmesine dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Kabalevsky, derste koro şeklinde şarkı söyle-
meye büyük önem vermiştir. Pedagojik program sürecinde Kabalevsky’ ye göre dikkat edilecek noktalar 
şunlardır:

1. Manevi ve ahlaki yönelim, 2.Yaşamla iletişim, 3. Müzik yasalarına dayanma (türler, dil, görüntü, stil), 
4. Materyal seçim kriterleri: sanatsal, eğitim değeri, müzikal eser değeri, 5. Bütünsellik, 6. Öğrencilerin 
çeşitli müzikal pratik faaliyetleri dir.

SSCB dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu, müzik pedagojisinde kullanılan programları gelişmiş batı 
ülkeleri normları gözetilerek mevcut programlarını geliştirmiş, birleşik yeni programlarıyla müzik eğitimini 
zenginleştirmiştir. Bu sayede ortaya üç adet program çıkmıştır. Program “Müzik “1-4. Sınıflar (2001-2005), 
Program “Müzik” 5-9. Sınıflar (2004-2005), Programı bütünleştirici ders “Sanat” 8-9. Sınıflar (2006). Daha 
sonra, ikinci defa İlköğretim genel eğitim standartları geliştirilmiş ve 6 Ekim 2009’da onaylanmıştır (Rusya 
Adalet Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde tescil edilmiştir). Temel genel eğitim programı, 17 
Aralık 2010’da onaylanmış, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2011 tarihinde tescil edilmiştir. 
Orta öğretim bütünleşik genel eğitim programı 2015 yıllında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.  Halen 
yürürlükte olan müzik müfredat programının genel amaçları şu aşağıda belirtilmiştir.

Müzik Dersi Öğretim Programı

 Ortaokul 5-8. Sınıflar (Yazarlar: E. D. Kritskaya, G. P. Sergeeva, T. S. Şmagina) 

Programın Amacı: Müzik kültürü aracılığıyla, çocuklarda manevi ve ahlaki bir eğitimin gerçekleşti-
rilmesi.

Eğitim Programın Görevleri ve Yönleri: 

Programın İçeriği: ana içerik satırlarının ve müzik eserlerinin belirtildiği bölümlerdir. Bölümlerin adla-
rı, ders bloğunun, sanatsal ve pedagojik düşüncenin bir ifadesi ve yılın bir öğretim dönemini kapsamaktadır. 

Dersteki Pratik Faaliyetler:

• Müzik dinleme; öğretmenin tanıtımından önce gelmekte, dersin ana problemi ve ana yönlerini oluş-
turmak,

• Çalışma kitaplarında müzikal izlenim günlükleri, denemeler, görevler ve testlerde yaratıcılık yönle-
rinin geliştirilmesi,

• Koroda ve solo olarak şarkı söyleme. 

Disiplinler Arası Çalışmalar: Müzik yoluyla edebiyat, güzel sanatlar (Portre, manzara; müzik ve resim 
için genel kavramlar: mekân, kontrast, nüans vs.), tarih, dünya literatürü, Rus Dili, doğa bilimleri, coğraf-
ya gibi disiplinler ile bağlantı ve ortak noktalar ile etkileşim kurulması.

Programın uygulanması hem sınıfta hem de derslik dışında gerçekleştirilmektedir. Derslik dışında, ders 
farklı biçimde olabilmektir: ders-seyahat, ders-yürüyüş, ders-gezi, ders-konuşma, ders-rol oynama, ders-ti-
yatro, ders-konser gibi. Eğitim faaliyetlerinin organizasyon şekilleri ise: bireysel; iki kişilik, küçük grup; 
bütün sınıf şeklindedir. 

Öğretim yöntemleri temel öğretim yöntemleri ve özel müzik eğitim ve öğretim yöntemleri olarak iki 
gruba ayrılır. Temel Öğretim Yöntemleri: problem araştırma, konu araştırma, yaratıcı (sanatsal), eğitici 
diyalog yöntemi, görsel (örnekleme, gösteri, sunum), ve oyun şeklindedir. Özel Öğretim Yöntemleri: solo ve 
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koro içerisinde şarkı söyleme becerilerinin geliştirilmesi, çalgısal müzik yapma becerilerinin geliştirilmesi, 
ilköğretim solfej okuma becerileri, öğrencinin aktifleşmesi nin sağlanmasıdır.

Değerlendirme şekilleri: sınav, pratik çalışma, tasarım çalışması olarak görülür. Değerlendirme tipleri: 
tematik sınav ve performans ve gösteri sınavı şeklindedir.

Rusya Federasyonu eğitim kurumları temel müfredatına göre, ders süresi 5. Sınıf: haftada 1 saat oranın-
da 34 saat; 6.Sınıf: haftada 1 saat oranında 34 saat; 7. Sınıf: haftada 1 saat oranında 35 saat; 8. Sınıf: haftada 
1 saat oranında 35 saattir. Bu nedenle, tematik planlamaya göre, 5-8. Sınıflardan toplam önerilen öğrenme 
süresi 138 saattir.

Müzik Dersi Çalışma Programları  

Çalışma programı, Federal Devlet Eğitim Standardı olarak 12.17.2010-No. 1897 sayı ve tarihli Rusya 
Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı emriyle onaylanmıştır. Bu çalışma programı, öğretim seti ile bir-
likte verilmektedir. Bunlar, bir ders kitabı, çalışma defteri, görsel ve işitsel müzik materyali, öğretmen için 
yardımcı metot kitabı ve diğer yardımcı literatür kaynaklardan oluşmaktadır.

Programda yer alan öğrenci müzikal ve pratik etkinlik türleri: Şarkı söylemek (koro içerisinde ya 
da solo); Enstrümantal müzik icrası, tonal farkındalık ve müzikal ritmik hareketler; Doğaçlamalar, ko-
nuşarak, şarkı söyleyerek, ritimle, hareketle, sanatsal icralar üretmek; Yaratıcı ödevler (kitap ve çalışma 
defterlerinde), Araştırma projeleri (6-7. Sınıflar için).

Müzik dersi öğretim yöntemleri: Sanatsal, ahlaki ve estetik müzik bilgisini kullanma, ton bulmayı ve 
müzik türlerini anlaşılır şekilde kullanma, derste duygusal dramaturgi kullanma, “müzik kompozisyonla-
rı” yaratma, perspektif ve retrospektifler görmeyi sağlama, Sanatsal bağlamda “müziğin ötesine geçme”, 
benzerlik ve farklılıkları kavratma. 

Yardımcı malzemeler: Ders kitabı, Çalışma (Yaratıcı) Defter: Farklı türde ödevler, Müzikal kompozis-
yonların tonlama, figüratif, tür özelliklerinin belirlenmesi, müzik yasalarının birleştirilmesi, temel kavram-
lar (tonlama niteliği, türler, stil, dil vb.), sanat eserlerinin seçimi ve müzik ile uyumlu, konser, yarışma, afiş, 
libretto, özgün besteler ve müzisyenler için programlar geliştirme, doğaçlamalar (vokal, ritmik, vb.), favori 
müzik eserlerinin temaları üzerine çizim. Seçilmiş Eserler: Öğretmene hitap eder ve şunları içerir: Ders 
kitaplarında ve defterlerden müzik eserleri ve ilave müzikler, büyük türlerin eserlerinden fragmanlar, şarkı 
repertuvarı (Çalgısal ve vokal kompozisyonların temaları dahil olmak üzere modern bestecilerin şarkıları).  
Sesli-Görüntü Eserler (ses kasetleri ve CD) Öğretmene hitap eder ve şunları içerir: Ders kitaplarından ve 
defterlerden müzikal çalışmalar, yerli ve yabancı sanatçıların kayıtları, modern yapıda klasik eserler, eser-
lerin listesi, bağlantılar. Öğretmen materyali olan, Metot kitabı: dönemlik tematik planlama, müzik dersi 
örnek senaryolarının seçimi; bilgi sunma yöntemleri ve teknikleri, öğretmenler için kültürel, müzikolojik, 
tarihi nitelikli bilgiler, öğrenciler için soru ve görevleri içerir.

Planlanan öğrenme kazanımları: Müzik sanatının öğrenimin sonucu olarak, mezun öğrencilerde ente-
lektüel, duygusal, sanatsal zevkler geliştirilecek ve müzikal, kültürel anlamlar genişletilecektir. 

“Müzik” Dersinin Kişisel, Disiplinler Arası ve Konu Kazanımları.

Kişisel kazanımlar: Öğrencilerin dönem sonunda “Müzik Dersi” ile ilgili yeterli bir şekilde kendilerini 
psikolojik ve duygusal olarak ifade edebilmesi.

 5. Sınıf:

• Rusya ve Rus halkındaki gurur duyguları,

• Manevi, ahlaki ve etik duyguların gelişimi, duygusal duyarlılık, 

• Müziğin yaşamdaki yeri, kişisel ve değerli yargıların beyanı,

• Bir müzik parçasına duygusal tepki ve kişinin izleniminin ifadesi,

• Edinilen bilgiye dayalı müziğin neyi ifade ettiğine yönelik açıklama.
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 6. Sınıf: 

• Memleketi, Rus halkı ve Rusya tarihi ile gurur duymak,

• Etnik ve ulusal kimlikleri hakkında farkındalık,

• Halk kültürü, vatan sevgisi, Rusya halklarının kültürel mirasının ve insanlığın temelleri hakkında 
bilgi, 

• Öğrenme ve bilişsel motivasyon, hazırlıklı olma ve kendini geliştirme, kendi bireysel öğrenmesine 
yönelik karşı sorumluluk bilinci.

• Farklı insanların ve kültürlerin görüşüne, tarihine saygılı tutum.

7. Sınıf:

• Halk kültürü, vatan sevgisi, Rusya halklarının kültürel mirasının temelleri ve insanlık bilgisi,

• Çokuluslu Rus toplumunun geleneksel değerlerinin özümsenmesi,

• Bölgesel ve etno-kültürel özellikler göz önüne alınarak, okulun kamusal yaşamına yaş yeterlilikleri 
dahilinde katılım,

• Hayatın değerinin anlaşılması ve çevreye karşı sorumlu, saygılı bir tutuma duyulan ihtiyacın tanın-
ması. 

8. Sınıf:

• Rus sivil kimliğinin temellerinin oluşturulması, anavatanı, Rus halkı ve Rusya tarihi ile gurur duy-
ma, yerli müzik kültürünün en yüksek örneklerine hâkim olma, etnik ve ulusal kimliklerinin bilincin-
de olma, küresel müzik sürecinde önemini anlama.

• Eğitim-öğretim faaliyetleri için motivasyonun arttırılması ve müzikle yaşam arasındaki bağlantı ve 
ilişkilerin açıklanması, öğrenmenin kişisel anlamının oluşturulması, müzik yoluyla hayatı anlama 
ve müziğin insan üzerindeki etkisinin çeşitli biçimlerinin geliştirilmesi.

Disiplinler Arası Kazanımlar: Öğrencilerin bilişsel ve pratik etkinliklerinde ortaya çıkan evrensel eği-
tim biçimlerinin seviyesini tanımlar.

 5. Sınıf:

• Farklı bilgi kaynaklarıyla çalışmalar,

• Müzikal ve yaratıcı yetenekleriyle pozitif öz saygı şeklinde bir bakış açısı oluşturmak,

• Bireysel müzik deneyiminin geliştirilmesi.

6. Sınıf:

• Bilişsel amaç ve çıkarların geliştirilmesine dayanan bağımsız olarak yeni öğrenme hedefleri belir-
leme becerisi,

• Hedeflere ulaşma yollarını bağımsız olarak planlayabilme, bilinçli olarak eğitim ve bilişsel görev-
leri çözmenin etkili yollarını seçme yeteneği.

7. Sınıf: 

• Çeşitli iletişim sorunlarını çözmek için konuşma araçlarının yeterli kullanımı, 

• Sözlü ve yazılı konuşmaya sahip olmak, okunan metnin içeriğini seçici olarak sunmak, 

• Eğitsel ve bilişsel görevleri çözmek için model, planın işaret ve sembollerini oluşturma, uygulama 
ve dönüştürme becerisi.
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8. Sınıf: 

• Sanatsal bir fenomenin bütünlüğünün temeli için bir araştırma, tüm parçaların bir derlemesi olarak 
sentez yapma,

• Çeşitli arama yöntemlerini (referans kaynaklarında ve internet ortamında) kullanarak, konunun 
iletişimsel ve bilişsel içeriğine ve teknolojilerine uygun olarak bilgi toplama, işleme, analiz etme, 
organize etme, iletme ve yorumlama.

Konu Kazanımları: Genel eğitimin bir sonraki aşamasında başarılı öğrenmeyi sağlaması.

 5. Sınıf: 

• Müzik ve edebiyatın çok taraflı bağlantılarının belirlenmesi,

• Yerel topraklara sevgi ve saygı eğitimi, çeşitli edebi kaynaklara dayanarak oluşturulan enstrüman-
tal müzik ve vokal eserleriyle tanışmak.

6. Sınıf:

• Öğrencinin genel müzikal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak müzik kültürünün temellerinin 
oluşturulması,

• Müziğin bireysel ruhsal gelişim, sosyalleşme, kişisel eğitim, dünya kültürünün gelişiminde müziğin 
bireysel bir insan ve toplum hayatındaki rolünün müzikle iletişim ihtiyacının oluşturulması, 

• Okul çocuklarının genel müzik becerilerinin (müzikal hafıza ve işitme) yanı sıra figüratif ve ilişkisel 
düşünme, hayal gücü ve yaratıcılığın geliştirilmesi. 

7. Sınıf:

• Müzik sanatının etkileyici imkânları hakkında bilgiyi derinleştirmek,

• Rus ve yabancı bestecilerin müzikal kompozisyonlarının karşılaştırılması,

• Yaşam türleri ve halk müziği kaynakları hakkındaki fikirlerin genişletilmesi. 

8. Sınıf: 

• İnsan hayatında müziğin manevi ve ahlaki rolü hakkında fikirler geliştirme,

• Ulusun müzikal geleneklerinin değeri,

• Müzik kültürünün temelleri, sanatsal lezzet, müzik sanatına ilgi ve müzikal etkinlik.

Dersin içeriğinin konu başlıkları şu şekildedir: 

“Bir sanat biçimi olarak müzik” Müziğin temelleri: uluslararası şekilli, tür, stil. Müzikte sanatsal fi-
kirlerin sesi ve anlamının odak noktası olarak tonlama. Vokal müzik, senfonik müzik ve tiyatro müziği; 
vokal-enstrümantal, enstrümantal oda müziği.

“Müzik imgesi ve müzikal drama”, Müzik dilin evrenselliği. Müzikal görüntülerin hayati içeriği, özel-
likleri ve yapıları, ara bağlantı ve gelişme. Lirik, dramatik, romantik ve kahramanca görüntüler vb.

“Modern dünyada müzik: gelenekler ve yenilikler.” Halkın genel kültürünün bir parçası olarak halk 
müziği. Farklı ülkelerin müzikal folkloru: kökenleri ve tonlama özgünlüğü, geleneksel tören örnekleri. Rus 
halk müziği: şarkı ve enstrümantal yaratıcılık (karakteristik özellikler, ana türler, temalar, görüntüler). 

Çalışma programının içeriği, ana içeriğin açıklaması ile birlikte: İçerik, sanatsal ve pedagojik fikirle 
dolu olan yarım yılın eğitim konularını açıklamaktadır. Müzik dersinin içeriğinin temeli, Rus ve yabancı 
klasik müziği temsil eden müzik eserlerinin kullanılmasıdır.

Program için müzikal materyal seçimi için kriterler: Kabalevsky temelli, pedagojik içerikli bilimsel ve 
metodolojik olarak sunulmaktadır;
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5 sınıfı: Bölüm 1. “Müzik ve edebiyat” (16 saat)  

              Bölüm 2. “Müzik ve Güzel Sanatlar” (18 saat)

6 sınıfı: Bölüm 1. “Vokal ve çalgı müziği görüntüleri dünyası” (16 saat) 

                 Bölüm 2. “Oda ve senfonik müzik dünyası görüntüleri” (18 saat)

7 sınıf: Bölüm 1. “Dramatik müzik sanatının özellikleri” (16 saat)

               Bölüm 2. “Müzik kültürünün ana yönleri.” (19 saat)

 8 sınıf: Bölüm 1. “Klasik ve modern” (16 saat) 

             Bölüm 2. “Müzikte gelenekler ve yenilikler” (19 saat).

Ders planlama örneği dönem konusu, konunun alt problemleri, kazanımlar ve açıklamaları kap-
samaktadır. Aşağıda 5. sınıf örnek bir ders içeriği verilmiştir. 

Bölüm 1. “Müzik ve edebiyat” (16 saat)
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Sonuç:

1966’ da Kabalievsky’ nin müzik eğitimi anlayışıyla yeniden yapılanan Rus müzik eğitimi gü-
nümüzde gelişimine devam etmektedir. Bireysel çok yönlü gelişimi ön planda tutan hali hazırda 
yürürlükte olan program, birçok yönüyle dikkat çekmektedir. Öğrencilere neredeyse tüm eğitim 
programı boyunca dinleme kültürü ve bilincinin verilmesi programın en dikkat çekici özelliklerin-
den biri, disiplinler ile olan iletişim ve bağlantı yollarının ilişkilendirilmesi, öğrencilerin duygusal 
ve ahlaki gelişimlerinin sağlanması programın temel unsurlarıdır. Programın verilen görevler ile 
öğrencilere sorumluluk bilincinin benimsetilmesi, koro içerisinde ve solo olarak şarkı söyletme, 
çalgı performansları yoluyla kendini ifade edebilme, birliktelik ve takım çalışmasına uyum sağ-
lama bilinci gibi davranışları gözettiği de görülmektedir. Bu yönleriyle Rusya müzik eğitimi 
programı genel özellikleri ortaya çıkmaktadır.

Kaynakça:
 E.D. Kritskaya, G.P. Sergeeva, T.S. Shmagina, (2015), “Müzik” Eğitim kurumu için bir ders kitabı, 5 Sınıf, Moskova: 

Eğitim Aydınlanma yayınevi. 

E.D. Kritskaya, G.P.Sergeeva, T.S. Shmagina,(2014),  “Müzik” programı, 5-7. Sınıf, Moskova: Eğitim Aydınlanma 
yayınevi.

E.D.Kritskaya, G.P. Sergeeva, T. S. Shmagina,(2017) ,Müzik Çalışma Programı 5-6 sınıf, Moskova: Eğitim Aydın-
lanma yayınevi.

G.P.Sergeeva, E.D.Kritskaya, I.E. Kashekova, (2016).  Çalışma programlarının toplanması Müzik. 5-8. Sınıflar.

 G.P.Sergeeva, E.D.Kritskaya,(2015). “Müzik” Eğitim kurumları için ders kitabı, 6 sınıf, Moskova:  Eğitim Aydınlan-
ma yayınevi 

O. A. Apraksina (1990) Müzik Eğitiminin Tarihçesi, Moskova: Eğitim Aydınlanma yayınevi. 
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V.V. BORİSOVSKY VE SOVYET VİYOLA OKULU

Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Natalya Kırca 

ÖZET
V.V. Borisovsky (1900-1972) viyola sanatçısı, yetenekli bir müzisyen, ünlü öğretmen, Sovyet viyola 

okulunun kurucusudur. Konservatuarda bir kemancı olarak çalışmaya başlamış, ancak daha sonra viyola 
sınıfına geçip Vladimir Bakaleynikov’un öğrencisi olmuştur. İlk olarak, Borisovsky, 1922 yılında konser 
hayatına solist viyolacı olarak başlamış, daha sonra viol d’amur solisti olarak devam etmiştir. Borisovsky, 
viyolanın solo enstrüman olarak gelişimine ve onaylanmasına çok çaba ve emek harcamıştır. Sovyet ve 
diğer yabancı bestecilerin birçok eserini düzenleyip yorumlayan, aynı zamanda ilk seslendiren icracısı 
olup; bu eserlerin editörlüğüne de oldukça emek harcamış ve dünya viyola repertuvarına kazandırmıştır. 
Borisovsky 1925 yılında Moskova Konservatuarında viyola sınıf öğretmeni,1935 yılında Profesör, hemen 
ardından yeni açılan viyola ve arp bölümünün başkanı olmuştur. R.Barshay, F.Druzhinin, G. Matrosova, Y. 
Bashmet dahil olmak üzere birçok sanatçı, solist ve viyola eğitimcisi yetiştirmiştir. 

Çalışmada, V.V. Borisovsky’nin hayatı ve viyolanın solo enstrüman olarak gelişimine katkısı anlatıl-
maktadır ve 250’ye yakın eserin transkripsiyonu ve kataloglanması konuları tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: V.V.Borisovsky, Viyola, Sovyet Viyola Okulu, Viyola Repertuvarı.

V.V. BORISOVSKY AND SOVIET VIOLA SCHOOL

ABSTRACT
V.V. Borisovsky (1900-1972) is a viola artist, a talented musician, famous teacher, founder of the Soviet 

viola school. He started to work as a violinist at the conservatory, but later moved to viola and became a 
student of Vladimir Bakaleynikov. Firstly, Borisovsky started his concert life as a soloist violist in 1922, 
and then continued as viol d’amur soloist. Borisovsky has put a lot of effort into the development and con-
furming of viola as a solo instrument. He was also the first performer to edit and interpret many works of 
Soviet and other foreign composers, and he spent much effort on the editing of these works and brought 
them into the world viola repertoire.  Borisovsky became a viola class teacher at the Moscow Conserva-
tory in 1925, a professor in 1935, and subsequently became a head of the newly opened viola and harp 
department. He has trained many artists, soloists and viola educators including R.Barshay, F.Druzhinin, G. 
Matrosova, Y. Bashmet.

In the study, V.V. Borisovsky’s life and his contribution to the development of viola as a solo instrument 
are explained and transcription and cataloging of 250 works are discussed.

Key words: V.V.Borisovsky, Viola, Soviet Viola School, Viola Repertory.

GİRİŞ:
Bir bestecilik veya performans okulunun oluşumu, genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada 

teknik bakımdan bir temelin atılması, sonrasında eğitim süreçlerinin geliştirilmesi ve en son olarak, tüm 
yaratı, deneyim ve üretim çıktılarının ortaya konulmasını kapsamaktadır. Yirminci yüzyıl Sovyet viyola 
okulunun oluşumu ve gelişimi, seçkin müzisyenler tarafından ortaya çıkmıştır. Vadim Borisovsk ile temeli 
atılmış, öğrencisi olan Fedor Drujinin bu ekolü genişletmiş ve en son olarak ta Yuri Bashmet birçok alanda 
yaratıcı faaliyetler ile ulusal viyola okulunun gelişimini zirveye taşımıştır.
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Şekil 1. V.V.Borisovsky (19001972).

V.V. Borisovsky (1900-1972) viyola sanatçısı, yetenekli bir müzisyen, ünlü öğretmen, Sovyet viyola 
okulunun kurucusudur. 1925 yılında Moskova Konservatuarında viyola sınıf öğretmeni,1935 yılında Pro-
fesör, hemen ardından yeni açılan viyola ve arp bölümünün başkanı olmuştur. Konservatuarda, M.I. Press, 
sonra R. Pollack ve I.V. Rıvkind öğretmenleri ile birlikte keman çalışmış, ancak daha sonra viyola sınıfına 
geçip viyola öğrencisi olmuştur. İlk olarak 1922 yılında konser hayatına solist viyolacı olarak başlamış, 
daha sonra viole damur solisti olarak devam etmiştir. Özel viyola öğretmeni Vladimir Bakaleynikov ile 
viyolaya ilk adımını atmıştır. Viyoladaki performansı onu daha da büyülemiş ve hayatının sonuna kadar 
keman yerine, viyolayı tercih etmesini sağlayarak çeşitli topluluklarda icra etmeye devam etmiştir.

Sanatsal Üretim Süreci

‘Kapalı ağız’ olarak betimlenen ve bir orkestra çalgısı olarak kabul edilen viyolayı koyu sesinin aksine, 
tamamen yeni bir tını ile büyüleyici bir konser sazı olarak tanıtmak istemiştir. Bu amaçla, Sovyet ve diğer 
yabancı bestecilerin birçok eserinin gerek kendi düzenlemesi ile yorumlayan gerekse ilk seslendiren icracı 
olup, bu eserlerin de editörlüğüne ve düzeltmelerine oldukça emek harcamış, 20. Yy ’ın ortalarında V. Alt-
man ile birlikte viyola repertuvarı mirasında en önemli kabulü görecek 250 civarında eserin transkripsiyo-
nunu yapmış ve kataloglamıştır. 

Kataloğunun ilk bölümünde viyola solo, viyola düet, viyola ve herhangi bir enstrüman, viyola ve diğer 
iki enstrüman, viyola eşliğinde üç, dört, beş ya da altı enstrümanlı gruplar ve orkestra eşliğinde viyola eser-
leri yer alır. Bu bölümün sonunda orkestra eşliğinde viyola soloları, orkestra eşliğinde diğer enstrümanlar 
ile birlikte viyola soloları, vokal ve viyola düet çalışmaları sunulmaktadır. Kataloğun ikinci bölümünde, 
viyola d’amur için solo eskizleri, etütler, viyola d’amur ve çeşitli enstrüman gruplarından oluşan viyola 
d’amur-çembalo eşliğinde parçalar, orkestra, vokal ve viyola solo içeren eserler vardır. Kataloğun en küçük 
olan üçüncü bölümünde ise Syntagma Musicum M. Pretorius (1615-1619) ‘dan, Die Bratsche dergisindeki 
(1929-1930) viyola ve viyola d’amur hakkındaki yayınlanmış makaleler bulunur.

“Düzenleme” kavramı, Latince “Redactus” (sıraya dizmek) kelimesinden gelmektedir. Düzenleme veya 
transkript belirli normlar oluşturularak okuyucunun algılamasına en uygun hale getirmeyi amaçlamakta-
dır. Kaynak metin belli değişikliklere uğramakla beraber başka bir versiyon olarak ortaya çıksa da orijinal 
kompozisyonda besteci tarafından ortaya konan anlayış korunmaktadır. Klimova (2013), eserlerin kayna-
ğına ve yakınlık derecelerine bakarak Borisovsky’nin düzenleme çalışmalarını üç kategoriye ayırır. Birinci 
kategoride kaynak eser ve transkript eser olabildiğince birbirine yakındır. Aranjman olarak adlandırılan bu 
tür kompozisyonlarda farklılıklar çok az ve esas olarak çalgı tınısı ile ilgilidir. Genel olarak melodik çiz-
giyi ve eserin karakteristik yapısını etkilememektedir. 1940’ta yayımlanan K.V. Zelter Viyola ve Orkestra 
Konçertosu (Es-Dur) bu konuya ilk ve açıklayıcı bir örnek kabul gösterilebilir. Bu kategoriye ayrıca, K. M. 
Weber orkestra eşliğinde viyola için varyasyonları, F.V. Rust Sol majör ve Fa majör sonatlar, I. E Handos-
hkin konçerto, orkestra eşliğiyle viyola ve kontrbas için Senfoni Konçertosu girmektedir. Borisovsky’nin, 
viyola d’amur için ilk editörlük düzenlemesi olan A. Vivaldi Re majör konçertosudur. 
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Şekil 2. Viola D’amur Performansı.

Bununla birlikte, editörlü çalışmalarda Borisovsky, kişisel kompozisyon becerisini bir müzisyen olarak 
göstermiş ve eserlere maksimum düzeyde sanatsal özgürlük katmış, teknik ve müzikal müdahalelerle eserin 
çalgısal dinamiklerini ortaya çıkartmıştır. Bu durumda, M.I. Glinka’nın viyola için piyano eşlikli “Bitiri-
lemeyen Sonat’ının sadece editörlüğünü yapmamış, aynı zamanda bestecinin fikirlerini içeren notlarını 
inceleyerek bitmemiş son bölümü oldukça da etkileyici sayılacak bir şekilde yazmıştır. Artamonova (2015), 
Glinka, bu sonatı 1825’te bestelemeye başladığını, 1828 yılında Rondo bölümünü bitirmeyerek bıraktığını 
ve ilk eskizlerinde piano ve viyola partilerinin çok sayıda düzeltmeleri olduğundan bahsetmiştir.

Şekil 3. İlk eskiz örneği
İkinci eskiz örneğinde piyano partisini yazılmamış, sadece viyola partisi tamamlanmıştır.

Şekil 4. İkinci eskiz örneği.
1850 yılında Glinka ilk eskiz örneklerini kullanarak yeniden birçok düzeltme bulan üçüncü eskizi (Şekil 

5) yazmıştır. Eseri “Sonata” olarak adlandırmıştır. Bazı ritmik hataları, çelişkili artikülasyon ve ifade işaret-
lerini eserde göz ardı ettiği de görülmektedir. Esere 1857 yılında keman partisini eklenmiştir.
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Şekil 5. Keman partili eskiz örneği.
Borisovsky’nin düzenleme çalışmaları ilk kez 1932’de Moskova’da Muzgiz ile Wien ve Leipzig’de 

Universal Edition tarafından hazırlanan ortak bir kitapta yayınlanmıştır. Daha sonra 1947, 1949, 1958, 
1977 ve 2000 yıllarında Muzyka Yayınevi tarafından yenilenerek yayınlanmaya devam etmiştir.  

Şekil 6. Borisovsky’nin düzeltme örneği.
İkinci kategoride kaynak ve transkript eser arasında daha uzak bağlantılar görülmektedir. Aslında Bo-

risovsky’nin transkript çalışmaları çoğu bu kategoriye dahil edilebilir. Çalışmalarında, “Ay Işığı”, “Keten 
Saçlı Bir Kız” K. Debussy, “Pavana”, “Kamelka’da” P. I. Çaykovski, S.V. Prokofiev bale “Romeo ve Juliet”, 
özellikle “Minuet”, “Mercusio’nun Ölümü” ve daha birçok düzenlemede böyle bir sistem görülmektedir. 

Üçüncü kategoride ise kaynak ve transkript eser arasında pek fazla ortak noktanın olmadığı görülmek-
tedir. Eserin sadece melodinin dokusunu değil, aynı zamanda kaynak eserin kompozisyon anlayışını önem-
li ölçüde değiştirmektedir. Bu eser türleri “Fantezi” ve “Parafraz” (Açıklama) olarak adlandırılmaktadır. 
Borisovsky, çalışmalarında terminolojik açıdan “fantezi” ve “açıklama” gibi isimleri kullanmamış, ancak 
benzer özelliklere sahip bir dizi transkript eserler üretmiştir. Bunların arasında, S. Prokofiev “Romeo ve 
Juliet” süitten bazıları “Juliet Kız”, “Balkondaki Sahne”, “Karnaval” küçük parçalar, “Temalar ve Çeşitle-
meler”, A. Griboedov “Vals” , B. Dvarionas “Çeşitlemeler”, F. Liszt “Unutulmuş romans” vb. sayılabilir.  
Bu gruba, Borisovsky’nin haklı olarak kendi bestesi olduğu düşünülen Fransız melodileri “Gülün Şarkısı”, 
piyano eşliğinde vokal ve viyola d’amur düeti Romanesk adlı eser, dört viyola, arp, kontrbas ve perküsyon 
için Fransız dans süitleri girmektedir.

Borisovsky 1912-1914 yılları arasında İtalya’da kalmış ve kendi isteği ile “Org” çalmayı öğrenmiştir. 
Yıllar sonra Org’a olan bu ilgi ve bilgisi sayesinde Bach’ın Org eserlerini, viyola ile düzenlemiştir. Bunlar-
dan biri, org için az bilinen “Pedal Çalışması”dır.  Birçok egzersizinde, sol el teknikleri, parmak açmaları 
ile yüksek pozisyonlarında çalma, sağ el teknikleri, legato ve detaşe kombinasyonlarını kullanmıştır.
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Şekil 7. Egzersiz Örneği.

Performans Süreci
Borisovsky, kendisine S.N. Vasilenko tarafından adanan Sonata, A. A Gigerova Süiti, Z. A. Levina “Mü-

zik Şiirleri” eserlerinin ilk icra edilen sanatçısıdır. 1923 yılında Borisovsky viyola sanatçısı olarak Moskova 
Konservatuvarında yeni oluşturulan “Beethoven Yaylı Dörtlüsü” ne katılmıştır.  

Şekil 8. 1927’de Beethoven Dörtlüsü: Sergey Shirinsky (Viyolonsel), Vasily Shirinsky (2. Keman), Va-
dim Borisovsky (Viyola), Dmitry Tsyganov (1. Keman)

1923’ ten 1971’ e kadar Borisovsky, ekibin çalışmasıyla ilgili performanslara, turlara ve diğer etkinlikle-
re ait “Dörtlü Çalışma Dergisi” ni yönetmiştir. Beethoven Yaylı Çalgılar Dörtlüsü üyesi olan Borisovsky’nin 
diskografisi (müzik arşivi) çok geniştir ve 150’den fazla ses kaydı çalışması içermektedir. Bu diskografi 
Beethoven, Haydn, Mozart, Schubert, Ravel, Chalinson, Berg, Hindemith ve Glinka, Rachmaninov, Mas-
kovsky, Prokofiev, Shostakovich gibi bestecileri kapsamaktadır. Beethoven Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Shos-
takovich ile birlikte sanatsal bir iş birliği de yapmıştır. Ayrıca Shostakovich bu kuartetin her bir sanatçına 
farklı bir eser armağan etmiştir.     Viyola sanatçına 13. Yaylı Kuvarteti armağan etmesi dikkat çekmektedir.

Vadim Vasilievich’in öğrencisi Fyodor Drujinin onun hakkında şunları söyler: “Borisovsky’nin inanıl-
maz güçlü ve güzel viyola sesini vardır. En büyük Gasparo de Salo’un enstrümanını çalmıştır. Bestecilerin 
ve özellikle de D. D. Shostakovich’in viyola için yeni bir müzik tavır yaratmasına neden olmuştur. Quartet 
içinde artık önemli tematik ve figüratif partiler   taşınmakta olup başka hiçbir çalgılarıyla değiştirme-
yebilmektedir.” (Shevtsova, 2017). Borisovsky, viyolanın tını özelliklerini kaybetmemesi şartıyla, rahat   
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çalabilecek ve küçük olmayan bir enstrüman arayışına girmiş, akustik açıdan doğru oranlara daha yakın, 
büyük boyutlu viyolaları tasarlayan kemancı Timofei Podgorny’e bu çalgıyı üretme isteğini iletmiştir. 1936 
yılına kadar Borisovsky, Apollon adıyla adlandırılan, Podgorny ait bu viyolayı çalmıştır. Daha sonra daha 
da büyük boyutta, 470 mm. ye yakın, Gasparo da Salo’un (Gasparo Bertolotti) enstrümanını edinmiştir. Bu 
viyola, 1960’ larda kabul edilen dünya standardı boyut oranından 50 mm daha büyük, daha derin ve parlak 
bir sese sahiptir. Ponatovsky(1975) 

Borisovsky, Küçük Moskova Devlet Operası orkestrasında, Küçük Moskova Tiyatrosu orkestrasında 
viyola çalmış ve aynı zamanda Bolşoy Tiyatrosu orkestrasında grubun baş icracısı olarak çalışmıştır. A.B. 
Goldenweiser, K.N. Igumnov   S. E. Feinberg, E. A. Bekman-Shcherbina, L. N. Oborin   gibi birçok ünlü 
müzisyenle sahne almıştır.

 Şekil 9. Gasparo da Salo’nun ürettiği viyola.
Pedagojik Süreç

Borisovsky genç yaşında konservatuvara toplu ders şeklinde viyola öğretmek için davet edilmiştir. Bu 
ders sadece kemancılara başka bir enstrüman disiplinini tanıtmayı içeren bir yapıdadır. Eğitimin ilk yılının 
sonunda, iki kemancı viyola üzerinde profesyonel olarak çalışmak istemiştir. Borisovsky’nin etkisi altında F. 
Abramenkov, P. Strasburger ve E. Strahov viyola sanatçısı olmuştur. V.V. Borisovsky, tam teşekküllü bir vi-
yola sınıfının ardından Moskova Konservatuarı’ndaki bağımsız viyola ve oda bölümünün kurucusudur. Çay-
kovski Moskova Konservatuarında 47 yıldan fazla bir süredir çalışmakta olan Borisovsky, viyola çalgısının 
yaklaşımını önemli ölçüde değiştirmiş, bağımsızlık ve sanatsal önem kazandırarak, ilk kez bestecilerin ve 
dinleyicilerin solo enstrüman olarak viyola çalmalarına dikkat çekmiştir. Bu dönemdeki bir düşünce olarak; 
başarısız kemancıların viyolayı tercih ettikleri düşünüldüğü için besteciler bu çalgıya yönelik pek fazla eser 
üretmediklerinden dolayı Borisovsky, eğitim-öğretim sürecinde viyola repertuarının çok sınırlı olmasını bü-
yük bir sorun olarak fark etmiştir. Hem konser programlarını hem de öğrencilerin bireysel performanslarını 
planlamış çoğunlukla kendi yaptığı transkript ve düzenleme eserler ile gerçekleştirmiştir. Keman için yazılan 
eserleri beş aralık aşağı aktarmamış, viyolanın sesini fakirleştirmemek için de orijinal anahtarı ve oktav to-
nunu sürdürmeyi bırakmıştır. Viyola repertuarını yenileme görevini üstlenen sanatçı, viyola için kayıp veya 
bilinmeyen eserleri de ortaya çıkarmaya çalışmıştır. İ. İ. Boguslavsky, R. Barshay, G. Matrosova, E. U. Stok-
litskaya, Y. Bashmet, dahil olmak üzere birçok sanatçı, solist ve viyola eğitimcisi yetiştirmiştir.
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YAPAY ZEKÂNIN SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

RESEARCH ON THE EFFECT OF ARTİFİCİAL INTELLİGENCE ON 
ART AND DESİGN EDUCATİON

Deniz BABİLİK 1, Betül GÜZEL2 , Cemre ASLAN3, Merve KARAOĞLU CAN4 

Özet
Sanat ve tasarımın önemli unsurlarından biri olan idea, oluşum sürecinde bir tasarı senaryosuyla başlar.  

Tasarının ortaya çıkış sürecinde bir veya daha fazla problem için çözüm yöntemleri geliştirilmeye çalışılır. 
Teknolojinin ilerlemesi ile çözüme ulaşabilmek adına kullanılan yöntemler, sürekli olarak değişkenlik gös-
terir. Bu alternatifler arasından bilgiyi temel alan yaklaşımlar, tasarım işleminin niteliksel yapısına uyum 
sağlamış ve bu alandaki problemlerin çözümü için uygun zemini hazırlamış olur. Günümüz teknolojisiyle 
tasarım sürecinin hız kazanması ve insan gözünün göremediği birçok alternatif çözümler için yapay zekâ 
sistemi oluşturulmuştur. Yapay zekâ teknolojileri, insan zekâsına özgü algılama, öğrenme, düşünme, fikir 
yürütme, sorun çözme ve karar verme gibi bilişsel fonksiyonları ve otonom davranışları sergileyen bir işle-
tim sistemidir. Yapay zekâ, insan tarafından oluşturulan bir bilinçtir. Bilinç düşünür, hayal eder, etkilenir ve 
üretir. Yapay zekâ, bir insanın sahip olduğu ressam, müzisyen, şair ve senaristlik mesleğini taklit edebilir 
ve bu alanlarda çalışmalar üretebilir. 

Yapay zekanın, gelecekte insan yaşamının neredeyse her yerinde var olacağı söylenebilir.  Sanat ve ta-
sarım alanında var olan yapay zekâ, insanların yapabildikleri ve düşleyebildikleri eserleri üretmektedir. Ör-
neğin yapay zeka, sonuca ulaştırılamayan bir fotoğrafı, programlarla tamamlayabilmektedir. Ayrıca yapay 
zeka arayüz, web tasarımları ve daha önceden kodlama yoluyla belleğine kopyaladığı müzikleri ve senar-
yoları inceleyerek, yeni bir eser oluşturabilmektedir. Benzer bir şekilde insanda var olan hayal gücünü taklit 
edip yeniden bir eser ortaya çıkartabilmektedir. Yapay zekâ sisteminde var olan yapay sinir ağları, yani 
Deep Dream (Derin Düş), düşünmekten ziyade düşleyebilen bir algoritma olarak sanat ve tasarım alanında 
var olduğunu kanıtlamıştır. Bu araştırmada, bilgi temeline oturan bir yaklaşım tarzı olan yapay zekânın 
sanat ve tasarım alanındaki yeri ve bu alanlarda aktarılan bilgilerin eğitim sitemine etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Sanat, Tasarım, Algoritma, Deep Dream.

Abstract
As one of the important considerations of art and design, idea starts with a draft scenario in process of 

formation.  Effort is made to develop solution methods for at least one problem during the appearance of the 
draft. Those methods used for reaching a solution continuously vary with the advancement in technology. 
Among these alternatives, the knowledge-based approaches will harmonize with the characteristic nature 
of the design process and provide a ground for the solution of problems in this area. Artificial intelligence 
system was created for the acceleration of the design process with the current technology and for many 
alternative solutions more than the eye meets. Artificial intelligence technologies is an operating system 
which displays cognitive functions such as perception, learning, thinking, reasoning, problem solving and 
decision making as well as the autonomous behaviors which are all peculiar to human intellect. It is a 
consciousness created by human. The conscious thinks, imagines, gets affected and creates. Artificial intel-
ligence can imitate the occupations of individuals such as artist, musician, poet and scenarist while it can 
produce projects in these areas. 
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It is possible to say that artificial intelligence will be almost in each corner of human life in the future.  
Existing in the field of art and design, artificial intelligence produces the works which can be made and 
imagined by people. For example, it can complete a photograph -which cannot be finalized- through the 
programs. Moreover, artificial intelligence can create a new work by analyzing the interface and web de-
signs as well as music and scenarios which it copied to its memory beforehand by coding. Accordingly, it 
can imitate the imagination which exists in a human being and recompose a work of art. Artificial neural 
networks within the system of artificial intelligence, namely the Deep Dream has proved that it consists in 
the field of art and design as an algorithm that is able to imagine more than to think. In this research, the 
place of artificial intelligence as a knowledge-based approach in the field of art and design and the effects 
of information relayed in these areas on the education system has been examined.

Keywords: Artificial Intelligence, Art, Design, Algorithm, Deep Dream.

GİRİŞ 
Teknoloji ile kaçınılmaz bir ilişki içinde olan toplumdaki her birey, günlük hayatta bilinçli veya bilinçsiz 

bir şekilde yapay zekânın kullanımı ve gelişimi içinde rol almaktadır (Artut, 2018:767). Teknolojinin iler-
lemesiyle gelişen YZ (yapay zekâ) sistemi için, birçok çalışma üretilmiştir. Buna örnek olarak YZ’nin önde 
gelen isimlerinden Alan Mathison Turing’in ortaya koyduğu “Turing Testi” sayesinde bilgisayar bilimi ve 
YZ kavramları doğmuştur (Uysal, 2009:50-51). 1950’de yapılan Turing Testi’nin amacı, bir makinenin bir 
insanı taklit edebilme yeteneğini test etmektir (Aktaran; Topal, 2017:1345-1350). YZ’nin günümüz tek-
nolojisine adapte edilmesi ise Japonya’da tasarlanan “doğanın kanunlarını öğrenmek” mantığıyla üretilen 
“Gakutensoku” adlı ilk robotun, hava basınç mekanizması sayesinde insan yüzündeki ifadeyi, mimikleri, 
başını ve ellerini hareket ettirmesiyle gerçekleşmiştir. Ayrıca Japonya Waseda Üniversitesi’nde 1970 ve 
1980 yıllarında, ekstremite kontrol, görme, konuşma sistemini içeren ilk antropomorfik robot olan WA-
BOT-1 ile iletişim kurma becerisine sahip ve aynı zamanda da müzisyen robotu olan WABOT-2’i icat 
edilmiştir (medium.com). 

Arthur Samuel 1997’de, bilgisayar ortamında satranç oyununu oynayan ve kendi kendine öğrenebilen 
Deep Blue programını geliştirerek, dünya satranç şampiyonunu yenen ilk YZ oyuncusu olmuştur. YZ ile 
robotlar, belleğinde biriktirdiği bilgileri artık kendi çözümleyebilmiştir. Bununla beraber 2000 yılında MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) çalışanı Cynthia Breazeal, duyguları tanıyan ve simüle edebilen 
Kismet’i geliştirmiştir. YZ insan davranışları ve duygularını tanımaya başlayarak, kodlama ile üretken bir 
bilince dönüşmüştür (www.ai.mit.edu). Apple 2012’de, kelimeleri anlama ve cevap vermede başarılı olan 
sanal asistan Siri’yi üretmiştir. Siri’nin ses tonundan duygu ve düşünceleri anlama konusundaki eksikliğini, 
Amelia adlı sanal asistan YZ’yi kullanarak, insan davranışını taklit etmek yerine insanın düşünme biçimini 
anlamak üzere kurgulanmıştır [medium.com]. YZ’nin her alanda kullanımı elbetteki sanata da yansımıştır. 
YZ’nin sanatla olan ilişkisine Harold Cohen tarafından geliştirilen AARON isimli bilgisayar yazılımında 
olduğu gibi, resim çizerken gerçek boya ve fırça kullanmasını sağlayan bir mekanizma sayesinde soyut ça-
lışmalarının ardından, renkli insan figürleriyle oluşan çalışmaları örnek olarak verilebilir (Artut, 2018:767-
775). Dolayısı ile YZ, sanat alanlarında yararlanılan bir sistem olduğu gibi tasarım alanında da aktif ola-
rak yararlanılan bir sistem haline gelmiştir. YZ'’in eğitim alanında da kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle 
mühendislik başta olmak üzere, tıp, güvenlik, moda tasarımı vb. alanlarında yaygın olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Birçok alan eğitiminde kullanılan YZ’nin özellikle sanat ve tasarım eğitiminde kullanımının 
irdelenmesi, nasıl ve nerelerde kullanıldığının ortaya konulması bu araştırmanın gerekçesini oluşturmuştur. 

METODOLOJİ

Araştırmanın Modeli

YZ’nin sanat ve tasarım eğitimi üzerindeki etkisini ve yapılan uygulamarı inceleme yöntemi olarak bu 
çalışmada, genel tarama modellerinden ilgili literatürün taranması ve nitel araştırma yöntemlerinden do-
küman incelemesine bağlı bir araştırma olarak kurgulanmıştır. Sanat eğitiminde YZ çalışmalarına yönelik 
mevcut durumun belirlenmesi gereği şu sorular  üzerine yoğunlaşılması uygun görülmüştür: Yapay Zekâ 
Nedir?, Yapay Zekânın Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?, Yapay Zekâ Türleri Nelerdir?, Yapay Zekâ Teknik-
leri, Yapay Zekânın Sanat ve Tasarım Alanındaki Kullanımı, Yapay Zekânın Sanat Alanında Kullanımının 
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Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?, Yapay Zekânın Sanat ve Tasarım Alanında Kullanılması ve Bu Alan-
larda Üretilen Çalışmaların İncelenmesi, Yapay Zekânın Sanat ve Tasarım Eğitimi Üzerindeki Etkisi.

Verilerin Toplanması

Bu araştırmada YZ, YZ’nin kullanıldığı alanlar, YZ’nin sanat ve tasarım eğitimi ile ilgili veriler; maka-
le, tez ve internet kaynakları bir araya getirilerek ele alınmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Yapay Zekâ Nedir?

YZ, insan otonom davranışlarını taklit edebilen ve hayatı kolaylaştıran teknolojik gelişimlere verilen 
ad olarak ifade edilebilir. YZ teknolojisinde, kod yazılarak ve programlanarak üretilmiş bilgisayar beyin-
li bir robotun, hangi durumda ne tepki vereceğinin belirlenmesi amaçlanır. “YZ, bilgi edinme, algılama, 
görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekâsına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır” (Keleş, 
2007:32-33). Slage tarafından “sezgisel programlama temelinde olan bir yaklaşım” olarak açıklanırken bir 
diğer tanımda “insanların yaptıklarını bilgisayarlara yaptırabilme çalışması” olarak verilmiştir (Aktaran, 
Gümüş, 2019:2). Zekâ ve akıl gerektiren sorunlar, artık bilgisayar yardımıyla etkili bir şekilde çözülebilir. 
YZ programları, insan tecrübelerinden faydalanması ve onlar tarafından alınan kararları uygulaması için 
insan bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, belirli bir duruma göre YZ sistemleri, sorunu çözmek için 
görev yapmakta ve buna tepki vermektedir. Gündelik hayatın içine giren YZ sistemleri son gelişmelerle 
beraber her ne kadar basit görünse de bir tasarım üretebilmekte ve günümüzde bu alanda aktif şekilde yer 
almaktadır (Uysal, 2009:42) (www.finanspara.com).

Yapay Zekânın Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Geçmişte sadece laboratuvar çalışmalarında kullanılan YZ, günümüzde hayatı kolaylaştırmaya yardım 
eden kapsamlı bir teknoloji olarak; tıp sektöründe teşhis ve tedavinin hızını arttırma (www.pwc.com.tr) 
güvenlikte, tekstil ve modada; beden şeklini analiz ederek doğru ürün tespit etme, hukukta; verilerin doğru 
şekilde toplanması, pazarlama ve finansta; dolandırıcılık tespit etme ve önleme, insan kaynaklarında; çalı-
şanların performans değerlendirmeleri, akıllı ev sistemlerinde, iletişimde, otomotiv ve sürücüsüz araçlarda, 
sanat ve tasarımda, oyunlarda, sanal asistanlar ve eğitim gibi birçok alanda uygulanmaktadır (medium.
com). YZ, eğitimde modern uygulamalar olan; bilgi, planlama, öğrenme alanında birçok ürün geliştirmiştir. 
Yapay zekânın kullanımına ilişkin ilginç bir örnek 2007’de insan rakiplerine karşı masa tenisi oynaması 
için tasarlanan TOPIO robotu’dur (www.finanspara.com). 

Yapay Zekâ Türleri Nelerdir?
YZ, kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler YZ’nin sınıflandırmasına yardımcı olur ve bunlara YZ’nin 

türleri denilmektedir. Bu türler şu şekildedir;

Tamamen Reaktif (Basit Yapay Zeka)
İlk YZ’lerdir. Kaparov’u yenen bilgisayar veya Google’a ait AlphaGo adlı oyun oynayan YZ bu türe 

örnek olarak gösterilebilir.

Sınırlı Hafıza
Mevcut birçok YZ ürünü olan; kendi kendine giden arabalar, ezberden konuşan robotlar ve dijital asis-

tanlar bu türe örnek olarak gösterilebilir.

Zihin Teorisi
Gelecekte olması beklenen YZ türüdür. İnsan davranışlarını etki-leyebilir ve duyguları anlayabilir. İn-

sanlarla sosyalleşebilir ve tamamen bir insan gibi davranabilir. Starwars’taki C-3PO ve R2-D2 I veya Robot 
filmi, bu türe örnek gösterilebilir (www.milliyet.com.tr).
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Yapay Zekâ Teknikleri
YZ ürün oluşumu sürecinde, kullanılması gerekli olan bazı teknikleri vardır. Bu teknikler ise şu şe-

kildedir; Bilgi tabanlı uzman sistem yaklaşımı, Yapay sinir ağları yaklaşımı,Bulanık mantık yaklaşımı, 
Geleneksel olmayan optimizasyon teknikleri, Nesne tabanlı (Object-oriented)  programlama, Coğrafi bilgi 
sistemleri (GIS), Karar destek sistemlerinin gelişimi, Yumuşak programlama (Soft computing) başlıca tek-
nikleri oluşturmaktadır (Pirim, 2006: 87).  

Yapay Zekânın Sanat ve Tasarım Alanındaki Kullanımı
Sanatta eser üretmenin özü yaratıcılıktır. Sanatın, bireyin duygu ve fikirlerini ifade etme ile başlayan ve 

bir kavramı daha iyi anlatma, fonksiyonellik, ikna edici olma gibi birçok amacı olmuştur.

Görsel 1: Yapay Zeka Yaratım Süreci. (Elgammal, 2018; Aktaran, Aslan, 2019:232)
Bu düşünceyi göz önüne alarak, YZ algoritması özgün ve yaratıcı bir eser ortaya   koyabilmektedir. YZ 

ile oluşan bir robot; edebiyat, fotoğraf, resim, ve müzik gibi sanatın birçok dalında yer almaktadır. Bu ne-
denle YZ bu sanat dallarını icra ederken hayal kurabilmeli ve düşünebilmelidir. Çünkü eseri doğru şekilde 
ifade edebilmek için eserdeki duygu ve hisleri yansıtmalıdır. Bunları yapabilmesini sağlayan yapay sinir 
ağları, Deep Dream (Derin Düş) teknolojisidir. “Yapay Sinir Ağları, insan beyninin özelliklerinden olan 
öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan 
otomatik olarak gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen bilgisayar sistemleridir” (www.fikriyat.com). Düşün-
mekten ziyade düşleyebilen bir algoritma olduğu için insanda var olan hayal gücünü taklit ederek, yeni bir 
tasarım ve sanat dalı alanında eserler üretebilmektedir. Bunu yaparkende daha önce bilincine kaydettiği ve-
rileri ve görselde var olan nesneleri kavrayıp çözümlemesiyle yeni bir Tasarım kombinasyonu oluşturmak-
tadır. YZ, sanatçılardan daha hızlı ve net olabilecek yeni ifade biçimleriyle uyguladığı ve kendi bünyesinde 
benimsediği sahtecilik kavramı ile önceden var olmuş eserleri inceleyerek algoritmalar oluşturur. Bu algo-
ritmalar sayesinde Picasso, Matisse gibi bir çok sanatçıyı taklit ederek onların uyguladığı fırça darbelerini 
tanımlayarak; fırçanın tuvale temas ederken oluşturduğu basınç, sürülmüş olan boyanın kalınlık derecesi, 
oluşan fırça dalgaları, oyuk ve kabartıları tarayarak bu teknikleri kendi ürettiği çalışmalarda uygulamak-
tadır. Bu sayede de YZ aynı zamanda eser üretirken, nitelikli öğrenme yolu izlemiştir. Müzik, edebiyat ve 
fotoğrafçılık açısından; YZ’nin büyük bir hal alan dalı Deep Blue (Derin Öğrenme) teknolojisi, bilgisayar-
ların görüntü, ses ve metin formatlarında sanatı tanımlayıp çözebilmektedir. Bağlı olduğu yöntemlerle var 
olan verilerin oluşturulmasında aynı zamanda anlamlandırılmasını sağlamıştır. Farklı katmanlardaki ağlarla 
karışık durumları insanlardan daha hızlı ve pratik bir şekilde öğrenebilmektedir. Böylelikle içerisinde olu-
şan olgularla, doğru tepki verme kapasitesine sahip olmaktadır. YZ, yaptığı çalışmalarla sanat ve tasarım 
alanında var olduğunu göstermiştir (www.fikriyat.com) (medium.com).

Yapay Zekânın Sanat Alanında Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Yapay Zekânın Sanat Alanında Kullanımının Avantajları

YZ, yapılan tasarımlarda hataları en aza indirgeyerek doğruya mümkün olduğunca yaklaşılmasını sağ-
lar. Sanat alanında bir ürün ortaya koymadan önce, izlenmesi gereken tasarı sürecinin insanlara göre çok 
daha kısa sürede oluşturur. YZ, kalıcıdır ve belleğinde topladığı bilgileri, kolayca bir araya getirebilir. Bu 
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sayede bir bilgi, bilgisayar sistemi ile kolayca bir bilgisayardan diğerine kopya edilebilir ve kullanım alanı 
genişletilebilir. Duyguları olmadığı için de YZ mantıklı kararları almakta zorlanmaz ve yaptığı işte verim-
liliği arttırarak, tasarım alanında seri üretim yapabilir (www.yeniisfikirleri.net). 

Yapay Zekânın Sanat Alanında Kullanımının Dezavantajları
Yaratıcılık ve hayal gücü, YZ’nin kullanamadığı özelliklerdir. Bu makineler tasarımı yaratmakta ve 

tasarlamakta yardımcı olabiliyor olsalar da, yaratıcı bir zihnin ya da düşünebilen bir insan beyninin rakibi 
olamamaktadırlar (alperblog1234.blogspot.com). YZ bilgi kazanma yeteneği, duyuları yoluyla öğrendiği 
deneyimleri kullanma ve bunlardan faydalanma gibi insani davranışları kullanamayarak sembolik girdilerle 
çalışmaktadır (Bozüyük ve diğerleri 2005:10). Sanatta YZ’nin kullanılması sebebiyle, bu zamana kadar 
var olmuş bütün sanatçılar ve eserler gün geçtikçe yok olacaktır. Zaman içerisinde Mona Lisa’nın gize-
mi, Guernica’nın hüznü Arnolfilin Evlenmesi’deki sadakatlik gibi sanat eserindeki duygular kaybolacaktır 
(robotmuhendisligi.blogspot.com). Sanat kavramını, insanların sanata bakış açısını değiştirerek sanatçının 
sanattan uzak kalmasına neden olur. Bu durum da sanat için bir tehdit oluşturabilir (robotmuhendisligi.
blogspot.com).

Yapay Zekânın Sanat ve Tasarım Alanında Kullanılması ve Bu Alanlarda Üretilen Çalışmaların 
İncelenmesi   

Sanata yeni ifade biçimi getiren, teknolojinin sınırlarını zorlayan YZ, yaratma çabaları büyük ölçüde, 
bilgisayarların gücüne ve enformasyonu elinde tutma ve kullanma kapasitelerine bağlıdır. YZ, enformas-
yon işlemenin ve modellemenin bir metaforudur (Aslan, 2019: 233).  Yeni sanatçı olan YZ jenerasyonu, 
fırça ve boya yerine kodlar ve algoritmaları kullanır. Makine zekası sanatçı için bir araç; fotoğraf makine-
sinden farksızdır. Bazen de araçtan öte, sanatçının işbirlikçisi olarak konumlanır. İnsana ve makineye ait 
özellikler birleşerek bir eser ortaya çıkabilir. Eser tasarlamak için yaratılan YZ, insanın ürettiği teknolojik 
nesnedir. YZ sanat alanında birçok eser ürün ortaya koymuştur. Bunlara örnek olarak; Google Sanat ve 
Kültür asistanı, sanatçı Mario Klingemann, sinir ağları, kodlar ve algoritmaları kullanarak kadın ve erkek 
portrelerinin resmedildiği “Memories of Passersby 1”(Görsel 2) adlı eseri oluşturmuştur (en.wikipedia.org) 
(www.haberturk.com). Sanatı oluştururken kopyalama yöntemine yönelen YZ, altyapısı ile Amsterdam’da 
bulunan reklam ajansı “J. Walter Thompson” tarafından ING Bank için ünlü ressam Rembrant’ın eseri 
kopyalanmıştır (bigumigu.com). Rembrandt’ın 1600'lü yıllarında yapmış olduğu “Van Rijn” adlı eserin 
farklı bir versiyonu olarak “The Next Rembrandt” (Görsel 3) yağlı boya teknidiğinden uzaklaşıp YZ ve 
3D yazıcılar kullanılarak meydana getirilmiştir (www.tamindir.com). YZ’nin bir çalışmada en fazla bilgi 
birikimini kullanarak, 2018 yılı içerisinde, kolektif sanat topluluğu olan Obvious tarafından GAN (üretken 
karşı ağ)’ın, veri tabanına 14. ve 20. yüzyıllar arasında üretilmiş yaklaşık on beş bin “portre resmi” yükle-
yerek; “Edmond Belamy’nin Portresi” (Görsel 4) adlı resmi üretmişlerdir (Aslan, 2019:233). 

 Görsel 2: Memories of Passersby 1.(www.artsy.net, 29.11.2019)
Görsel 3: The Next Rembrandt (bigumigu.com, 29.11.2019)

Görsel 4: Edmond Belamy’nin Portresi (www.pinterest.co.uk, 29.11.2019)
Eserin imza kısmında da sanatçı kolektifinin ismi yerine, bir algoritma yazmaktadır. Eser şu anda 

“ilk YZ resmi” olarak Christie’s’in Londra’daki showroomunda sergilenmektedir (www.aydinlik.com.tr) 
(www.haberturk.com). Bu portre çalışmaları ile 1963 tarihli Francis Bacon’ın “Henrietta Moraes’in Üçlü 
Portre Çalışması” da YZ tarafından üretilen eserler arasında yer almaktadır (Aslan, E. 2019:236). Günden 
güne daha çok sanatçı niteliği taşıyan YZ sinemada da önemli  bir yere sahiptir. “Benjamin” adlı senarist 
olan YZ, Teknolojist Ross Goodwin ile yönetmen Oscar Sharp tarafından yapılmıştır. Benjamin, yüzlerce 
filmi, metni, senaryoyu belleğine kopyalayarak ve kelimeleri cümleleri ayrıştırarak 2016 tarihli “Sunsprin-
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g”adlı filmin senaryosunu yazmıştır (Carter, 2018 Aktaran, Anadolu, 2019:46-47).“Sunspring”den bir yıl 
sonra Goodwin, “It’s No Game” filmi için  Benjamin’in veri tabanına film alt yazılarını eklemiştir. Böylece 
“tuhaf sahne direktifleri ortadan kalkarken karakterler gerçek isimlere sahip olmuşlardır”(Newitz, 2017, 
Aktaran, Anadolu, 2019:46-47). YZ, insanların oluşturduğu şarkıları ve besteleri algoritmalar sayesinde 
hafızasına kopyalayarak yeni şarkılar da üretebilmektedir. 21 Ağustos 2017 yılına ait ‘’Break Free’’ söz 
ve vokal melodilerinin Taryn Southern tarafından yazıldığı ve bestesinin de YZ tarafından yapıldığı bir 
parçadır (www.yapayzekatr.com). YZ ürettiği bu çalışmalar sayesinde, günümüzde sanat alanında nitelikli 
bir yere sahiptir.

Yapay Zekânın Sanat ve Tasarım Eğitimi Üzerindeki Etkisi
YZ, insani zekanın işleyişinin varsayımsal modellerinden esinlenen ve bunlara dayanan karmaşık algo-

ritmaların yaratılmasına birincil odaklanmanın konulduğu disiplinler sınıfına aittir. Bu konuda, doğaya en 
geniş anlamda, simülasyon ve rehberlik arayan sanatsal disiplinlerle temel algıları paylaşır. YZ tek bir disip-
lin olmaktansa, gerçekten birbiriyle etkileşime giren disiplinlerdir. Bunlar, programlama, mikro-elektronik, 
bilişsel psikoloji, fizyolojik psikoloji, örüntü tanıma, algı, kendini organize eden sistemler, oyunlar, müzik, 
görsel sanatlar, robotlar, teorem kanıtlama, anlambilim, bilgi ve inanç sistemleri, doğal dil ve deneysel 
teorileri içerir (Pylyshyn vd., 1980, Aktaran, Rosenboom, 1983: 1-2). YZ’nin, eğitim üzerinde önemli bir 
etkisi bulunmaktadır. Buna örnek olarak, Fransa'da Moodle. ve Leaning Management Systems(LMS)’leri 
öğretilmek adına kurslar verilmektedir (Chassignol, 2019:17). YZ ile verilen eğitimler, öğrenciler üzerinde 
oldukça etkili olmaktadır. YZ, eğitimde öğrencinin hızını olumlu şekilde etkileyerek akıllı ders kitapçığı 
sayesinde öğrencinin ders katılımını ve bilgi kapasitesini arttırarak özgüvenli öğrenciler yetiştirmektedir 
(www.iienstitu.com). Eğitim ve sanatı etkileyen YZ, sanat eğitimi üzerinde de önemli bir yere sahiptir. 
Daha önce yapılan deneysel uygulamalara bakıldığında YZ’nin sanat eğitiminin üzerindeki etkisi incelen-
miştir. Bu deneysel çalışma 1970&1981 yıllarında David Rosenboom’un “ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
AND ART EDUCATION (YAPAY ZEKA VE SANAT EĞİTİMİ)” adlı makalesiyle YZ’nin sanat eğitimi 
üzerindeki etkisi açıklanmıştır. Rosenboom şu sözleriyle çalışmasını aktarmaktadır; “YZ’den ileri düzeyde 
kavramları öğretmeye çalışarak bilgisayar bilimlerinde veya biçimsel yöntemlerde sanatsal disiplinlerden 
gelme eğiliminde olan öğrencilere öğretici bir deneye girdim. Bu amaçla, “SANATTA YAPAY ZEKA” adlı 
bir çalışma kursu tasarladım. Sınıf iletişim medya teknolojisi ile sanatsal üretime uygulanabilir YZ yöntem-
lerine ve sanat dillerinin yapısındaki araştırmalara özel önem vererek "güzel sanatlar hesaplama" alanını in-
celemeyi üstlenir. Ders, "akıllı" bilgisayar kontrol sistemlerinin sanatsal etkinlikleri ve video, grafik, müzik 
kompozisyonu ve analizi, kinetik sanatlar ve performans gibi disiplinlerdeki insan arayüz özelliklerine göre 
değerlendirilmesini içerir. Kursu desteklemek için küçük bilgisayarlardan oluşan mütevazı bir laboratuar 
ve çok çeşitli giriş ve çıkış cihazları kurulmuştur. Öğrencilere ilk olarak, laboratuvar ortamında veya labo-
ratuarda tasarlanan gelişim projeleri bağlamında gerekli temel becerileri edinmeleri için onları teşvik et-
mek amacıyla YZ’nin "sanatının durumu" resmi sunulur. Sınıf öğrencileri zanaatlarını uygulamalarına izin 
vermeden önce yüksek teorik yetkinlik kazanmaya zorlamak, amatörlerin okul mezunlarımızdan daha iyi 
ve daha yetenekli olduğu sonucuna ulaştık. Değişen müfredatlar için yeni bilgisayar modelleri, ortaya kon-
madığı sürece bu durum devam edecektir. Sabit bir bilgi birikiminin sonsuza dek disiplinin anlaşılması için 
bir ön koşul olduğu kanısındayız. 1970'lerde Toronto'daki York Üniversitesi'ndeki disiplinlerarası, güzel 
sanatlar müfredatına materyalleri dahil ettim ve 1981'den 1984'e kadar San Francisco Sanat Enstitüsünde 
ders verdim” (Rosenboom,1983:4-5). Rosenboom’un bu çalışması YZ’da sanat eğitiminin ilk deneysel ör-
neklerinden olmuştur. Yurtdışında denenen bu çalışmalar, Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilmek için girişimler başlatılmıştır. Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalar 
kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) yeni eğitim 
öğretim dönemini yapay zeka atölyeleri oluşturarak eğitim sistemini geliştirecektir (www.aa.com.tr). 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada YZ’nin, sanat ve tasarım eğitimindeki kullanımı, nasıl ve nerelerde kullanıldığı, öğren-

ciler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri incelenmiştir. 1970’den bu yana YZ sanat ve tasarım alanın-
daki eğitimlerde kullanılmaya başlanarak, bu süreçte gelişimini sağlamasıyla günümüze kadar ulaşmıştır. 
YZ, üzerinde aktif olarak çalışmalar sürdürülmektedir. Bu süreç incelenirken deneysel çalışma olan David 
Rosenboom’un 1970&1981 yıllarında yaptığı “ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ART EDUCATION 
(YAPAY ZEKA VE SANAT EĞİTİMİ)” adlı makalesi örnek olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada YZ’nin öğ-
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rencileri tanıyıp, kişisel gelişimine katkı sağlayacak, öğrenme stillerini ölçerek kapasitelerini arttırmak için 
akıllı bilgisayarlar, çeşitli mekanizma destekli ortamların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiş-
tir. Bu nedenle YZ ürünlerinin eğitim alanında kullanılması, öğrenme verimliliği açısından bir gereklilik 
haline gelmiştir. Yapılan bu araştırmada sanat ve tasarım eğitimi alanında, deneysel yöntemlere geçmiş yıl-
lardaki çalışmalara ulaşılırken yakın döneme ait bu alanda yeterli bulgulara ulaşılamamıştır. YZ’nin sanat 
ve tasarım eğitimi üzerindeki etkisi, başka bir araştırmada deneysel olarak incelemeye alınabilir. 
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MEI (MUSIC ENCODING INITIATIVE / MÜZİK KODLAMA 
GİRİŞİMİ) FORMATI İLE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ 

ESERLERİNİN TEMSİLİ

Eylem ATALAY1

ÖZET:
Müzik eserlerini sembolik olarak temsil eden bir format olarak MEI (Music Encoding Initiative / Müzik 

Kodlama Girişimi) genel kapsamı ile bir müzik kodlama dilidir. Hamparsum notasyon sistemi gibi eski 
veya Klasik Batı Müziği notasyon sisteminin dışında kalan kaynakların edisyonunun CMO (Corpus Mu-
sicae Ottomanicae) gibi belli akademik proje grupları tarafından MEI (Music Encoding Initiative / Müzik 
Kodlama Girişimi)  kullanımı ile meydana getirilmesi söz konusu olabilmektedir (Demirtaş, 2019: 1). Be-
lirtilen duruma ek olarak, bu standardizasyon ile Geleneksel Türk Müziği alanında da çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir.

Bu çalışmada, MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) standardizasyonunun özel-
liklerinden ve bu standardizasyonun kullanılabileceği alanlardan bahsedilmektedir. Akabinde ise bu stan-
dardizasyon ile ne gibi bir Geleneksel Türk Müziği gösterimi yapılabileceğine dair öneriler sunulmaktadır. 
Oluşturulan öneriler kapsamında da Geleneksel Türk Müziği ile ilgili bir arayüzün MEI (Music Encoding 
Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) aracılığıyla oluşturulabileceği ve verimli olabileceği sonucuna varıl-
ması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Müzik Kodlama Girişimi, Notasyon, Geleneksel Türk Müziği.

TRADITIONAL TURKISH MUSIC REPRESENTATION BY MEI 
(MUSIC ENCODING INITIATIVE)

ABSTRACT:
MEI (Music Encoding Initiative) is a music coding language in general scope. Edition of the old or the 

other music notation system resources, which are out of the Classical Western Music notation system as 
Hampartsum notation system, can be formed by some specific academic project groups as CMO (Corpus 
Musicae Ottomanicae) by using MEI (Music Encoding Initiative) (Demirtas, 2019: 1). In addition to this 
situation it can be said that studies on Traditional Turkish Music are also being carried out with this stan-
dardization. 

In this study, the features of MEI (Music Encoding Initiative) standardization and the areas where this 
standardization can be used are mentioned. Then, some suggestions are given about what kind of a repre-
sentation can be performed in terms of Traditional Turkish Music by using this standardization. In the light 
of these recommendations, it is aimed to conclude that an interface related to Traditional Turkish Music can 
be formed through MEI (Music Encoding Initiative) and can be efficient.

Key Words: Music Encoding Initiative, Notation, Traditional Turkish Music.

1. GİRİŞ

Müzik Kodlama Girişimi (MEI, yani Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi), müzik 
notasyonu belgelerinin dijital sembolik gösterimini oluşturmak için tasarlanmış, topluluk odaklı bir çabadır. (htt-
ps://github.com/music-encoding 26.04.2019). Virginia Üniversitesi’nde Perry Roland tarafından veri kaydetme, 
gösterme ile ilgili birçok işaretleme dili (kodlama dili) varken müzik ile ilgili bu dillerin az olması ve sistemi 
baştan yaratmadan (yine ve yeniden düzenlenebilir) değişikliklerin yapılabileceği, pratik bir kullanıma sahip 
bir gösterime ihtiyaç duyulması üzerine tasarlanan ve geliştirilen müzik kodlama girişimi modüllerden oluşan 
bir müzik kodlama dili olarak da tanımlanabilmektedir ( https://magazine.arts.virginia.edu/stories/music-enco-
ding-initiative 26.04.2019).  University of Münster tarafından oluşturulmuş Berlin-Bonn ve İstanbul merkezli bir 
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çalışma grubu olan CMO (Corpus Musicae Ottomanicae)’nun (https://www.uni-muenster.de/CMO-Edition/en/
cmo/cmo.html 30.04.2019), nota yazım programlarından birine MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kod-
lama Girişimi) aracılığıyla bir Geleneksel Türk Müziği arayüzü oluşturulması ile ilgili çalışma içerisine girmesi 
söz konusudur ve bu çalışmanın tamamlanmasına yönelik öneri arayışı mevcuttur (Karaosmanoğlu, M.Kemal 
ile Eylül-Aralık, 2019, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, kişisel görüşme). Bu çalışmaya yönelik 
önerilerin istemi, CMO (Corpus Musicae Ottomanicae)’nun daha önce MEI (Music Encoding Initiative / Müzik 
Kodlama Girişimi) formatı ile yürüttüğü Hampartsum notasyon sisteminin Batı Müziği notasyonu ile paralel bir 
edisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmasının ardından Geleneksel Türk Müziği arayüzü yazılımının MEI 
aracılığı ile oluşturulması konusu gündeme gelmiştir (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi). 
Bu noktada MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) formatının sistemsel özelliklerinden, 
başka müzik kodlama dilleri ile ortaklık ve farklılıklarından bahsedilerek MEI (Music Encoding Initiative / Mü-
zik Kodlama Girişimi) formatının tasarlanan proje için seçilmesinin sebebi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesi tarafından sunulması planlanan öneriler, metin içerisinde sırasıyla açıklanmaktadır.

2. MEI  (MUSIC ENCODING INITIATIVE / MÜZİK KODLAMA GİRİŞİMİ) FOR-
MATININ ÖZELİKLERİ

2.1. STANDART MÜZİK AÇIKLAMA DİLLERİ İLE MEI (MUSIC ENCODING INITIATIVE 
/ MÜZİK KODLAMA GİRİŞİMİ)’NİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) de XML(eXtensible Markup Language/ Genişleti-
lebilir İşaretleme Dili) temelli bir kodlama dilidir, modüllerden oluşan bir sistemdir ve notaların fiziksel, mantıksal 
ve grafik görüntülerinin elde edilmesini sağlar. Kodlama hiyerarşik bir düzen takip eder, bir plug-in aracılığı ile 
notasyonun oynatılabilmesine olanak sağlayacak zemin oluşturulur. DTD (Document Type Definition / Belge Türü 
Tanımlama), belgenin nasıl ilerleyeceğine dair bildirim içermesi, söz dizimi bağlamında resmi bir kodlama diline 
sahip olması ve böylece kodlamanın doğruluğunu kanıtlayabilme yeteneğinin kodlamanın kendi söz dizimi içeri-
sinde sınırlı kalması, belge türü tanımının genişletilebilir olması MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama 
Girişimi) ve standart müzik açıklama dillerinin temel, ortak sistemsel özellikleridir (Roland, 2002:2). 

Tablo 1: XML (eXtensible Markup Language / Genişletilebilir İşaretleme Dili) Şeması ile bir ölçülük, 2. Çizgi 
Sol Anahtarında 4/4’lük Bir Tam Do 4 notasının hiyerarşik düzende yazımı (https://www.musicxml.com/tutorial/hello-world/ 

26.04.2019).  MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) formatına da örnek bir hiyerarşik düzen gösterimidir.

2.2. MEI (MUSIC ENCODING INITIATIVE / MÜZİK KODLAMA GİRİŞİMİ) İLE 
STANDART MÜZİK AÇIKLAMA DİLLERİ FARKLILIKLARI

MusicXML (Music eXtensible Markup Language / Müzik içi Genişletilebilir İşaretleme Dili)  ve MEI 
(Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi), her ikisi de gösterim düzenleyicileri arasında bir ta-
kas görevi görür  ve kodlama sırasında hemen hemen aynı işaretleri kullanırlar ancak MEI (Music Encoding 
Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) ek olarak dosyanın entelektüel içeriği hakkındaki bilgileri sistematik 
ve yapılandırılmış biçimde gösterebilir. Örneğin, Ortaçağ veya farklı notasyonların kodlama dilinde gös-
terilmesini sağlama işlevi vardır. İkinci ve en önemli farklardan biri de kodlama şeması, XML (eXtensible 
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Markup Language / Genişletilebilir İşaretleme Dili)’in açık kaynak kullanımına dayalı bir sistem olamayıp 
anında müdahale ile genişletilememesi, bu yüzden şemanın bu formatta tamamen yeniden kurgulanması 
gereksinimi ile MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi), kullanımının açık kaynak kul-
lanımına dayalı bir sistem olup değişikliklere elverişli olmasından ötürü işlem yapımı için pratik olmasıdır. 
Bu fark, MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) ile yapılacak değişikliklerde sistemin 
baştan yazılma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle MEI (Music Encoding Initiative / Müzik 
Kodlama Girişimi), içerik ile ilgili eklemeler yapmak hususunda daha pratik bir kullanım sunmaktadır, 
denilebilmektedir. MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi)’nin bir diğer kodlama dili 
özelliği ise Veriler arasındaki farkı belirleyebilme ve böylece potansiyel olarak uyumsuz kodları veya ve-
rileri ayıklayabilme özelliğidir. Ek olarak özniteliğin genişletilebilir olması ile ile yeni tür kodlama oluşu-
muna elverişli olması; teknoloji uzmanları, teorisyenler, kütüphaneciler, tarihçiler, müzik araştırmacıları 
uzmanlarının bir araya gelmesi ile temsil tasarımının uygun olması halinde hem genişletilebilmeye hem de 
yorumlanmaya açık olması özelliği bulunmaktadır (https://music-encoding.org/ 26.04.2019).

3. MEI (MUSIC ENCODING INITIATIVE / MÜZİK KODLAMA GİRİŞİMİ) İLE GE-
LENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TEMSİLİ İÇİN ÖNERİLER

3.1. MAKAM DONANIMLARININ VE PERDE DEĞİŞTİREÇLERİNİN MEI (MUSIC 
ENCODING INITIATIVE / MÜZİK KODLAMA GİRİŞİMİ) ARACILIĞIYLA YAZILACAK 
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ARAYÜZÜNE TANIMLANMASI

Yazılması planlanan Geleneksel Türk Müziği arayüzüne makam donanımlarını tanımlamak ve değişti-
reç işaretlerinin veya mikrotonal perdelerin miktarının cent cinsinden belirlenebilme özelliğinin eklenmesi 
ile eserlerin doğru duyumunun sağlanması imkanı oluşturulabilir. Böylelikle Geleneksel Türk Müziği için 
etkin bir notasyon yazım sistemi elde edilmiş olacaktır (Ayyıldız, S., Karaosmanoğlu, M.K. ile kişisel 
görüşme, 28.10.2019). Bu donanımlar ve değiştirici işaretler tanımlanırken hem Ankara Müzik ve Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nde verilen Geleneksel Türk Müziği nazariyatı ve icrası eğitiminde kullanılan değişti-
rici işaretlerin, hem de Arel-Ezgi-Uzdilek nazariyat sisteminde kullanılan değiştirici işaretlerin ve ek olarak 
bemol 2, bemol 3 gibi değiştireçlerin de eklenmesi ve böylece sıklıkla kullanılan sistemler için de alternatif 
sunulması önerilmektedir. Ek olarak değiştireçlerin parantez içine alımının doğrudan arayüze tanımlanması 
yine icra ve bilgisayarda nota yazımı konularında pratikliği ve kolaylığı getirecektir, bu nedenle öneriler 
arasında bulunmaktadır.

Tablo 2: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kullanılan değiştirici işaretler ve Arel-Ezgi-Uzdilek siste-
mindeki karşılıkları (https://www.tmd.emrahhatipoglu.com/mod/page/view.php?id=166  10.10.2019).

3.2. SÜSLEYİCİ İŞARETLERİN, MORDANLARIN VE GRUPETTOLARIN MEI (MUSIC 
ENCODING INITIATIVE / MÜZİK KODLAMA GİRİŞİMİ) ARACILIĞIYLA YAZILACAK 
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ARAYÜZÜNE TANIMLANMASI

Türk müziğinde ornamentler icra bakımından oldukça etkilidir. Melodiler sade görünse bile farklı süs-
lemelerle oldukça karmaşık yapılar elde edilebilmektedir. Bu nedenle değiştireçlerin ve donanımların yanı 
sıra süslemelerin,mordan ve grupettoların da eklenmesi önerilerin arasında yer almaktadır. (Ayyıldız, Sinan 
ile kişisel görüşme, 28.10.2019).
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3.3. GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ENSTRÜMAN ÖRNEKLERİNİN MEI (MUSIC 
ENCODING INITIATIVE / MÜZİK KODLAMA GİRİŞİMİ) ARACILIĞIYLA YAZILACAK 
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ARAYÜZÜNE TANIMLANMASI

Türk müziği enstrüman örnekleri (teknik farklılıklara göre farklı paketler altında veya farklı gruplar 
halinde) hazırlanarak Geleneksel Türk Müziği doğasına daha yakın bir duyum elde edilmesi sağlanabilir, 
bu nedenle bu madde de öneriler arasında yer almaktadır (Ayyıldız, Sinan ile kişisel görüşme, 28.10.2019).

4.SONUÇ
MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) formatının belirtilen sistemsel özelliklerin-

den yola çıkarak CMO (Corpus Musicae Ottomanicae) çalışma grubunun öncülük ettiği nota yazım prog-
ramı için Geleneksel Türk Müziği arayüz yazılımı projesinin önerileri üç ana madde olarak belirlenmiştir. 
Bu maddeler genişletilebilir, geliştirilebilir, yeni maddeler çalışma süreci boyunca eklenebilir veya gereksiz 
görülenler çıkarılabilir. Ancak belirlenen maddeler şu an için sıklıkla kullanılan, duyumu ve nota yazımını 
kolaylaştırmaya yöneliktir. Bu persektifle MEI (Music Encoding Initiative / Müzik Kodlama Girişimi) ile 
Geleneksel Türk Müziği için bir arayüz yazımına yönelik çalışmalar sürüdürülmeye devam etmektedir.
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MÜZİK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYONUN GEREKLİLİĞİ 
NECESSITY OF ACCREDITATION IN MUSIC EDUCATION

Gökhan ÖZDEMİR1, Zeki NACAKCI2, Esra DALKIRAN3

ÖZET

Eğitimde kalite kavramı; eğitim kurumlarının misyonu, vizyonu, öğrencilerin kabulü ve gelişimlerinin 
izlenmesi, öğretim programı, öğretim elemanlarının niteliği, öğretim programlarının nasıl uygulandığı, fi-
ziksel olanakları, yönetim kadrosu, çıktıların değerlendirilmesi vb. birçok değişkene göre tanımlanmakta-
dır. Bir eğitim kurumunun ulusal veya uluslararası düzeyde kalite standartlarına uygunluğunun belirlene-
bilmesi için ise bağımsız kurumlarca gözlem altına alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir kurumun 
ulusal veya uluslararası düzeyde kabul görmüş kalite ve yeterlik ölçütlerine uygunluğunun bağımsız kuru-
luşlar tarafından değerlendirildiği süreç akreditasyon olarak nitelendirilebilir. Yapılan literatür taramasın-
da Türkiye genelinde bazı eğitim kurumlarının akreditasyon sürecinin içerisinde yer aldıkları görülürken, 
müzik eğitimi alanında akreditasyon süreci içerisinde olan bir kuruma rastlanmamıştır, kaldı ki ülkemizde 
müzik eğitimi alanında YÖK tarafından yetkilendirilen akreditasyon kuruluşu şu an için bulunmamaktadır. 
Bu bağlamda çalışmanın amacı, müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında akreditasyon süreci-
nin gerekliliğine dikkat çekerek, bu çerçevedeki yetkinliklerin, kurumların eğitimde kalite standartlarını 
yakalaması bakımından önemini ortaya koymaktır.  Araştırma literatür taramasına dayalı betimsel bir ça-
lışmadır. Araştırma kapsamında ilgili literatür taranarak Türkiye’de ve dünyada mevcut olan akreditasyon 
yetkinlikleri incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada, müzik eğitimi veren kurumların, dünyada gelişen 
ve değişime uyum sağlayabilen organizasyonlar olabilmeleri, örgütsel varlıklarını sürdürebilmeleri için 
öncelikle var olan mevcut durumun tespiti yapılmış, ihtiyaç analizi ortaya çıkarılarak olası bir akreditasyon 
sürecine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Eğitimde akreditasyon, Müzik eğitiminde akreditasyon

ABSTRACT
The concept of quality in education; mission, vision of the educational institutions, monitoring of the 

acceptance and development of the students, the curriculum, the quality of the teaching staff, how the cur-
riculum is implemented, physical facilities, management staff, evaluation of outputs and etc. are defined 
according to many variables. In order to determine the conformity of an educational institution with quality 
standards at national or international level, it should be observed and evaluated by independent instituti-
ons. Accreditation can be considered as the process by which independent bodies evaluate the compliance 
of an institution with national and internationally accepted quality and qualification criteria. Literature in 
Turkey while they take part in the accreditation process for some educational institutions in general, music 
education has not been demonstrated to an institution which is in process of accreditation in the field of 
accreditation body authorized by YÖK in our country higher education in music education is not available 
for the moment. In this context, the aim of the study is to emphasize the necessity of accreditation process 
in music education higher education institutions and to reveal the importance of the competencies within 
this framework in terms of meeting the quality standards of institutions in education. This is a descriptive 
study based on literature review. Related literature and research in Turkey within the scope of competence 
of accreditation available in the world were examined. In this context, in order to enable the institutions 
providing music education to become organizations that can develop and adapt to change in the world and 
to maintain their organizational existence, the existing situation has been determined first and the needs 
analysis has been made and recommendations have been made for a possible accreditation process.

Keywords: Accreditation, Accreditation in education, Accreditation in music education
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1. GİRİŞ

21. yüzyılda insanların kendilerine sunulan hizmetlerin daima en kalitelisine ulaşmanın yollarını aramasıy-
la birlikte, kalite algısı da sürekli olarak değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle, dünya genelinde bir hizmetin 
kaliteli olarak nitelendirilebilmesi için ortak kriterler ortaya çıkmaktadır. Akreditasyon süreci genel olarak, 
bir hizmetin uluslararası boyutta daha nitelikli düzeylere ulaşabilmesi için belirlenen kriterlere uygun hale 
getirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar, akreditasyon işlemlerini izleyen ve 
denetleyen ulusal veya uluslararası bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu 
çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon 
sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini 
desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır (Türk Agreditasyon Kurumu, 2019).

Akreditasyon süreci bir kuruluşta çalışanlar arası diyalogları iyileştiren, kurumun daha iyiye gidebilme-
si için vizyon belirleyen, verilen hizmetten yararlanan tüketicilere hizmetin niteliği hakkında bilgi veren bir 
yöntemdir (Gencel, U, 2001, s.195). 

Dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, tüm hizmet alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da 
uluslararası düzeyde kalitenin sağlanması için akreditasyon çalışmaları yapılmaktadır. “Eğitimde kalite, eği-
tim sisteminin çıktısı olarak eğitim sürecinden geçen bireylerin istenilen niteliklere sahip olmaları ya da eğitim 
sürecinde edindikleri özelliklerin belirlenen standartlara uygunluğu olarak tanımlanabilir. Öte yandan eğitim 
bir hizmet olarak görülürse eğitimde kalite, eğitim hizmetlerinin ya da eğitim sürecinin istenilen özelliklere 
veya belirlenen standartlara uygun olması şeklinde tanımlanabilir” (Adıgüzel ve Sağlam, 2009, s. 87).

Şüphesiz ki değişim ve gelişimin bu denli önemli olduğu bir dünyada   bilgi kavramı  ön plana çıkmak-
tadır.  Bilginin bu derece önem kazanması, bilginin üretildiği, dağıtıldığı kaynaklardan biri olan eğitim 
kurumlarının yapısını, işleyişini, yönetimini, programlarını, kısacası eğitim örgütünün sorumluluklarını 
önemli ölçüde artırmaktadır. Eğitim örgütleri toplumun yenileşmesine öncülük etme durumundadır. Çünkü 
eğitim örgütleri çıktıları yoluyla diğer sistemleri etkileme şansına sahiptir. Bu nedenle eğitimde kalite kav-
ramının gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir (Nacakcı, 2004).

Yüksek Öğretimde Akreditasyon
Yüksek öğretim sistemlerinde uluslar arası ve ulusal boyutlarda niteliğin yükseltilmesi ülkemiz de dâhil 

olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde odak noktalarından birini oluşturmuştur. Kaliteyle birlikte günde-
me gelen kavramlardan biri de akreditasyondur (Erkuş ve Özdemir, 2010, s. 130).

Akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve 
alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlen-
dirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir (Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2019).

Son yıllarda Türk yükseköğretim sistemindeki en önemli yapısal değişikliklerden birisi idari ve mali 
açıdan bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’ın kurulmasıdır (Yükseköğretim Değerlendirme 
Ve Kalite Güvencesi Durum Raporu, 2018, s. 12).

Ülkemizde yükseköğretim kurumlarının misyon ve vizyonlarından başlayarak uyguladıkları öğretim 
programlarının, öğrenci kabul kriterlerinin, eğitim – öğretim kadrosunun, öğrencilere sunduğu fiziki şartla-
rın, uyguladıkları ölçme ve değerlendirme sistemlerinin, araştırmalar için sağlanan olanaklarının, yönetim 
modellerinin vb. bir çok bileşenlerinin uluslararası standartlarda uygulanabilmesi için yapılan kalite değer-
lendirme çalışmaları Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde kurulmuş olan Yükseköğretim Kalite 
Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülmektedir. 

Yükseköğretimde akreditasyon; bir yüksek öğretim kurumunun ya da yüksek öğretim kurumu tarafın-
dan uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans 
standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik ve saire) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve böylece 
yüksek öğretime talepte bulunanlar ve aynı zamanda kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik bir 
sistemdir (Aktan, 2010, s. 138). 
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2015 yılından itibaren YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, bağım-
sız kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçleri ve 
kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler, ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren 
olgunlaşmaya başlamış olan yükseköğretimde kalite güvencesi ekosistemine önemli katkılar sağlamıştır. 
Yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimine rehberlik edilmesi, kay-
nak kullanımına ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının benimsenmesi, paydaşların yükseköğretim 
çıktılarına olan katkılarının artırılması ve Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası itibarı ve rekabet 
gücünü artırması, kalite güvence sistemi çalışmalarının en önemli kazanımlarıdır (Yükseköğretim Değer-
lendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu, 2018, s. 12)

Yükseköğretim kurumlarında akreditasyon kurumsal akreditasyon ve programa yönelik akreditasyon 
olmak üzere iki türde saplanmaktadır. Kurumsal akreditasyon sürecinde yüksek öğretim kurumunun genel 
durumu değerlendirmeye alınırken programa yönelik akreditasyon sürecinde ilgili kurumun önlisans, lisans 
veya lisansüstü programlarından herhangi birine yönelik değerlendirme yapılmaktadır. 

Yüksek öğretimde akreditasyon, saydamlık (transparency) ve hesap verme sorumluluğunun (accounta-
bility) aracıdır. Akreditasyon kurumlarının belirli standartlar üzerinde anlaşmaya varmaları ve bu standart-
ların ilgili bütün kurumlarca kullanılması saydamlığı sağlar (Aktan, 2010, s.141).

Üniversiteler amaçlarını ve hedeflerini oluşturmak zorundadırlar; ama bunları gerçekleştirmek dış de-
ğerlendirme ve bütün tarafların iş birliğini gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarının kurum dışı kalite 
değerlendirme prosedürleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak akademisyenlerin kalite değerlen-
dirmeye yönelik görüşlerine de olumlu katkılar sağlayabilir. Ayrıca bu çalışmaları kurumsal kültürün geliş-
mesine katkı sağlayabilir (Süngü ve Bayrakcı, 2010, s. 906).

Akreditasyon Kuruluşları

Yükseköğretimde akreditasyon YÖKAK tarafından tanınan tanınmış olan uluslararası akreditasyon kuruluşları 
ve yetkilendirilen ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar aşağıda belirtilmiştir. 

YÖKAK tarafından tanınmış olan uluslararası akreditasyon kurumları:

• Agency for Quality Assurance (AQAS)

• Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

• Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)

YÖKAK tarafından yetkilendirilen ulusal akreditasyon kurumları

• Mühendislik Eğitim Programları 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–TURAK)

• Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-ECZAKDER

• Türk Psikologlar Derneği

• İlahiyat Akreditasyon Ajansı-İAA
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2. MÜZİK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON
Amerika ve Avrupa’da Müzik eğitimi özelinde akreditasyon sağlayan köklü kuruluşlar yer almaktadır. 

Bu kuruluşlar dünya genelinde bir organizasyon olan Sanat Akreditasyon Dernekleri Konseyi (Council of 
Arts Accrediting Associations) çatısı altında faaliyetlerini yürütmektedir. Bu konseye bağlı olarak çalışan 
bazı akreditasyon kurumları şunlardır:

NASM
1924 yılında kurulan National Association of Schools of Music (NASM),  müzik ve müzikle ilgili diğer 

disiplinler için lisans ve lisansüstü düzeyde kalite standartları belirleyerek müzik alanında sanatsal, bilimsel 
ve eğitim çalışmaları yürüten kurumlara akreditasyon hizmeti vermektedir. (NASM, 2019).

NASAD
1944 yılında kurulan National Association of Schools of Art and Design (NASAD) sanat ve tasarım ve 

sanat / tasarımla ilgili disiplinler için lisans ve yüksek lisans derecelerinde ulusal standartlar belirleyen ve 
sanatsal, bilimsel, eğitici çalışmalarda bulunan kurumlara ve bireylere akreditasyon hizmeti veren bağımsız 
bir kuruluştur (Nasad, 2019). 

ACCPAS
2000 yılında faaliyetlerine başlayan The Accrediting Commission for Community and Precollegiate 

Arts Schools (ACCPAS), sanat disiplinlerinde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere lisanssız eğitim veren 
okulları ve programları denetleyerek akreditasyon hizmeti sunmaktadır. 

MUSIQUE
Lahey – Hollanda’da 2014 yılında faaliyetlerine başlayan MusiQuE (Music Quality Enhancement), 

Avrupa genelinde ve ötesinde yükseköğretimde müzik eğitimi kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve  yükse-
köğretim müzik eğitimi kurumlarının kalitelerinin arttırılmasında yardımcı olunması amacıyla kurulmuş 
bir dış değerlendirme organıdır (Musique, 2019).

Dünya genelinde yaklaşık yüzyıllık bir süreç içinde müzik eğitimi alanında yapılan akreditasyon çalış-
maları sistematik bir şekilde gelişmeye devam ederken ülkemizde müzik eğitimi alanında YÖKAK tarafın-
dan yetkilendirilmiş ve müzik eğitimi özelinde akreditasyon sağlayan herhangi bir kuruluş bulunmamakta-
dır. Bu durum aynı zamanda müzik eğitiminde gelişen ve değişen dünyadaki kalite, verimlilik, saydamlık 
ve hesap verme gibi belirli performans standartlarının kamuoyu nezdinde test edilecek bir sistemin olma-
dığı anlamına da gelmektedir.  

Birçok ülkede ve sektörde topluma sunulan program ve hizmetlerin niteliğinin sistematik bir yaklaşımla 
güvence altına alınması için geliştirilen saydam bir sistemin müzik eğitimine uygulanmasının, şüphesiz ki 
ülkemiz müzik eğitimini uluslararası platformlarda kabul edilebilir kalite standartlarına taşıyacağı öngörül-
mektedir. Bu şekilde akreditasyon sürecine dahil olan müzik eğitimi kurumlarının uluslararası normlarda 
daha nitelikli müzik eğitimcisi ve sanatçılar yetiştireceği düşünülmektedir. 

Akreditasyon sürecine dahil olmayı ya da olmamayı düşünen müzik eğitimi kurumlarının öncelikle 
aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekmektedir. 

• Eğitim kurumu olarak vizyonumuz nedir?

• Eğitim kurumu olarak misyonumuz nedir?

• Eğitim kurumu olarak ne yapıyoruz?

• Öğrencilerimiz bizden ne bekliyor?

• Öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bizim ne yapmamız gerekiyor?

• Eğitimin önemli başarı faktörleri nelerdir ? Başarı ölçütleri nelerdir?
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• Eğitimin önemli işlevleri nelerdir?

• Eğitimde başarıyı nasıl sağlarız?

• Eğitimde başarılı olduğumuzu nasıl anlayacağız?

• Kurum olarak eğitime katkımız nedir? (Nacakcı, 2004). 

Bu soruların cevaplarına ulaşmak ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için ulusal ve uluslararası 
boyutta kabul gören belirli standartların sağlanması gerekmektedir. Müzik eğitimi alanında sağlanması 
gerektiği düşünülen standartlar farklı boyutlarda incelenebilir. 

Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi: 

• Kurumlarda uygulanan öğretim programlarının amaç, alan yeterlikleri, kazanım, içerik, eğitim du-
rumu, ölçme değerlendirme ve öğrenim çıktıları bakımından iç tutarlılığa sahip olması 

• İşlenen derslerin öğretim programı içeriğiyle tutarlı olması 

• Kazanımların ders içerikleriyle paralellik göstermesi

• Uygulanan öğretim programının öğrenci merkezli olması ve öğrencilerin program içinde aktif bir 
şekilde görev alması

• Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemlerinin öğrencilere dönüt verme amacıyla plan-
lanması

Öğretim elemanlarının nitelik ve nicelik bakımından yeterliliği:

• Öğretim elemanlarına kendilerini yenilemek ve geliştirmek için katılacağı çalışmalara destek verilmesi

• Öğretim elemanlarının nitelikli eğitim öğretim ortamlarının oluşturmasının sağlanması

• Ders görevlendirmelerinde öğretim elemanlarının yapmış olduğu akademik çalışmaların ve uzman-
lık alanlarının gözetilmesi

• Öğrencilerin  nitelik ve nicelik bakımından yeterliliği:

• Öğrencilerin kabul sınavlarında başarılı olabilmesi için gerekli olan nitelik ve niceliklerinin doğru 
saptanması

• Öğrencilerin mesleki gelişiminde olumlu katkılar sağlayacak akademik, sosyal ve kültürel çalışma-
lara katılmasının sağlanması için gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

• Öğrencilerin dinleti ve konser gibi performans alanlarında çalışmalarını sergileyebileceği etkinlik-
lere teşvik edilmesi

• Fiziksel donanımın yeterliliği:

• Öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü fiziksel ortamın öğrenci sayısına yeterli olacak şekilde plan-
lanması

• Öğretim elemanı ofislerinin çalgı derslerini yürütmek için gerekli donanımlara ve fiziksel şartlara 
sahip olması

• Eğitim kurumunda yapılacak etkinliklerin sergilenebileceği dinleti/konser salonlarının bulunması 
ve bu salonların yeterli fiziksel tefrişata sahip olması

• Öğrencilerin dersler haricinde bireysel çalışma ve araştırmalarını yapabileceği gerekli fiziksel do-
nanımın sağlanması

• Eğitim kurumunda öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olabilecek tekno-
lojik donanımın bulunması  
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Yönetsel faaliyetlerin kurumun gelişimini desteklemesi:

• Kurum yöneticilerinin etkin bir yönetim anlayışına sahip olması

• Kurum yöneticilerinin yürütülen alan eğitimi konusunda misyon ve vizyon sahibi olması

• Kurum yöneticilerinin ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren diğer müzik eğitimi kurumla-
rıyla ilişkilere sahip olması

• Kurum yöneticilerinin kurum içi ve kurum dışı etkinliklerin organizasyonunda etkin olarak yer alması

• Öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi aşamalarında 
şeffaflığın gözetilmesi

• Yönetim ve idari kadroların hesap verilebilirliğinin sağlanması

Kalite güvencesinin sağlanması:

• Kurumun kendine ait kalite güvence politikası ve uygulama yöntemlerinin olması

• Eğitim öğretim sürecinde kalite güvence bulgularının dikkate alınması

• Mezun öğrencilerin mesleki gelişimlerinin düzenli olarak takip edilerek elde edilen verilerin kalite 
güvence sistemine yansıtılması.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Sonuç olarak akreditasyon çalışmalarının kurumların ulusal ve uluslararası boyutta kabul görmesini 

sağlamaya yardımcı olacağı ve bununla birlikte müzik eğitimi veren kurumların öğretim programı, öğretim 
elemanı niteliği ve niceliği, öğrencilerin nitelik ve niceliği, fiziksel donanım, yönetim anlayışı ve kalite 
güvencesi politikaları bakımından çağdaş bir düzeye ulamasında etkin olacağı öngörülmektedir. 

Araştırmada müzik eğitimi alanında dünya genelinde yaklaşık yüzyıllık bir süreçte akreditasyon çalışmala-
rının yürütüldüğü ancak Türkiye genelinde herhangi bir faaliyet yürütülmediği saptanmıştır. Bu bulgudan yola 
çıkarak ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlarda yapılan eğitim öğretim faaliyetlerinin uluslararası düzey-
de tanınırlığının sağlanması için gösterilen kişisel çabalardan daha fazlasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmada bahsedilen standartlara ulaşılabilmesi için öncelikle ülkemizde müzik eğitimi alanında faal 
olarak çalışan ve YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş bir akreditasyon derneğine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Faaliyet gösterecek olan akreditasyon derneğinin belirteceği standartlar, müzik eğitimi kurumlarının kendi-
ni sürekli bir yenileme sürecine dahil etmesi için belirleyici bir faktör olacaktır. Böylece ülkemizde müzik 
eğitimi veren kurumların ulusal ve uluslararası boyutta tanınırlığı artarak eğitim kalitemizde olumlu etkileri 
olacağı düşünülmektedir.

Kurumların eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik belirlenen akreditasyon kriterlerine uyumluluğunun 
sağlanabilmesi için anabilim dalları veya bölümler bazında oluşturulması gerektiği öngörülen kurullar ve 
görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

Öğretim Planlama ve Değerlendirme Kurulu: Uygulanan öğretim programında yer alan derslerin belir-
tilen amaç, kazanımlar ve öğrenme çıktıları ile uyumluluğunu denetleyip gerekli düzenlemeleri yapmak, 
alan yeterlikleri bakımından denetimini yapmak, ölçme değerlendirme süreçlerinin inceleyerek geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları yapılarak standardize edilmiş ölçme araçlarının kullanılması için rehberlik etmek.  

Öğretim Elemanı İzleme ve Değerlendirme Kurulu: Öğretim elemanlarının akademik gelişmelerini takip etmek 
ve mesleki gelişimlerinin sürdürülebilmesi için gerekli zaman ve imkanları oluşturmak, düzenlenen akademik, sos-
yal ve kültürel etkinliklerde öğretim elemanlarının aktif olarak rol almasını sağlamak, öğretim elemanlarının bilim-
sel çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli olanakları sağlamak, öğretim elemanlarının kurumun gelişimine katkı-
sını sağlayıp aynı zamanda kurumun var olduğu çevre ile iletişimini sağlayarak kamuoyu ile ilişkileri düzenlemek.

Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Kurulu: Öğrenci kabul sınavlarını değerlendirerek kuruma daha ni-
telikli öğrencilerin kazandırılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, öğrencilerin akademik, sosyal 
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ve kültürel etkinliklere katılmasını sağlayarak gelişimlerini izleyip değerlendirmek, öğrencilerin konser ve 
dinleti gibi etkinlikleri yapabilmesi için gerekli motivasyonu oluşturmak, öğrencilere sunulan akademik 
danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini değerlendirerek sürekliliğini sağlamak, öğrencilerin sosyal ve ekono-
mik düzeylerini değerlendirip düzenli olarak takip etmek ve gerektiği durumlarda sosyal yardım almalarını 
sağlamak, mezun olan öğrencilerin mesleki gelişimlerini takip ederek rehberlik hizmeti sunmak.

Öğrenme Ortamlarını Düzenleme Kurulu: Kurumdaki öğrenme ortamlarını öğretim elemanlarının ve 
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değerlendirmek ve yeniden düzenlemek, kurum içinde dinleti ve konser sa-
lonlarının tahsisini ve bu salonlar için gerekli tefrişatı sağlamak, öğrencilerin dersler haricinde gerçekleşti-
receği akademik ve kültürel çalışmalar için bireysel çalışma odaları, kütüphane ve teknoloji laboratuvarları 
gibi gerekli fiziksel ortamları düzenlemek. 

Yönetim ve Denetleme Kurulu: Yukarıda belirtilen diğer kurulların işleyişini değerlendirmek ve ge-
rekli düzenlemeleri yapmak, yöneticilerin müzik eğitimi kurumunun belirtilen strateji, misyon ve vizyo-
nuna uygunluğunu değerlendirmek, kurum yöneticilerinin benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlarla olan ilişkilerini geliştirmek, öğretim elemanlarının işe alınma, atanma ve görevde yükselme 
kriterlerinin şeffaflığını sağlamak, yönetim birimlerinin kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanma-
sını değerlendirerek yöneticilerin hesap verilebilirlik düzeyini korumak, yönetim birimlerinin işlevlerini 
etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak.

Strateji ve Kalite Güvence Sistemi Kurulu: Müzik eğitimi kurumunun stratejilerini belirleyip vizyon ve 
misyonunu değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapmak, benzer kurumlardaki kalite güvence sistemlerini 
takip etmek, öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve yükselmesi işlemlerinin şeffaflığını denetlemek, Öğ-
renme – öğretme süreçlerini değerlendirmek, mezun öğrencilerin mesleki gelişimlerini takip etmek. 

Oluşturulacak olan tüm bu kurullar müzik eğitimi kurumlarının akredite olma sürecinde başarı düzeyle-
rinin artması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının ve kabul edilirliğinin daha iyi noktalara taşınması 
ve öğrenme çıktılarının çok daha iyi seviyelere gelmesi hususunda katkı sağlayacaktır. 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim ku-
rumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlen-
dirme Ölçütleri kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir programdır. Yükseköğretim kurumlarının 
beş yılda en az bir defa Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olmaları gerekmektedir. Kurumsal 
Dış Değerlendirme Programına esas olmak üzere her yıl yükseköğretim kurumları tarafından Kurum İç De-
ğerlendirme Raporları (KİDR) hazırlanmaktadır. Program kapsamına dâhil edilen yükseköğretim kurum-
ları belirlendikten sonra, değerlendirme sürecini yürütecek olan değerlendirme takımı değerlendirici havu-
zundan seçilerek görevlendirilir. Program kapsamında değerlendirme takımı tarafından, değerlendirilecek 
kuruma iki ziyaret gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ön ziyaret ve saha ziyaretidir. Ziyaretlerin sonrasında 
değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) YÖKAK tarafından 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır (Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2019).

Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Ölçütleri

Kurum Hakkındaki Bigiler

Ölçüt Açıklama
Kurum Hakkında Bilgiler Kurum; tarihsel gelişimi, organizasyon yapısı, misyonu, değerleri, hedefleri ve 

iyileştirme alanları hakkındaki bilgi verilmelidir.

Kalite Güvencesi sistemi

Ölçüt Açıklama
Kalite Güvencesi Sistemi Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve 

bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla 
paylaşmalıdır. (Bu politikalar, dış paydaşları da sürece dâhil ederek, kurumun iç 
paydaşları tarafından geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.)
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Eğitim - Öğretim

Ölçüt Açıklama
Programların Tasarımı ve Onayı Kurum, yürüttüğü programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahip 

olmalıdır. (Programlar, hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, 
amaçlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, 
programa uygun seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi 
yeterliliklerini de kapsayacak şekilde tanımlanmalıve ilgili paydaşlara 
duyurulmalıdır.)

Öğrenci Merkezli Öğrenme, 
Öğretme ve
Değerlendirme

Kurum, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını 
teşvik edecek şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme ve 
değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır.

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, 
Tanınma ve Sertifikalandırma

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece 
ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak 
önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde 
uygulamalıdır.

Eğitim - Öğretim Kadrosu Kurum, eğitim - öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve 
ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

Öğrenme Kaynakları, 
Erişilebilirlik ve Destekler

Kurum, eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara 
sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir 
olmasını güvence altına almalıdır.

Programların Sürekli İzlenmesi 
ve Güncellenmesi

Kurum, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin 
ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için mezunlarını 
düzenli olarak izlemeli ve programlarını periyodik olarak gözden geçirerek 
güncellemelidir.

Araştırma ve Geliştirme

Ölçüt Açıklama
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle 

uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini teşvik etmelidir.

Araştırma Kaynakları Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali 
kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik 
politikalara ve stratejilere sahip olmalıdır. (Kurumun araştırma politikaları, 
iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik 
etmelidir.)

Araştırma Kadrosu Kurum, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm 
süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

Araştırma Performansının 
İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik 
olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen 
bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak 
gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.

Yönetim Sistemi

Ölçüt Açıklama
Yönetim ve İdari Birimlerin 
Yapısı

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına 
alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli 
yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

Kaynakların Yönetimi Kurum; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının 
tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim 
sistemine sahip olmalıdır.

Bilgi Yönetimi Sistemi Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence 
altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamalı, 
analiz etmeli ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmalıdır.
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Kurum Dışından Tedarik Edilen 
Hizmetlerin Kalitesi

Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve 
sürekliliğini güvence altına almalıdır.

Kamuoyunu Bilgilendirme Kurum, eğitim - öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini 
de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve 
kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir.

Yönetimin Etkinliği ve Hesap 
Verebilirliği

Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve 
hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.

Sonuç ve Değerlendirme

Ölçüt Açıklama
Sonuç ve Değerlendirme Kurum, yürütülen/gerçekleştirilen faaliyetlerin misyonu ve hedefleriyle ne 

derece örtüştüğünü analiz etmeli ve iyileşmeye açık yönleri kapsamında 
alınması gereken tedbirleri içeren bir değerlendirme yapmalıdır.

Tüm faaliyetlerde öğrencilerin öğretimi ve eğitimi yükseköğretimin birincil amacıdır. Bu amacın ger-
çekleşmesi için kalite güvence sistemi oluşturulmalı ve akreditasyon sürecine geçilmesi gerekmektedir 
(Gencel, U, 2001, s.210).
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MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA BÜTÜNLEŞİK 
BİR YAPILANMANIN GEREKLİLİĞİ

Zeki NACAKCI1, Esra DALKIRAN2, H. Seval KÖSE3

Özet
Ülkemizde lisans ve lisansüstü müzik eğitimi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik ve Sahne sanatları Fa-

kültesi, Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarları bünyesinde, bölüm/ anabilim dalı yapılanmaları ile 
yürütülmektedir. Yükseköğretim düzeyinde halen uygulamada olan bu akademik yapılanma çeşitliliği in-
celendiğinde, aynı üniversite çatısı altında yukarıda bahsedilen bölüm ve/veya anabilim dallarının iki ya da 
daha fazlasının bir arada yer aldığı görülmektedir. Şüphesiz ki XXI. yüzyılın eğitim dünyası geliştirilmeye 
ve sürekli güncellenmeye açık bir yapıya gereksinim duymaktadır. Günümüz eğitim dünyasının bir parçası 
olan müzik eğitimi süreci ve kurumlarının da kendilerinden beklenenlere yönelik ihtiyaç analizlerini yap-
ması ve gerekli önlemleri alması son derece önemlidir. Ancak mevcut durumdaki bu çok başlı yapılanma-
nın geleceğin ihtiyaçlarına dönük iyi bir organizasyon ve örgütlenme olmadığı düşünülmektedir. Buradan 
hareketle bu çalışmanın amacı, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda bütünleşik bir yapı modeli gerek-
liliklerinin ortaya konmasıdır. Çalışma betimsel araştırma modelinde olup, araştırmacıların konuya özel 
öneri ve saptamalarının yanı sıra, müzik eğitimi alanından akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. Dolayı-
sıyla araştırma verilerinin toplanmasında odak gurup görüşme ile yarı yapılandırılmış görüşme teknikle-
rinden yararlanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ülkemizde 
mesleki müzik eğitimi veren kurumların “neden” ve “nasıl” bir bütünleşik yapı içerisinde birleşmesinin 
gereklilikleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Müzik Eğitimi, Kurumsal yapılanma, Bütünleşik Yapılanma

NECESSITY OF AN INTEGRATED STRUCTURE IN INSTITUTIONS 
PROVIDING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION

Abstract
In Turkey, undergraduate and graduate music education is carried out in departments within the body of 

the Faculty of Fine Arts, Faculty of Music and Performing Arts, Faculty of Education and State Conserva-
tories. When this diverse academic structuring is examined, it is observed that two or more of these depart-
ments can be within the same university. There is no doubt that the educational systems of the 21st century 
needs a structure open to development and continual update. As a part of today’s educational system, it is 
extremely important that the music education process and institutions analyze what their needs are and take 
the necessary precautions for what is expected of them. However, the abovementioned multi-headedness 
does not represent a good structural and organizational setting to address the needs of the future. Therefore, 
the aim of this study is to reveal the need for an integrated model in institutions providing vocational music 
education. The study is a descriptive research model. In addition to the specific suggestions and evaluations 
of the researchers, the opinions of academicians from the field of music education were taken. Focus group 
and semi-structured interview techniques were used to collect the research data. The collected data were 
analyzed by content analysis. As a result of this research, “why” and “how” institutions of vocational music 
education in our country can be unified into an integrated structure, and the necessities for such a unification 
are presented.

Keywords: Vocational Music Education, Institutional Organization, Integrated Structure
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Giriş 
Ülkemizde Cumhuriyet’in kuruluşuyla başlayan gelişim sürecinde her alanda olduğu gibi eğitim ala-

nında da önemli ölçüde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Eğitimdeki bu değişimlerin başında da toplum 
ve kültürü doğrudan etkileyecek olan müzik eğitimi konusundaki değişiklikler gelmektedir. Bu doğrultuda 
Atatürk, ülkenin müzik alanındaki gelişimi ve çağdaşlaşmasına hız vermek amacıyla bu alana ayrıca ilgi 
göstermiş ve Cumhuriyetle birlikte Musiki Muallim Mektebi, açılan ilk kültür ve eğitim kurumlarının ba-
şında gelmiştir. Okulun kuruluş amacı “ortaokul ve liselerle, öğretmen okullarına müzik öğretmeni yetiş-
tirmek” olarak belirlenmiştir.

Müzik eğitimi kurumlarının yapılandırılması çalışmaları, 1930’lu yıllarda Paul Hindemith’in konu ile il-
gili araştırma yaparak bir rapor hazırlaması hususunda görevlendirilmesiyle gündeme gelmiştir. Hindemith, 
yeniden organize edilecek bir Müzik Yüksekokulu içinde çalgı ve vokal sınıfları, kuram ve bestecilik, oda 
müziği, koro, orkestra, şeflik, müzik tarihi, kulak ve beden eğitimi, çalgı bakım ve onarım gibi bölümlerin 
yanı sıra “seminer” adı altında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yetiştiği bir bölüm tasarlaya-
rak “Türk müzik yaşamının kalkınması için öneriler” adlı raporunu Millî Eğitim Bakanlığına sunmuştur 
(Oransay,1983, Aktr. Çuhadar, 2016).  

Diğer taraftan 1934 yılında ise «Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilât Kanunu» çıkmış, bu yasaya 
göre kurulması düşünülen Akademinin, Musiki Muallim Mektebi, Filarmonik Orkestra ve Temsil Bölüm-
lerinden oluşması kararlaştırılmıştır. Kurumun amaçları üç madde halinde toplanmıştır: 1.Milli musikiyi 
işlemek, yükseltmek, yaymak, 2.Sahne sanatlarının her kolunda gerekli elemanları yetiştirmek. 3.Musiki 
öğretmeni yetiştirmek. 1936’da ise Musiki Muallim Mektebi’nin yerine Ankara Devlet Konservatuvarı 
kurulmuştur. Cumhuriyet dönemi hükümet programları ile milli eğitim şûralarından bazılarında da müzik 
konusuna yer verildiği, Özellikle 1962’de toplanan VII. Milli Eğitim Şûrası, müzik sorunlarına çok yönlü 
bir biçimde yer verildiği, gerçekçi değerlendirme ve öneriler getirildiği, IX. Milli Eğitim Şûrasında da ilgi 
çekici görüş ve kararların alındığı göze çarpmaktadır (Kavcar, 1982).

Cumhuriyet dönemindeki bu gelişmelerin ardından Türkiye’de müzik eğitiminin günümüzde geldiği 
nokta farklı bir örgütlenme yapısı içinde çok başlı, parçalı bir yapı sergileyen müzik ve müzik eğitimcisi 
yetiştiren kurumların ortaya çıkmış olmasıdır. Oysaki daha o tarihte müzik ve müzik eğitimcisi yetiştiren 
kurumların; bütünleşik bir yapı içerisinde yer almasına yönelik düşünceler hayata geçirilmiştir.  Müzik 
alanında yapılacak araştırmalar, sanatçıların ve ülkenin genel müzik eğitimini yönlendirecek müzik öğ-
retmenlerinin yetiştirilmesinin kurulacak bir akademi ya da yüksekokul çatısı altında yetiştirilebileceği 
öngörülmüştür.

Buna göre, Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar incelendiğinde; “1 Kasım 1924 Musiki Muallim Mek-
tebi,1934 Musiki Muallim ve Temsil Akademisi, 1936 Ankara Devlet. Konservatuarı, 1937 Gazi Musiki 
Muallim ve Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü, 1942-1947 Hasanoğlan Köy Enstitüsü, 1980 Yüksek Öğret-
men Okulları M.B., 1982 Eğitim Fak. M.B., 1985 Devlet Konservatuvarı Öğretmenlik Hakkı, 1998 Eğitim 
Fak. G.S.E. Böl. Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı” bu kurumlardan sadece Musiki Muallim Mektebi’nin 
bir “Ortaöğretim” kurumu olduğu diğerlerinin ise birer ‘yükseköğretim’ kurumu olduğu görülmektedir. Bu 
durum Türkiye’de müzik öğretmeninin 1937 yılına kadar ‘ortaöğretim”, 1937 yılından günümüze kadar da 
‘yüksek eğitim’ düzeyinde yetiştirildiğini göstermektedir. Müzik Öğretmeni Yetiştirmede köklü bir değişik-
lik Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 4.11.1997 tarih, 97.392761 sayılı kararı ile olmuştur. Musiki Mu-
allimden bu yana Müzik Öğretmeni Yetiştirme, bağımsız bir kurum ya da bölüm olarak sürdürüle gelmiştir. 
Fakat söz konusu Müzik Öğretmeni yetiştirme 1998-1999 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Eğitim Fakül-
telerinin yeniden düzenleme çalışmaları sonucuna göre bu fakültelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün 
Müzik Öğretmenliği Programı Anabilim Dalı olarak sürdürülmektedir (Şentürk, 2001). 

Öncelikli amacı sanatçı yetiştirmek olan kurumlardaki önemli gelişmeler ise; konservatuar niteliğinde 
Maarif Nezaretine bağlı olarak ve “Geleneksel Türk Sanat Müziği Eğitimi” yapılmak amacıyla 1917 yılında 
kurulan Darülelhan’ın Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından İstanbul Belediye Konservatuarına dönüştü-
rülmesidir. Söz konusu Konservatuar 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına adı altında 
eğitimini sürdürmüştür. 1936 yılında kurulan Ankara Devlet Konservatuarı’nda ise 1940 yılında çıkarılan 
Devlet Konservatuarı yasasıyla, müzik ve temsil kolları olarak ayrıştırılmıştır. Müzik kolu, kompozisyon 
ve orkestra yönetmenliği; piyano, org, arp; yaylı çalgılar; üflemeli ve vurma çalgılar; şan dallarından oluş-
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muştur. Böylece Ankara Devlet Konservatuarı, çağdaş bir anlayışla müzik sanatçısı eğitiminin başlangıcını 
oluşturmuştur (Şahin ve Duman, 2008). 1983 yılında Türk müziği eğitimi vermek üzere açılan ikinci aka-
demik kurum Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı olmuştur.

Günümüze gelindiğinde mesleki müzik eğitimi veren kurumların; üniversitelerin “Eğitim Fakültelerine 
bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında”, “Konservatuvarlarda”, 
“Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinde”, “Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne bağlı Müzik Bölümlerinde” ve-
rildiği görülmektedir. Mesleki müzik eğitimi bu bölümler içinde anabilim ve ana sanat dalları şeklinde 
yapılanmıştır. Mesleki müzik eğitimi veren programların akademik teşkilatlanma biçimlerine bakıldığında 
çok çeşitli fakültelere bağlı farklı bölümler olduğu görülmektedir. Fakülteler bir üniversitenin, öğrenim 
alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biridir. Bu anlamda mesleki müzik eğiti-
mi veren programların dağınık bir yapılanma içerisinde oldukları görülmektedir. Örneğin: Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesine Bağlı Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, 
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesine Bağlı Müzik Bölümü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Müzik Bölümü

Türkiye’de 1923’ten 2003 yılına kadar geçen 70 senede açılan mesleki müzik eğitimi veren lisans prog-
ramı sayısı 55’tir. 2004 yılından 2015 yılına kadarki süreçte toplam 61 yeni fakülte, bölüm, anabilim dalı 
ya da konservatuvar açılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk 70 yılda açılandan daha fazla fakülte, 
bölüm, anabilim dalı ya da konservatuvar son 12 yılda (2004-2015) açılmış olduğu (Gök, 2018) ve süreç 
içerisinde yeni kurumların da eklendiği görülmektedir.

Ülkemizde müzik eğitimindeki bu çeşitliliğe rağmen türlerin program çıktıları, mesleki anlamda muğlak 
bir görünüm sergilemektedir. Farklı üniversitelerin aynı başlığı taşıyan bölümlerinde bile öğretim program-
ları ve program çıktıları bakımından farklılıklar görülmektedir. 

Örneğin bazı konservatuvarlar ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı müzikle ilgili bölümler (Çalgı Ya-
pım Bölümü, Türk Halk Oyunları Bölümü vb.), mezunlarının istihdam profillerini belirlerken sanatla ilgili 
kurumlarda çalışabileceklerini belirtmelerinin yanında pedagojik formasyon sertifikası almak koşuluyla 
müzik öğretmeni de olabileceklerini vurgulamaktadır. Aynı şekilde Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabi-
lim dalı mezunları da öğretmen olarak atanmanın yanı sıra, Devlete bağlı kurumlarda sanatçı olarak çalışa-
bileceklerinden söz etmektedir. Kısacası, bu uygulamalara göre farklı alan eğitimlerine ve işlevlere sahip 
olan mesleki müzik eğitimi kurumlarımızdan mezun olan bireylerin istihdam alanlarının birbirine karıştığı 
düşünülmektedir. (Yener & Apaydınlı, 2016). 

Kısacası Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının akademik teşkilatlanma, 
amaç ve program bakımından çok başlı, dağınık ve tutarsız bir yapılanma içerisinde oldukları söylenebilir.  

Dünyadaki mesleki eğitim yapılanmalarına bakıldığında, Cleveland Müzik Enstitüsü, Berklee Müzik 
Fakültesi, Julliard Dans Drama Müzik Okulu, Mannhattan Müzik Okulu, Paris Konservatuvarı, Kraliyet 
Müzik Akademisi, St.Petersburg Rimsky-Korsakov Devlet Konservatuvarı, Moskova Çaykovski Kon-
servatuvarı, Kazan Devlet Ziganov Konservatuvarı, Çin Merkez Müzik Konservatuvarı, Shenyang Mü-
zik Konservatuvarı, Kunitachi Müzik Fakültesi, Osaka Müzik Fakültesi ve Tokyo Müzik Fakültesi,  gibi 
önemli ve saygın müzik kurumlarının genel yapısına bakıldığında, doğal olarak hiçbiri bir diğerinin tıpatıp 
kopyası değildir, ancak bu müzik kurumlarının yapılanmaları ve eğitimleri incelendiğinde çok önemli bir-
likteliklerin de ortaya çıktığı görülmektedir. Neredeyse tüm konservatuvarlarda antik ve halk müziklerinin 
öğrenilip öğretildiği bölümler mevcuttur. Bunlarla birlikte caz ve pop müzik türlerinin de konservatuvarlar 
ve müzik eğitimi kurumlarının eğitim programlarında yerini aldığı görülmektedir. Ayrıca performans eği-
timi ve genel müzik eğitimine ilişkin alan eğitimlerinin, pek çok kurumda bir arada yapılıyor olması da bir 
diğer önemli husustur (Çuhadar,2016).

Almanya’da müzik öğretmeni yetiştirme yaygın olarak Müzik ve Sanat Yüksekokulları, üniversite ve 
bazı eyaletlerde de Pedagoji Yüksekokullarında gerçekleşmektedir. Müzik Yüksekokulları Almanya’da 
mesleki müzik eğitiminin belkemiğini oluşturmaktadır. Hemen her alanda müzisyenlik mesleğine yönelik 
eğitim programlarına yer veren bu kurumlarda; sanatçılar, sahne sanatları için teknik elemanlar ve işlet-
meciler ve kültür eğitim uzmanları yetişmektedir. Müzik Yüksekokullarının dikkate değer en önemli uy-
gulaması, öğretmen yetiştirme program ve politikasında kendini göstermektedir. Bu okullara ilköğretim 
ve ortaöğretim müzik öğretmenliği için ayrı, lise müzik öğretmenliği için ayrı, lise dengi okullar için ayrı 
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bölümler bulunmakta ve dolayısıyla farklı düzeylerde programlar uygulanmaktadır. Genel olarak orkestra 
ve operalar için solist düzeyde sanatçıların yetiştiği konservatuarlarda ise hem mesleki hem de amatör 
anlamda eğitim verilmektedir. Bu kurumlar da tıpkı müzik yüksekokulları gibi çalışmaktadır ama yükseko-
kulla aynı statüye sahip değildir. Yaklaşık 60 farklı eğitim programı üniversite ve pedagoji akademilerinde 
güçlü bir pedagojik yaklaşımla verilir. Müzik yüksekokulları 23 programla daha profesyonel bir yaklaşımla 
eğitim verir. Müzik yüksekokulları genel eğitim öğretmenleri ile enstrüman veya ses alanında branşlaşma 
yoluna giden öğretmenlere ayrı ayrı eğitim olanakları sunar. Diğer taraftan Avusturya’da müzik öğretmen-
liği eğitimi, Eğitim Bilimi Akademisi ve Müzik Üniversitesinde gerçekleşmektedir. Polonya’da ise, müzik 
öğretmenleri Müzik Akademilerinde eğitim görmektedir (Kılbaş,2007).

Müzik eğitimi kurumlarımızın tamamının amacı ülkemizin sosyo-kültürel oluşumuna ve çağdaşlaşma 
sürecine müzik ve müzik eğitimi yoluyla katkıda bulunmaktır. Konservatuvarlar; ülkemizde yüksek nite-
likli sanatçılar, yorumcular ve araştırmacılar yetiştiren, Güzel Sanatlar Fakülteleri; görsel sanatlar ve müzik 
alanlarında sanatçı ve araştırmacı yetiştirme amacı güden, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalları ise; müzik eğitimcileri yetiştiren kurumlardır. Bu kurumların kuruluş amaçları birbirinden farklı 
olsa da hepsi ortak bir amaca hizmet etmektedir. Fakat Aynı amaca hizmet eden fazla sayıda farklı kurumun 
olduğu, bu kurumlardan farklı unvanlarla mezun olan öğrencilerin aynı haklara sahip olarak istihdam edil-
mesinden kaynaklanan sorunlar yaşandığı düşünülmektedir. Şüphesiz ki XXI. yüzyılın eğitim dünyası ge-
liştirilmeye ve sürekli güncellenmeye açık bir yapıya gereksinim duymaktadır. Günümüz eğitim dünyasının 
bir parçası olan müzik eğitimi süreci ve kurumlarının da kendilerinden beklenenlere yönelik ihtiyaç ana-
lizlerini yapması ve gerekli önlemleri alması son derece önemlidir. Ancak mevcut durumdaki bu çok başlı 
yapılanmanın geleceğin ihtiyaçlarına dönük iyi bir organizasyon ve örgütlenme olmadığı düşünülmektedir. 

Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda eğitim – öğretimin 
niteliğini artırmaya yönelik bütünleşik bir yapı modeli önerilerek, bu modelin gerekliliğinin ana hatlarıyla 
ortaya konması ve bu konudaki akademisyen görüşlerinin belirlenmesidir.

Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Önerilen “Bütünleşik Yapı Modelinin” yapılanmasına ilişkin görüşler nasıldır?

2. Önerilen modelin “öz kaynakların verimli kullanılmasına, eğitim–öğretim yaşantısına, ulusal-ulus-
lararası programsal birlikteliğe ve çeşitliliğe, öğrencilerin kariyer planlamalarına, vb.” yönlerden 
olası katkılarına yönelik akademisyen görüşleri nasıldır? 

YÖNTEM
Bu başlık altında, araştırmanın yöntemi, araştırmaya görüşleriyle destek veren katılımcılar, veri toplama 

araçları, toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler açıklanmıştır. 

2.1. Araştırma Modeli

Araştırma, tarama ve durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada verilerin toplanması 
ve elde edilen verilerin yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma-
lar, “Görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” 
olarak tanımlanabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma gurubunu, Türkiye’de lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren Güzel Sa-
natlar Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat 
ve Tasarım Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Devlet Konservatuvarında 
farklı bölgelerde görev yapan 57 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışma gurubundaki kurumlar ya da böl-
gelere göre olabilecek demografik bilgiler ve dağılım tablosu özellikle “Bütünleşik” bir yapı modelinden 
bahsederken ayrıştırarak verilmemiştir.
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2.3. Veri Toplama Araçları ve Analizi

Araştırmada, akademisyenlere herhangi bir unvan ayrımına gidilmeden önerilen modele ilişkin görüş-
lerini belirlemek amacıyla tam yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularını içeren bir form 
hazırlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. “Betimsel 
analiz, derinlemesine analiz gerektirmeyen verilerin işlenmesinde kullanılırken, içerik analizi elde edilen 
verilerin daha yakından incelenmesini ve bu verileri açıklayan kavram ve temalara ulaşılmasını gerektirir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008: 89). Buna göre, belirlenen görüşmelerden alınan ham veriler, bazı sorularda 
betimsel analizle saptamada bulunarak sunulurken görüşme formundaki bazı sorularda sayısallaştırılarak, 
tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. Araştırmada ayrıca frekans, yüzde gibi istatistiki gibi işlemlerin-
den yararlanılmıştır.

BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde öncelikle “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” adı altında birleştirilmesi önerilen model 

ve bu modelin yapılanmasına ilişkin bulgular ve yorum sunulmuştur.

Bütünleşik Yapı Modeli

Araştırmacıların sunduğu birleşme sürecinde ülkemizde köklü geçmişe sahip, markalaşmış, bünyesinde 
ortaokul, lise gibi okullar barındıran devlet konservatuvarlarının fakülte statüsüne çıkarılarak bu yapılan-
manın dışında tutulması önerisi akademisyenlerin büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüş ve destek-
lenmiştir. Akademisyenler bu kurumların birleşme sürecine gönüllü katılımının sağlanması konusunda da 
yüksek düzeyde görüş bildirmişlerdir. 

Araştırmacıların önerisi ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda şekillenen “Bütünleşik Yapı Mo-
deli” aşağıda sunulmuştur. 

Yukarıda şeklen sunulan modeldeki bölüm önerilerine ilişkin akademisyen görüşleri aşağıda sunulmuştur.

Bölüm adları Uygun Uygun Değil
Batı Müziği İcra/performans bölümü.  
(Çalgı, ses, vb anasanat dalları)

49 8

Türk Müziği İcra/Performans Bölümü 
        (Çalgı, ses, vb. anasanat dalları)

52 5

Müzik bilimleri bölümü    
(Müzikoloji, Müzik Teorileri, vb.)

55 2

Müzik Teknolojileri bölümü 53 4
Sahne Sanatları Bölümü    
                   (Tiyatro, Halk Dansları, vb.)

53 4

Müzik Öğretmenliği Bölümü  
        (Temel Eğitim, Orta Öğretim, Özel Eğitim ve Mesleki Eğitime    yönelik 
öğretmen yetiştirmeye yönelik anabilim dalı yapılanması)

43 14
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Yukarıdaki şekil ve tablo incelendiğinde, görüşleri alınan akademisyenlerin büyük çoğunluğunun öne-
rilen modele ilişkin bölüm adlarını ve yapılanmasını uygun buldukları görülmektedir. Ancak seçenekli 
sunduğumuz bölüm adlarında, uygun bulsalar da akademisyenler arasında net olarak görüş birliği sağlana-
mayan hususlar aşağıda sunulmuştur. Olumlu ve olumsuz ön plana çıkan önerilerde, bu tür bir yapılanmada 
her görüşün önemi olduğundan hareketle kişi sayılarına bakılmaksızın görüşler ifade edilmeye çalışılmıştır.

• İcra / performans bölüm isminde “İcra” bölüm ismi az da olsa öne çıkmıştır. Örnek bir görüş aşağıda 
sunulmuştur.

- Dans, tiyatro, atletizm de bir performanstır. İcra ise müzikte, özellikle de çalgı veya ses alanında kullanıl-
maktadır.

• “Sahne Sanatları Bölümü” isminin Fakülte ile aynı olması önerisine az sayıda da olsa olumsuz görüş 
bildirilmiştir.

- Sahne Sanatları adıyla bölüm olmamalı. Fakültenin adı ile aynı bölüm adları uygun değildir.

• İcra bölümünde de Türk ve Batı müziği ayrımına yönelik olumlu ve olumsuz görüşler bildirilmiştir.

- Batı müziği/Türk müziği ayrı ayrı değil eş zamanlı olarak aynı programlarda verilmeli.

- Türk/ batı müziği ayrımı olmamalı. 

- İcra bölümlerinin adının Çalgı İcra Bölümü ve Ses (Vokal) İcra Bölümü diye ayrılmasını daha doğru ve 
işlevsel buluyorum. Bu durum norm kadro konusunda da yararlı olacaktır. İlk bakışta arzu etmesek de icra 
bölümlerinde batı müziği icra, Türk müziği icra diye ayrılması öğretim programlarının hazırlanıp uygulanması 
açısından zorunluluk oluşturmaktadır.

• Müzik öğretmenliği bölümünün bu yapı içerisinde yer alması konusu belki de akademisyenlerin 
en çok yorum yaptıkları öneri olmuştur. Bu öneriyi tamamen destekleyen, hatta yıllardır “BESYO” 
“İlahiyat Fakülteleri” örnekleri vererek bu konuda girişimsel çalışma içeresinde olan akademis-
yenler varken tam tersi görüşü keskin bir dille savunan akademisyenler de bulunmaktadır. Ancak 
“Müzik Öğretmenliği Bölümünün” bu yapı içerisinde yer alması görüşü akademisyenlerin % 75’i 
tarafından kabul görmüştür.

Bu maddeye ilişkin akademisyen görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur.

- Müzik öğretmenliği için uygun değil.

- Ülkemizde halen mevcut İlahiyat, Spor bilimleri, Sağlık bilimleri modelinin müzik alanına uyarlanmış biçimi 
olarak, titiz inceleme ve akademik/idari yapılanma ile uygulanabilir.

- Okul öncesi, çalgı eğitimi dalları da düşünülebilir.

- Bu birleşme ile, Öğretmen yetiştirmeye dönük dersler bir havuzda toplanabilir. Temel ve orta düzeyde müzik 
eğitimini alan öğrencilere seçmeli dersler yoluyla seçecekleri mesleğe ve verecekleri “müzik hizmeti” gerekleri-
ne ilişkin profesyonel biçimlenme sağlanarak uygun “diploma” verilebilir. 

- Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün de bu fakülte bünyesine aktarılmasını zaruri görenlerdenim. Yıllardır bu 
konuda da yazılar yazdım. Raporlar hazırladım. BESYO’lar, ilâhiyat fakülteleri örnekleri bulunmaktadır. An-
cak, önümüze çıkan bir kanun maddesi bizi şimdilik zora sokmaktadır. Kanun maddesinde öğretmen yetiştiren 
kurumlar arasında eğitim fakülteleri, ilâhiyat fakülteleri ve beden eğitimi ve spor yüksekokulları zikredildiği 
halde müzikle veya güzel sanatlarla ilgili hiçbir fakülte veya konservatuardan söz edilmemiştir. Önce kanun 
düzeltilmelidir. Bu da çaba ile olur. Çaba gösteren herkesi kutlar başarılar dilerim.

- Müzik öğretmenliği bütünleşik yapı dışında tutulmalı. 

- Bütünleşme, içi boşaltılan müzik eğitimine bir çözüm olabilir.

- Müzik eğitimine katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

Bütünleşik yapı modelinin olası katkılarına yönelik akademisyenlere sunulan önermelere ilişkin görüş 
ve öneriler aşağıda sunulmuştur.
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1. Öz kaynakların verimli ve etkili kullanılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

a) Fiziki alt yapının verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır. (Müzik uygulama salonları, derslikler, 
teknik donanımın, Piyano vb. çalgıların ortaklaşa kullanılması) önermesine ilişkin dağılım aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir.

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, bütünleşik yapı modelinin kurumların fiziki alt yapılarını 
verimli kullanmasına katkı sağlayacağı görüşüne akademisyenlerin %82’si katılmakta, %8’si kısmen ka-
tılmakta, %10’u katılmamaktadır. Buna göre, akademisyenler bazı çekinceleri de olsa, olası bir birleşmede 
müzik uygulama salonlarının, piyano vb. çalgıların tek bir çatı altında ortak kullanımının öz kaynakların 
verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını ön gördükleri söylenebilir. 

Akademisyenler birinci sorunun (a) bölümüne ilişkin eklemek istedikleri görüş ve öneriler aşağıda su-
nulmuştur.

- Bu birleşme fiziki alt yapı eksiklikleri üzerine olursa beraberinde yeni sorunlar doğurabilir.

- Bütünleşme fikrinin ikna edici potansiyeli ile ve otorite desteğiyle yeni kaynaklar sağlanabilir.

- Gerekli malzeme sağlanırsa yararlı olabilir.

b) Akademik ve idari personelin verimliliğine katkı sağlayacağı beklenmektedir. (Bölümler ve anasa-
nat/bilim dalları arasında disiplinler arası ders verme ve araştırma olanakları bakımından işlevsellik 
kazandırması) önermesine ilişkin dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, bütünleşik yapı modelinin kurumların akademik ve idari 
personelin verimliliğine katkı sağlayacağı görüşüne akademisyenlerin % 76’sı katılmakta, % 14’ü kısmen 
katılmakta, % 10’u katılmamaktadır. Buna göre, akademisyenler büyük çoğunlukla olası bir birleşmede 
akademik ve idari personelin verimliliğinin artacağını düşündükleri söylenebilir.

Akademisyenler birinci sorunun (b) bölümüne ilişkin eklemek istedikleri görüş ve öneriler aşağıda su-
nulmuştur.

- Özellikle akademik personel için zenginleştirici bir deneyim olabilir.

- Bölüm / ABD’larının kazanım ve program çıktılarında standardizasyona yaklaşılabilir.

- Akademik ortamda daha çok uzman akademisyenin bir arada olması sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.

- Yapılacak araştırmaların kalitesini de arttırabilir.

- Bütünleşik yapı modeli ile öğretim Elemanları arasında barış/huzur sağlanabilir.

- Öğretim Elemanlarının işlevselliği sağlanabilir. 

- Yöneticilerin, kendi uzmanlık alanları üzerinden diğer birimler üzerinde kuvvet oluşturma olasılığını bir 
risk/tehdit olarak düşünüyorum.

- Etkin bir yöneticilik profiliyle üstesinden gelinebilir.

2. “Söz konusu farklı birim yapılanmalarının öğrenim çıktıkları incelendiğinde, farklı birimlerin benzer 
öğrenme çıktılarına sahip olduğu, benzer birimlerin ise farklı öğrenme çıktılarına sahip olduğu görülmek-
tedir. Önerilen modelde ülkemizdeki yapılanma tek bir çatı altında birleştirileceği için lisans eğitiminde 
bölüm ve anabilim/sanat dallarının beklenen kazanım ve öğrenme çıktıları bakımından belli bir standardı 
yakalayacağı düşünülmektedir.”  Önermesine ilişkin dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, akademisyenler ikinci önermeye %62 oranla katılmakta, 
%19 oranla kısmen katılmakta, %19 oranla da katılmamaktadır. Buna göre, akademisyenlerin yarısından 
fazlası olası bir birleşme modelinde öğrenme çıktıları bakımından belli bir standardın yakalanabileceğini 
düşündükleri söylenebilir.

Akademisyenler ikinci önermeye ilişkin eklemek istedikleri görüş ve öneriler aşağıda sunulmuştur.

- Farklı Anabilim dallarının kazanımları nasıl belirlenecek?

- Birimlerdeki fiziki yapı ile ilgili sorunların çözümleneceğini, fiziki olarak katkı sağlayacağını düşünüyorum.
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- Öğrenme çıktıları ilgili birimlerin tümüne üst yönetimlerce gönderilebilirse, mezunlar bazında ve derslerin 
tümü için öğrenme çıktılarında belli bir nitelik birlikteliği sağlanabilir.

- Birimlerin kazanım ve öğrenim çıktıları arasındaki farklılıklar netleşebilecektir.

3. “Ülkemizdeki lisans düzeyindeki müzik eğitimi kurumlarının tek bir çatı altında birleşmesi öğretim 
programları arasında birlikteliği sağlayacak bu durum da ulusal / Uluslararası öğrenci değişim program-
ları bakımından kolaylık sağlayacaktır.” Önermesine ilişkin dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafikten de anlaşılacağı üzere, üçüncü önermeye akademisyenlerin %80’i katılmakta, %12’ü kısmen 
katılmakta, %8’u katılmamaktadır. Buna göre, bütünleşik yapı modelinin kurumların ulusal / Uluslararası 
öğrenci değişim programları bakımından kolaylık sağlayacağı görüşünün büyük çoğunlukla akademisyen-
ler tarafından benimsendiği söylenebilir.

Akademisyenler üçüncü önermeye ilişkin eklemek istedikleri görüş ve öneriler aşağıda sunulmuştur.

- Dünyada örnekleri var

- Kolaylık sağlayacağını düşünmüyorum.

- Uluslararası yabancı öğrencilerin sistemimizi daha net tanımaları mümkün olabilecektir.

4. “Gelişen ve değişen eğitim sürecinde öğrencilerin çift anadal ve yan dal diploma programlarından 
yararlanmaları son derece önem kazanmaktadır. Önerilen modelin bu programların uygulanmasına 
olanak sağlayacağı düşünülmektedir.” Önermesine ilişkin dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafikten de anlaşılacağı üzere, üçüncü önermeye akademisyenlerin %84’ü katılmakta, %9’u kısmen 
katılmakta, %7’si katılmamaktadır. Buna göre, bütünleşik yapı modelininde öğrencilerin çift anadal ve 
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yan dal diploma programlarından yararlanmaları görüşünün büyük çoğunlukla akademisyenler tarafından 
benimsendiği söylenebilir.

Akademisyenler dördüncü önermeye ilişkin eklemek istedikleri görüş ve öneriler aşağıda sunulmuştur.

- Bu tür birleşme/bütünleşmeler eğitimci/sanatçı kimliklerinin yeni bileşenleri olabilir.

5. “Aynı çatı altında bir arada öğrenim yaşamlarını sürdüren öğrencilerin, farklı programları ile olu-
şacak müzik kültür ikliminden etkilenmeleri beklenmektedir. (Sanatçı kimliği, Mesleki donanımlarının 
zenginleşmesi, vb.)” Önermesine ilişkin dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafikten de anlaşılacağı üzere, üçüncü önermeye akademisyenlerin %87’si katılmakta, %8’i kısmen 
katılmakta, %5’i katılmamaktadır. Buna göre, bütünleşik yapı modelin de öğrencilerin farklı programlar ile 
oluşacak müzik kültür ikliminden etkilenmeleri beklenmekte ve bu durumun öğrenciler açısından yararlı 
olacağı görüşünün büyük çoğunlukla akademisyenler tarafından benimsendiği söylenebilir.

Akademisyenler beşinci önermeye ilişkin eklemek istedikleri görüş ve öneriler aşağıda sunulmuştur.

- Zararı olacağını düşünmekteyim.

- Zengin bir kültür iklimi yaratılabilir.

- Oluşacak müzik kültürü ikliminden yarar sağlanabilir.

6. Akademisyenlerin yukarıda belirtilen önermeler dışında eklemek istedikleri “olumlu” veya “olum-
suz” görüşler aşağıda sunulmuştur.

o Programlar çok hassas örülmeli.

o Oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.

o Birimlerin performanslarının ve öğrencilerin görev/sorumluluk farkındalıklarının artmasında ya-
rarlı olabilir.

o Bünyesinde ortaokul/lise barındıran konservatuvarlar fakülte statüsüne dönüştürülerek bütünleşik 
yapı dışında tutulmalı.

o Bütünleşik yapı artık elzemdir.

o Olumlu bir adım ama uzmanlık alanlarının odak noktasını kayba uğratıp uğratmayacağı dikkate 
alınmalı. Süreç içinde gelişebilir.

o Kurulacak bütünleşik modelde ilkokuldan lisans sonuna kadar müzik eğitimi alan öğrenciler, hiz-
met verecekleri alan ne olursa olsun (sanatçılık/ öğretmenlik vb) ülke müzik eğitimine yararlı olabilirler.

o Formasyon derslerini de içinde düşünmek iyi olur.
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o Sahne sanatları bölümü bu yapı dışında tutulmalı.

o Bölümler arasında ortak zorunlu ya da seçmeli dersler olması iyi olur.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Genel olarak akademisyenlerin;

• Önerilen bütünleşik yapı modelini destekledikleri görülmüştür. Bu konuya yönelik daha önce yapı-
lan araştırmalarda da benzer modeller ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

Müzik Öğretmeni Yetiştirme Modeli üzerine yapılan bu çalışmalarda (Köse ve Töreyin, 2011) “Müzik 
Akademileri” başlığıyla önerdikleri model ile, ülkemizin her bireyinin, okul öncesinden lisansüstü öğretim 
düzeyine kadar, ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda müzik ve müzik eğitiminden etkin bir biçimde 
yararlanmasının sağlanabileceğinden, (Akkaş ve diğerleri, 2011), Müzik eğitimine yönelik yeni bir ya-
pılanmadan, (Uçan,1995) Güzel Sanatlar Fakültelerinin Yapılanması ve Müzik kurumlarının tamamının 
yapılanması ile ilgili farklı düşünsel çalışmalar yapmışlardır. Yapılan çalışmalardan, bu araştırmayla amaç 
bakımından benzerlik gösteren   (Albuz ve Ömür, 2014) tüm yüksek müzik kurumlarını, Avrupa ve ABD’de 
örnekleri bulunduğu biçimde “Müzik Fakültesi” bünyesinde bir çatı altında toplanması gerekliliğinden, 
önerilen yapılanmanın hayata geçirilmesi durumunda, müzik alanında lisansüstü sınavlarda ve doçentlik 
sınavlarında söz konusu alanların daha çok netleşeceği ve ölçütlerin de ona göre daha objektif hale geleceği 
ifade etmişlerdir.

• Bu modelin fiziki alt yapının verimli kullanılması bakımından etkili ve yararlı olacağını düşündük-
leri tespit edilmiştir.

•  Bu model ile Akademik ve idari personelin verimliliğinin artacağı ve yararlı olacağı kanısında ol-
dukları belirlenmiştir.

• Bu model ile lisans eğitiminde bölüm ve anabilim/sanat dallarının beklenen kazanım ve öğren-
me çıktıları bakımından belli bir standardın yakalanacağı ve ulusal / Uluslararası öğrenci değişim 
programları bakımından kolaylık sağlayacağı görüşünü benimsedikleri ve büyük oranda uzlaşma 
sağlandığı anlaşılmıştır.

• Modelin, gelişen ve değişen eğitim sürecinde öğrencilerin çift anadal ve yan dal diploma program-
ların uygulanmasına olanak sağlayacağı öngörüsünü destekledikleri görülmüştür. 

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında gerçekleştirdiği Özel Yetenekliler Eğitim Çalışta-
yı” raporunda Yeteneklerin geliştirileceği öğrenme ortamlarında çalışacak/destek verecek nitelikli insan 
kaynağını geliştirmek amacıyla Temel eğitim ve ortaöğretim öğretmenliği programlarına yetenekli birey-
lerin eğitimine yönelik derslerin eklenmesi; çift ana dal veya yan dal uygulamalarının yaygınlaştırılması 
stratejisi belirtilmiş olmasına karşın Eğitim fakültelerinde çift anadal ve yandal uygulamalarının farklı 
birimler ile gerçekleştirilemediği bilinmektedir.

• Aynı çatı altında bir arada öğrenim yaşamlarını sürdüren öğrencilerin, farklı programlar ile oluşacak 
müzik kültür ikliminden olumlu yönde etkilenmelerinin mümkün olacağı konusunda uzlaştıkları 
görülmüştür.

• Bu modele ilişkin az da olsa olumsuz görüşler tespit edilmiştir.  Olumsuz görüşlerde ön plana çıkan 
çekincelerin ise konservatuvarların ortaokul ve lise bölümlerinde yaşanabilecek olası sıkıntılar ile 
“Müzik Öğretmenliği programlarının” bu bütünleşmede olmaması gerekliliğine ilişkin görüşlerdir. 

Oysaki Özcan (2011) çalışmasında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik alan bilgisinin birbirin-
den bağımsız alındığı, öğretmenlik uygulamalarının son derece sınırlı olduğu bir öğretmen eğitimi prog-
ramının istenilen niteliklere sahip öğretmen yetiştirmemizi engellediğini belirtmiştir. Eğitim fakültelerini 
daha bütüncül bir şekilde ele almak, farklı modeller geliştirerek yaşama geçirmek için çalışmalara hız 
vermek gerektiği, bu nedenle, öğretmen eğitiminde tek tip model yerine çeşitliliğe izin veren dinamik bir 
yapıya geçiş yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. 
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Sonuç olarak, önerilen “Bütünleşik Yapı Modelinin” ülkemizde çok başlı yapılanma içeren müzik ku-
rumlarında uygulanmasının Müzik eğitimine olumlu katkıları olacağı düşünülmektedir.  Buna göre modelin 
üniversiteler tarafından hayata geçirilmesi için konunun tüm taraflar tarafından detaylıca tartışılması, son-
rasında YÖK tarafından gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak modelin uygulanması ve müzik eğitimin 
gelecek yapılanmasına yönelik önemli bir adımın atılması sağlanmalıdır.
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DIŞ DÜNYANIN SANATA YANSIMASI1

THE REFLECTİON OF THE EXTERNAL WORLD TO ART

Yüksel GÖĞEBAKAN2, Esranur KILINÇ3

Özet
Bu çalışma, “sanatçı öznenin, doğaya ait nesne oluşumlarını iç dünyasında anlamlandırarak sanat ese-

rine yansıttığı imgeler, yaratım sürecinde ne gibi temellere bağlı kalır?” problem cümlesi üzerine inşa 
edilmiştir. Çalışmanın amacı, sanatçının, dış dünya nesneleri ile olan etkileşiminin yaratım sürecine geçiş 
evresini irdelemek; dış dünyanın, sanatçının düş nesnesine dönüşüm evresini incelemek ve doğanın nesne 
gerçekliği ile sanatçının nesne gerçekliği arasındaki uyumu veya uyumsuzluğunu anlamlandırmak olmuş-
tur. Çalışma, nitel araştırma modeli tekniği kullanılarak oluşturulmuştur.

Bu çalışma ile sanatçıyı sanat eserini oluşturma evresinde etkileyen unsurların, onun, düşsel algısı oldu-
ğu düşüncesi oraya konmuştur. Resim sanatının, dış dünya nesnesi ile düş nesnesi arasındaki farklılıkların 
görüntüye bürünmüş hali olduğu kanısına ulaşılmıştır. Çalışmada sanatçının eserinin, doğanın gerçekliği 
ile sanatçının içsel gerçekliği arasındaki çatışmanın ürünü olduğu yargısı öne sürülmektedir. Araştırmalar 
çerçevesinde ulaşılan sonuç, sanatçının sanat eseri üretirken dış gerçekliği kendi iç gerçekliğine dönüştür-
düğüdür. 

Anahtar Kelime: Dış Dünya, Yaratım Süreci, Sanat.

Abstract
This study is built on the problem sentence “what are the basics of the images that the artist subject ref-

lects to the work of art by making sense of the object formations of nature in his inner world?” The aim of 
the study is to examine the transition phase of the artist’s interaction with the objects of the external world 
to the creation process; to examine the phase of transformation of the external world into the dream object 
of the artist and to make sense of the harmony or incompatibility between the object reality of nature and 
the object reality of the artist. The study was developed by using qualitative research model technique.

In this study, the idea that the factors affecting the artist in the stage of creating the artwork is his imagi-
nary perception is put there. It is concluded that the art of painting is the image of the differences between 
the external object and the dream object. The study argues that the artist’s work is the product of the conflict 
between the reality of nature and the inner reality of the artist. The result of the research is that the artist 
transforms the external reality into his inner reality while producing the artwork.

Keywords: External World, Process of Creation, Art.

1. Giriş
Varoluşundan itibaren doğadaki nesne oluşumunu gözlemleyen insanoğlu, tahlil ettiği nesneye özgün 

anlamlar kazandırır ve bu anlamları karşılaştırarak sorgular. Birey, kendine dair ne varsa, öznelleşme ev-
resine geçmesiyle birlikte dış dünya üzerinde kendisi dışındaki her şeyi nesne olarak algılar. Yaşamı bo-
yunca özne, doğayı şekillendirme ve yeni nesneler yaratma gayreti içindedir. O, nesneler dünyasından yola 
çıkarak doğadaki nesneleri içsel dünyasının imgesi ve fantazyası haline getirir. Böylece yaratım sürecine 
giren “sanatçı özne”, dış dünya nesnelerini zihinsel kurmacasına çekerek, nesneye getirdiği anlam ve yo-
rumlamalar sayesinde özgün bir kişilik kazanır. Bu, onu diğer öznelerden farklı kılsa da özünü bulma, ken-
dini keşfetme arayışı var olduğu sürece devam eder. Nesne algısı, özneden özneye farklılık gösterdiği gibi 
yaşanılan zamana, duruma ve mekâna göre de değişiklik arz edebilir. 

1  Bu çalışma, Prof. Dr. Yüksel Göğebakan’ın danışmanlığında yürütülen Esranur Kılınç’a ait “Özne-Nesne İlişkisi Bağlamında 
Psikodinamik Yaklaşımların İmgelem Yoluyla Gerçeküstü Resimsel Anlamlandırmaları” isimli yüksek lisans tezinin bir bölü-
münden üretilmiştir. 

2  Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, yuksel.gogebakan@inonu.edu.tr
3  İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, kilinc.esranur@gmail.com
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Öznenin hayatı boyunca dış dünyayla olan hukukunda, kurduğu ilişkilerinde, aldığı kararlarda, tercih 
ettiği nesnelerde olduğu gibi bir sanatçının eserinde kullandığı nesne ilişkilendirmeleri ve ifade ediş yöntemi 
de bilinçaltı güçler, içgüdüsel dürtüler ve zihinsel kurmacalar tarafından yönetilir. Dolayısıyla her öznenin 
dış dünyayı kendine dair algılama, yorumlama ve yaratım sürecine aktarma yöntemi farklıdır.

Bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılar arasında farklı olarak insan, doğada düşünen ve düşünmekle kalma-
yıp yaşadığı çevreyi değiştirmeye, kendinden iz bırakmaya çalışan bir varlıktır. Kişi, birçok alanda olduğu 
gibi günümüzdeki sanat sınıflandırılması içinde de ele alındığında, onun birçok eser ortaya çıkardığı ve 
sanatın yapılandırma aşamasında çoğu yeniliğe öncülük ettiği görülebilir. Dolayısıyla bireyin, sanat yolu 
ile dünya kültür mirasına katkısı yadsınamaz bir gerçekliktir.

Sanatçıların genellikle soylular ya da din adamları tarafından desteklendiği devirlerde, sanatçı iç dünya-
sından çok kendinden istenen ya da en azından beklentilere uygun eserler üretmekteydi. Aynı durum saray 
ressamları için de geçerliydi (Resim 1). Buna bağlı olarak sanat eserine toplumun istekleri şekil veriyordu. 
Her ne kadar imgeleştirme sürecinde zihnin katkısı reddedilmese de, o zamanlar klasik görünen dış dünyayı 
resmetme anlayışı baskındı. 

Resim 1. Rembrand van Rijin, “Gece Devriyesi”, Tuval Üzerine Yağlıboya,  363x437 cm, 1642, Rijksmuseum, 
Amsterdam.

Rönesans dönemi itibari ile sanat ve sanatçının bireyselleşmeye başlamasıyla beraber, örgütlü akademi-
ler etkilerini devam ettirmiştir. Özellikle romantizmle başlayan süreç; Empresyonizm (izlenimcilik), Kü-
bizm, Sürrealizm (gerçeküstücülük) gibi akımlarla devam etmiştir. Bu akımlar, akademilerin katı otoritesi-
ne bir çeşit isyan şeklinde ortaya çıkmışlardır. Geleneksel yapıya karşı çıkış, aynı zamanda modern sanatın 
da doğuşu olarak kabul edilebilir. Bazı ressamlar, resmedilen figürlerin olduğu gibi, standart aktarımı ve 
dış dünyadaki görüntüsü yerine içsel duyumsamaların ortaya çıkardığı izlenimleri resmetmeye başladılar. 

Ardından gelen Ekspresyonizm (dışavurumculuk) ise o zamana kadar süregelen tüm alışılmış yapıyı 
değiştirir. Resmin konusunun, duyularımız ile algıladığımız dış dünya yerine sanatçının tamamen kendi 
kurgusu olan bir gerçeklikten ya da kendi duygularından beslenebileceğini savunur. Özellikle XX. yüzyılda 
dünyanın içinden geçtiği savaşlar, ekonomik sorunlar gibi kaotik olayları anlamlandırmak için geleneksel, 
düzenli olanın yerini sıra dışı, düzensiz ve uyumsuz olan alır. 

2. Materyal ve Yöntem

“Dış Dünyanın Sanata Yansıması” isimli bu çalışma, nitel araştırma modeli tekniği kullanılarak oluştu-
rulmuştur. Yapılan çalışma ile alakalı bağlantılı kaynaklar taranarak konunun desteklenmesi sağlanmıştır. 
Araştırma literatür taramasından elde edilen verilerden yola çıkılarak bir bütünlük içerisinde sentezlenmiştir. 
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3. Bulgular

3.1. Sanata İlk Yöneliş

Bireyin sanata ilk yönelimi, doğa nesnelerini sanat nesnesine dönüştürme evresi ile ortaya çıkmıştır. Bu-
nun ilk örnekleri tarihten önceki devirlerde görülebilir. Mağara tavanlarına ve duvarlarına, kemik üzerine, 
ağaç kabuklarına yapılan resimlerin, doğada bulunan tabiî renkli taşlar ile boyanarak yapıldıkları bilinmek-
tedir. Dikkat çekici unsur olarak, ilk mağara resimlerinin çoğunluğu hayvan figürleri içermektedir. 

Sanat, simgeler aracılığıyla duygu ve düşünceleri, imge ve değerleri aktarmada önemli bir işlev üstlene-
bilir (Göğebakan, 2011: 88). İmgeler, plastik sanatlarda biçime, fonetik sanatlarda ritme, sahne sanatlarında 
harekete dönüştürülür. Dolayısıyla plastik sanatlar imgesini maddeye, fonetik sanatlar sese-söze, sahne 
sanatları harekete yansıtarak düşsel faaliyetlerini dış dünyaya aktarırlar. 

Resim sanatı serüveninin başlangıcı olarak mağara resimleri ele alınmaktadır. Mevcut konumu ve bu-
lunduğu şartlar gereği insan, çevresinde gördüğü nesneleri ve olan biten olayları konu edinmektedir. Do-
layısıyla bir nesneden yola çıkılıp imgelem yoluyla ortaya konulan sanat eserinde sanatçının kullandığı 
imgeler, onun çevresel, kültürel ve duygusal sürecinin göstergesidir. Mağara resimlerinde bulunan figürler, 
bu düşünceyi destekleyen görüntülerdir. 

Paleolitik Çağda yapılan ilk mağara duvar resimlerinin İspanya’nın kuzeyindeki Altamira Mağarası’nda 
bulunduğu bilinmektedir (Resim 2) (Farthing, 2012: 17). Yaşamın her alanında kesitler taşımakla beraber 
insanlar, İspanya’daki mağara resimlerinden itibaren, korktuğu, beğendiği, inandığı konuları resimlerine 
konu etmişlerdir. Bu nedenle genellikle hayvan figürleri mağara resimlerine konu olmuştur (Resim 3). 
Özellikle yaban domuzu, geyik ve at gibi hayvanlar mağara resimlerinde fazlaca işlenmiş hayvan türleridir. 
Çetin’e göre (2011: 35) “Resmin ilk imgesi hayvanlardır. En baştan başlayıp Sümer, Asur, Mısır ve ilk dö-
nem Yunan resminde devam eden çizgide bu hayvanların tasvirleri olağanüstü derecede hakikidir. İlk imge 
üreticileri olan ressamlar, hayatları hayvanları yakından tanımaya bağlı olan avcılardır. Ancak burada resim 
yapma fiili, avlanma fiili ile bir tutulmamalıdır. İkisinin arasındaki ilişki büyüseldir.” 

Resim 2. Altamira Mağara Resmi, “Boğa”,  İspanya.

Resim 3. Chauvet Mağarası, “Hayvan Figürleri” , Fransa.
 Yaşam içgüdüsüne bağlı olarak varlığını sürdürmek ve aç kalmamak adına yiyeceğe ihtiyaç duyan 

birey, çevresindeki imkânlar dâhilinde yiyecek elde etmek için avcılığa yönelir. Dolayısıyla hayvan nesne-
si, öznenin hayatını devam ettirebilmesi için çok önemli bir etmen haline gelmektedir. 

Bilinen en eski mağara resimleri M.Ö. 30.000 yılına uzanır. Bu resimlerin anlamları gizemini korusa da 
dinsel ve bütünsel amaçlarla yapıldıkları tahmin edilmektedir. Bu resimlerde sanatçılar, etrafında gördükle-
ri dünyayı, hayvanları, nadiren insan benzeri biçimleri ve ruhani anlamlara sahip olduğunu düşünülen soyut 
işaretleri betimlemeyi seçmişlerdir. İspanya’nın Cantabria bölgesindeki Altamira mağarası, dünyadaki en 
muhteşem çok renkli mağara resim ve çizimlerinin bir kısmını barındırır. Bu resimlerin yapım tarihi Magda-
lenya dönemine (M.Ö. 16.000-10.000) uzanmaktadır ve resimler, çeşitli sembolleri, el işaretlerini, bizonları, 
atları, bir kuyruğu ve vahşi ayı olduğu tahmin edilen hayvan figürlerini barındırmaktadır. Resimler yalnızca 
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Homo-sapiens türünün ilk sanatsal uğraşını temsil ettiği için değil, üstün sanatsal özelliklere sahip olduğu 
için de mükemmel olarak nitelendirilebilir. Dahası bu resimler, çizimlere üçüncü bir boyut kazandırması 
için duvarların şekillerinden faydalanılarak özenli bir biçimde tasarlanmıştır (Farthing, 2012: 17).

Eski insanlar, avcılık sürecinde hayvanların neye nasıl tepki verdiklerini öğrenmek için onları yakından 
gözlemleme ihtiyacı duyarlar. Avcıların yaşamları için önemli bir yere sahip olan hayvanlar, aynı zamanda 
onların yaratım süreçlerine dâhil edilerek resimlerine konu olmuştur (Resim 4). Çetin, ilkel insanlar için 
sanatın bir gereksinimden ibaret ve büyüsel olduğunu söyleyerek, o dönemde yaşayan insanların öncelikle-
rinin kendi yaşamsal ihtiyaçları olduğunu vurgulamaktadır (Çetin, 2011: 38).

Resim 4. Chauvet Mağarası, “Aurignacian İnsan, Mamut”, M.Ö. 30.000 dolayları, Fransa.

3.2. Dış Gerçeklik ve İç Gerçeklik

Bilinçaltının etkisi ile sanatçı, dış dünyanın gündelik ve sıradanlığından koparak, iç dünyanın merak 
uyandıran atmosferine yönelmektedir. Bu uyum, dış gerçekliği kendi gerçekliğine çekiş evresidir. İçe yö-
nelen sanatçı için dışsal olanın cazibesi gittikçe azalır ve merak uyandırmaz bir boyut alır. Dış dünyadan 
etkilense de zaman içinde ondan kopar ve iç dünyasındaki bağımsızlığını eşsiz eserlere dönüştürür. İçe 
yöneliş, yaratım sürecini doğrudan doğruya etkiler. Sanat yapıtını oluşturan, insan ve gerçeklik arasındaki, 
“iç”-“dış”, “özne”-“nesne” etkileşimidir (Eco, 1992: 213).

Kandinsky, dışsal olanın geleceği olmadığını, içsel olanın ise geleceğin tohumlarını içinde taşıdığını 
ifade ederek sanatçı ruhunun sanatına yansıtması görüşündedir. O, sanatı ruhsal yaşantının en kuvvetli 
unsurlarından biri olduğunu dile getirir ve ruhsal yaşantıyı ileri-yukarı doğru giden, karmaşık ama ayırt 
edilmesi kolay ve belirgin bir harekete benzetmektedir (Kandinsky, 2015: 30).

Dış gerçeklik, sanatçıyı ilgilendirmeyi ve sanatın konusu olmayı sürdürüyordu; ama artık içsel gerçeklik 
kadar heyecan verici ve zorlayıcı değildi. İç gerçeklik, yaratıcılığı dış gerçeklikten daha çok kamçılıyordu. 
Dış gerçeklik yaratıcılığın hızını keserken iç gerçeklik yaratıcılığı yüreklendiriyordu. Dış gerçeklik algısı 
yaratıcılığı engelliyorken, iç gerçeklik algısı yaratıcılığı ortaya çıkarıyorsa, o zaman sanatçı için iç gerçek-
lik dış gerçeklikten daha önemliydi (Kuspit, 2010: 112).

3.3. Yaratım Süreci

Nesneyi dış dünyadan koparıp kendi dünyasının nesnesi haline getirerek zihninde oluşan tasarısını, 
entelektüel birikim ve deneyimlerini doğaya aktarma içgüdüsü, sanatçının temel gayesidir. Sanatçı, kendi 
düşsel kurgularını ve tasarladığı soyut nesnelerini somut bir hale getirerek doğaya aktarma arzusu içindedir. 

Jung’a göre, sanatın yaratım süreci, ilk örnek imgenin bilinçdışında eyleme geçmesi ve bu imgenin 
özenle işlenip, tamamlanmış bir çalışma olarak biçimlendirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ona biçim veren 
sanatçı, onu var olan dile çevirmekle, yaşamın en derin kaynaklarına uzanma olanağı kazandırmakta 
bizlere. Sanatın böylelikle çağın ruhunu sürekli olarak eğitmekte olduğunu düşünen Jung, sanatın en büyük 
yokluğu olan biçemleri uyandırmak olduğunu söylemiştir (Jung, 1995: 13).

Sanatçı, iç dünyasındaki düş nesnesini dışa vurmak, onun doğayla nüfuz etmesini sağlamak, daha önce 
üzerinde durulmayan fikirleri, görüntüleri, melodileri yaratım aşamasına katarak, bunu sanatın farklı alanları 
ile doğaya aktarmak için gayret gösterir. Farklı alanlarda olsa dahi tüm sanatçıların amacı, duygu ve düşün-
celerinin bir şekilde doğayla nüfuz etmesini sağlamaktır. Sanatçı içinde yaşadığı duygusal ruh halini doğaya 
aktararak biricik eserler ortaya koyma hazzını yaşar. Bu haz, onun yaratıcılığını tetikleyici bir unsurdur.
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Yaşamı boyunca doğadaki varlıkları herhangi duyusuyla kaydeden sanatçı, yaşama olan duyarlılığı art-
tıkça biriktirdiği varlıkları yeni anlamlarla buluşturduğu zihninden boşaltarak, oluşturduğu kurmacayı ese-
rine yansıtır. Varlık üzerinden oluşturduğu imgelemi ve fantazyası eserine yansıtırken kullandığı imgeler, 
zihnin ötesinde oluşturulan nesnenin öznede bıraktığı katıksız algıdır. 

Nesne birikintilerinin kişide bıraktığı algılar, onun zaman içinde eserlerindeki kurmaca bir karaktere 
bürünür. Şöyle ki, sanatçının eseri onun karakteridir. Galuszka, yaşanan deneyimin, yaratılan eserde sa-
natçının o anki duyguların dışa vurumu olduğunu ifade ederek, sanatçı ve sanat eseri arasındaki diyalektik 
bağlantının varlığından söz etmektedir (Galuszka, 1988: 136).

May, kişilerin, bu dünyada ve kendi problemleri konusunda ancak, dünyayı kendileriyle olan ilişkisi 
içinde yakalarlarsa bir şey yapabilir olabileceklerini ve ancak (dünyadaki) kendilerine karşı bir tavır alabi-
lip (dünyadaki) kendilerini reddedebilecek duruma gelirlerse kendi varlıklarını olumlayabilir olacaklarını 
öne sürmüştür (May, 1975: 19).

Resim 5. Pablo Picasso, “Ağlayan Kadın”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 60x49 cm, 1937, Tate Galeri, Liverpool.
Pablo Picasso (1881-1973), “Ağlayan Kadın” isimli eserinde (Resim 5) acı duygusunu yansıtırken, İs-

panyol İç Savaşı’nın yıkıcı tesirlerini dolaysız bir biçimde resmetmek yerine, kendi içsel dünyasındaki 
ifadelerini kadın figürü üzerinde dışa vurmak istemiştir. Bunu yaparken hem Kübizm’in belirli kurallarını 
taşımış hem de Dışavurumcu bir tavır sergilemiştir. Dolayısıyla sanatçı, dış dünyadan kendini soyutlayarak 
kendi zihin tasarısını sanat eserine dönüştürmüştür. 

Resim 6. Pablo Picasso, “Guernica”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 349,3x776,6 cm, 1937, Kraliçe Sofia Ulusal Sanat 
Müzesi, Paris.

Picasso, “Guernica” (Resim 6) isimli eserini de “Ağlayan Kadın” resminde olduğu gibi İspanyol İç 
Savaşı’nın etkisinde kalarak ve o savaşa içgüdüsel bir tepki olarak resmetmiştir. Savaşın ve dönemin yıkıcı 
etkilerinin izlerini taşıyan bu eser, o savaşın dehşet verici atmosferine tanıklık etmektedir. Hükümetin isteği 
üzerine Paris’teki uluslararası bir sergi için yapılan bu çalışmanın tamamı grinin tonlarıyla oluşmuş ve Kü-
bizm’in izlerini taşıyan geometrik formlarla resmedilmiştir. Dış dünya gerçekliğinden tamamen uzak olan 
“Guernica” eseri, sanatçıyı dış dünyadan kopararak onun düş dünyasını yansıtmaktadır. 
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Resim 7. Francisco de Goya, “Kurşuna Dizilenler”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 266x345,6 cm, 1814, Prado Müzesi, 
Madrid.

Francisco de Goya (1746-1828) da tıpkı Picasso gibi demokrasiye destek veren resimler üretmiştir. 
Fransa’nın İspanya’yı işgal etmesini konu eden Goya, savaşın olduğu günden altı yıl sonra yapılan “Kur-
şuna Dizilenler” (Resim 7) eserini, katliamın içinde o ana şahit olmuşçasına, ayrıntıları ile resmetmiştir. Bu 
ayrıntıcı üslubu ile olayın geçtiği döneme dair çıkarımlar yapmamıza olanak sağlamıştır. Resim, Fransız 
askerlerinin çaresizce isyan eden İspanyol halkın kurşuna dizmesini konu almıştır. 

Buradaki önemli unsur, aynı dönemde yaşanan savaşı ele almalarına rağmen resimsel anlamda farklı 
yorumlamalar yapılmasıdır. Goya, bir olayı doğadaki görüntüye yakın ve olağan bir şekilde ifade ederken; 
Picasso, olayın kendinde bıraktığı etkileri dışavurumcu ve sıra dışı bir ifade ile yorumlamıştır. Yaratıcılığın 
ve dışavurumun yoğun hissedildiği “Guernica” eserinde, sanatçının yaşanan savaşa dair içsel dünyasındaki 
oluşum ve bilinçaltı etkileri resme imge olarak yansımıştır. Bu eserde izleyiciye yansıyan vahşet etkisi, 
“Kurşuna Dizilenler” eserine nazaran daha yoğundur. “Kurşuna Dizilenler” resminde Goya, izleyicinin 
zihninde yalnızca olayın görsel anlamda canlandırılmasını sağlamıştır.

Ayrıca Picasso’nun “Kore’de Katliam” (Resim 8) resmi ve Manet’nin “İmparator Maximilien’in Kurşuna 
Dizilmesi” (Resim 9) eseri her ne kadar Goya’nın “Kurşuna Dizilenler” eserindeki şemanın benzer kurguları 
olsalar da, yine yukarıda belirtildiği üzere bu eserler farklı yaratma becerilerine sahip yorumlamalardır.

Resim 8. Pablo Picasso, “Kore’de Katliam”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 110x210 cm, 1951, Picasso Müzesi, Paris.

Resim 9. Edouard Manet, “İmparator Maximilien’in Kurşuna Dizilmesi”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 252x305 cm, 
1868, Kunsthalle Mannheim, Mannheim.

Modern sanat ile nesne, eskisine nazaran daha ruhsal bir nitelik kazanmış ve sanat eserlerinde madde, 
mantıksal olarak yıkıma uğramıştır. Maddenin formu ve rengi doğanın öğrettiği, akla ilk gelen görüntüsü 
ile değil, sanatçının zihnindeki görüntüsü ile sanata yansımıştır. Farklılıklar bizim için açıktır; onları birbi-
rine karıştıran, ayırım yapmayan bilinç, bizim üzerimizde bir cehalet etkisi yaratmaktadır (Foucault, 2006: 
140). Kübizm ile başlayan maddi olmayana ulaşma arzusu, kendinden sonra gelecek olan sanat akımlarını 
doğrudan doğruya etkilemiş ve bu düşünsel sistem üzerine birçok akım kendini göstermiştir.
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4. Sonuç ve Tartışma
Sanatçı, doğaya ait nesneler ile olan etkileşimleri sonucu ilham almaktadır. Dış dünya nesnesini içsel 

dünyasına aktaran sanatçı, ona yeni anlamlar yükler. Onun zihninde oluşturduğu nesne görüntüsü, dış dün-
yanın nesne görüntüsünden uzak bir imgelemdir. Çalışmada, sanatçı öznenin, doğaya ait nesneleri sanat 
nesnesine dönüştürme evresindeki yaratım süreci incelenmiştir. Çalışmanın amacı; sanatçının, doğaya ait 
nesneleri iç dünyasında yeni bir anlama taşıyıp sanat eserine yansıtma durumunu irdelemek olmuştur.  

Yaratım süreci içinde olan sanatçının, dış dünya nesnelerini iç dünyasında anlamlandırma ve bunun 
sanat eserinde imgeye dönüşme sürecinde sanatçının ruhsal durumunun etkisi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
Böylece sanatın mantık ve bilincin ötesinde bir yaratım olduğu kanısına varılmıştır. Bu bağlamda sanat ese-
ri; düşsel algının, geçmiş deneyimlerin ve bilinçaltının gün yüzüne çıkmış hali olarak nitelendirilebilir. Dış 
gerçekliği kendi iç gerçekliğine dönüştüren sanatçı, ancak içsel dünyasını doğrudan doğruya sanat eserine 
yansıttığında özgün ve biricikliği yakalayabilir.

Bu araştırmalar çerçevesinde ulaşılan sonuç; sanatçının özgün bir eser üretirken dış dünyadan etkilense 
de ondan koparak, zihinsel tasarısını eserinde kullandığı imgelerle sergilediği yönünde olmuştur. Bireyin 
ruhsal durumu, sanatçının resminde kullandığı imajlara yansımaktadır. 

Temel amacı sanatçının, dış dünya nesneleri ile olan etkileşiminin yaratım sürecine geçiş evresini irdele-
mek olan bu çalışmada öncelikle sanata ilk yöneliş konusu ele alınarak doğaya ait görüntülerin resim olarak 
yansıdığı mağara resimlerine değinilmiştir. Daha sonra dış gerçeklik ve iç gerçeklik teması işlenerek dış 
dünya ve sanatçının iç dünyası arasındaki diyalektik bağlantı incelenmiştir. Son olarak çalışmada, yaratım 
süreci ele alınarak doğanın sanat eserine dönüşüm evresi işlenmiş ve bir sonuca ulaşılmıştır.  

Özne-nesne ilişkisine dair dış dünya gerçekliğinin içsel dünya gerçekliğine olan etkisini konu alan bu 
çalışmada, sanatçının düşsel algısıyla düş nesnesinin sanat eserine doğrudan yansıdığı dikkate alınmıştır. 
Resim sanatının, dış dünya nesnesi ile düş nesnesi arasındaki farklılıkların görüntüye bürünmüş hali olduğu 
ve sanatçının resimsel imge yaratımı, doğanın gerçekliği ile sanatçının içsel gerçekliği arasındaki çatışma-
nın ürünü olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kaynakça
Çetin, A. (2011). 19.Yüzyıldan Günümüze Plastik Sanatlarda İmgelerin Temsiliyeti. (Sanatta yeterlik eser metni). 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, İstanbul.

Düşün Yayıncılık. 

Eco, U. (1992). Açık Yapıt. (Çev. Esen Tarım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Farthing, S. (2012). Sanatın Tüm Öyküsü. (Çev. G. Aldoğan, F. C. Çulcu). Hayal Perest Yayınevi.

Foucault, M. (2006). Deliliğin Tarihi. (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Galuszka, F. (1988). Art and İnspiration. Adolesc Psychiat, 134-147.

Göğebakan, Y. (2011). Sanat Tarihi Öğretiminde Yöntem Karşılaştırması. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Dergisi, 1 (1), 87-100.

Jung, C. G. (1995). Ulysses ve Picasso Üzerine Denemeler. (Çev. Mazhar Candan). İstanbul:

Kandinsky, W.  (2015). Sanatta Ruhsallık Üzerine. (Çev. Gülin Ekinci). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları. 

Kuspit, D. (2010). Sanatın Sonu. (Çev. Yasemin Tezgiden). İstanbul: Metis Yayınları. 

May, R. (1975). Yaratma Cesareti. (Çev. Alper Oysal). İstanbul: Metis Yayınları. 

Görsel Kaynakçası

Resim 1. Rijin, R. (Sanatçı). (1642). “Gece Devriyesi” [Resim]. Erişim Adresi: https://www.sanatabasla.
com/2014/04/29/gece-devriyesi-the-night-watch-rembrandt/

Resim 2. Altamira Mağara Resmi, “Boğa” [Duvar Resmi]. Erişim Adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Lascaux#/
media/File:Lascaux_painting.jp

Resim 3. Chauvet Mağarası Resmi, “Hayvan Figürleri” [Duvar Resmi]. Erişim Adresi: arkeofili.com/chauvet-magara-
si-sanilandan-10-000-yil-daha-eski-olabilir



Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı762 •

Resim 4. Aurignacian İnsan, Mamut [Duvar Resmi]. Erişim Adresi: https://goo.gl/ZUYA9f

Resim 5. Picasso P. (Sanatçı). (1937). “Ağlayan Kadın” [Resim]. Erişim Adresi: https://www.istanbulsanatevi.com/
sanatcilar/soyadi-p/picasso-pablo/pablo-picasso-aglayan-kadin-9516/

Resim 6. Picasso P. (Sanatçı). (1937). “Guernica” [Resim]. Erişim Adresi: http://www.museoreinasofia.es/en/collec-
tion/artwork/guernica

Resim 7. Goya, F. (Sanatçı). (1814). “Kurşuna Dizilenler” [Resim]. Erişim Adresi: https://www.istanbulsanatevi.com/
sanatcilar/soyadi-g/goya-lucientes-francisco-de/francisco-de-goya-lucientes-madrid-ayaklanmasinda-kursu-
na-dizilenler-370/

Resim 8. Picasso P. (Sanatçı). (1951). “Kore’de Katliam” [Resim]. Erişim Adresi: http://www.museoreinasofia.es/en/
exhibitions/pity-and-terror-picasso

Resim 9. Manet, E. (Sanatçı). (1868). “İmparator Maximilien’in Kurşuna Dizilmesi” [Resim].  Erişim Adresi: http://
www.wikiwand.com/tr/%C3%89douard_Manet
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ARAZİ SANATI BAĞLAMINDA KENTLERDEKİ EKOLOJİK SANAT 
UYGULAMALARI

Enis Malik DURAN1, Mustafa Cevat ATALAY2, Bige GÜRSES3

Özet: Arazi Sanatı, altmışlı yılların sonlarında Amerika’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Akım 
kapsamında değerlendirilen sanatçılar, doğaya dair farkındalık yaratma fikri ve anti-kapitalist eserler 
üretme temelinde doğanın kendisini bir sanat eserine dönüştürmek için çöller, nehirler, vadiler gibi insansız 
alanlarda yapıtlarını gerçekleştirmişlerdir. Sanatçılar doğal malzemeler kullanarak ve coğrafyanın direkt 
olarak kendisine yaptıkları müdahalelerle sanat yapıtına yeni bir ifade biçimi getirmişlerdir. Arazi Sanatı 
öncelikle yaşam alanlarından uzakta uygulanan işleri tanımlarken daha sonra Yeryüzü Sanatı, Çevresel 
Sanat, Ekolojik Sanat gibi başlıklarla yaygınlaşmıştır. Arazi Sanatı sanatçılarının doğada gerçekleştirdikleri 
çalışmalarda yaklaşım farklılıkları göze çarpmaktadır. Kimi sanatçılar doğa yürüyüşleriyle ya da doğadaki 
nesneleri bir araya getirerek minimalist bir yaklaşımla kısa ömürlü ve geçici çalışmalar ortaya koyarken; 
kimileriyse doğaya tahribat derecesinde müdahalede bulunarak kalıcı eserler üretmiştir. Sanatçıların yapıtı 
izleyiciyle buluşturabilmek için video, fotoğraf gibi medya araçlarına ve sergileme alanı olarak galerilere 
gereksinim duymaları üretim pratiğindeki farklılıklarının ortak yönü olarak gösterilebilir. 

Altmışlı yıllardan günümüze dek gelen süreçte giderek ivme kazanan çevre sorunlarına dair kay-
gılar sanatçılara doğaya dair farkındalık oluşturma misyonu yüklemiştir. Periferide uygulananlar dışında 
popülasyonun olduğu yerlerdeki çalışmaların eserin üretim amacıyla bütünleşen görünürlüğe sahip olduğu 
söylenebilir. Ekolojik Sanat alt başlığıyla da ele alınan akım kapsamında kentlerde gerçekleştirilen çevresel 
duyarlılığı vurgulayan çalışmalar, yapıtın kendisinin izleyiciyle etkileşime girmesi bağlamında önemlidir. 

Bu araştırmadaki amaç, ekoloji teması çalışan sanatçıların kentlerde kurguladıkları projelerini inceley-
erek, izleyici sanat yapıtı etkileşimini ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması ve 
yapıt analizi yapılmıştır.

Araştırma bulgularına göre sanatçılar Joseph Beuys, Alan Sonfist, Agnes Denes, Olafur Eliasson, Andy 
Goldsworty, Nicolas Garcia Uriburu’nun çevresel farkındalığı vurgulayan yapıtlar ürettikleri görülmektedir.

Araştırma sonucuna göre, sanatçıların kentsel alanlarda sergiledikleri yapıtları, ekoloji kavramını daha 
fazla duyumsatarak izleyicilerin yapıtla daha güçlü bir ilişki kurmalarını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğa, Arazi Sanatı, Ekoloji  

ECOLOGİCAL ART PRACTİCES İN CİTİES İN THE CONTEXT OF 
LAND ART

Abstract: Land Art is an art movement that emerged in the USA in the late sixties. The artists who were 
evaluated within the scope of the movement made their works in unmanned areas such as deserts, rivers 
and valleys to transform nature itself into an artwork on the basis of the idea of raising awareness about 
nature and producing anti-capitalist works. Artists have brought a new form of expression to the work of 
art by using natural materials and interfering directly with the geography itself. Land Art firstly defines the 
works that are applied away from the living areas, later on it has become widespread with titles such as 
Earth Art, Environmental Art and Ecological Art. The differences in the approaches of Land Art artists in 
their nature works are noticeable. Some artists created short-lived and temporary works with nature walks 
or by bringing objects in nature together with a minimalist approach, while others have produced permanent 
works by interfering with the nature destructively. The fact that artists need media tools such as video and 
photography and galleries as exhibition spaces  in order to bring their work to audience can be shown as a 
common aspect of their differences in production practice. 

Concerns about environmental problems, which have gained momentum from the sixties to the present, 
have given the artists a mission to raise awareness of nature. Apart from those applied in the periphery, it 

1 Arş. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü, emduran@nku.edu.tr
2  Doç. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü, mcatalay@nku.edu.tr
3   Arş. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü, bgurses@nku.edu.tr
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can be said that the studies where the population is located have the visibility that integrates the work for 
production purposes. The works that emphasize environmental sensitivity in cities within the scope of the 
movement, which is also discussed under the title of Ecological Art, are important in terms of the interac-
tion between the work and its audience.

The aim of this research is to reveal the interaction between the artworks of the artists working on the 
theme of ecology by analyzing their projects built in cities. For this purpose, literature review and work 
analysis will be done.

According to the findings of the research, artists Joseph Beuys, Alan Sonfist, Agnes Denes, Olafur Eli-
asson, Andy Goldsworty, Nicolas Garcia Uriburu have produced works emphasizing environmental aware-
ness.

The results of the research shows that the works exhibited by the artists in urban areas have enabled the 
viewers to establish a stronger relationship with the work by making the concept of ecology more sensible.

Keywords: Nature, Land Art, Ecology

Giriş
İki büyük dünya savaşının yaşandığı yirminci yüzyılın ikinci yarısı, soğuk savaş, nükleer tehdit, inanç 

özgürlüğü mücadeleleri, bağımsızlık savaşları, kimlik, ırk, kültür ve cinsiyet olguları bağlamında çatışma-
ların yaşandığı bir dönem olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle sanatın merkezi konumunda 
bulunan Amerika’daki dinamiklerden biri de çevreci hareket olmuştur. 

Kılıç’a göre; yirminci yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmenin getirdiği kontrolsüz gelişim, teknoloji-
nin çevresel kirlenmeye neden olmasını sağlamıştır. Devletlerin de sanayileşmenin önünü açarken, ‘çevre-
sel duyarlılığın’ oluşması için girişimde bulunmamaları doğanın sömürülmesinin önünü açarak, yıkımına 
neden olmuş ve ‘dünyanın geleceğini tehdit eden’ ekolojik sorunlara yol açmıştır.  ( 2002: 94 ). Sanayi 
devriminden başlayarak ivme kazanan doğanın tükenmez bir kaynak olarak tüketilmesinin yarattığı hoşnut-
suzluk, doğayı sanatçılar için de dikkat çekilmesi gereken bir konu haline getirmiştir.

Land Art adıyla da anılan Arazi Sanatı, çevreci hareketin doğayı kutsal gören yaklaşımının benimsendiği, 
geleneksel anlatım biçimlerinin reddedilerek doğanın kendisinin dönüştürüldüğü ve malzeme olarak kul-
lanıldığı bir sanat akımıdır. Çevreci hareketin yanı sıra sanatın ticaret nesnesine dönüşmesine; galeri ve mü-
zelerin statükocu, elitist ve modernist tavrına karşı tepki gösteren akımın sanatçıları, özgürlükçü bir anlayış 
çerçevesinde eserlerini bağımsız alanlarda, yerleşim yerlerinden uzakta ve büyük boyutlarda gerçekleştire-
rek sanatı sınırlı alanının ötesine taşımayı amaçlamışlardır. 

Arazi Sanatı kapsamında üretilen yapıtlar tuz gölleri, kanyonlar, çöller gibi alanlarda gerçekleştirildiğin-
den ve kimi çalışmalar büyük boyutları nedeniyle kuş bakışı izlenmeyi gerektirdiği için yapıtı izleyiciyle 
buluşturmanın yolu fotoğraf ve videolar olmuştur. Antmen’e göre; eserlerin uygulanması, sergilenmesi ve 
izleyiciye ulaştırılması süreçlerine bakıldığında avangart tavrına rağmen Arazi Sanatının dönemin diğer 
sanat akımlarıyla ilişkisi bulunmaktadır. Minimalizmdeki geometrik biçimsel çözümlemeler Arazi Sanatı 
eserlerinde de görülebilir. Doğada bulunan materyaller ile gerçekleştirilen ve dış etkilere maruz kalması se-
bebiyle süreç içinde değişime uğrayarak dönüşen eserler Arte Povera ile ve eserlerin kalıcılığının olmaması 
da Happening ile ilişkilendirilir. Eseri izleyiciye sunarken belgeler, fotoğraf, video, ‘harita ve benzeri ar-
takalan’ malzeme kullanılması da Kavramsal Sanat ile bağdaştırılırken; bazı sanatçıların ‘doğaya müdahale 
sürecine’ odaklanan çalışmaları da Performans Sanatı ile paralellikler taşımaktadır. (2009 : 253)

Arazi sanatını farklı kılan en önemli özellik bulunduğu mekanla kurduğu ilişki ve o mekana özgü 
olmasıdır. Bir lideri, manifestosu, grup tanımı olmamasına rağmen doğada işler üreten sanatçılar akım 
kapsamında tanımlanmaktadır. Michael Heizer, Walter De Maria, Robert Smithson, Richard Long, Andy 
Goldsworthy, Alice Aycock, Christo, Nancy Holt, Alan Sonfist, Dennis Oppenheim, Hamish Fulton akımın 
öne çıkan sanatçıları arasında gösterilmektedir.

Sanatçıların doğada uyguladıkları çalışmalar kalıcı da geçici de olsa, yaşam alanlarından uzakta olma-
ları sebebiyle eserin gerçek etkisini deneyimleme eksikliği hissedilir. 
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“Böylesi bir durumun sanat yapıtı ile izleyici arasındaki ilişkiyi çok daha öte boyutlara taşıması ve 
artık sanat yapıtı ile izleyici arasında yalnızca görme gücünün yeterli olmadığı, aynı zamanda izleyicinin 
katılımının, hazır bulunmasının deneyimlerinin ve hatta söylevlerinin de gerekli olduğu yeni türden bir 
ilişkiyi oluşturması kaçınılmazdır” ( Kedik, 1999: 105).

Üretim yöntemlerinde farklılıklar olsa da sanatçıların ortak kaygısı, eserin izleyiciyle kuracağı di-
yaloğun yöntemi olmuştur. İzleyicilerin Arazi Sanatı çalışmalarıyla karşılaştırılabilmesi için, fotoğraf ve 
videoların yanı sıra sanatçıların doğada yaptıkları çalışmaları galeri ve müze alanlarının içine taşıdıkları 
görülmektedir. 

Çevreci duyarlılığı, eko sistemdeki bozulmaların endişe verici noktalara gelmesiyle yükselmiş ve 
doğanın tüketilmesine karşı sanatçılar da çözüm odaklı ve farkındalık yaratıcı eylemlerde bulunmuşlardır. 
Arazi Sanatı ile birlikte değerlendirilen Ekolojik Sanat, doğada oluşturulan formların estetik kaygıların-
dan ziyade, doğada sağaltıcı, iyileştirici dönüşümleri sağlayacak müdahaleleri tarif eder. Su, hava kirliliği, 
buzulların erimesi, endüstriyel kirlilik, geri dönüşüm, habitatın bozulması gibi sorunlarla ilgili farkındalık 
yaratmak ve çözüm önerileri sunmak, izleyicinin sorgulama yapmasını sağlamak Ekolojik Sanat projeleri-
nin amaçlarını oluşturur. Sanatçı yapıtını, ekolojik farkındalık, çevre ve sürdürülebilirliği temel almasının 
yanı sıra farklı disiplinlerden edinilen bilgileri bir arada toplayarak gerçekleştirir. “Bu hareketler içinde yer 
alan sanatçılar, var olan doğal süreç ve aktiviteleri ekolojik çevresel bağlamlara oturtan, doğayı sadece 
görüntüsü ya da malzemesiyle değil, çevreye karşı duyarlılığı arttırmaya yönelik bir ilişkiler bütünü olarak 
sunmuşlardır” (Saygı,2016: 7). 

Çevreci hareketin yükseldiği altmışlı yılların sonunda Alan Sonfist’in Manhattan’da yaklaşık on üç 
yıllık bir planlama sürecinin sonunda açılışını yaptığı “Zaman Manzarası” projesi, kentte uygulanan önem-
li ekolojik çalışmalardan biridir. Dünya ticaret merkezi olarak kabul edilen Manhattan sömürgecilik öncesi 
dönemde akarsuların, nehirlerin olduğu ormanlık bir bölgeyken, günümüze kadar gelen süreçte, gökdelen-
ler, yollar gibi kentsel oluşumlarla doğal kaynaklarının ve bitki örtüsünün yok edildiği, kendi eko sistemin-
den, ekolojik tarihinden tamamen kopmuş bir bölgeye dönüşmüştür. Sonfist’in önerdiği projenin hedefi, 
bölgede insan öncesi dönemde yer alan ağaçların, bitkilerin olduğu bir anıt alan tasarlamaktır. 

Sonfist, kent planlamacılarının ve mimarların gelişime göre kentin mimari yapısını, düzenini yenilerken, 
“Zaman Manzaraları” gibi projelerin de bölgenin ekolojik tarihini koruyarak, doğal yapısını sürdürebi-
leceğini savunmuştur. 

“Büyük meydanlarda beton tarhlar içinde ağaç dikilecek yerde, tarihsel süreçte o yerde zaten yer almış 
bitkilerle yapılacak peyzajla “Zaman Manzaraları” yaratılabilir. Bu kapsamda bataklık gölleri, çimenlik 
araziler, yosunlu kayalıklar ve eğreltiotlu alanlar yaratılabilir. Böylece kent kendini mimari olarak yenile-
dikçe kendine özgü doğal kökenleri ve gelenekleriyle de yeniden buluşacaktır” (Antmen, 2009: 257).

Resim 1: Alan Sonfist, Zaman Manzarası, 1978, Künye
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Sanatçı uzun bir araştırma süreci sonunda yok edilmeden önce bölgede var olan ağaçları ve bitkileri 
tespit etmiştir. Manhattan’da uygulanan ve halen varlığını sürdüren “Zaman Manzarası” projesi, bir çevre 
heykeli olarak, izleyiciye bölgenin müdahale edilmeden önceki halinin bir görünümünü sunarken; beton-
ların arasında müdahale edilmemiş bir alan olarak ekolojik tarihi yaşatmaktadır.  

Fluxus hareketinin öncülerinden Alman sanatçı Joseph Beuys’un 1982 Documenta’da gerçekleştird-
iği “7000 Meşe Projesi” ekolojik müdahale bağlamında yer küreye saygı niteliğindedir. Beuys projesiyle, 
endüstriyel gelişmelerle birlikte hızlı ve yoğun bir şekilde şehirleşen ve bu süreçte ekolojik dengesi tahrip 
olan Kassel şehrini tekrar ağaçlandırmayı amaçlamıştır. Projesini gönüllülerin katılımıyla gerçekleştiren 
Beuys, sanatın iyileştirici gücüne inanmış ve her insanın sanatçı olduğu fikrini savunmuş ve sanatın resim, 
heykel gibi sınırlı tanımlamalarından ziyade, bir sanatçı olarak üretimlerini yaşamla bütünleştirme çabasın-
da olmuştur. “Beuys’un ünlü ‘sosyal plastik’ ya da ‘sosyal heykel’ kavramı, sağduyuyla yeniden şekil ver-
ilebilir bir toplumsal yapıyı önerirken, sanatındaki esas malzemenin insan olduğunu da ortaya koyar.” 
(Antmen: 2005) Sanatçı, sanatın dünyayı değiştirme, yeniden biçimlendirme misyonunu ve yaşayan her 
insanın bu değişime edimsel olarak katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgular.

                           
       Resim 2: Joseph Beuys, 7000 Meşe Projesi, 1982              Resim 3: Kassel şehrinden görüntü

“7000 Meşe Projesi” ile şehrin farklı noktalarına ağaçlar dikilmiş ve her bir ağacın yanına konum-
landırılan, nişane görünümündeki bazalt taşları da, ağaçlara anıtsal bir ifade kazandırmıştır. Sürekli değişim 
içinde olan ağaç ile sabit bir görüntüye sahip bazalt taşının bir arada kullanılması aynı zamanda doğanın 
döngüselliğini ve bütünselliğini temsil eder. Ölümünden sonra tamamlanan proje Kassel şehrinin çehresini 
tümden değiştirirken, kent halkının da dahil olduğu proje, sanatı doğayı iyileştiren bir araca dönüştürmüştür.

Manhattan’da gerçekleştirilen bir başka çalışma da Macar asıllı sanatçı Agnes Denes’in 1982 yılında 
“Buğday Tarlası: Bir Yüzleşme” adlı projesidir. Denes kentte, gökdelenlerin hemen yanında bulunan bir 
dolgu alanında aylarca süren hazırlıklar sonunda iki dönümlük ekilebilir alan oluşturarak, buğday ekmiş 
ve hasadını almıştır. Denes projesini Manhattan’da Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Wall Street’e yakın bir 
bölgede gerçekleştirerek “dünyanın en pahalı gayrimenkulleri ile Dünya’nın en temel mahsullerinden biri-
ni ‘yüzleştirdi’. Sanatçının dile getirdiğine göre, bu çalışma gıda, yönetim, atık, dünyadaki açlık ve ekolojik 
kaygılara değiniyordu. Yanlış belirlenmiş önceliklerimize dikkat çekiyordu” (Brown, 2014: 14).

Resim 4: Agnes Denes, Buğday Tarlası, New York, ABD, 1982.
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Gökdelenlerin arasında yarattığı tezat görüntüyle dikkat çeken çalışma sonucu bir tondan fazla elde 
edilen hasat, Minnesota Sanat Müzesi tarafından düzenlenen “Dünya Açlığına Son Vermek İçin Uluslar-
arası Sanat Sergisi” kapsamında yirmi sekiz ülkeyi dolaşmış, tohumlar dünyanın farklı bölgelerinde ekilm-
iştir. Sanatçı, 2015 yılında İtalya’nın Milano şehrinde “Buğday Tarlası” projesini Expo fuarı kapsamında 
tekrar hayata geçirmiştir. Denes, doğal yapısından, doğal üretim ortamından tamamen kopmuş kentle-
rde gerçekleştirdiği yapıtlarıyla, insanlığın temel pratiklerini öne çıkarırken, “Buğday Tarlası” dışındaki 
çalışmalarıyla da ekolojik duyarlılığı vurgular.

Arjantinli sanatçı Nicolas Garcia Uriburu’nun 1968 Venedik Bienali kapsamında gerçekleştirdiği “Yeşil 
Venedik” adlı eseri, dünyadaki su kirliliğine dikkat çekerek bu konuda bir bilinç yaratmayı hedefler. Uribu-
ru Venedik Grand Canal’ı, Nasa tarafından üretilen ve ekolojik olarak zararsız, organik bir boya olan flo-
resein ile boyayarak kanalın tamamen yeşil renge dönüşmesini sağlamıştır. Suların üzerine kurulu bir kent 
olan Venedik’te gerçekleştirilen bu çalışma oldukça dikkat çekmiş ve sonraki yıllarda da başka sanatçılar 
tarafından benzer projeler uygulanmıştır. Bienal kapsamı dışında gerçekleştirdiği çalışmasıyla florasan 
yeşilini tüm kanal boyunca yayarak, doğanın sunduğu yaşamsal kaynağı ve insanın bu kaynağı tahrip edişi-
ni irdeleyen Uriburu’nun projesi, sanatın yaşamla bütünleşmesinin kentteki uygulamalarına önemli bir 
örnek teşkil eder.

Resim 5: Nicolas Garcia Uriburu, Yeşil Venedik, , İtalya, Detay 1968
İngiliz Arazi Sanatı sanatçılarından Andy Goldsworthy, doğadan elde ettiği malzemelerle ürettiği geçici 

yapıtlarla, doğaya nazik müdahalelerde bulunur. Yapıtlarını genellikle fotoğraf ve videolar aracılığıyla iz-
leyiciye sunan sanatçı, doğanın dönüştürücü döngüsünü ve insan doğa bütünlüğünü savunurken, ekolojik 
harekete önem vermektedir. Kent olgusuna ve sanayileşme üzerinden tüketime karşı bir duruş sergileyen 
Goldsworthy, Londra’da sergilediği “Kartopları” adlı yerleştirmeleriyle kent yaşamı içinde doğanın yerini 
sorgular. 2000 yılında senenin en uzun günü olan 21 Haziran’da İskoçya’dan getirdiği on üç adet iki metre 
çapındaki kartopunu sokaklara ve endüstrinin yarattığı tahribata gönderme yapmak için bazı fabrikaların 
önüne koymuştur. İçine doğadan topladığı çalı çırpı, yaprak, kozalak, kuş tüyü, taşlar yerleştirilen kartop-
ları eridiğinde, geriye kalan doğal malzemeler kent yaşamı içindeki bireyi kentin dışından gelen imgelerle 
yüz yüze getirerek, bir tür doğa hatırlatıcısına dönüşür. 
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Resim 6: Andy Goldsworthy, Kartopları, 2000
Hava, su, basınç ve özellikle ışığın farklı kullanımıyla sıra dışı yapıtlar üreten Danimarkalı-İzlandalı 

sanatçı Olafur Eliasson, izleyici deneyimini ön planda tutan bir sanat anlayışına sahiptir. Küresel iklim 
değişikliğine, doğanın tüketimine dikkat çeken çalışmalar da üreten sanatçı, Uriburu’nun “Yeşil Venedik” 
çalışması gibi dünyanın farklı bölgelerinde nehirlere yeşil boya dökerek çevrenin görünümüne müdahale et-
miştir. Sanatçının küresel ısınmayı deneyim yoluyla tarif eden çalışması “Buz Nöbeti”, ilk olarak 2014 yılın-
da Kopenhag’ta, 2015’te Paris’te ve 2018 yılında Londra’da uygulanmıştır. 2015 yılında Paris’te gerçekleşen 
İklim Krizi Zirvesi süresince, Eliasson jeologlarla yaptığı ortak çalışmayla, Grönland’tan kopan buz kütlel-
erini Paris’e getirmiş ve Panthenon meydanında sergilemiştir. Zamanı temsil eden on iki adet buz kütlesi, 
küresel ısınma konusunda önlem alması gereken ülkelere uyarı niteliği taşır. İklim zirvesi süresince izleyicil-
erin dokunabildiği, koklayabildiği, üzerine çıkabildiği, bire bir temas edebildiği buzlar günden güne değişen 
formuyla, küresel ısınma sonucu buzulların eridiği gerçeğine izleyiciyi de şahit kılmaktadır. 

Resim 7: Olafur Eliasson, Buz Nöbeti, Paris, 2015

Sonuç
Altmışlı yıllarda yükselen çevreci hareket sanatsal üretim pratiğine ve anlayışına da etki etmiştir. Sanatı, 

zaman ve mekan bağlamından koparan Arazi Sanatı yaklaşımı, sanatçıların fikirlerini hayata geçirmede 
daha özgürlükçü bir tavır gösterebilmelerini, disiplinler arası çalışma prensibi geliştirmelerini sağlamıştır. 
Ekolojik Sanat anlayışı Arazi Sanatından farklı olarak, görsellikten ziyade içeriğe; eseri bağımsız bir olgu 
olarak kabul etmek yerine yaşamla bütünleşmesi noktasında anlamını bulan yaklaşımı benimser. Günümüze 
kadar gelen süreçte, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi gibi yerküreyle ilgili birçok konu, insan 
varlığının doğada yarattığı tahribatın göstergesi olmakta ve sanatçıların üretim pratikleri de problemlere 
çözüm getirme, ekolojik farkındalık yaratma doğrultusunda şekillenmektedir. Yazıda ele alınan sanatçı ve 
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eser örneklerine bakıldığında, kentlerde uygulanan çalışmaların, yaşam alanlarından uzak bölgelerde uygu-
lanan ve fotoğraf, video yoluyla izleyiciye sunulan yapıtlarla kıyaslandığında, izleyici deneyimi açısından 
daha etkili olduğu söylenebilir. Günümüzde de sanatçıların çevresel sorunlara odaklanan çalışmalarının, 
kentte, müze ve sergi alanları içerisinde yer almasının nedeninin temelinde, çevresel sorunlar konusunda 
toplum bilincini arttırabilmektir. Bu bağlamda izleyiciyi eserle karşılaştırmak, yapıtın oluşum, dönüşüm 
süreçlerinde dahil etmek, yapıtın arkasındaki fikri izleyiciye daha güçlü bir şekilde duyumsatması bakımın-
dan önemlidir. 
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CASPAR DAVID FRIEDRICH’İN RESİMLERİNDE YALNIZLIK

CASPAR DAVID FRIEDRICH’S PAINTING IN SOLITUDE

Serdar DARTAR1, Lütfü KAPLANOĞLU2

Özet

Bu çalışmada sembolik anlamlar içeren Romantizm akımı incelenmiş, Romantizm sanatçıların-
dan Caspar David Friedrich’in eserlerinde işlenen “yalnızlık” konusu ele alınmıştır. On Dokuzun-
cu yüzyılda yaşanan önemli olaylar, sanat alanında bireyi ön plâna çıkarırken, toplumsal sorunları 
lirik bir anlatım diline taşımıştır. Doğanın gücünün ön planda olduğu Romantizm; bu yönüyle ge-
leneksel anlayışa bir tepkiyi ifade eder. Romantizm, ortaya çıktığı On Dokuzuncu yüzyılda “aşırı 
duyguya” vurgu yapar; insanı doğaya karşı duyarlı olmaya yöneltir. Söz konusu anlayış, ressama 
da yön verir. Doğanın yüceliği karşısında aciz kalan insanın durumu, sanatçının eserlerinde kendi-
ni gösterir. Bu durumdan yola çıkarak sanatçının resimlerinde görülen yalnızlık ardındaki hüzünlü 
ruh hali araştırılmış ve nedenleri açığa çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Romantizm, Yalnızlık, Figür, Simge, Doğa. 

Abstract

This study examinated stream containing the symbolic meanings of romance, the romance 
of the artists have dealt Caspar David Friedrich’s works loneliness subject processed. Important 
events of the 19th century, when removing individuals to the forefront in the arts, social issues 
has moved to a lyrical narrative languauge. Romance is in the forefront of the power of nature; It 
refers to a reaction to the traditional understanding in this respect. Romanticism, emphasizes the 
extreme emotions that emerge in the 19th century, is headed to be sensitive to human nature. He 
said understanding, gives direction to the painter. Status of the powerless in the face of nature’s 
glory manifests itself in the artist’s work. In this case, starting from behind loneliness sad mood 
seen in the artist’s paintings was investigated and the causes are uncovered.

Key Words: Romanticism, Loneliness, Figure, Symbol, Nature.

1. Giriş

On Dokuzuncu yüzyılda yaşanan olayların geniş bir etki alanına sahip olduğu söylenebilir. 
Toplumsal açıdan incelendiğinde; Sanayi Devrimiyle gelen sömürgeciliğin çoğu ülkeyi daha fazla 
toprak elde etmeye yöneltmesi, toplumun sınıflara ayrılması, savaşların beraberinde getirdiği yı-
kım ve acılar, güven ortamının kaybolması gibi sonuçlar sıralanabilir. Gelişen teknoloji, toplumu 
ve sanatı etkisi altına alır. Günümüz modern mimari anlayışının temelleri atılır. Meydana gelen 
olayların bıraktığı izler sanatçıların eserlerine yansır. Fotoğraf tekniğinin gelişmesi, doğayı taklit 
etme geleneğini etkileyerek, geleneksel anlayışı değiştirir. Böylece fotoğraf, daha sonraları Emp-
resyonizm gibi farklı sanat akımlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Ressamlar, doğayı çıplak 
gözle gördüğü şekilde resmetme arzusu duyarak, stüdyonun dışına çıkar. 

On Dokuzuncu yüzyılda yapılan eserlerin, kendinden önceki dönemden farklı olduğu görülür. 
On Sekizinci yüzyıl resimlerindeki imparatorluğun gücünü ve zaferlerini anlatan resimler yerini, 
aşırı duygusallığa ve bireyin acılarına temas eden resimlere bırakır. Kaos ortamındaki insanlar sar-
sılmaz gücün kaynağı olarak doğayı görür. Doğanın yüceliği karşısında küçülen, ona boyun eğen,  
yalnızlaşan insan, ressamların eserlerinde yer bulur. Ressamlar eserlerinde genellikle sezgilere, 
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simgesel ifadelere yönelir. Bu duygu değişimi, Romantizmin doğuşuna ortam hazırlar. Romantizm; 
sanatçılara, geçmişin geleneksel kurallarından sıyrılıp, bireyin özgür duygularını ifade ettiği bir 
yol sunar. Sanatçılar, romantik anlayışla daha öznel bir bakış açısı geliştirerek kendilerine döner. 
Korkularını, umutsuzluklarını, yaşadıkları olayları bu bakış açısıyla yansıtır. Kahramanlık, ölüm 
gibi temaların da bulunduğu konularda simgesel ifadenin güçlü örneklerinin olduğu da söylenebilir.

2. Romantizmin Resim Sanatına Etkisi 

Romantizm, “On Sekizinci yüzyılın sonundan başlayarak, edebiyatta, müzikte ve güzel sanat-
larda aklın yerine duyguyu, eleştiriyle çözümleme yerine düş ve fanteziyi getiren sanat akımı 
anlayışı anlamına gelir.” (Demiray, 1988: 743) 

Romantizmle ortaya çıkan  ‘aşırılık’; duygu yoğunluğunun anlatılması açısından önemlidir. 
Sanatçı, yaşadığı toplum düzenini eleştirirken aldığı aşırı duygusal tavır, bir başkaldırı olarak da 
nitelendirilebilir. Etkisini; edebiyat, müzik ve plastik sanatlar gibi pek çok sanat alanında sürdür-
meyi başaran Romantizm akımının sanatçıları, farklı duygu durumlarını aşırı bir biçimde yansıt-
mışlardır. Kitap ressamlığıyla beraber özellikle William Blake ve Johan Heinrich Füssli (Henry 
Fuseli) gibi ressamlar aşırı duygu yüklü, coşku dolu tasvirler yapar. Onların resimlerindeki aşırı 
coşku ve duygusal tutumun, resimlerine fantastik bir etki kattığı görülür. Sanatçıların iç dünyala-
rındaki korku resimlerine yansır. Blake ve Fuseli’nin yanında Goya’nın resimlerinde de korku ve 
aşırı duygusal ögeler mevcuttur. Antakyalıoğlu (2008, 37)’nun da dediği gibi, resimleri birer kâbus 
gibidir; hayaletler, cadılar ve uğursuz bir havayla dolu kâbus…

“Romantik sanatçı açısından coşku ve duygunun akıldan daha önemli olduğu öteden beri hep 
söylenir. (…) Genel kanıya göre Romantik sanatçı, toplumun değer yargılarından ziyade kendi 
değer yargılarının, duygularının peşindedir.” (Yılmaz, 2006: 19)

Romantizm, sadece yeni bir sanat anlayışını değil, aynı zamanda hayata karşı yeni bir bakış 
açısı sunar. Sanatçı, özlemlerini, acılarını özgürce ifade etmek için eserlerinde kendi iç dünyasını 
yansıtır. Sanatçının, kendini yaşadığı, sadece kendini duyduğu, yaşadığı yaşantının oluşturduğu 
iç dünyasında sanatçı, en güzel ifade biçimi olarak lirik anlatım biçimini seçer. Şenyapılı (2004, 
4)’nın da dediği gibi, Romantizm’de sanatçı doğrudan kendisine yönelmişti. Duyguları, iç dün-
yası, kendi gücü onun tek kaynağıydı. Bu akımda sanatçının bireysel olarak kendini yorumladığı, 
kişiliğinin duygusal yanını en iyi biçimde anlattığı görülür.

Romantizm; kişinin kendiyle baş başa olduğu, nesnel bakış açısından uzak bir anlayış orta-
ya koyar. Ressam, romantizm anlayışıyla eser üretirken, kendiyle baş başadır. Duygularını ifade 
ederken özgür olması gerektiğini savunur. Yılmaz (2006, 16)’ın da dediği gibi, sanatta, her türlü 
gerçeklik az ya da çok nesnel görüşle ilintilidir. Öznel ise nesnel olanın karşıtıdır, bireye özgü 
olandır. Romantizmi benimseyen sanatçılar için kuralların bir önemi yoktur denilebilir. Sanatçılar 
yaşadıkları toplum sisteminden farklı bir anlayış benimser ve sistemin öngördüğü kurallara karşı 
bir duruş sergileyerek özgür bir bakış açısı sunar. 

“Kant’a göre sanat yapıtı bir dehanın yaratmasıydı. Dehaları da genel kurallara bağlamaya olanak yoktu. Tam 
tersine yaratma sanatçı için doğuştan bir şeydi. Bir güzellik yaratması, sanatçı yaratması olan sanat, öğrenilir bir 
şey olamazdı.” (Akarsu, 1994: 46’dan aktaran; Yılmaz, 2006: 17)

Romantizmde, çoğu konunun ressamalar tarafından farklı bir biçimde ele alındığı görülür. Sanatçının 
ele aldığı konuyu kendi bakış açısıyla, kendi duygu penceresinden bakarak eserine aktarması, onun kendi iç 
sesini dinlediğinin göstergesidir. Sanatçılar, yaşadıkları dönemin sorunlarına eğilirken, Sanayi Devriminin 
getirdiği satın alma özgürlüğüyle sanatın ticari bir araç olarak kullanılmasına karşı çıkar. 

“En geniş kullanımıyla ‘romantik’ sözcüğü zihnin duygular, haller ve sezgiler gibi öznel durumlarının baskın 
olduğu her tür sanat yapıtını ifade eder. Her dönemin sanatının içinde ‘romantik’ sanatı, bu genel anlamıyla bi-
çim, strüktür veya kompozisyon kurallarının çok daha önemli olduğu Klasik sanattan ayırmak mümkündür. 19. 
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yüzyıl Romantizm’inde ‘ideal’, saf akılcı ve materyalist terimlerle değerlendirilemeyen veya belirlenemeyen 
özgün bireysel deneyimlerin ifadesiydi.” (Lıttle, 2008: 72-73) 

Romantizmle birlikte sanat; topluma değil, bireye hitap eden bir hale dönüşür. Artık sanat, ressam için 
kendini ifade etme etkinliğidir. Doğanın yüceliği karşısında kendi çaresizliğini gören insan, doğaya kutsal-
lık atfeder. Böylelikle insan; doğanın, Tanrının bir tezahürü olduğunu düşünür. Doğanın görkemi ve kutsal-
lığı altında küçülen insan, onu sonsuz bir güç olarak kabul eder. On Dokuzuncu yüzyılda sanayi devrimiyle 
fabrikaların ortaya çıkışı, kentlerde iş olanaklarını yaygın hale getirir, iş gücüne duyulan ihtiyaçla işçi nüfu-
su ve buna bağlı olarak emek sömürüsü artar. Çalışma ve yaşam şartlarının kötü olması, hayat mücadelesini 
zorlaştırır. Kalabalık nüfus, çarpık yapılaşmayı beraberinde getirir. Ressamlar yaşanılan olumsuzlukları 
resimlerine yansıtırlar. Toplumun içinde bulunduğu ortam, önceki dönemlerdeki yumuşak ve iyimser at-
mosferden çok uzaktır. Ressamlar eserlerine bazen karamsar bir ruh hali yansıtırken, bazen de yeni umutla-
ra yol gösteren ütopyalar resmeder. Meydana gelen olaylara karşı kayıtsız kalmayan sanatçılar, eserlerinde 
toplumun yaşadıklarını lirik bir üslupla dile getirir. Sanatçılar, kendi duygularını özgürce ifade etme yolu 
olarak romantizmi seçer. Sanayi devriminin toplumu olumsuz etkilediğini düşünür. Sanayi devrimiyle artan 
yapılaşma, ressamları daha çok doğaya yöneltir; onları kendileriyle baş başa kalmaya yönlendirir.

“Bu akım, manzara resimlerinin gelişimini de fazlasıyla etkileyerek doğanın kontrol edilemeyen güçlerini bel-
geleme arzularını tetiklemiştir. Romantik sanatçılar, klasik manzara ressamlarının aktardığı ideal ırmaklar, ça-
yırlar, mavi gökyüzü ve durgun göl görünümleri yerine fırtınaları, sarp kayaları, uçurumları ve selleri ön plâna 
çıkarmışlardır.” (Hollingsworth, 2009: 405-406) 

3. Caspar David Friedrich (1774-1840) ve Romantizmi
Romantizm akımının önemli temsilcilerinden biri Caspar David Friedrich’dir. Ressamın yaşamındaki 

izler, resimlerine belirgin biçimde yansır. Eserleri incelendiğinde; doğanın yüceliği karşısında insanın ça-
resizliği görülür. Tek başına, resmin merkezine konumlandırılmış bir ağaç, yıkık dökük yapılar, sanatçının 
resimlerinde görülen unsurlardır. Ressamın eserleri; kasvet, yalnızlık ve hüzünlü ruh haliyle klasik manzara 
resimlerinden ayrılır. Diğer manzara resimlerindeki doğanın birebir yansıtılması prensibi onun eserlerinde 
yer almaz.

“Friedrich daha çok manzaralarıyla tanınır. Bu tablolarda doğaya dönük sıkı bir gözlem temelinde ağaç-
ları, tepeleri ve sisli sabahları tasvir eder. Dağlar sarsılmaz bir imanı simgelerken, ağaçlar umudun bir ale-
gorisini oluşturur. Dolayısıyla, manzaraları onun doğayla ve dinsel özlemlerle manevi ilişkisini yansıtır.” 
(Charles ve diğerleri, 2011: 291) 

Sanatçının eserleri, onun yaşamındaki olumlu ve olumsuz olayların izlerini yansıtır. Eserlerindeki re-
simsel unsurların sembolik anlamlar içerdiği görülür. Kurumuş bir ağaç, izleyiciye ölümü ya da hastalığı 
düşündürebilir. Doğa, ressamın duygularını aktarmasında bir araç görevindedir. 

“Friedrich’in resimleri her zaman titiz bir yapının, keskin simetrilerin, geometrik konstrüksiyonların ve dikey ve 
yatay kontrastların altını çizmektedir. (…). Friedrich’in sözleriyle bir resim, gerçek bir sanat eserinin gereklili-
ğini yerine getirmesi durumunda tam anlamıyla ruhla dolu olmalıdır.” (Wolf, 2003: 9) 

Ressamın eserlerinde romantik anlayışın yansıması vardır. Sanatçı, doğayı, duygularını ifade etmede bir 
araç olarak kullanmıştır. Geleneksel anlayıştaki, doğanın olduğu gibi esere yansıtılması durumu, ressamın 
eserlerinde yerini öznel bir bakış açısına bırakır. Sanatçı doğayı içinden geldiği gibi resmeder. 

“Sanatçının doğa taklitçiliği çok defa seyircide yabancılık duygusu uyandıracak kadar aşırılığa varır: resimlerin-
de doğa donar ve bizden uzaklaşır. Fakat böyle olduğu halde resimleri, görenleri büyülemeye yetiyor. Çünkü ele 
aldığı konular – ıssız kıyılar, sahilden uzaklaşan gemiler, kilise yıkıntıları, mezarlık vb. – herkese ortak duygular, 
anılar ve bunların ötesinde çok öznel düşünceler ve çağrışımlar uyandırabilen şairane konulardır. Örneğin, alaca 
karanlıkta, bir odanın penceresinden dışarıya bakan kadının arkadan görünen silüeti yalnızlığı, dış dünyaya du-
yulan özlemi düşündürür.” (İpşiroğlu, 2010: 147-148) 

3.1. Sis Denizi Üzerinde Gezgin

Friedrich’in eserlerinde insanla doğa ilişkisi oldukça önemli bir yer oluşturur. İnsanın doğa karşı aciz-
liğinin vurgulandığı eserlerde, figürün sırtının izleyiciye dönük olduğu görülür. İzleyiciyi arkasına alarak 
yüzünü doğaya dönen figür; esere bakan izleyiciyi içinde bulunduğu manzaraya ve psikolojik duruma davet 
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eder gibidir. Sanatçının “Sis Denizi Üzerinde Gezgin” isimli eserinde manzara karşısında konumlandırılan 
figür, duruma örnek teşkil eder.

“Resimlerinin çoğu, içsel düşüncelerini ince bir şekilde ifade ettiği monologlar gibidir. Friedrich, çalışmalarının 
çoğuna kendini yerleştirdiği bilinmektedir. İzleyici, resimden ayrılmak yerine, Friedrich ile özdeşleşir ve aynı 
düşüncelerini paylaşarak sahneye çekilir.” (Sıegel, 1978: 15.) 

Esere biçimsel açıdan bakıldığında, tablonun merkezine kayalıklar üzerinde bir figür yerleştirildiği ve 
dev bir üçgenin meydana geldiği görülür. Merkeze konumlandırılan figürün önündeki sislerin ardına res-
medilen belli belirsiz dağlar derinliği sağlarken, koyu tonlarla betimlenen figür ve kayalıklar uzayıp giden 
boşluktan ayrılır. İçerik olarak incelendiğinde figürün, dünyevi olan her şeyden uzaklaştığı anlaşılır. Sırtı 
dönük figürün izleyiciyi eserdeki manzaraya çektiği görülür. Sanatçının, figürün ardını izleyiciye döndüre-
rek izleyicinin, kendini figürün yerine koymasını sağladığı düşünülebilir.

Resim 1. Caspar David Friedrich, “Sis Denizi Üzerinde Gezgin”, 1818, Tuval Üzeri Yağlıboya, 98,4x78,8 cm, 
Hamburg Sanat Müzesi.

“Rückenfigür terimi 19. yüzyıl Alman Romantik resimlerinden gelir. Rückenfigür manzara içerisine yalnız bir 
insan figürünün sırtı izleyicilere dönük olarak yerleştirilmesi tekniğidir. Önde gelen uygulayıcısı Ressam Caspar 
David Friedrich olmuştur. Koyu renk giysileri ile yalnız bir adam elinde bastonu ile bir dağın üstünde, karşısın-
daki manzaraya dalıp gitmiş. Resmin perspektifi izleyicileri sis denizine doğru bakmaya zorlar. Ufuktaki dağlar 
ile ressam boşluk hissini arttırmıştır.” (Hızlı, 2018) 

Sanatçının eserlerinde yer alan sırtı dönük figürler, kendini dış dünyadan soyutlayıp doğanın karşısın-
daki aciziyetiyle yitip giderek, kişinin tek başınalığına vurgu yapar. Sanatçı, figürün sırtını izleyiciye dön-
dürerek, izleyiciyi kendi dünyasına davet eder.  “Sis Denizi Üzerinde Gezgin” isimli eserde de sanatçının 
izleyiciyi resme dâhil ettiği söylenebilir. Resmin merkezinde yer alan figür; izleyiciyi, bulunduğu konuma 
doğru çekerek, onu dünyevi olandan uzaklaştırırken aynı zamanda figürün bakış açısıyla manzaraya bak-
masını sağlayıp onu yönlendirir.

“Friedrich’in resimlerinde, sırtlarını izleyiciye dönen kişiler, denize, limandaki gemilere, ufka, bulut okyanusu-
na bakarak yıldızları doğururlar. Ancak dünyadan büyülenmiş gibidirler. Ve biz, tablo izleyerek bu dalgın ritüele 
katılmayı kabul ederiz.” (Gül, 2016) 

Sisli bir atmosferde kayalıkların üzerinde duran figür, izleyicide kendini manzarada görme hissiyatını 
doğurur. Sanatçının eserinde yapmak istediği şey izleyiciyi kendi iç dünyasına davet etmektir. İzleyici sırtı 
dönük figürün yerine kendisini koyarak eserde anlatılmak istenilen olayın içinde yer alır.

“Alman romantizmini Fransız ve İngiliz romantizminden ayırmanın en önemli yollarından biri “ruckenfigur” olarak 
bilinen manzaraya yönelmiş ve onunla birleşmiş olan figürdür.” (İmportant Art by Caspar David Friedrich 2018) 



Serdar DARTAR, Lütfü KAPLANOĞLU • 775 

3.2. Deniz Kıyısında Keşiş

Sanatçının Deniz Kıyısında Keşiş adlı eseri incelendiğinde, resmin üç parçaya ayrıldığı görülür. Ne-
redeyse resmin büyük bir bölümüne hâkim olan gökyüzü, deniz ve kayalıklar resmi üç parçaya böler. Ol-
dukça koyu tonda resmedilen deniz, gökyüzü ve kayalıkları birbirinden ayırır. Tablonun sol tarafına doğru 
konumlandırılan figürün, açık ve koyu tonlarla bir denge sağlayacak biçimde resmedildiği gözlemlenir. 
Koyu tonların orta merkezde yoğunlaşmasıyla oluşan kasvetli görünüm, figürü içine çeker. Kayalıklara 
düşen ışık, figürü vurgular. 

Resim 2. Caspar David Friedrich, Deniz Kıyısında Keşiş, yak. 1808, Tuval Üzeri Yağlıboya, 110x172 cm., Eski 
Ulusal Galeri, Berlin

Resimde kişinin yalnızlığına vurgu yapılırken; figür, devasa büyüklükteki manzara karşısında yitip gi-
der. Ressam bu resimle doğanın gücünün her şeyden üstün olduğunu göstermiştir. Doğa, bu sonsuz gücüyle 
tüm varlıkları sarmalar. Resim, izleyiciyi resmin içine çeker ve resimdeki manzaraya izleyiciyi dâhil eder. 
Figür, doğanın görkemi karşısında erimiştir. Manzara karşısında belli belirsiz bir haldedir. 

“Deniz Kıyısında Keşiş adlı tablosunda, doğa güçleri karşısında insanın büyük yalnızlığını ve bunun 
sonucu olan yıkımı dile getirmiştir. Kompozisyonun kendisi de bu yıkıma katılır: Küçücük bir silüet olan 
keşiş daracık bir toprak parçasının üzerinde durur. Ondan sonra uçsuz bucaksız denizle sınırsız gökyüzün-
den başka bir şey yoktur.” (Akkılıç, 1996: 20)

Sanatçı, figürü küçülterek onun yalnızlığını vurgular. Tanrının yansıması olarak düşünülen doğa karşı-
sında insan, acizliğini kabul ederek doğaya yani Tanrıya teslim olur. Ressam, insanın doğayla olan ilişki-
sinde onu yok olup, tükenecek bir varlık olarak değersizleştirir. Böylelikle doğanın gücünü vurgulayarak, 
insanın bu güç karşısındaki çaresizliğini ortaya koyar.

3.3. Buz Denizi

Caspar David Friedrich’in, doğanın yüceliğini yansıttığı bir diğer eseri Buz Denizi’dir. Eser incelendi-
ğinde, tablonun merkezinde yer alan devasa buz kütlesinin resmin büyük bir bölümünü kapladığı görülür. 
Kırılmış buz parçalarının aşırı hareket kazandırdığı resimde görülen gemi ise, bu hareketliliğin tersine 
durağan bir konumdadır. Resmin içeriğine bakıldığında; devasa buz kütlelerinin arasında görülen geminin 
küçüklüğü; ressamın, Deniz Kıyısında Keşiş isimli resmindeki figür gibidir denilebilir. Buz Denizi adlı 
eserdeki geminin durumu, uçsuz bucaksız manzara karşısındaki keşişin çaresiz durumuyla aynıdır. 
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Resim 3. Caspar David Friedrich, Buz Denizi, 1823-24, Tuval Üzeri Yağlıboya, 96,7x126,9 cm, Hamburg Sanat 
Müzesi

Sanatçının bu eseri diğer eserlerinde olduğu gibi sembolik anlamları da içerir. Dev buz kütlele-
rinin gücü, geminin ise çaresizliği sembolize ettiği söylenebilir. Resimde geminin buzların altında 
kalması ölümü akla getirir.

“1823-1824 yıllarında yapılan “Das Eismeer” (Buz Denizi) tablosu, sanki bütün 19. yüzyılı özetler gibi. Burada 
insanları ileriye, güzel günlere ve aydınlık geleceğe taşıyacak olan “umut gemisi”. Ancak bu gemi soğuk ve 
insafsız, öldürücü ve hiçbir hayat şansı taşımayan buz, kar ve ölümün pençesine teslim olmuş; bütün hayalleri 
ve beklentileri parçalanmış, yok olmuştur. Sadece tablonun en üst kısmında yer alan hafif bir aydınlık çizgi yine 
de Caspar David’in resimlerinde çoğunlukla görüldüğü gibi az da olsa ümit ışığı yansıtmaktadır.” (Kocadoru, 
2015, 67)

3.4. Yalnız Ağaç

Friedrich’in “Yalnız Ağaç” isimli eseri incelendiğinde, yine sanatçının eserin merkezine konumlandır-
dığı resimsel bir unsurla karşılaşılır. Meşe ağacının tablonun merkezine yerleştirilmesiyle gözün kompo-
zisyonda ağaca odaklanması sağlanır. İçerik olarak; eserdeki diğer unsurlara oranla daha büyük resmedilen 
meşe ağacının doğanın yüceliğini sembolize ettiği söylenilebilir. Doğanın gücü dev meşe ağacıyla yansı-
tılırken, ağacın gövdesine yaslanan çobanın son derece küçük resmedilmesi insanın aciziyetini vurgular. 

Resim 4. Caspar David Friedrich, “Yalnız Ağaç”, 1822, Tuval Üzeri Yağlıboya, 55x71 cm, Nationalgalerie, Berlin.
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“Bu resmin yüksek bakış noktası, izleyiciyi, büyük meşe ağacının üst yarısına yakın bir yerde havada 
asılı duruyormuşcasına sabah manzarasının muhteşem bir genel görünüşünü sunuyor. Eski ağacı sahnenin 
merkezine yerleştirerek, Friedrich, üstü kurumaya başlasa bile ona teatral bir anıtsallık veriyor. (...) Ağacın 
dramatik etkisi, yüzyıllardan kalma gövdesine dayanan ve sürüsünü izleyen dalgın bir çoban figürü tarafın-
dan daha da yükselmektedir, ikincisi görünüşte çakıl taşlarının ölçeğine indirgenmiştir.” (Rewald, 2001: 38)

Eserde yaşlı olmasına rağmen ayakta duran meşe ağacının doğanın gücünü yansıttığı görülürken, dalla-
rının kırılması ve kuruyacak bir görüntüye benzer bir görünüm sergilemesine rağmen ağacın eserin merke-
zinde durması, doğanın gücünü anlatmada etkili bir rol oynar.

4. Sonuç
On Dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen yeni sistem, Romantizm 

akımının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Sanatın, bireyin duygularını aktarmasını ve sanatın ticari 
bir meta olarak görülmemesini savunan sanatçılar yeni bir akım etrafında toplanır ve Sanayi Devriminin 
olumsuzluklarına başkaldırır. Nüfus artışı, çarpık kentleşme, kötü çalışma şartlarına maruz kalan toplumsal 
kesimlerle birlikte bu duruma duyarsız kalmayan sanatçılar, sistem eleştirisi yaparken bunu lirik bir ifade 
biçimiyle dile getirirler. Böyle bir ortamda farklı bir düşünce yapısına sahip olan kimi sanatçılar toplumsal 
gerçeklikten uzaklaşırlar. Bu uzaklaşma, sanatçıyı doğaya yaklaştırmıştır. Caspar David Friedrich’in doğa 
karşısındaki tutumu da bu anlayışın bir yansımasıdır. 

Caspar David Friedrich’in eserlerinin analizi yapıldığında; sanatçının resimlerinde insanı, doğanın son-
suz gücüne karşı çaresiz olarak göstererek ‘yalnızlık’ kavramına farklı bir yön vermeye çalıştığı görü-
lür. Sanatçı, insanın çaresizliğini yansıtmak için onları mekân içinde kaybolacak kadar küçük resmeder. 
Resmin neredeyse tamamını kaplayan gökyüzü ya da ormanın karşısına konumlandırılan figürle, doğanın 
görkemine gönderme yapılırken; insanın kendi değersizliği gösterilir. Sanatçı, resimlerinde kurguladığı 
doğa betimlemeleriyle izleyiciye farklı bir doğa sunar. Arkası dönük figürlerle izleyiciyi manzaraya davet 
eden ressamın resimlerinde, figürün doğanın büyüklüğünde kendi küçüklüğünü görmesi ve bu büyüklük 
karşısında yitip gitmesi düşüncesi vardır. Friedrich, eserlerinde resmettiği kurumuş ağaçlarla, devasa kırık 
buz kütleleriyle ölüm, doğanın gücü gibi kavramlara gönderme yaparak sembolizm gibi birçok modernist 
akıma ışık tutar.  

Caspar David Friedrich’in yaşamı incelendiğinde, yaşamındaki olumsuz durumların sanat anlayışında 
etkili olduğu görülür. Eserlerindeki kasvetli, melankolik durumun, yaşadığı acılardan geldiği ve ölüm te-
masına vurgu yapmasının yine bu durumdan kaynaklandığı sonucuna varılır. 

Sanatçı, doğayı Tanrının bir tezahürü olarak benimseyerek, kurtuluşun tanrısal olana yaklaşmak olduğu-
nu vurgular. Doğa karşısında insanı aciz ve değersiz kılarak, bu durumu, sonsuz gücün içindeki insanın yi-
tip gitmesiyle sonuçlandırır. Koyu tonlarla ve devasa doğa betimlemeleri içindeki küçük figürlerle dramatik 
bir etki yaratan sanatçı, pek çok farklı manzarayı eserinde bir araya getirerek görülmemiş bir doğa sunar.
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KARİYE MÜZESİ İÇİN İNTERAKTİF SUNUM TASARIMI 
ÖNERİLERİ VE MÜZENİN PR’I ÜZERİNE ETKİLERİ

INTERACTIVE PRESENTATION DESIGN PROPOSALS FOR 
KARIYE MUSEUM AND THEIR EFFECTS ON MUSEUM’S PR

Aynur KARAGÖL1, Lütfü KAPLANOĞLU2

Özet
Dünyanın pek çok yerinde anıt eserler müzeye dönüştürülmektedir. Ziyaretçinin müzeye gelmeden önce 

müze ile ilgili bilgi edinmesi gerekmektedir. Bu bilginin tasarımı hem görsel hem de içerik olarak izleyiciye 
aktarmaktadır. Bu aktarım kanalına halkla ilişkiler faaliyeti şeklinde ifade edebilir. Gelişen teknoloji uy-
gulamaları tanıtım, duyurma ve en önemlisi deneyim olarak ziyaretçiler için etkili bir PR (halkla ilişkiler) 
faaliyeti olacaktır. Bu bağlamda tanıtım ve zengin içeriğin potansiyel ziyaretçiye hangi kanallardan sunu-
lacağının önerilmesi birinci hedef olarak görülmektedir. İkinci hedef olarak da müzeye gelen ziyaretçinin 
gezisinden daha fazla verim aldığı ve bilgiyi özümsediği interaktif sistem önerileri sunmak amaçlanmak-
tadır. Sunum teknikleri olarak RFID çipler, 3B projeksiyon ve arttırılmış gerçeklik (AR) etkileşimi, sanal 
gerçeklik (VR), sensör tabanlı etkileşim, giyilebilir bilgisayar etkileşimi, hologram gibi çeşitli teknoloji 
destekleri kullanılmalıdır. Böylece ziyaretçide müzeyi ziyaret etmek için merak duygusu oluşacaktır. Tek-
nolojinin adeta bir PR aracı olarak kullanılarak aktiviteler sunulması sağlanmalıdır. Farklı bir deneyimi 
yaşamak isteyen insanların böylece ilgisi çekilecektir.

Anahtar Kelime: Müze, interaktif sunum, PR (halkla ilişkiler)

Abstract
In many parts of the world, monuments are turned into museums. The visitor must obtain information 

about the museum before coming to the museum. The design of this information conveys both visual and 
content to the audience as a whole. It can be expressed in the form of public relations activity to the trans-
mission channel. Developing technology applications will be an effective PR (public relations) activity for 
visitors as promotion, publicity and most importantly experience. In this context, promotion and suggestion 
of the channels through which rich content will be presented to the potential visitor is seen as the primary 
objective. The second objective is to provide interactive system suggestions in which the visitor coming to 
the museum gets more efficiency and assimilates the information. Presentation techniques include RFID 
chips, 3D projection and augmented reality (AR) interaction, virtual reality (VR), sensor-based interaction, 
wearable computer interaction, and hologram. Thus the visitor will have a sense of curiosity to visit the 
museum. It should be ensured that the activities are presented by using the technology as a PR tool. People 
who want to experience a different experience will be attracted.

Key words: Museum, interactive presentation, PR (public relations)

1. Giriş
Uluslararası Müzeler Komitesi (ICOM)’nin tanımına göre müze, “kültürel değer taşıyan unsurlardan olu-

şan bir bütünü çeşitli biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek özellikle halkın beğenisinin artması ve 
eğitimi için sergilemek amacıyla kamu yararına yönetilen sürekli bir kurumdur.” (Atagök, 1997, 1320-1321). 
Kültürel mirasın değeri konusunda kamuoyuna farkındalık kazandırmak için gerek kamu kuruluşları gerekse 
bağımsız kuruluşlar koruma, tanıtma ve sahiplenme gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Teknolojik geliş-
melerle beraber akıllı telefonlar, elde kullanılabilen cep bilgisayarları ve sosyal ağ bağlantılarının oluşması 
ile bilgi aktarma kanalları ve sergileme yöntemleri de dönüşüme uğramaktadır. Bu bağlamda bir kültür anıtı 
olan Kariye Müzesi’nin pek bilinmeyen yeri, hikâyesi ve üstün sanat görselliği üzerinden müzenin interaktif 
PR çalışmalarının neler olabileceği konusu irdelenmektedir.

1 ∗  Doktora Öğrencisi, Aynur Karagöl, aynurkaragol@gmail.com 
2 ** Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, lkaplanoglu@gmail.com
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2. Kariye Müzesi Hakkında 
Kariye Müzesi, İstanbul kara surlarının Edirnekapı girişinde, Fatih ilçesi Dervişali Mahallesi’nde yer 

almaktadır. Edirnekapı (Harisios) İstanbul’un kapılarından biri olmasıyla beraber bu çevredeki önemli 
yapıları barındırmaktadır. Kariye Müzesi’nin ismi yaşadığı yüzyıllar boyunca evrim geçirerek son halini 
almıştır. Yapının isim serüveni, -pekçok eski yapıda gördüğümüz gibi- kilise olarak yapıldığı yıllarda Cho-
ra-Hora, camiye dönüştürüldüğü yıllarda ismin Arapça tezahürü olarak Ka’riye-kilise cami şeklindedir. 
Khora-Hora-Kariye, kelime anlamı olarak taşrayı, kırı kırsalı ifade ederken, İsa’ya adanmış bir manastırın 
en önemli parçasını simgelemektedir (Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 2003: 466). Hıristiyanlığın 
Roma İmparatorluğu tarafından yasaklandığı yıllarda inanan insanların kendilerini korumak ve dinlerini en 
iyi şekilde yaşamak amacıyla sakın ıssız yerlere sığınmışlardır. Böylece bu inziva hayatı zamanla keşişlerin 
yaşadığı manastır hayatını doğurmuştur. Manastırlar zamanla kurumsallaşarak devlet büyükleri ve zengin 
soyluların destek verdiği dini yaşamın merkezi halini almıştır. İstanbul’da yani Bizans devrindeki ismiyle 
Konstantinopolis’te 300’ün üzerinde manastır olduğu düşünülmektedir (Kuban, 2000: 130). Böyle yoğun 
şekilde var olan bir kurumun pekçok yönden toplumu etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir. Amerika’daki 
Bizans Enstitüsü Dumbarton Oaks’un Kariye üzerine doktora çalışması yapması amacıyla burs verilerek 
İstanbul’a gönderilen Ousterhout, tez konusu olan Kariye için “güzellik ve zekâsıyla kusursuz yeni bir yar” 
(Ousterhout, 2011: 71) olduğunu dile getirmektedir. Başta bina hakkında bir şey bilmediğini ifade eden 
Ousterhout, uzun çalışmaları neticesinde böyle etkileyici bir cümle kurmuştur. Kariye Müzesi yaşadığı 
asırlar boyunca pekçok değişime maruz kalmıştır. Bizans devrinde Khora-Kariye Manastırı bir kez Kom-
nenoslar-Doğu Roma hanedan ailesi- bir kez de Paleologos hanedanı döneminde devlet adamı ve zengin 
Metokhites (Ahunbay, 2010: 557) tarafından büyük onarımdan geçirilmiştir.

Yapının dönüşüm hikâyesi, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile kilisenin camiye çevrilmesiyle 
sınırlı değildir. Gerek İstanbul’da yaşanan doğal olaylar gerekse yaşanan toplumsal olaylar bu değişimi 
zorunlu kılmaktadır. Yapı, 15.yy’a kadarki kaynaklarda manastır kilisesi, müzeye çevrildiği 21.yy ilk ya-
rısının sonlarına kadar da cami şeklinde anılmıştır. Kariye, bugünlerde yaşamını sürdüren Kalenderhane 
Camii, Fenari İsa Camii (Konstantinos Lips Manastırı), Bodrum Camii (Mirelaion Manastırı) gibi ma-
nastır kiliselerinden biridir. Mekânların kullanılması yaşatılmasında önemli rol oynamıştır. Bizans tarihi 
profesörü Paul Magdalino, Kariye’nin yaşamını sürdürmesini şöyle yorumlamaktadır: Deprem, yangın ve 
İslam’ın resim yasağına rağmen yapı, Osmanlı Dönemi’nden sonra da sağlam kalma bahtıyla üne kavuş-
muştur (Magdalino, 2011: 166). Geçmişte ve günümüzde İstanbul’a gelen gezginler ve turistler için Bizans 
Dönemi’nin Hora Manastırı’nın iç-dış narteks ve parekklesiondaki mozaikleri ve fresklerini görmek için 
ziyarete gelmektedir.

“…Kariye Cami-i Şerifi’nin ismini işitmedik yok gibidir. Fakat eserimiz bilinmez.” (Mehmet Ziya, 
2012: 11). Mehmet Ziya Ka’riye Cami-i Şerifi kitabının mukaddime bölümünün ilk cümlesini böyle bitir-
mektedir. Üzerinden yüz yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen bu cümleyi Kariye için aynı şekilde bugün 
de kullanabilmemiz kayda değer ve şaşırtıcıdır.  Şekil 1’de Kariye’nin dönemin bilinen fotoğrafçılarından 
Abdullah Biraderler tarafından çekilmiş fotoğrafı görülmektedir.

Şekil 1: Kariye Camii (Abdullah Biraderler) (Ayşe Orhun Gültekin, Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinden 
Yadigâr-ı İstanbul,(İstanbul: Akkök Yayınları, 2007), 309.)
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2.1. Müze Olarak Kariye

Kariye Müzesi’nin ana mekanı yoğun süslemeleri ve dar mekanı ile içerisinde herhangi bir organizasyon 
yapmaya müsait değildir. Müzenin ana binası dışında herhangi bir ek binası yoktur. Günümüzde kullanılan 
giriş kapısına göre sağ tarafta hediyelik objelerin ve kitapların satıldığı bir satış köşesi mevcuttur. Böylesi 
bir köşe bile mekanı gezenler için alanı daraltmaktadır. Müzenin yapısını olumsuz etkilemeden bir sosyal 
mekan olarak da işlevlendirilecek bir bina inşası gerçekleştirilmelidir. Böyle sergi mekanlarına örnek teşkil 
edebilecek pek çok yapıdan biri şekil 2’de görebileceğiniz Sabancı Müzesi’nin ana yapısı Atlı Köşk’ün ya-
nında sonradan eklenen sergi ve sosyal işlevi olan bir binadır. Bir diğer örnek olarak Barselona’daki Gaudi 
eseri anıtsal kilise şekil 3’te Sagrada Familia verilebilmektedir. Yapının hemen altına girişine yerleştirilen 
sergi alanı göze çarpmaktadır. Sagrada Familia’nın içinde herhangi bir sergi elemanı konulmazken bina-
nın altına yapılan salonda binanın yapı elemanlarının hangi doğa unsurlarından esinlenilerek yapıldığını, 
kilisenin yapılma sürecini anlatan maket, obje, fotoğraf ve anlatıdan oluşan görselleştirmeler yapılmıştır.

Şekil 2: Müze Ek Binası Yapı Örneği Sabancı Müzesi
(okutan.barisari.com/portfolio-type/sakip-sabanci-muzesi/ 10.06.2017)

Şekil 3: Müze Ek Binası Yapı Sagrada Familia
(www.connecta.es/en/connecta-sagrada-familia-gaudi-exhibition 12.16.16)

Kariye Müzesi çevresi yeni bir bina yapmak için uygundur. Müzenin girişine göre binanın sağında kalan 
Fatih Belediyesi’ne ait genişçe bir park bulunmaktadır. Şekil 4’te Kariye Müzesi’nin hemen yan cephesi ek 
bir müze binası için müsait konumdadır. Müze içinde yapılması mümkün olmayan pekçok faaliyet böyle 
bir ek bina da rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Kariye’nin geçmişi düşünüldüğünde böyle bir eklemenin ilk 
yapıldığı dönemdeki manastır ek binaları fetih sonrası cami olarak kullanıldığı dönemde vakıf için ek yapı-
ları gibi eski günlerine atıfla kültür-sanat ve yaşam-deneyim alanı ile desteklenmesi doğru olacaktır. Bu ek 
bina Kariye Müzesi’nden farklı dönemlerde çıkarılan eserler için sergi alanı, çeşitli dallarda eğitim gören 
öğrencilerin taş, mozaik, resim gibi alanlarda derslerini işleyeceği sınıf, farklı yaş ve eğitim düzeyindeki 
kişiler için atölye, Kariye’yi yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin teknolojik yaklaşımla desteklenen 
uygulamaları için merkez olarak düşünülmelidir.

Şekil 4: Kariye Müzesi Yan Cephesi 
(Fotoğraf: Aynur Karagöl, 2017)

3. İnteraktif Sunum Tasarımı Önerileri

3.1. Kariye Müzesi İnternet Sitesi ve Sosyal Medyanın Efektif Kullanım Önerileri 

Günümüzde kurumsal kimliğin sunulduğu en önemli mecra internet ortamıdır. Mobil iletişim sayesinde 
internetten yapılan tanıtım/duyuru/açıklama/bilgilendirme çalışmaları hızlı bir şekilde iletişim kurulması 
demektir. Bu noktadan bakıldığında internet sitesinin güncel bilgiyle ve görsellerle yönetilmesi ciddi bir iş 
olarak ele alınmalıdır. İçerik üretimi içeriğin doğru tasarımla sunulup efektif şekilde kullanılması aşamaları 
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dikkatle takip edilmelidir. Sitenin ziyaretçileri tarafından etkili kullanılması için aşağıdaki noktalara temas 
etmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm yeni medya organlarında varolmak gerekliliği atlanmamamlıdır (Şekil 
5). Sosyal ağlar sayesinde halkla ilişkilerde kullanılan donelerin her biri sanal ortamda da kullanılabilirken 
halkla ilişkilerde bu kullanıcıların daha güçlü olmasını sağlamaktadır (Zafarmand, 2010: 72). Sosyal ağların 
halkla ilişkiler (PR)’ın alanında dâhil ettiği yenilikler şöyle sıralanabilmektedir (Zafarmand, 2010: 72-73):

• “Çift yönlü iletişim fırsatı oluşturması, 

• Kurumun ürün ve hizmeti hakkındaki bilgileri anında paylaşmak, 

• Promosyon ve kampanya oluşturma imkanı sağlamak, 

• Yeni talepler oluşturmak, 

• İletişimin interaktif yani iki taraflı olması,

• Kullanıcıların kurum hakkında sunulan içerik, haber ve video paylaşımlarına karşılık cevap hakkını 
kullanmaları sayesinde yapılan yorumlar ile geri besleme (feedback) oluşturması” şeklinde görül-
mektedir.

Yeni teknolojinin desteğiyle internet medyası sayesinde reklam ve tanıtım, yazılı basının işlevini yerine 
getirirken aynı zamanda görsel medyanın etkisini bir arada sunmaktadır (Kazancı, 2009: Ankara). Kariye 
Müzesi’nin halihazırda bir internet sitesi vardır. Sitenin menüsü müze, ziyaret bilgileri, iletişim şeklindedir. 
Sitenin ana sayfasında butonlar; etkinlikler ve duyuru, kartlar ve biletler, e-bülten üyeliği biçiminde sıra-
lanmaktadır. Sitede müze ile ilgili bilgi ve fotoğraf bulunmaktadır. Sitenin yeterince aktif kullanılmadığı 
gözlenmiştir. 

Şekil 5: Kariye Müzesi Site Örneği Görüntüsü (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

3.2. Kariye Müzesi Sergi Alanında Yapının Somut Planın Uygulandığı İnteraktif Etkileşimli 
Masa (Tangible Blueprint Interaction) Önerisi

Kariye Müzesi’nde planını ve düzenini anlatan bir tasarım mevcut değildir. Kariye Müzesi’nin karışık 
dönem eklerinin bir arada olduğu yatay bir yüzey ekranına 3B’lu projeksiyonla dikey yapı elemanlarını 
göstermektedir. Örneğin, düz yüzey üzerine projektörlerle bu gerçek doku yani yapının duvarı yansıtıl-
maktadır. Bu sunum seçeneği maketten daha iyi şekilde planın ve yapı elemanlarının anlaşılmasını sağla-
maktadır. Aynı zamanda yapının içinde güzergahın takibi için yapıyı bütün olarak görme imkanının olması 
ziyaretçinin yapıyı kavraması açısından faydalı olmaktadır  (Şekil 6).

Şekil 6: Etkileşimli Masa ile Planın Daha Net Anlaşılması Sağlanırken, Yapının Elemanları Görülmekte (Tasarım: 
Aynur Karagöl, Fotoğraf: Interactions.acm.org 07.04.2015)
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3.3. Kariye Müzesi Sergi Alanında Çok- Dokunuşlu Ekran (Multi-Touch Screen) Önerisi 

1983 yılında HP dokunmatik ekran ile birlikte gelen dünyanın ilk bilgisayarlardan biri olarak kabul edi-
len “HP-150 Dokunmatik” PC’yi çıkarmaktadır (Olofsson ve Söderberg, 2013: 6-7). Kariye Müzesi’nde 
herhangi bir dijital ekran kullanımı yoktur. Müzenin tavan ve duvarlarda tam olarak incelenemeyen mozaik 
sahnelerinin detaylarını görmek için mozaiklerin yapı sökümü yapılabilinecek çok dokunuşlu ekranların 
kullanılması gerekmektedir. En yaygın olarak alışveriş merkezlerinde gördüğümüz dokunmatik ekranlar 
doğru içerik tasarımı ile ciddi şekilde işe yaramaktadır. Müzenin içinde sesli tur ile yapılan gezide tavan 
ve duvar mozaik ve resmilerinin İncil’in farklı bölümleri seçilerek elde edilen sahnelerinin kısmen de olsa 
anlatımı yapılmaktadır. Ancak sürekli tavana bakarak anlatımı dinlemek kolay değildir. Bu yüzden de ek-
ranların yardımıyla detaylara bakmak çok dokunuşlu olması sebebiyle yaklaşma hissi kullanıcıyı memnun 
edecektir. (Şekil 7-8-9)

Şekil 7: Görüntü kurulumu: (a) Enine, (b) Boyuna, (c) Çapraz (d) Yerde. (Ardito ve diğerleri “Interaction with Lar-
ge Displays: A Survey” ACM Computing Surveys, 2015, s. 47, c. 3, 46/5, http://dl.acm.org/ft_gateway 05.01.2017)

Şekil 8-9: Mozaiklerin Yakından İncelenmesini Sağlayan Dokunmatik Ekran Kullanımı
(Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

Şekil 10: Mozaiklerin Yatay Ekranlarda Karşıdan Görülmesi (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)
3.4. Kariye Müzesi Sergi Alanında RFID Çip Uygulama Önerisi

Kariye Müzesi’nde herhangi bir teknolojik unsur bulunmamaktadır. RFID çipin sosyal hayatımızda 
restaurantlarda yemek seçiminden ödemesine, müzede sergilenen eseler hakkında bilgi depolamasına kadar 
farklı alanlarda kullanılmaktadır. Kariye Müze için de önerilen sergi alanında, örneğin; mozaik ve resim-
lerde yer alan figür ve desenlerin ziyaretçi tarafından anlaşılması ve isteyen ziyaretçiye bilgi vermesi için 
RFID çipler yapıştırılan parçaların okutulması ile detaylı bilgiye kavuşması sağlanabilir. İzleyicinin istediği 
parçası seçmesi katılımı açısından faydalı olacaktır. (Şekil 11)

Şekil 11: RFID Çipin Okutulması İle Ekranda Detaylı Bilgi Alma İmkanı (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

3.5. Kariye Müzesi’nde Arttırılmış Gerçeklik Kullanımı Önerisi

Mobil cihazlara indirebilecek çalışmalar kullanıcıya hızlı, kolay ulaşmak açısından çok kıymetlidir. 
Akıllı telefon sayesinde farklı uygulama çalışmalarının kullanıcı tarafından rahatlıkla indirilebilir olması 
ziyaretçiyi sıkmadan dilediği gibi kimseye bağlı olmadan gezme şansı verecektir. Ziyaretçinin kendi ça-
basıyla kişisel telefonunda belli sahneleri anlamasını anlamlandırmasının sağlayacak uygulama parçaları 
faydalı olacaktır.  (Şekil 12). Ziyaretçinin önemli sahne ve kişiler için hazırlanmış uygulama ile gezi dene-
yimini zenginleştirmesi sağlanacaktır.
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Şekil 12: Mobil Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

3.6. Kariye Müzesi Sergi Alanında Projektörlü Görüntü Etkileşimi Önerisi

Kariye Müzesi’nde projeksiyonlu herhangi bir anlatım yöntemi kullanılmamaktadır. Yapılması tasarla-
nan müzenin ek binasının duvarlarına Kariye’nin içinde tam olarak görülüp takip edilemeyen mozaik ve 
resim sahnelerinin ve bu sahnelerde yer alan kişilerin anlatımı için çoklu etkileşime olanak sağlayan ekran-
lar geliştirilebilmektedir. Birkaç kişinin aynı anda interaktif olarak katılabildiği duvar sistemi kişiler arası 
iletişimi sağlayarak öğrenme ve kavramada olumlu etkiye sahiptir. (Şekil 13)

Şekil 13: Projeksiyon İle Mozaik ve Fresklerle Detaylı Temas İmkanı (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

3.7. Kariye Müzesi Sergi Alanında 3 Boyutlu (3B) Belgesel/ Sinema Gösterimi Önerisi

Kariye Müzesi’nde ya da müze yönetiminin planladığı herhangi bir yerde film gösterimi gibi bir çalış-
ma yapılmamaktadır. Yapılması düşünülen müzenin ek binasında yer verilecek bir sinema salonu gerekli-
dir. Örneğin; İstanbul Modern’de farklı konseptler de film programları yapılmaktadır. Kariye Müzesi’nde 
de böyle programlar yapılmalıdır. Ayrıca Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde 3B teknolojiyle üretilen 
Zeugma’yı anlatan bir çalışma yapılmıştır. Kariye Müzesi’ni anlatan 3B çekim tekniğiyle oluşturulmuş 
film belgesel gösterimleri yapılmalıdır. Bu belgeselin senaryo ve tasarımı ile müzeyi anlatmasının yanında 
tarih bilincini aktarması gibi faydaları da olacaktır. (Şekil 15)

Şekil 15: 3B Sinema Sayesinde Mekan Çeşitli Senaryolarla Ziyaretçisine Kendisini Anlatmaktadır (Tasarım: Aynur 
Karagöl, 2017)

3.8. Kariye Müzesi’nde Giyilebilir Bilgisayar Kullanımı Önerisi

Ziyaretçinin vücuduna giydiği bilgisayar aparatlarıyla yürüyerek örneğin; istediği alanı, elemanı, nesne-
yi büyüterek görmesini sağlanmaktadır. Bu alan, eleman, nesne daha önce hazırlanmış bir senaryo şeklinde 
de izlenebilmektedir. Belli noktalarda belirlemeler yapılarak tanıma sağlanır ve çeşitli videolar, resim ve 
mozaiklerin kayıp kısımlarının tamamlanmış halleri gibi detaylar ziyaretçiyle paylaşılabilir. Ziyaretçinin 
aktif biçimde katılımı gerçekleşirken deneyimin kalıcılığı açısından giyilebilir bilgisayar uygulanabilir 
önemli bir araçtır. (Şekil 16)
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Şekil 16: Giyilebilir Bilgisayar ile Detayları Yakından İnceleme İmkanı Örneği (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

3.9. Kariye Müzesi Sergi Alanında Sanal Gerçeklik (VR) Uygulama Önerisi
VR uygulamaları oyun ve müze deneyimi için kullanılan ve gelişen bir tekniktir. Gözlük ve kumanda 

sayesinde tasarlanmış bir mekanın içinde gezinme ve aktivite gerçekleştirme imkanı sağlanmaktadır. Müze 
için düşünülen sergi alanında; sanal gerçeklik teknolojisiyle örneğin müzenin restorasyonda olan bölümleri 
veya girilemeyen bölümlerinin sergi alanında görülmesi sağlanabilir. Bir diğer örnek olarak; ziyaretçinin 
müzenin kullanıldığı bir oyunun tasarlanması sağlanabilir. Sergi alanında kullanıcılar çeşitli temadaki bu 
oyunları oynarken müzenin kullanılması mekanın hafızalarda kalması açısından yararlı olacaktır. (Şekil 17)

Şekil 17: Kariye Müzesi Sergi Alanında Sanal Gerçeklik (VR) Uygulama Örneği (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

3.10. Kariye Müzesi Sergi Alanında Hologram Kullanımı Önerisi

Sanat ve teknolojinin biraya geldiği yapay şekilde (artifact) insan eli ve teknolojinin birleşimiyle oluş-
maktadır. Kariye Müzesi eşsiz mozaik ve duvar resimleri dönemlerinin önemli karakterlerinin tasvirlerini 
barındırmaktadır. Kendilerini, dönemlerini ve yapıyı onların ağzından dinlemek izleyici için etkileyici ve 
unutulmaz bir deneyim sağlayacaktır. Ayrıca karakterlerin 3B görüntüsü ziyaretçiler için kişileri ve nesne-
leri yakından ve çeşitli açılardan görme imkanı sağlayacaktır. (Şekil 18)

Şekil 18: Bir Anlatıcı Olarak Kariye Mozaiklerinde yer Alan Bir Karakterin Seçilmesi Örneği Gösterimi

3.11. Kariye Müzesi’nin 3B Tarama ve Modellenme Önerisi

Kariye Müzesi’nin internet sitesinde yada müzenin içinde 3B modelleme örneğine rastlanamamaktadır. 
British Museum’da Mısır’dan eski çağlardan kalma heykelin 3B taraması yapılarak paylaşılmış ziyaretçi-
lere de inceleme şansı verilmiştir (web.mit.edu/museum 17.06.2016). Kariye Müzesi’nde de internet sitesi 
ve müze için düşünülen sergi mekanında ekranlarda görülebilecek ve üç boyutlu olarak 360 derece dön-
dürülebilen müze için kıymetli nesnelerin modellemesi yapılmalıdır. Sanat tarihi, arkeoloji, restorasyon ve 
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konservasyon, mimarlık gibi alanlarda eğitim gören öğrenci ve bu alanlarda çalışan akademisyenlerin ve 
amatör kişilerin ilgisini çekecektir. (Şekil 19)

Şekil  19: 3B Modelleme İle Yapının Detaylarını Ekrandan İnceleme Fırsatı Örneği

3.12. Kariye Müzesi’nde Görsel Yansıtma Gösterisi 

Müze ve anıt eserlere projektörler ve ses efektleriyle ışık yansıtma gösterisi yapmak sosyal bir etkinlik 
haline dönüşmüştür. Kariye Müzesi’nde böyle bir çalışma yapılmamıştır. Eiffel Kulesi’nde çeşitli vesile-
lerle örneğin 8 Mart Kadınlar Günü’nde kadınların sosyal sorunlarına dikkat çekmek için ışık gösterisi 
yapılmıştır. Hem farklı dokuların eski ve günümüzün bir araya gelmesi ilgi çekici olurken gösterinin ön-
ceden duyurulması sosyal bir aktivite halini almasını sağlamaktadır. Bu açıdan da müzenin kendiliğinden 
PR’ı yapılmaktadır. Gösteriyi izleyen kişilerin sosyal medya paylaşımları potansiyel ziyaretçiler için de 
özendiricidir. Ulusal ve uluslararası tv bültenlerinde haber olarak yayınlanan gösteri sayesinde yapının 
popülaritesinin artacağı bu durumun da ziyaretçide ilgi uyandıracağı unutulmamalıdır. Şekil 20’de görsel 
yansıtma örneği verilmiştir.

Şekil 20: Yapıya Dışarıdan 3 Boyutlu Yansıtma ile Farklı Görsel Sanat Çalışması (Tasarım: Aynur Karagöl, 2017)

4. Sonuç
Kariye Müzesi, bir kültür mirası olarak paha biçilemez değerdedir. Eşsiz mozaikleri ve 4.yy.’a kadar 

uzanan geçmişi ile İstanbul’u ziyaret eden tarih ve kültür meraklılarının ilgisini beklemektedir. Müze, yıl-
lar içinde farklı dönemlerde eklenen girift yapısıyla tarihi bir anıt olarak görülmektedir. Ancak, müze çok 
bilinmemektedir. 

Kariye Müzesi’nin yanına yeni yapılacak ek yapılarla bir yaşam ve hizmet merkezine dönüştürülmesi 
isabetli olacaktır. Böylece interaktif müze sunum sistemleri için bir mekân gereksinimi sağlanmış olacaktır. 
Günümüzde sosyal bir ihtiyaç olan internet sitesi ve sosyal medyanın aktif kullanımı genel bir ihtiyaç hali-
ne gelmiştir. Müzenin yapısına uygun olarak interaktif etkileşimli masa, çok- dokunuşlu ekran (multi-touch 
screen), RFID çip uygulaması, arttırılmış gerçeklik (AR), projektörlü görüntü etkileşimi, 3 boyutlu (3D) 
belgesel/ sinema gösterimi, giyilebilir bilgisayar kullanımı, sanal gerçeklik (VR) uygulaması, hologram 
kullanımı, görsel yansıtma gösterisi gibi unsurlar kullanılarak yapılmalıdır. Teknoloji destekli sosyal in-
teraktif araçlarla kullanıcı deneyimi sağlanarak ve kullanıcı merkezli tasarım anlayışıyla somut etkileşim 
gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar sayesinde ziyaretçinin merak duygusunu besleyen yaklaşımla teknolo-
jinin adeta bir PR aracı olarak kullanılarak aktiviteler sunulabilecektir. Farklı bir deneyimi yaşamak isteyen 
ziyaretçi/ kullanıcıların böylece ilgisi çekilecektir.
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SANAT EĞİTİMDE GÜNCEL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI;

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Melihat Tüzün1   Kerem İŞCANOĞLU2

ÖZET
Her dönemin sanat anlayışı güncel teknolojilerle bağlantılı olarak gelişim göstermiştir. Dönemin ileri 

teknolojilerin kullanımı bir bakıma sanatta yansımasını da bulur. Sanat tarihine bakıldığında birçok güncel 
teknolojinin öncelikle sanatçılar tarafından kullanıldığını ve etkinleştirildiğini görülebilir. 

3 Boyutlu modelleme, dijital baskı teknolojileri, cnc router, vb. teknolojiler, çağdaş sanatta kullanılan 
teknolojiler arasındadır. Sanat eğitimi genel olarak gelişen ve yenilenen görsel teknolojilerle ne kadar et-
kileşim içerisindedir? Hızla gelişen teknolojiler Türkiye’deki sanat eğitimi kurumlarında yankı bulmakta 
mıdır? Bu sorulara Türkiye ölçeğinde olumlu cevap vermek zor görünmektedir. Türk Sanat eğitimi güncel 
hayatın büyük oranda dışında bir serüven oluşturmaktadır.

Bu bildiride nitel ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili araştırmalar literatür ve in-
ternet tarama yöntemiyle yapılarak, günümüz teknolojileri ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
bölümlerinde eğitiminde kullanılan teknolojiler karşılaştırılmaktadır. 

Genç bir Fakülte olan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde teknolojik altyapısı ve güncel 
teknolojilerle uyumu sorgulanacaktır.  Bu örnekten yola çıkarak Türkiye güzel sanatlar eğitiminde teknolo-
jinin yeri ve kullanımına da dikkat çekerek sonuçlara ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güzel, Sanatlar, Eğitim, Güncel, Teknoloji

USE OF CURRENT TECHNOLOGIES IN ART EDUCATION; 

TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS 

SUMMARY

The art understanding of each period has evolved in connection with current technologies. The use of 
advanced technologies of the period finds its reflection in art in a way. Looking at the history of art, it can 
be seen that many contemporary technologies are primarily used and activated by artists.

3D modeling, digital printing technologies, cnc router, etc. technologies are among the technologies 
used in contemporary art. How much does art education interact with developing and renewed visual te-
chnologies in general? Is Rapidly evolving technology is finding an echo in art education institutions in 
Turkey? These questions seem difficult to answer positively to the scale of Turkey. Turkish Art education 
constitutes an adventure that is largely outside of contemporary life.

Qualitative and quantitative research method was used in this paper. Researches on the subject are car-
ried out with literature and internet scanning methods and the technologies used in education in the depart-
ments of Trakya University Faculty of Fine Arts are compared.

At the Faculty of Fine Arts of Trakya University, which is a young Faculty, its technological infrastruc-
ture and the idea of   adaptation with current technologies are questioned. Based on this example of fine art 
Turkey is achieving results by drawing attention to the role and use of educational technology.

Keywords: Fine, Arts, Education, Current, Technology

1 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Profesör, melihattuzun@gmail.com
2 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Doçent, iscanoglukerem@gmail.com
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1. Gelişen Teknolojiler ve Sanat
Teknoloji sıklıkla kullandığımız kelimeler arasındadır. Gelişen teknolojiler, son teknolojiler, teknolojiye 

ayak uydurmak gibi dilimize giren bu sözcük hayatımızın neredeyse bütününü etkilemektedir. Led ampul-
ler yada monitörler, devamlı yenisini almak zorunda kaldığımız telefon veya bilgisayarlar. Aslında devam-
lı değişen bir duruma ayak uydurmaya çalıştığımız gelişmeler yaşamımızı yeniden yaratıyorlar. Yeniden 
üretilen teknoloji yaşamımızın tam merkezde yer almaktadır. Geri kaldığımızda bir bakıma silindiğimiz 
fakat ona ayak uydurmaya çalıştığımızda da hayatımızın yeniden onun tarafından tekrar şekillendiği bir 
süreçten geçmekteyiz. Yarattığımız teknolojiler bizlerin hayatlarını biçimlendiriyor. Bu aslında çok önemli 
paradokstur. Teknolojiye ayak uydurmak dışında bir seçenek mantıklı görünmemektedir. Ayrıca güncel 
süreçleri yakalamanın maddi ve manevi külfetleri azımsanmamalıdır. 

Evimizde heryıl çeşitli değişiklikler yapıyoruz ve bunların bize maddi anlamda çeşitli bedelleri vardır. 
Yeni çıkan daha verimli bir aydınlatma sistemi veya daha sağlıklı görüntü aldığımız bir televizyon hayatı-
mıza girmek zorunda olan çeşitli yeni ürünlerdir. Dönemin bize dayattığı ve mecbur bıraktığı bu gelişmeler, 
özel ilgisi olmayan bireylerin bile evlerinde veya kişisel yaşamlarında yüksek teknoloji ürünlerini görme-
mizin şaşırtıcı olmadığını göstermektedir. 

Kamusal alan olarak tanımladığımı okul, park, kütüphane gibi alanlardaysa gelişimin hızı kişisel alan-
larımızla kıyaslanamaz. Kişisel harcamalarımızda büyük bir yer tutan teknoloji alımları sosyal hayatımızda 
aynı hızda ilerlememektedir. Bu konuda günümüzde kullanılan popüler sözcük Ar-ge’dir. Ar-ge (araştır-
ma-geliştirme), iki konuyu kapsamaktadır. Birincisi teknoloji altyapısının araştırılması, arttırılması, ikin-
cisi ise teknoloji üretimidir ki yaratıcı zekanın bir sonucu olarak doğrudan teknolojik ürünlerin bulunup, 
geliştirilmesiyle ilgilidir.

Üniversiteler gelirlerinin ne kadarını Ar-ge’ye yapmaktadırlar? Burada kritik ve önemli soru budur. Her 
akademisyenin öncelikli sorunlarının başında bugün güncel teknolojilerden ne kadar haberdar olup olma-
dığı, nasıl kullanabileceği  ve bunların nasıl geliştirilebileceği düşüncesinin var olup olmadığıdır. Yök’ün 
bu konudaki düşüncesi üniversitelerin Ar-ge yatırımlarını artırması gerektiğidir. 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun “Yükseköğretimin Amacı” başlıklı maddesinde;

“Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve tek-
noloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve 
yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve 
çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır…”  ( https://mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf )

Hükmü yer almaktadır, devamında;

“YÖK’te yapılan konuya ilişkin değerlendirmeler neticesinde 04.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen 
Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Vakıf üniversitelerinin (müstakil vakıf meslek yüksekokulları 
hariç vakıf yükseköğretim kurumları) toplam öğrenci gelirinin en az %1’i kadar ‘toplam’ Ar-Ge bütçesinin 
olmasına karar verildi.” (https://mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf )

Yüzde bir aslında hedeflenmesi gerekenin çok altında bir rakamdır ama farkındalığın anlaşılabilmesi 
için değerlidir.

Bu sözlerden sonra sanatın günceline bakmak yararlı olacaktır. Sanat çağlar boyu gelişen teknolojiler 
ile ilişkili olmuştur. Teknolojik değişimler doğrudan sanatı etkiler ve gelecektede etkileyecektir. “Boya 
yapmayı ticaret erbabının ellerine bırakan ressamların yabanılaşması kadar, sanat dünyasında kökten etki 
yapan bir diğer etkende teknik yeniliklerdi” (s.31, Finlay, 2002). Her görsel teknolojik yenilik, sanatçıları 
kendine çekmiştir. Bu gelişimlerin içinde en büyük etkiyi fotoğraf uyandırmıştır ve sanatçıları etkilemiştir. 
“Fotoğraf tarihçisi Aaron Scharf, 1840’tan sonra Ingres’nin insan resimlerinde “bu tür fotoğrafın ince bir 
keskinlikle tanımladığı dokulu yüzeyler”le birlikte renklendirilmiş dagerotipin “metalik” renklerinin görül-
meye başladığını yazdı” (Hokney ve Gayford, 2017: 244). Fotoğrafın bulunması ve geliştirilmesi, sanatın 
pek çok disiplinini etkilemiş ve etkilemektedir.

Güncel sanatta kullanılan teknolojilere bakıldığında; digital programlar, digital projektörler, laser ya-
zıcılar, 3D yazıcılar, CNC routerlar, digital fotoğraf makineleri, web kameralar, robotlar, ledler vb. bugün 
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sanatın malzemeleri arasındadır. Evde hergün yenileri ile değiştirdiğimiz araçlarımızı okullarımızda çokta 
değiştirme ve yenileme taraftarı gözükmüyoruz. 

1.1. Güncel Sanatta Teknoloji Kullanımına Sanatçı Örnekleri

Charles Sandison, multimedia enstelasyonları, «projection mapping» (bir anlamda güncel grafitiler) ile 
binaları ışıkla giydiren tasarımcıların gösterileri,  David Hokney’in ipadiyle yaptığı çizimleri veya Bethan 
Huws’un argon ve neon gazı kullanarak yaptığı yapıtlarını günümüzde Rembrandt’ın resimleri ile aynı 
konsept içerisinde değerlendiriyoruz. 

Barok dönemin en büyük yeniliklerinden biri sanatçıların ihtisaslaşması olarak görülmekteydi. Bir çok 
ressam sadece portre ressamı olarak anılmaktaydı fakat Bethan Huws “Sanatsal çalışmaları resimden, hey-
kelden, yerleştirmeden, filmden, yazılı metin içeren yapıtlara kadar pekçok türü kapsar” (Wilson, 2015: 
198). Bu aslında güncel sanat tavrının interdisipliner kimliğinin, bir sanatçı özelinde yansımasıdır. 

 

Günümüzde sanat daha öncesinde hiçbir dönemde olmadığı kadar geniş bir alanda varlığını kurmakta-
dır. Bu bakımdan güncel teknolojilerin sanatta doğrudan kullanımı hiç yabancı olmadığımız bir kavramdır. 
Güncel yöntemler ve teknoloji konusunda müzeler, koleksiyonerler ve sanatçılar hiçte çekingen görünme-
mektedir.

Şekil 2. Bethan Huws, Argon,  2006, Perspex 
(sert plastik) üstüne monte edilmiş, argon ve neon 
gazı içeren şeffaf cam tüp, 50x50x55 cm ( http://

www.vistamare.com/wp-content/gallery/bet-
han-huws-2017/48__MG_9619.jpg )

Şekil 1. David Hocney, oto portre, 2012, ipad çizimi (http://www.
hockney.com/works/digital/ipad )
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2. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Genel Bakış
Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2005 yılında kurulmuş ve 2008-2009 eğitim öğretim 

yılında Resim Bölümü ile eğitime başlamıştır. Şu anda Resim, Heykel ve Grafik olmak üzere üç bölüm ile 
eğitim yapmaktadır. Fakülte, Karaağaçta 20.yy’ın başında Mimar Kemalettin’in projesi olarak inşa edilen 
Edirne Tarihi Tren Garı ve buna bağlı diğer hizmet binalarında konumlanmıştır.  Sanatçılara ilham kaynağı 
olan anıtsal ağaçlarla dolu, eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir. 

Gar Binası ve onunla ilişkili diğer ek binalardan oluşan kompleksin en değerli büyük ve önemli yapısı 
“Mimar Kemalettin Bey’in, eseri olan gar binasının, tasarım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Meş-
rutiyet’in ilk yıllarında yapılmış olmalıdır. (https://edirne.ktb.gov.tr/TR-110701/karaagac-eski-tren-gari.
html). Bunun dışında bugün bölümlerin kullanımına ayrılmış diğer depo ve lojman binaları Gar döneminin 
görsel kültürünü yansıtmaktadır. Atölyelerdeki görsel düşünce, tarihi atmosferin gerektirdiği bakış açısına 
dayanır. Aynı zamanda Resim ve Heykel Bölümlerinde klasik akademi anlayışını devam ettiren bakış açı-
sıyla Fakülte kimliği ile uyuşmaktadır.

Fakülte için diğer önemli bir nokta turistik kimliğidir. Çok sayıda yerli ve yabancı turist kampüsün 
güzelliklerinden faydalanmaktadır. Ziyaretçiler, kampüsü ve fakülteyi daha evrensel bir kimliğe yaklaştır-
maktadır. Kültürler arası diyalog için kompleks önemli bir eğitim fırsatı oluşturmaktadır.

2.1. Fakülte Bölümleri, Teknoloji Alyapıları, Programlarında Güncel Teknolojiler

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 30.09.2005 tarihinde kurulmuş ve 2008-2009 eğitim öğ-
retim yılında Resim Bölümüyle eğitime başlamıştır. Şuan üç bölüm öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. 
Bunlar; resim heykel ve grafik bölümleridir. Güzel Sanatlar Fakültesinde, temel eğitim bölümü olarak ortak 
dersler için bir servis bölümü ve iletişim sanatları adında henüz öğrenci alımı gerçekleştirmemiş bir bölüm 
bulunmaktadır. 

Şekil 3. Charles Sandison, Multimedia enstelas-
yonu (https://im0-tub-tr.yandex.net/i?id=16de-

dc0db929bba227fb58d24d67324e&n=13)

Şekil 4. Anıtsal bir yapı üzerinde  «projection mapping» (bir 
anlamda güncel grafitiler) örneği (http://www.matbilisim.
com/wp-content/uploads/2014/12/video-mapping.jpg)

Şekil 5. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Mimar 
Kemaleddin’in eseri olan ana Gar Binası
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Postmodernizm üzerine yazılarını bildiğimiz Louis Kahn “Başlangıçları severim. Başlangıçları garip bu-
lurum. Sanırım sürekliliği sağlama bağlayan  başlangıçlardır” (Batur, 1999: 435) demişti. Sürekliği sürdür-
mek, Dünya sanatının ilerlemesinin bir parçası olmak isteyen bir fakülte de yeniye tutucu yaklaşmamalıdır.

Güncel teknolojilerin sanat eğitimi içerisinde kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir;

1. Öğrencilerin sanat üretimlerinde güncel teknolojileri kullanımı (digital tasarım, printer baskı, cnc 
yontu, tuvale dijital baskı,…)

2. Ders gerçekleştirilmesi sürecinde etkili görsel ve/veya işitsel sunum (Projeksiyon, Bilgisayar labo-
ratuvarı, ses sistemi, video…)

2.1.1. Resim Bölümü

Resim Bölümü fakültenin en köklü bölümüdür. Toplam öğrenci sayısı 2019-2020 eğitim yılı güz yarıyılı 
itibarıyla 133 lisans ve 26 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplamda 159’dur. Kuruluşundan günümüze 
gelene kadar ki süreçte Grafik bölümünün kurucuları olarakta Resim ve Resim-iş eğitimi bölümü mezunu 
akademisyenleri görmekteyiz. Fakültenin bugün akademisyen rezervleri içerisinde de önemli bir kesimi 
oluşturmaktadırlar. Ayrıca okul öğrencilerin %42’sini Resim lisans ve yüksek lisans öğrencileri oluştur-
maktadır. Bu rakamla fakültenin en büyük bölümü resim bölümüdür. Modernist bir eğitim anlayışı olduğu 
söylenebilir. Eğitimlerine öğrenciler, Temel Sanat Eğitimi ile başlamakta, 2. Sınıfta kompoziyon ve figür 
incelemeleri ile devam edilmektedir. Bazı eğitmenler farklı bir yol izleyip serbest çalışmalara daha çok yer 
vererek öğrencilerin fikirlerini ön planda tutmaktadır. Ama bu, bölümün genel karakteri olan model üzerin-
den terminoloji geliştirme düşüncesinin içerisinde sadece bir renkliliktir. 

Şekil 6. Resim Atölyesinde bir uygulama dersi (https://bys.trakya.edu.tr/file/open/87047943/)
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Resim bölümü eğitmenlerinde güncel teknolojilerin kullanması bölümün fiziki altyapısının yetersizliği 
bakımından uygulanabilir gözükmemektedir. Bölümün teknoloji altyapısı, TÜBAB destekli bir bilgisayar, 
bir alt sınıf inject yazıcı, bir 3D yazıcı ve bir adet grafik çizim tabletinden ibarettir. Güncel teknoloji kul-
lanımı gerektiren derslere geldiğimizde Resim Bölümü Ders Planında  seçmeli olmak üzere 2. ve üçüncü 
sınıf programlarında 4 adet (Serigrafi I-II, Serigrafi III- IV) ve son sınıf programında 2 Adet (İllüstrasyon 
I, İllüstrasyon II) toplamda 6 adet ders bulunmaktadır.  Bölüm ders planlamasında teknoloji gerektiren 
ders sayısının azlığı ve  altyapısında teknoloji laboratuvarı olmaması, dersler de güncel teknolojileri aktif 
olarak kullanılmasına olanak sağlamamaktadır. Fakat teorik derslerde projeksiyon ile powerpoint sunum 
yapılmaktadır.

2.1.2. Heykel Bölümü
Heykel bölümü anlayış olarak akademik eğitimi temel almaktadır. Rudolf Belling’in Güzel Sanatlar 

Akademisinde uygulamaya başladığı heykel eğitim anlayışı bölümün vizyonunu yaratmaktadır. Bu konuda 
öncelikle öğrenciler modlaj atölyesinde antik başyapıtları kopyalamak, temel anatomi etütleri, çizim, klasik 
sanat tarihi ve büst çalışmaları ile başlamakta ve sonrasında figür etütleri ile devam etmekte ve eğitiminin 
ileriki aşamalarındaysa soyutlamaya yönelmekte ve bölüm tarafından “özgün” olarak tanımlanan işlerini 
üretmektedir. Aynı zamanda Metal, Ahşap, Taş ve Madalyon olarak tanımlanan 4 anasanat atölyesinde 2. 
Sınıftan itibaren tercih yapmaktadır. 

Şekil 7. Heykel Bölümü Modelaj Atölyesi
Malzeme seçimi düşüncesi modern fikre dayanmaktadır. Geleneksel eğilimleri olan modernist bir eği-

tim yürüten bölüm, kendisini ve misyonunu tanımlarken kullandığı, “Çağdaş estetik algı” güncel sanatın 
biçimsel arayüzü,  “farklı sanat alanlarında kendilerine bir bilinç oluşturma” güncel sanatın interdisiplinel-
liği, “öncü sanatçı kimlikleri ortaya çıkarma” modernist avangard sanatçı yaratma önceliklerini gösterir.  
Bölümde, güncel teknoloji aracı kullanımda bulunmamaktadır.

2.1.3. Grafik Tasarımı Bölümü

Grafik Bölümü Resim Bölümünden sonra 133 öğrencisiyle fakültenin diğer büyük  bölümüdür. Güncel 
teknolojiler, Grafik bölümleri için diğer bölümlere göre daha hayati önem arz eder. Türkiye’de yeni sayıla-
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bilecek bölümlerden olan Grafik Tasarımı, 1970 sonrası etki sahasını artırmış, gelişen teknolojiler ve yeni 
medyalar ekseninde günümüzde basılı yayından dijital medya kaynaklarına kadar birçok alanda işlev gös-
termektedir. Bu niteliğiyle Türkiye’deki birçok üniversite grafik ve grafik tasarımı bölümlerinin açılmasına 
olumlu bakmakta ve açmaktadır. Trakya Üniversitesi İstanbul’a yakınlığıyla tercih edilen bir Üniversitedir. 

Şekil 8. Grafik Bölümü bilgisyar labratuarında bir ders manzarası (https://bys.trakya.edu.tr/cache/imgthum-
b/4/43/431/4313/431379bfebe1ca3451f12a25bf919690.png)

Güncel teknolojilerin kullanımı bakımında en güçlü bölümün Grafik Bölümüdür. Toplam 45 bilgisayar 
ve 2 mac labratuarıyla güncel teknolojileri en çok önemseyen ve buna yatırım yapan bölümdür. Ders plan-
larına bakıldığında da fakültenin genel bakış açısının dışında bir tutum izlendiği farkedilebilir. 

Grafik Bölümü Ders Planında;

1. Sınıf Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I-II, Fotograf I-II, 

2. Sınıf Grafik Şekillendirme I-II, Grafik Tasarım I-II, Tipografi I- II, Fotograf III, İllüstrasyon II,

3. Sınıf Bilgilendirme Grafiği, İllüstrasyon I-II, Video Kurgu, Dijital Kültür Ve Yeni Medya, Grafik 
Tasarım III-IV, Tipografi III-IV,

4. Sınıf Grafik Tasarım V-VI, Masaüstü Yayıncılık, Stv Grafiği I, Grafik Üretim Teknikleri, Dijital 
Ortamda Desen I-II, Dijital Ortamda İllüstrasyon I-II, Deneysel Tipografi, Reklam Fotoğrafçılığı II, 
Web Grafik Tasarım, Portfolyo Tasarımı, Bitirme Projesi İllüstrasyon I-II, Bitirme Projesi Fotoğraf, 
Bitirme Projesi Tasarım I-II-III-IV-VI, Dijital Ortamda İllüstrasyon II, İnteraktif Grafik Tasarım, 
toplamda 50 adet güncel teknoloji kullanımını gerektiren ders bulunmaktadır.

2.1.4. Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü Fakültenin öğrenci alımı gerçekleştirmeyen, bölümlerin ortak servis derslerini, 
temel sanat eğitimi ve desen derslerini bünyesinde veren bir hizmet bölümüdür. Öğrencilerimiz okulda ilk 
olarak bu bölüm ve onun dersleri ile tanışmakta 2. Sınıf ile beraber bu bölümle diyalogları azalmaktadır. 
Önemi de aslında tam bu noktadadır. İlk öğrenilen bilgi ve bakış açısı, sanatçı adaylarına çok ciddi etkiler 
yapmaktadır. Bölüm eğitmenleri, ders sürecinde ses sistemi, projeksiyon makinesi, Led ekran vb. herhangi 
bir eğitime destek olarak teknolojik aracı yeterince kullandığı söylenemez. Atölyelerinde kurulu projektör 
bulunmamaktadır. Bölümün şu an programındaki dersler ve onların içerikleri bağlamında güncel teknoloji 
gereksimini olan bir derse sahip değildir. 

SONUÇ

Sonuç olarak çağdaş sanat eğitimi belli oranlarda güncel teknoloji kullanımını gerektirir ve kurumumu-
zun güncel teknoloji altyapısı istenilen noktada değildir. Birçok uygulamalı ders teknoloji gerektirmektedir. 
Fakat bunları karşılamak için altyapı yetersiz görünmektedir. Resim, heykel ve temel eğitim bölümünde 
ders anlatımlarında kullanılmak üzere herhangi bir yardımcı teknolojik alet, fakültenin ortak dersliklerinde 
teorik dersler için kullanılan, dersliklerdeki projektörler dışında kullanılmamaktadır. 

Her gün yeni bir teknoloji ile tanıştığımız kişisel yaşamımızın, okullarımızda devam etmemesi, şaşırtıcı 
olduğu kadar üzücü görünmektedir. 
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Eğitim sürecinde uzun ömürlü bir teknoloji altyapısının oluşturulması, uzun zamanlı planlama ve maddi 
yatırımları gerektirmektedir. Çünkü güncel teknolojiler, sürekli değişim halindedir. Güncel atölyelerin kur-
gulanmasında, güncel teknolojilerin kullanılması ve buna daha fazla yer verilmesi, günü ve çağı yakalamak 
için önem arz etmektedir.
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SANAT EĞİTİMİNDE DESEN DERSLERİNİN ÖNEMİ

Melihat TÜZÜN1,Kübra YILDIZ2

ÖZET

Desen, sanat tarihinin başlangıcından bu yana bir anlatım ve anlama aracı olarak var olmuş ve olmakta-
dır. Güzel sanatların hemen her disiplininin temel başlangıcıdır. Düşünceler ve yaratıcı fikirler önce çizgi 
ile tasarlanır, konuya farklı yaklaşımların çizimleri yapılır ve eskizler, etütler ile desene sonra sanat eserine 
dönüşür.  

Sanat eğitiminde desen, çizgi ile anlama, algılama, çözümleme ve düşünme biçimidir. Güzel sanatlar 
eğitiminde modelden ve hayalden desen çalışmalarının, desen derslerinin ilgili fakültelerde verilen sanat 
eğitimi üzerindeki etkisi ve gerekliliği araştırmanın birinci önceliğidir. 

Desen dersinde, canlı ve cansız model, doğadan çalışmalar; modeli ve doğayı ayrıntılı olarak inceleme, 
bütün parça ilişkisi kurarak resmin yüzeyine yerleştirme, modelin ve doğanın yapısının yanı sıra karakte-
ristik özelliklerini yansıtabilme, ışığı kullanarak çizgisel ve lekesel tonlamalarla hacim kazandırma gibi 
sanat eğitiminde gerekli birçok kurallar öğretilmektedir. Dolayısıyla desen yapan ve desen dersi alan hem 
sanatçılar hem de öğrenciler bakmayı değil, görmeyi öğrenmektedir. Araştırma sonucunda desen dersinin 
sanat eğitimi sürecinde gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlgili konu literatür ve internet tarama 
yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırma sonucun elde edilen verilere, önem ve gerekliliğine göre metin içinde 
yer verilmiştir. 

Sonuçta, desen derslerinin sanatta ve güzel sanatlar eğitiminde önemi yüz yılladır bilinmekle birlikte, 
kanıtlanmış ve görülmüştür. Fakat ülkemizde sanat eğitiminde canlı ve cansız modelden, hayalden desen 
çalışmalarının yeterince yapılamadığı ve desen derslerinin saat olarak yeterli olmadığı, desen dersinin öne-
minin öğrenciye yeterince öğretilemediği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Desen, Model, Doğa, Sanat

IMPORTANCE OF DRAWİNG COURSES IN ART EDUCATION

ABSTRACT
Drawing has been and has been a means of expression and understanding since the beginning of art 

history. It is the basic beginning of almost every discipline of fine arts. Thoughts and creative ideas are 
designed with lines first, drawings of different approaches to the subject are made, and sketches, studies 
and designs turn into a work of art.

In art education, drawing is a way of understanding, perceiving, analyzing and thinking with line. The 
first priority of the research is the effect and necessity of drawing studies and model lessons on art education 
given in related faculties in fine arts education.

In the course of design, living and inanimate models, works from nature; The course aims to teach the 
students the necessary rules in art education such as examining the model and nature in detail, placing the 
whole piece on the surface of the painting, reflecting the characteristics of the model and nature as well as 
its characteristics, and gaining volume with linear and stain intonations using light. Therefore, both the ar-
tists and the students who are designing and taking drawing lessons learn not to look but to see. As a result 
of there search, it is seen that drawing course is necessary in art education process.

Qualitative and quantitative research method was used in this research. The subject was investigated by 
literature and internet browsing method. The data obtained from the research results are included in the text 
according to their importance and necessity.

1 Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Profesör, melihattuzun@trakya.edu.tr
2 Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Araştırma Görevlisi, kubrayildiz2@trakya.edu.tr
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As a result, the importance of drawing lessons in art and fine arts education has been known and proven 
for a hundred years. However, in our country, it is seen that the drawing studies from the living and inani-
mate models in art education cannot be done sufficiently and the drawing lessons are not sufficient in hours, 
and the importance of the drawing lesson cannot be taught to the student enough.

Keywords: Art Education, Drawing, Model, Nature, Art

GİRİŞ

Bir betimleme ve ifade biçimi olan desen, mağara duvarlarından günümüze kadar uzanarak sa-
natta kendine yer edinmiş ve önemsenmiştir. Özellikle Rönesans’ta ön plana çıkarak, sanatçıların 
eserlerini üretmeden önce eskiz niteliğinde olmuş ve bu sayede sanatçıların yetişmesinde rol oyna-
mıştır. Desen resim sanatında olduğu gibi plastik sanatların her alanında da gerekli disiplinlerden 
biridir. Desenin yüzyıllar önce mağara duvarlarındaki anlatım biçimi olma özelliği günümüzde de 
sürmektedir ve bu özelliği onu sanat eğitiminin temel ögesi yaparken aynı zamanda somut ger-
çeklerin ve imgelerin çizgisel yolla anlatımı yapmaktadır. Bu durumda; 21. yüzyıla geldiğimizde 
eskiz üretmenin yanı sıra sanatçıların kendi iç dünyalarını yansıttığı ve artık eser niteliği taşıyan 
bir betimleme yolu olduğu gözlenmektedir.

21. yüzyılda toplumun üretimden çok tüketim artışına özendirilmesi, bireyleri mekanik yaşama 
itmekte ve bunun sonucu olarak kendi iç dünyalarına çekilmelerine ve toplumdan uzaklaşmalarına 
neden olmaktadır. Bu durumun çözümü olarak sanat eğitiminin hemen her disiplinde verilmesi 
gerektiği gündeme gelmektedir. Toplum için sanat eğitimi, bulunduğu dünyayı kavrayabilmek, 
karşısına çıkan problemleri çözebilmek, duygu ve düşüncelerini yansıtabilmek için son derece 
önemlidir. Sanat eğitimiyle beraber bireyler kendilerinde var olan yaratı gücünü dışa vurmakta ve 
geliştirmektedir. Bu durum, genelde sanat eğitimiyle, özelde ise desen eğitimiyle sağlanmaktadır. 
Sanat eğitiminin temelinde desen eğitimi bulunmaktadır. Bu eğitimle beraber birey, sadece görü-
leni çizmez aynı zaman da kendi düşünce ve duygusunu biçimlendirerek dış dünyayla en çabuk ve 
etkili şekilde iletişim kurmaktadır. 

Bu araştırmanın ilk bölümünde; desen ve desenin tarihsel gelişimi kısaca anlatılırken, seçilmiş 
sanatçılar ve eserlerinden örnekler verilmiştir. Ardından sanat eğitiminde desen eğitimin yeri ve 
önemini irdelenerek sonuç bölümüne geçilmiştir.

TARİHSEL SÜREÇTE DESEN
İnsanlığın var olmasından günümüze kadar yaşamış olan toplumlar hakkında bize en sağlam bilgileri 

veren kaynak sanattır. Yüzyıllar önce insan düşünmeye başlamasıyla kendini ve çevresini aktarma çabasına 
girmiştir. Yazının henüz keşfedilmediği zamanda insan, amacı ne olursa olsun, çizgisel anlatıma başvurarak 
gözlemlerini ve deneyimlerini aktarmıştır. Nitekim ilkel olan bu çizimler sanatın ilk örnekleri olarak kabul 
edilmektedir. Bilinen en eski sanat eserleri ilkçağlardan itibaren ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak insanlar 
kendisini ve çevresini çizgilerle (desenle) anlatma yoluna gitmiştir. 

Şekil 1. Lascoux Mağarası. Yaklaşık MÖ. 18-15 bin yıl önce
Yaşamındaki deneyimlerini mağara duvarlarında yansıtan insan, zamanla iletişim ihtiyacı duymuş ve 

bu ihtiyacını da sembolik harfler üreterek çizgi ve resimle karşılamıştır. “Sanat, bireyin yaşamının hemen 
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hemen her anında onun ayrılmaz bir parçasıdır” (Mercin & Alakuş, 2007: 15). Bu durum sanat eserleri-
nin insanın hayatında estetik açıdan önemli olduğu kadar işlevsel açıdan da ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. 

Sanat eğitiminin temeli olan desen, yüzyıllar önce mağara duvarlarında çizgisel anlatım biçimi olarak 
görülürken, 15. yüzyılda ilk kez sanat eseri olarak karşımıza çıkmaktadır (Turani, 1993: 33). Resim sana-
tında desen, “Fransızcadan dilimize aktarılmış, kurşun kalem, uç, tuşe, kömür kalemi vb. ile yapılan renkli 
ya da renksiz, tonlu ya da tonsuz çizgi resim” olan bir anlatım biçimidir. Desenler; “bizzat eser olarak yapı-
lanlar ve sanat eserinin yapılmasında ön çalışma anlamında olanlar (etüd ve eskizler gibi)” (Turani, 1993: 
33) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 

Desenin etkili bir şekilde kullanılması, Rönesans’ta bireyin evreni tanıması için kendi gözlemlerinden 
yararlanmasıyla oluşmaktadır. Leonardo da Vinci’nin anatomi çalışmaları, Dürer’in baskıları, Michelange-
lo’nun haraketli insan bedeni çizimleri gibi bir çok çalışmaların temelinde desen ve desenin önemli olduğu 
şüphesiz görülmektedir. Sanatçıların çoğu çevresinde yaşayıp gördüğü savaşları, duyguları, yıkımları 
toplumu derinden etkileyen olayları desenle anlatma yolunu seçmişlerdir. 

Ayrıca Leonardo “Desen Bilimi” tanımını yapan ilk sanatçı olurken, Michelangelo ise ilk açılan oku-
lu “Desen Okulu” olarak adlandırmıştır. Rönesans döneminde desen, sanatın ve sanat eğitiminin temeli 
olmasından dolayı önemsenmiştir. Bu durum Michelangelo’a göre şu şekilde açıklanmıştır; “Desen tüm 
sanatların kökü ve tüm resimlerin ruhu ya da gerçek kaynağıdır. Çizim yapmayı öğrenen ve bunu başaran 
kişi için söyleyeceğim şey: bu kişi gerçek bir hazinedir. Çünkü fırçasıyla, herhangi bir taş kuleden daha 
yüksek figürler oluşturabilir” (Bulut, 2003: 23). Dolayısıyla resimden önce deseni öğrenmek  sanat eğitimi 
açısından gerekli olduğu ve hatta en önemli aşamanın desen olduğu görülmüştür.

Günümüzdeki haliyle sanat eğitiminin temeli olan desen, Erken Rönesans Dönemi’nde kendini kabul 
ettirmiştir. Desen artık bağımsız bir sanat eseri haline gelerek, artık sanatçılar dış dünyayı desen yoluyla 
betimlemeye başlamışlardır. 16. yüzyıl çizgisel betimlemeler 17. yüzyılda Barok dönemle beraber azal-
maya başlayarak, çizgilerin yerini gölgeler almıştır. Dürer’in çizgisel ve Leonardo da Vinci’nin bilimsel 
deseniyle, Rembrandt’ın gölgesel deseni buna örnek gösterebilir. 

Ayrıca bize o dönemler hakkında bilgiler veren resim, yazı gibi desen de en önemli bilgi kaynağıdır. 
Desen, fikirleri ve olayları geleceğe aktarmayı sağlamaktadır. Örneğin; “Francis Goya, ‘Savaşın Felaketle-
ri’ başlıklı gravür serisinde toplumsal bir yıkımın dehşet verici kayıtlarını bir gazeteci edasıyla tutmuştur” 
(Yıldız, 2016: 161). Goya’nın gravür serisi, savaşın korkunç yönlerini, açlığı ve ölümü işlemektedir. 

Şekil 2. Alberth Dürer. 
Annesinin Portresi. 1514

Şekil 3. Leonardo da Vinci. 
Omuz Çalışmaları. 1509-10

Şekil 4. Rembrandt van 
Rijn. Otoportre. 1630
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Şekil 5. Francisco de Goya. Savaşın Felaketleri. Gravür

19. yüzyılda İzlenimcilikle beraber sanatta yeni yaklaşım biçimleri getirilmiş ve bu gelişimler daha 
sonra oluşan sanat akımlarına öncülük etmiştir. İzlenimcilikte artık biçimsel formlar ikinci plana atılarak, 
asıl önemli olan ışığı yüzeye aktarmak olmuştur. Çizginin kullanımı da bununla beraber farklılaşarak dış 
sınırlar erir ve artık resmin özüne inilmiştir. Rönesans döneminde Leonardo Da Vinci’nin desenlerinde bi-
limsel çizimler görülmesine karşılık İzlenimcilik döneminde ise Seurat ve Constable gibi sanatçılar çizgiyi 
kullanmadan desen yapmışlardır.

Desen, Constable ve Seurat gibi her zaman görülenin çizilmesi olmamakla birlikte, sanatçının duygu ve 
düşüncelerini biçimlendirerek dış dünya ile iletişim kurmanın en çabuk ve en etkili yöntemidir. Bu durum 
geleneksel formlar yerine yeni biçim dilinin oluşmasına (Kübizm) sebep olmuştur. Nesnelerin özünü çıkar-
mayı hedefleyen bu desenler geometrik formlardan oluşmaktadır. 

Özellikle Picasso’nun desenleri belirgin ve basit formları içermektedir. Bunun ardından Fovizm’de 
Henri Matisse’in desenlerinde ise doğa biçimlerinden uzaklaşılıp biçimsel formlar en aza indirilmiştir. Ma-
tisse şu şekilde açıklar: “Desen seçmek, ayıklamak, doğanın özünü göstermektir” Degas ise; “Desen biçim 
değildir, biçimi görme tarzıdır” (Bulut, 2003: 23). Figürlerde kontur çizgilerini belirterek, biçimi en arınmış 
haliyle betimlemiştir. Ona göre desen demek doğanın özüne inmek demektir.

Şekil 6. John Constable. 
Freering Kilisesi. 1814

Şekil 7. Seurat. La Grande 
Jatte Adasında Pazar Öğleden 

Sonra Çalışması.1859-91

Şekil 8. Pablo Picasso. Boğa. 
1945

Şekil 9. Henri Matisse. Litografi 
Baskı. 1943
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20. yüzyılın başlarında Fovistler, Ekspresyonistler, Kübistler ve Fütüristler ortak düşüncede toplanarak 
resim ile görülen dünya arasında bir ayrılık olduğunu savunmuşlardır. Soyut sanat düşüncesiyle yapılan 
Kandinsky’in eserleri yalnızca biçim, çizgi ve renklerden oluşarak non figüratif bir hal almıştır. Böylelikle 
desen görüleni betimleme ve yansıtma olarak değil, kişisel yaratıcı çizgiyle betimlenmeye başlanmıştır. O 
çizgilerle sınırlanan biçimi bozarak sade ve net anlatım biçimiyle ifadeyi ön plana çıkarmıştır. Kandinsky göre 
desen; “Bir nesnenin dış görünüşünü değil de, onu oluşturan öğelerin gözlemlenmesi ve çizilmesinin eğitimi” 
(Bulut, 2003: 23) şeklinde tanımlanmıştır. Sınırsız araştırma çizgilerini kullanan bir diğer sanatçı ise Paul 
Klee’dir. Klee’nin desenleri kavramsal anlatım şekilde olmasıyla Kandinsky’in görüşleriyle örtüşmektedir.

I. Dünya savaşıyla beraber görünen dünyayı arındırarak en az çizgiyle çok şey betimleme anlayışı kesin-
tiye uğramıştır. 20.yüzyılın sonlarında desenler neoklasikle beraber yeniden klasik çizgilere dönüşmüştür. 
Ancak savaşın yarattığı sarsıntılarla beraber desenler, dışarıdan görünenin gerçekliği yerine, Dışavurumcu-
lukta çizgiler sanatçının o anki duygularıyla şekillenmiştir. Asıl özün nesnenin arkasında yattığı gerçeğiyle 
desenler, sanatçıların içgüdüyle yaptığı hırçın eserlere dönüşmüştür. 

Böylelikle sanatta değişimler olduğu gibi desenin işlevi ve yapısında da başlangıçtan günümüze doğru 
farklılıklar meydana gelmiştir. Soyuttan somuta geçiş sürecinde çizginin (desenin) sanat eğitiminde dü-
şünsel ve anlatımsal bir güç olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla düşünceyi ve yaratıcılığı geliştirme ile doğru 
orantılı olduğundan sanat eğitiminde desenin kullanılması gerektiği gözlenmiştir. 

DESEN DERSLERİNİN ÖNEMİ

Tarihin her döneminde birey, kendi yaşamının koşulları içerisinde desenle düşüncelerini ve inançlarını 
betimleme yoluna gitmiştir. 15. yüzyıl Rönesans’la beraber, sanatçılar resim eğitimi ve sanat eserinin ön 
çalışması olarak desenin öğrenilmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Özellikle Rönesans döneminde 
sanatçıların eserlerini yapmadan önce desenler (eskizler) yaparak aralarında en uygun olanı yapıta dönüş-
türmüşlerdir. Daha sonraki zamanlarda ön çalışma olarak algılanan bu desenler tek başına bağımsız bir 
yapıt haline gelmiştir. 

Başlangıcımızdan günümüze toplumu meydana getiren bireylerin, daha gelişmiş kültür ve ekonomi-
ye geçebilmeleri için eğitilmeleri gerekmektedir. Toplumdaki bireyler çok yönlü eğitime gereksinim duy-
maktadır. Bu eğitimlerin başlıca olanı sanat eğitimidir. “Çağdaş sanat eğitimi, temelde sanatsal etkinlikler 
yoluyla bireylerin ve toplumun içinde yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını sağlamaya, çevresi ile yararlı 
bir etkileşim içine girebilmelerine, estetik ihtiyaçlarını karşılamaya, ürün ortaya koyabilme ve yorumlama 
güdülerini doyurmaya, yaşantılarını daha anlamlı hale getirebilmelerine imkan vermeye yönelik düşün-
cededir” (Buyurgan & Buyurgan, 2012: 9). Erken yaşlarda sanat eğitimi alan birey, yetenek ve yaratıcı 
güçlerini geliştirebildiği gibi, iyiyi ve doğruyu seçebilme kabiliyeti de kazanabilmektedir. Sanat eğitimi 
sayesinde birey, kendisinde var olan yaratıcı yeteneğini keşfederek geliştirebilmektedir. 

Sanat hakkında literatür kaynak taraması yapıldığında, dış kaynakların ülkemizdeki kaynaklardan daha 
fazla olduğu gözlenmektedir. Ayrıca yurt dışında sanat eğitimine verilen önemin fazla olduğu ve buna 

Şekil 10. Kandinsky. Desen. 1925 Şekil 11. Paul Klee. Desen. 1940
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bağlı olarak sanat üreticisi olma yolunda hızlı ilerledikleri dikkat çekmektedir. Ülkemizde ise toplumdaki 
bireylerin hayat standartlarına göre sanatla iç içe olduğu ve bunun sonucunda sanat eğitimi derslerinin 
ilköğretimden yükseköğretime ders saatlerinin az olduğu görülmektedir. Oysaki sanat eğitimi bireylere 
çevresini daha iyi gözlemleyip değerlendirmeyi, araştırma becerilerini kazandırmayı, yaratıcı düşünmeyi, 
sezgilerini geliştirmeyi, sorunları çözmeyi, iletişim kurmayı, estetik duyarlılık edinmeyi ve karar vermeyi 
sağlamaktadır. Hızlı bir şekilde değişen dünyaya ayak uydurabilmek için, yaratıcı gücü gelişmiş bireylere 
ve eğitimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer amacımız çağın ötesinde bir evrene ulaşmak ise eğitimin her 
alanında sanat eğitiminin önemi göz ardı edilemez. 

Sanat eğitimi ilk önce görmeyi öğretmekle başlamaktadır. Çünkü birçok öğrenci gördüğünü değil, geç-
miş deneyimlerinden öğrendiğini ve ezberlediğini çizme eğilimi bulunmaktadır. Bu alışkanlıklar günlük 
yaşamımızda bize kolaylık sağlasa da, yeni bilgiler kazanılmasını engellemektedir. Sanat eğitiminde görsel 
ayrım sağlanarak, öğrencinin çevresini irdeleyip ayrıntıları ve nitelikleri fark etmesini sağlanmaktadır. 

Sanat eğitimi veren programlar, günümüz teknolojisine uygun hazırlanıp, öğrencilerin yaratıcılığını art-
tırılmalıdır. Ancak bunu yaparken kendinden önceki sanatı bilerek ve ilişki kurarak geçmişi değerlendirme-
lidir. Cezanne’na göre; “İnsan için karanlıklarda büyümek ne kadar da zordur; mantarlar gibi, kendilerinden 
önceki sanatçı kuşaklarını bilmeyerek büyümek... Bir şey bilmeyenler bir şey bilenlerin kendi yollarını 
tıkadıklarını sık sık düşünürler. Oysa tam tersine, onlardan rehberlik, öncülük, yol gösterme isteyebilirler-
di” (Bulut, 2003: 22). Bir diğer açıklama ise Leon Battista Alberti’nin 1435’te yayımladığı “Delle Pittu-
ra” adlı yapıtında açıklanmıştır: “Ressam olmak isteyenler, gördüğüm kadarıyla ve aynen okuma yazma 
okullarında olduğu gibi, bu işin alfabesinden başlamalı.. Resme (ve desene) başlayan insan buna benzer 
bir yöntem izlemelidir: Önce büyük bir hevesle yüzeydeki temel çizgileri yani, ‘resmin temel elemanla-
rı’nı daha sonra yüzeylerin birleştirilmesini ve en sonunda ise bu araçların (organ) gösterebildiği her türlü 
form ve bireysel varyasyonları öğrenmeleri gerekir” (Genç, 1998: 62-63). Plastik sanatlar eğitimi görmeyi 
öğrenmenin ardından, desenin doğru bir şekilde yüzeye aktarılmasıyla başlamaktadır. Dolayısıyla sanat 
eğitimi temelden başlayıp günümüze doğru ilerlemelidir. Bu açıklamalar doğrultusunda desen resim sana-
tının ve sanat eğitiminin en temel taşıdır diyebiliriz. Tam bu kısımda 1. sınıfta eğitimcinin görevi daha fazla 
olmakla birlikte öğrencilere,  gördüğünü çizmeyi öğretmeyi hedeflemektedir. Desen eğitimiyle bu sorun-
ların çözüme kavuşmasını sağlanmakta ve böylelikle eserin ön çalışması yapılarak ışık gölgesi, renkleri ve 
kompozisyonu belirlenmektedir. Öğrenci yoğun çizgi çalışmalarıyla formları çözümleyerek formu yüzeye 
yerleştirmeyi, oran orantıyı ve çözümlemeyi öğrenmektedir. Görmeyi öğrenen öğrenci, zaman geçtikçe 
gerçekçi bir şekilde deseni kâğıda aktarmayı başarmaktadır. 

Desen dersinde, canlı ve cansız model, doğadan çalışmalar; modeli ve doğayı ayrıntılı olarak inceleme, 
bütün parça ilişkisi kurarak resmin yüzeyine yerleştirme, modelin ve doğanın yapısının yanı sıra karakteris-
tik özelliklerini yansıtabilme, ışığı kullanarak çizgisel ve lekesel tonlamalarla hacim kazandırma gibi sanat 
eğitiminde gerekli birçok kurallar öğretilmektedir. Desen yapan ve desen dersi alan öğrenciler bakmayı 
değil, görmeyi öğrenmektedir.

Alt yapısı iyi tasarlanmamış eser, temeli atılmamış bir bina, iskeleti olmayan bir bedene benzetilebilir. 
Üstelik her ne kadar renklerle bezenirse bezensin deseni iyi çizilmeyen eser sağlam bir temele sahip değildir. 

Yorumlama, düşünme ve baktığını görme kavramlarıyla bağıntılı olarak sanat eğitiminin temeli olan 
desen; el, beyin ve gözlerin koordinasyonuyla ilgilidir. Teknik her ne olursa olsun bütün yapıtlar desenle 
başlamaktadır. 

Ülkemizde sanat eğitimi verem kurumların müfredatı incelendiğinde birçok okulda desen ders saatinin 
yeterli olmadığı gözlemlenir.  Sanat eğitiminde canlı ve cansız modelden, hayalden desen çalışmalarının 
yeterince yapılamadığı ve desen dersinin öneminin öğrenciye yeterince öğretilemediği görülmektedir.

SONUÇ
Geçmişten günümüze insan yaşamında birçok farklı değişim ve gelişim meydana gelmiştir. Sosyal, eko-

nomik, teknolojik ve estetik alanlarda birbirini tamamlayan bu değişim ve gelişim bir bütünden oluşmakta-
dır. Yaşanılan çağın değişen koşullarına uyum sağlayabilen yaratıcı bireylerin yetişmesi ancak sanat eğitimi 
verilirse mümkün olabilmektedir. Yaratıcılık için gerekli ilk aşamalar bireyin çevresini algılayıp; sadece 
bakmayı değil görmeyi, sadece duymayı değil işitmeyi, sadece dokunmayı değil hissetmeyi öğrenmesidir. 
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Sanat eğitimiyle birey görme, işitme, dokunma ve hatta tat almayı öğrenmektedir. Bu nedenle eğitim prog-
ramlarının içinde sanat eğitiminin çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Sanat eğitiminin temeli olan desen eğitiminin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için iyi yetişmiş eği-
timcilerin yanı sıra iyi hazırlanmış desen programlarının da olması gerekmektedir. İyi hazırlanmış desen 
programları, atölyelerin oluşturulması ve materyallerin çeşitlendirilmesiyle sağlanabilmektedir.

Desen eğitimiyle öğrenci, nesnenin yapısal, işlevsel özelliklerini tanırken aynı zaman da gözlem ve 
araştırma yapma becerisini arttırmaktadır. Ayrıca desen çalışmaları hem asıl eser olma özelliği taşır hem de 
ileride yapacağı yapıtın ön çalışması da olabilmektedir. Desen çalışmalarıyla öğrencilere; nesnel ve eleşti-
rel bir yaklaşım, nesneler arasındaki ilişkileri tanıma, görüşlerini geliştirme ve hoşgörü yeteneği kazandı-
rılmaktadır. Bilinenin aksine desen eğitimi, yalnızca dış dünyanın betimlemesi olarak değil, bireyin kendi 
öznel evreni içerisinde iç dünyasını dışarıya vurduğu özgün bir anlatım biçimidir.

Sanat eğitiminin temeli olan desen bireylere, yapıcı ve yaratıcı bir kimlik kazandıracaktır. Böylelikle bi-
reyler, kendisi ve çevresi arasında bir denge kurarak dünyayı tanıyıp geliştirilmesine katkı sağlayacaklardır.

Sonuçta plastik sanatlar eğitiminde, desen dersi en önemli derslerden biridir. Bu ders ile öğrenci, modeli 
ve doğayı ayrıntılı olarak incelemeyi, bütün parça ilişkisi kurarak, modelin ve doğanın yapısının yanı sıra 
karakteristik özelliklerini yansıtabilmeyi, formu çözümleyebilmeyi, ışığı kullanarak çizgisel ve lekesel ton-
lamalarla hacim kazandırabilmeyi öğrenmektedir. Bu alanın eğitimcileri olarak desen uygulamaları üzerin-
de daha çok durup, desen alt yapısını çözümlemeden, alan uygulamalarına geçilmemesini özen gösterilmesi 
gerekmektedir. 

KAYNAKÇA
BULUT, Ü. (2003). Plastik Sanatlar Eğitiminde Desen Çalışmaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 

Dergisi(18).

BUYURGAN, S., & BUYURGAN, U. (2012). Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Pegem Yayınevi.

GENÇ, A. (1998). 13. Yüzyıldan 16. Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi – 2. 
Türkiye’de Sanat Dergisi(35).

MERCİN, L., & ALAKUŞ, A. (2007). Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiinin Gerekliliği. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi Dergisi.

TURANİ, A. (1993). Sanat Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

YILDIZ, İ. (2016). Desen Eğitiminde Çizimin “Bir Düşünce Biçimi” Olarak İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştır-
maları Dergisi, 5(16).





Bige GÜRSES, Mustafa Cevat ATALAY, Enis Malik DURAN • 805 

RESİM BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN RASLANTISAL 
FORMLAR ÜZERİNDEN BİÇİM VE ESPAS YORUMLARI

Bige GÜRSES1, Mustafa Cevat ATALAY2, Enis Malik DURAN3

ÖZET
Bu araştırmanın amacı resim bölümünde dört yıllık lisans eğitimi alan öğrencilerin biçim ve espas yar-

gılarını ortaya koymaktır. Biçim ve espas yargıları genellikle kişisel özellikler taşımaktadır. Bunun yanında 
biçim yargılarında genel yargıların olup olmadığını da ortaya koymak önemlidir. Renk alanlarının birbirin-
den ayrımı bir çizgi yardımıyla olmaktadır ve bu da bize biçimin kendisini verir. Görünen özelliği ile biçi-
min ana özelliği budur, fakat bu onun dışsal anlamıdır; ama biçimin çeşitli öznel anlamları da bulunabilir 
dolayısıyla bu öznel ifadeler aslında dışta görünenin de yansımasıdır yani biçimin estetik ve öznel bir yo-
rum olarak hoşluğu ya da çirkinliği yine o biçimin gözle görülen fiziksel formunun izleyendeki yorumudur.  

Herhangi bir nesnenin biçimi, bir espasta veya bir yüzeyde tamamıyla soyut olarak betimlenebilmek-
tedir. Bu araştırmada soyut ve rastlantısal olarak seçilmiş üç boyutlu biçimlerin, belirli bir espas üzerine 
yansımalarının yorumlamaları, resim bölümü öğrencilerine uygulanan görsel anket değerlendirilmeleri ve 
literatür üzerinden incelenerek yorumlanmıştır. 

Belirli sayıdaki öğrencilerin anket tercihlerine bakıldığında rastlantısal biçimlerin de resim bölümü öğ-
rencileri üzerinde yarattığı biçimsellik; verilen şeklin neye benzediği, hoşluk, espas; kapladığı boşluk ve 
çevresi üzerinden yorumu, güzellik ve hareket; dinamiklik ve statiklik hissinin algılanması ve yorumlan-
masında yaş, cinsiyet ve sınıf olarak farklılıklar görüldüğü gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rastlantı, Biçim, Boşluk, Doluluk.

PAINTING STUDENTS’ SPACE AND FORM INTERPRETATIONS ON 
RANDOM SHAPES

ABSTRACT
The aim of this research is to reveal the form and space judgments of undergraduate students in painting 

department. The form and space judgments generally have personal characteristics. In addition, it is impor-
tant to reveal whether there are general judgements. The separation of the color surfaces from each other is 
done by a line, which gives us the form itself. This is the apparent feature and the main feature of form, but 
this is its external meaning; there may also be various subjective meanings of the form, so these subjective 
expressions are in fact the reflection of what appears on the outside, that is, the pleasantness or ugliness of 
the form as an aesthetic and subjective interpretation is again the interpretation of the visible physical form 
of that form in the viewer. 

The shape of any object can be described as completely abstract on a surface. In this study, the interpre-
tation of the reflections of abstract and randomly selected three dimensional forms on a specific space, the 
visual questionnaires applied to the students of painting department and examined through literature. When 
the survey preferences of a certain number of students at the painting department were examined on percep-
tion of formalism on random forms; what the given shape looks like, its likeability, its space; interpretation 
of the space occupied and its surroundings, its beautiness and its motion; the sense of dynamism and statism 
were observed in the perception and interpretation with differences in age, gender and class.

Keywords: Randomness, Shape, Positive Space, Negative Space.
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1.GİRİŞ

1. 1. Biçim Olgusu

İnsanlık yaratıldığı zamandan bu yana biçimi hayatının her alanında kullanmıştır. İlk insanlar hayatlarını 
sürdürmede kolaylık sağlama açısından; taşa, toprağa, tahtaya ve kemik parçalarına çeşitli biçimler vererek 
onları gündelik hayatlarında kullanabilecekleri eşyalar haline getirmişlerdir. “Biçim; Aristoteles için, bir 
şeyin duyularla algılanabilen dış görünüşü, akılla kavranabilir yapısı; var oluşçu Kant için, zihnin bir fe-
nomende önsel olarak kavradığı şey; Hegel için, bir şeyin derin içeriğinin ona zorunlu olarak kazandırdığı 
somut, yani dış görünüştür. Herbert Read için ise, bir sanat yapıtındaki elemanlardan anlaşılması en güç 
olanı, metafizik meseleleri içine alan şey biçimdir” (Öztürk, 2011, s.77).

Çizgi yüzey ve nokta resimde kullanılan plastik öğeleri oluşturmaktadır, düz ve kırık çizgiler, çeşitli yü-
zeyler oluşturarak ortaya konmak istenen sonuca hizmet etmektedirler. Ortaya çıkan şey ise aslında biçimi 
de oluşturan eserin kendisidir. Dolayısıyla sanatçı da tamamlamış olduğu ürünü, yaratmış olduğu bir biçim 
olarak imzalar. “Resim sanatında biçim bir tablonun tümünün yapı bakımından kuruluşunu ifade eder. İşte 
bu yapı bakımından kuruluş resimde plastik öğeler tarafından oluşturulur” (Turani, 2015, s.23).

“Biçim, bir nesnenin görme ya da dokunma organlarıyla algılanabilmesini sağlayan kendine özgü ger-
çekliğidir” (Sözen ve Tanyeli, 2009, s.41). Biçim içeriğin, yani asıl anlatılmak istenenin yapısını oluşturur. 
İçeriği olmayan bir biçimin hiçbir anlamı olmamakla birlikte sanat yapıtında biçim içeriğe bağlı olmalıdır. 
Biçim herhangi bir şeyin şekli anlamına gelmektedir. Resim sanatında biçim ise bir tablonun tamamının 
yapısal özellikleri açısından kuruluşunu, oluşumunu ifade eden en önemli öğelerden biridir. Eserlerinde 
yapısal bir bütünlük arayışında olan sanatçılar, biçimi oluşturan öğeleri birbirleriyle bütünleyerek değer-
lendirdiklerinde kendi ifade anlayışlarını sergilemiş olurlar, böylelikle leke, kullanılan imge ve semboller, 
simgeler, ışık, renk, espas ve tüm diğer öğeler birleşerek biçimi ve sanat eserini meydana getirirler. “Resim 
sanatı açısından biçimin ele alınışı incelendiğinde soyutlamaya kadar giden biçimci yaklaşımlar dahil her-
hangi bir sanat anlatımında renk, ton gibi öğeler dahil, tüm öğelerin bir araya geliş biçimi, üslubu oluşturur” 
(Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi,1997, s.240). 

1. 2. Espas Olgusu

Klasik yedi sanat unsurundan biri olan espas, bir biçimin etrafındaki, arasındaki ve içindeki mesafeleri 
veya alanları ifade etmektedir. Alan pozitif veya negatif, açık veya kapalı, sığ veya derin ve iki boyutlu veya 
üç boyutlu olabilir. Bir sanat eserinde birincil nesneler tarafından işgal edilen yer, pozitif alan olarak bili-
nirken birincil nesnelerin çevresi, negatif alan olarak bilinmektedir. Negatif pozitif ilişkisi, bir sanat eserini 
etkileyebilmektedir. Biçimi çevreleyen boşluk negatif boşluk biçim ve gölgesi pozitif yer işgal etmektedir. 
Negatif öğeler biçimin dışıdaki boşluğu, espası, mekanı temsil etmektedir. Bir anlamda “espas” öğesi, ara-
lık, boşluk ve mekan anlamlarına da gelmektedir. 

Biçim ve kütleler arasında kalan boşluklar da kompozisyona katkıda bulunacak biçimde değerlendiri-
lir. Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright “Espas sanatın nefesidir” demiştir. Wright’ın söylemek istediği 
aslında diğer sanat unsurlarının çoğundan farklı olarak, yaratılan hemen hemen her sanat eserinde espasın 
yer bulmasıdır. Ressamlar mekanı anlamlandırırken, fotoğrafçılar mekanı anlarında yakalarlar, heykeltraş-
lar mekana ve forma dayanarak çalışmalarını üretirken, mimarlar ise mekanın kendisini yaratan kişilerdir. 
Bu durum görsel sanatların her birinde temel bir unsur olarak yer almaktadır. Negatif ve pozitif alanların 
oluşumu sanatının ortaya çıkışından bu zamana kadar sanatçılar için temel kurgu elemanları olmuşlardır. 
“Boşluk durmadan biz ressamlarla oyun oynar. Biz de bu yüzden boşluğa dua ederiz” (Berger, 2000, s.22). 

Espas bir sanat eserinin yorumlanabilmesi için bir referans alanı oluşturmaktadır. Örneğin, resimde bir 
nesnenin veya biçimin izleyiciye daha yakın olduğunu ima etmek için diğerinden daha büyük çizilebilmek-
tedir. Sanat tarihçileri, eserin konusuna, örneğin resimdeki çiçek vazolarına veya heykel yapılarına atıfta 
bulunmak için etraflarındaki pozitif boşluk terimini kullanırlar. Böylelikle olumsuz alanlar olarak sanatçı-
ların biçimler aracılığıyla eserin içinde, arasında ve etrafında yarattığı boş alanları ifade etmişlerdir. Genel 
anlayışa göre, aydınlık alanlar pozitif ve karanlık alanlar negatif olarak düşünülmektedir fakat bu durum 
her sanat eseri için geçerli olmayabilir. Örneğin, beyaz bir tuval üzerine siyah bir fincan çizdiğinizde finca-
nı negatif olarak adlandırmamız gerekmez çünkü bu noktada renk devreye girer; siyah değer negatifi, fakat 
kupanın alanını oluşturan beyaz espas değer ise pozitifti oluşturmuştur.
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Üç boyutlu teknikte, negatif boşluklar bilindiği gibi parçanın açık veya nispeten boş kısımlarıdır. Örne-
ğin, metal bir heykelin ortasında bulunan ve negatif boşluk diyebileceğimiz bir delik olabilir. Heykeltraş 
Henry Moore, 1938’de oluşturduğu “Recumbent Figure” ve 1952’de oluşturduğu “Kask Başkanı ve Omuz-
ları” gibi serbest heykellerinde bunun gibi alanları kullanmıştır.

2. RESİM BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİÇİM VE ESPAS YORUMLARI

2. 1. Anket

Bu araştırmada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi resim bölümünde okuyan 4 yıllık 30 lisans öğren-
cisi tarafımızca hazırlanmış olan bir ankete tabi tutulmuştur. Katılımcı öğrencilerin yaş, cinsiyet ve sınıf 
derece bilgileri de alınarak oluşturulan anketin ilk aşamasında 10 adet rastlantısal formdan oluşan çakıl 
taşının fotoğrafı belirli bir ölçütteki beyaz espas üzerine yerleştirilerek öğrencilere basılı materyal olarak 
sunulmuştur. Anketin ikinci aşamasında ise yine aynı çakıl taşlarının siyah renkteki lekesel ve tek boyutlu 
görünümleri belirli bir ölçütteki beyaz espas üzerine yerleştirilerek öğrencilere basılı materyal olarak su-
nulmuştur. Her iki aşamada da bu görüntülerin hoşluk, güzellik, hareket, espas, kapladığı boşluk ve çevresi 
üzerinden yorumları, güzellik, dinamiklik ve statiklik durumları 1’den 5’e doğru evet ve hayır cevaplama-
ları ile ölçütlendirilmiştir. 

Şekil 1: Uygulanan anketin ilk aşamasından soru 
örnekleri

Şekil 1: Uygulanan anketin ikinci aşamasından soru 
örnekleri

2. 2. Biçim Üzerine Bulgular

Araştırmaya 30 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 8’i erkek, 22’si kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması, 
20 olarak hesaplanmıştır. 

1. Biçimi, 5 kişi “ayak” ile ilişkilendirirken, 3 kişi “fasulye” ile ilişkilendirmiştir. İlişkiler kavramla-
rı incelendiğinde, 8 kişi kararsız olduğunu belirtmiştir. İlişik incelemelerinde katılımcı öğrenciler 
içinde biçimleri vücudun uzuvları veya çorapla ilişkilendirenler vardır; Virüs, ayak, patates, kömür, 
oval, fasulye, taş, yassı, taş, ayak, mitoz ve hücre, parmak, kararsızım, çorap, damla cevapları ve-
rilmiştir.

2. Biçimi, 4 kişi üçgenle ilişkilendirmiştir. 3 kişi ise pizza ile ilişkilenirmiştir. Katılımcıların %33 ünün 
bu biçimi yiyeceklerle ilişkilendirmiş, 7 kişi ise karasız olduğunu belirtmiştir; pena, gaga, at, kop-
muş, parça, üçgen, çilek, pizza, üçgen, pena, gaga, cips, külah, susam, kiremit cevapları verilmiştir.

3. Biçimi, Öğrenciler dairesel formlarla %50 oranında ilişkilendirmişlerdir. 7 kişi ise karasız olduğunu 
belirtmiştir; ben, gezegen,  voleybol, topu, daire, limon, nokta, top, ben, boşluk, yuvarlak, 
misket, nokta, yumurta, delik, cevapları verilmiştir.

4. Biçimi, 2 öğrenci “kalp” ile ilişkilendirmiştir. Diğer öğrenciler geometrik formlarla ağlar kurmuş-
lardır. 7 kişi ise “karasız” olduğunu belirtmiştir; uyuyan dağ, ördek, surat, , kırık parça, köşegen, 
kalp, diş, kalp, elmas, kalp, burun, koltuk, taş, cips, yüzük, elmas, yaprak, leke, ayna parçası, biber, 
elmas, çilek, biçimsiz cevapları verilmiştir.

5. Biçimi, 10 öğrenci “taş” veya “kaya” ile ilişkilendirmişlerdir. 10 öğrenci “karasız” olduğunu be-
lirtmiştir; araba, dinozor, burun, ters, taş, gevrek, kararsızım, taş, çakıl taşı, taş, yumurta, birikinti, 
yumruk, patates, kaya, çakıl, kaya cevapları verilmiştir.
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6. 6. Biçimi, 4 öğrenci “silgiye” benzetirken diğer öğrenciler çevrelerindeki nesnelerle ilişki kurmuş-
lardır. 8 öğrenci “kararsız” olduğunu belirtmiştir; mozaik, çakıl, ekmek, taş, dikdörtgen, silgi, sakız, 
sakız, tırnak, silgi, bant, silgi, tuğla, bant, defter, cüzdan, silgi, küpe, telefon, ülker çikolata, çip , 
dikdörtgen cevapları verilmiştir.

7. Biçimi, 3 öğrenci canlıların uzuvları ile ilişkilendirmişlerdir. 3 öğrenci “virgül işareti” ile ilişki-
lendirmiştir. 12 öğrenci, “kararsızım” demiştir; virgül, pena, solucan, virgül, parmak, düdük, diş, 
parmak, biber, diş, virgül, havuç, biber, virgül, biber, biber,  hayvan, tırnağı, parmak cevapları ve-
rilmiştir.

8. Biçimi, 3 öğrenci “but” ile ilişkilendirmiştir. 3 öğrenci “üçgen” ile ilişkilendirmişlerdir. 10 öğrenci 
“kararsızım” şeklinde görüş bildirmişlerdir; ada, sele, aslan, üçgen, kaval, kemiği, but, pena, çekiç, 
kaş, oturak, huni, dürbün, ayak paleti, çan, but, but, pizza, poşet, üçgen cevapları verilmiştir.

9. Biçim, öğrencilerden 2’si “araba” aynası” ile ilişkilendirmişlerdir. 15 öğrenci “kararsız” olduğunu 
belirtmiştir; tren, ipod, düşüş, kardikdörtgen, tahta, kraker, tebeşir, tebeşir, araba aynası, araba 
aynası, ayva dilimi, taş, bez, biçimsiz cevapları verilmiştir.

10. Biçim, 2 öğrenci “üçgen” formu ile ilişkilendirmişlerdir. “Yuvarlak” biçimlerle ilişki kuran öğren-
ciler 7 kişi olmuştur. 11 öğrenci “kararsız” olduğunu belirtmiştir; İstiridye, efe, balık, üçgen, ufo, 
şapka, uzay gemisi, frizbi, şapka, göz, şapka, uzay gemisi, bıyık, gezegen, şapka, midye, kavak par-
çası, ufo cevapları verilmiştir.

11. Biçimde, geometrik şekillerle ilişki kuranlar vardır. Biçimleri yorumlamada gruplar oluşmamıştır. 
13 kişi “kararsız” kalmıştır; telefon, ayakkabı, silgi, dikdörtgen, kurabiye, jelibon, ayak, hücre, taş, 
patlıcan, araba, parmak, testere, taş, damla, araba cevapları verilmiştir.

12. Biçim, “pizza” ile ilişkilendiren 3 öğrenci ve “peynir” ile ilişkilendiren 2 öğrenci vardır.12 kişi 
“kararsızım” demiştir; pena, kaya, at, üçgen, üçgen, pasta, üçgen, pena, pena, peynir, pizza, pizza, 
peynir, havuç, çilek, pizza, susam, üçgen cevapları verilmiştir.

13. Biçim, 2 öğrenci “delik” olarak belirtmiş, 2 öğrenci, “top” olarak belirtmiş ve diğer 5 kişi ise yu-
varlak cisimlerle bağ kurmuşlardır. 12 öğrenci “kararsızım” olarak belirtmiştir; tekerlek, hamur, ay, 
daire, daire, kurabiye, pul, boşluk, hamur, portakal, taş, nokta, top, saat, top, delik, delik, yuvarlak 
cevapları verilmiştir.

14. Biçim, öğrenciler ilişkilerle farklı yorumlamalar yapmıştır. 9 kişi “kararsızım” olarak belirtmiştir; 
insan gövdesi, yatay, ördek, surat, köşegen, yaprak, pestil, yaprak, cips, kalp, burun, kumaş ok, yap-
rak, yüzük, gaga, cips, kirpi, başı, cips, mücevher, çilek, portre cevapları verilmiştir.

15. Biçim, diğer katılımcılar farklı yorumlamalarda bulunmuşlarıdır. 13 kişi “karasızım” olarak belirt-
miştir; yan ampul, kabuk, hamur, oval, salam, taş, cips, vazo, fırça, ucu, taş, basket, topu, patates, 
patates, cips, kaya, çakıl, dalga cevapları verilmiştir.

16. Biçim, 2 kişi “sakız” olarak belirtmiştir. Çoğunluğu geometrik formlara benzetmiştir. 12 kişi “ka-
rasızım” olarak belirtmiştir; klavye tuşu, çakıl, chedar peyniri, kare, silgi, sakız, silgi, bant, tuğla, 
bisküvi, sabun, sabun, kutu, sakız, ekmek, tablet, çip, dikdörtgen cevapları verilmiştir.

17. Biçim, hayvan uzantıları ile ilişki kuranlar da vardır. 15 kişi “karasızım” olarak belirtmiştir; virgül, 
penis, salyangoz, parmak, diş, parmak, diş, bıçak, ucu, virgül, , tavuk ayağı, ruj, biber, fasulye, hay-
van tırnağı, kaşık cevapları verilmiştir.

18. Biçim, öğrenciler grup oluşturmayan farklı kavramlar belirtmişlerdir. 13 kişi “karasızım” olarak 
belirtmiştir; diş, sele, aslan, üçgen, ördek, ayağı, törpü, kaş, ok, peynir, cips, cips, ördek ayağı, nike 
amblemi, deniz taşı, pizza, poşet, üçgen cevapları verilmiştir.

19. Biçim, öğrenciler grup oluşturmayan farklı kavramlar belirtmişlerdir. 16 kişi “karasızım” olarak 
belirtmiştir; tren, kafa, dikdörtgen, kek dilimi, tebeşir, rulo araba aynası, tabela, cips, palamut, anıt, 
bez, ev cevapları verilmiştir.
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20. Biçim, 2 kişi “üçgen” olarak belirtmiştir. 4 kişi “şapka” olarak belirtmiştir. 12 kişi “kararsız” olarak 
belirtmiştir; istiridye, ufo, balık, üçgen, uzay gemisi, frizbi, şapka, piramit, göz, şapka, midye, kavak 
parçası, çatı cevapları verilmiştir.

2. 3. Espas Üzerine Bulgular

Öğrencilerin espas ile ilgili yorumları verilen iki boyutlu görseller üzerinden değerlendirilmiştir. Ve-
rilen görsellerdeki görüntüler etrafında bırakılan espas, çakıl taşlarının bulunduğu beyaz boşluk mekanı 
göstermektedir. “Boşluk” başlığı altında 1’den 5’e kadar sıralanmış beğeni seviyeleri ölçülmüştür. Verilen 
cevapların her bir öğrencide çeşitlilik gösterdiği gözlemlenmiştir. Herhangi bir seviyede yoğunlaşma görül-
memiştir. Toplamda 11  öğrenci ise bu soruyu cevaplamamıştır. 

SONUÇ
Araştırmada öğrencilere toplam 20 soru sorulmuştur. 20 sorudan ilk 10 soru rastlantısal olarak bulun-

muş keramik parçaların siyah beyaz kabartısız leke formlara indirgenmesi ile oluşturulmuştur.  Kalan 11 
ile 20 arasındaki soruların ilk 10’unda var olan imgelerin renkli fotoğrafları vardır. Soruların tümü aynı 
görüntünün siyah beyaz ve renkli halleridir. Verilen cevaplardan siyah beyaz ve renkli formları genellikle 
öğrenciler farklı yorumlamaktadırlar. Bundan dolayı denilebilir ki benzer iki görüntüyü renklere bağlı de-
ğişkenlerle katılımcılar farklı yorumlamışlardır. Aynı durum diğer sorular için de geçerlidir. Renkli imgeleri 
öğrenciler farklı değerlendirebilmektedirler. Fakat bütün görüntüleri farklı değerlendiklerine dair yeterince 
bilgi bulunmamıştır. 

Araştırmada 208 kez karasızım cevabı verilmiştir. Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin bu biçimlere 
herhangi bir gösterge olarak isimlendirmesi ve adlandıramaması araştırmayı belirleyen etmenlerden biri-
sidir. 

Araştırmada öğrenciler başlıca biçimlere anlam verme konusunda belirli kavramlarda buluşmaktadır-
lar. Özellikle dairesel form tanımlamalarında yuvarlak biçimlerde buluşurken, çeşitli geometrik biçimlerde 
grup tanımları gözlenebilmektedir. Bunun yanında gıda nesneleri ile ilişki kurma da oldukça belirleyici bir 
sonuç olmuştur. 

Öğrenciler sunulan formları el, ayak, parmak gibi canlı uzuvlarla ilişkilendirmişlerdir. Üzerinde en çok 
anlaşma olan form yorumu 23 kez “taş” olarak belirlenmiştir. 10 kez “ayak”, 9 kez “parmak” kavramları 
vardır. 20 kez “üçgen”, 4 kez “dikdörtgen”, 7 kez “daire”, nitelemesi yapılmıştır.

Sonuçlar değerlendirildiğinde öğrencilerin soyutlama biçimlerine dair yorumları genellikle benzer grup 
kavramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle öğrencilerin yaptıkları yorumlar öncelikle kendi duyum 
ve algı sınırları içindedir. Formların rastlantı formlar olması ve tesadüflerle amaçsız olarak biçimlendiriliş-
leri onların temsil gücünü sınırlamasına rağmen, öğrenciler onlara benzetmeler yaparak kendi imgeleri ile 
bağlantı kurmuşlardır. 

Öğrencilerin espas ile ilgili yorumları verilen iki boyutlu görseller üzerinden değerlendirilmiştir. Verilen 
görsellerdeki görüntüler etrafında bırakılan espas, çakıl taşlarının bulunduğu beyaz boşluk mekanı gös-
termektedir. “Boşluk” başlığı altında 1’den 5’e kadar sıralanmış beğeni seviyeleri ölçülmüştür. İki boyulu 
basit bir düzlemde temsil edilmiş olan espas araştırmanın ilerleyen süreçlerinde daha derinlemesine ince-
lenerek yorumlanacaktır.
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