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ATATÜRK'ÜN
GENÇL‹⁄E H‹TABES‹
Ey Türk gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin, en k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî,
bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düﬂersen, vazifeye at›lmak için, içinde
bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve ﬂeraitini düﬂünmeyeceksin!
Bu imkân ve ﬂerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür
edebilir. ‹stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düﬂmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiﬂ bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri zapt
edilmiﬂ, bütün tersanelerine girilmiﬂ, bütün ordular› da¤›t›lm›ﬂ
ve memleketin her köﬂesi bilfiil iﬂgal edilmiﬂ olabilir. Bütün bu
ﬂeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ
h›yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ﬂahsî
menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düﬂmüﬂ olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd›! ‹ﬂte, bu ahval ve ﬂerait içinde
dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç
oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asîl kanda, mevcuttur!
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İstiklâl Marşı’nın birinci sözünü söylerken virgül
işaretlerinin bulunduğu yerlerde nefes alınız.

XIII

, ikinci sözünü söylerken ise yıldız

İSTİKLÂL MARŞI

Millî marşlar, milletlerin kahramanlık destanlarıdır. Onu dikkatle okuyan ve gönülden
söyleyen nesiller, millî şuurlarını kazanır ve kim olduklarının farkına varırlar.
İstiklal Marşı da halkın ve ordunun moral gücünü yükselteceği düşünülerek gündeme
getirilmiştir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Kurtuluş Savaşı’nın anlamını,
heyecanını koruyacak, millî mücadele ruhunun önemini dile getirecek ve onu yüzyıllara
nakşedecek bir “İstiklâl Marşı” yazdırılmasına karar vermiştir. Önce söz (güfte) yarışması
düzenlenmiş, gönderilen toplam yedi yüz yirmi dört şiir arasından en iyi yedi şiir seçilerek Meclis
üyelerine dağıtılmıştır. Mehmet Âkif Ersoy’un Türk Kurtuluş Savaşı’nı destanlaştıran İstiklâl
Marşı, zamanın Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis kürsüsünde
okunduğunda bütün milletvekilleri tarafından coşku ile ayakta alkışlanmış ve 12 Mart 1921’ de
millî marş olarak kabul edilmiştir.
Beste yarışmasına sadece yirmi dört besteci katılmış, İstiklâl Marşı, 1924-1930 yılları
arasında Ali Rıfat Çağatay’ın birinci seçilen bestesiyle çalınıp söylenmiştir; ancak, Osman Zeki
Üngör’ün Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın son günlerinde, Türk süvarilerinin 9 Eylül 1922’de
İzmir’e girişinde atların çıkardığı nal seslerini hayalinde canlandırarak bestelediği ezgi çok
beğeni toplayınca Atatürk’ün de isteği üzerine 1930 yılından itibaren millî marşımız yeni
ezgisiyle günümüze ulaşmıştır.

Mehmet Âkif ERSOY (1873-1936)
İstanbul’da doğmuştur. Şiirlerinde sürekli millî konuları ve toplumsal gerçekleri dile
getirmiştir. Mustafa Kemal önderliğindeki Türk kurtuluş hareketini desteklemiş, daha sonra
Burdur milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. Ardından Mısır Üniversitesinde Türkçe müderrisliği
yapan Mehmet Âkif, şiirlerini “Safahat” adlı kitapta toplamış, ancak “İstiklâl Marşı benim değil
milletimindir.” diyerek onu Safahat’a almamıştır.

Osman Zeki ÜNGÖR (1880- 1958)
İstanbul’da doğmuştur. Muzika-i Hümayun’u bitirdikten sonra İstanbul Erkek Muallim
Mektebi ve Muzika-i Hümayunda öğretmenlik yapmıştır. Besteci, orkesra şefi ve keman
virtüözüdür. Önce Saray Orkestrasını, ardından Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrasını
(bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) yönetmiştir. Daha sonra Atatürk’ün direktifleri
ile Musiki Muallim Mektebini kurmuş ve müdürlüğünü yapmıştır. İstiklâl Marşı’ndan başka birçok
marş ve okul şarkıları bestelemiştir.
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UT ÖĞRENİMİNDE İLK BİLGİLER
BOŞ TELLERDE MIZRAP ÇALIŞMALARI

I. POZİSYON VE ANA KOLONLAR
DÖRT TELDE MELODİK ÇALIŞMALAR

1

I. ÜNİTE

UT ÖĞRENİMİNDE İLK BİLGİLER

Hazırlık Çalışmaları
1. Türk müziği konserlerindeki ut sanatçılarını izleyerek bu çalgının çalınış özellikleri
hakkında bilgi edininiz.
2. Tanınmış ut icracılarının adlarını araştırınız.
3. Bulunduğunuz yerde - varsa - ut yapım atölyelerine giderek veya yazılı kaynaklardan
araştırarak ut yapımı, bakımı ve korunmasıyla ilgili bilgi toplayıp izlenimlerinizi
yazınız.

Ut, Araplar tarafından Horasanlılardan alınarak geliştirilen telli ve mızraplı bir çalgıdır.
8. yüzyıla kadar dört telli olan ut, daha sonra Arap müziğinin önde gelen sanatçılarından biri
olan Ziryap tarafından beş telli hale getirilmiş; 9 ve 10. yüzyılda Farabi ve İbn-i Sina tarafından
geliştirilmiştir. Ut, 15, 16 ve 17. yüzyılda Osmanlı saraylarında fasıl heyetlerinde icra edilen
önemli sazların içinde yer almıştır. Ut, geçmişte batı müziğinde de kullanılmış, bugünkü
formunu 18. yüzyıldan sonra almaya başlamıştır.

5 telli ut

!

Udun çalınması kadar korunması ve bakımı da önemlidir. Göğüs tahtasının hassas olması

nedeniyle udu çalarken ve taşırken özenli davranılmalıdır. Çalgı temizliği yapılırken gövde cilasının
korunması için ıslak bez ya da alkol vb. maddeler kullanılmamalıdır. Udun telleri kuru ve yumuşak
bir bezle silinmelidir. Bu çalgı nemli, çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda bulundurulmamalıdır.

2

1. Etkinlik
Aşağıda ok işaretiyle gösterilen boşluklara, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Küçük kafes, büyük kafes, klavye, büyük eşik (alt eşik), ayna, göğüs, mızraplık
.................................
.................................
.................................
.................................

.................................

.................................

.................................

....................

......................
......................
.........................
.................................
.................................

.................................

.................................

Dilim (yaprak), gaga, tekne, sap, bilezik, burguluk, burgu, küçük eşik (üst eşik)

3

1.Ut Çalarken Vücudun Durumu, Oturuş ve Tutuş Özellikleri

2. Etkinlik
Aşağıdaki fotoğrafta doğru oturuş ve tutuş pozisyonlarını inceleyiniz.

Çalgıyı sağlıklı çalabilmek için doğru oturuş ve tutuş özelliklerine dikkat edilmelidir.
Doğru bir sandalye seçiminden sonra diz kalçadan yüksekte olacak şekilde oturulur.
Ut, sağ bacak üzerine konur ve sağ omuz ile udun gövdesine hafifçe yaslanılır. Udun göğsü,
yere doksan derecelik bir açı oluşturacak biçimde durmalıdır.

3. Etkinlik
Yukarıdaki fotoğrafta hatalı oturuş ve tutuş pozisyonunu inceleyerek bunların çalgı
çalmada doğurabileceği sonuçlar hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ödev
Öğretmeninizin size gösterdiği doğru oturuş ve tutuş biçimlerini ayna karşısında
çalışınız.
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2. Sağ El Mızrap Tutuşu ve Sol Elin Konumu
Sağ El Mızrap Tutuşu

Mızrap, sağ elde başparmak ve işaret parmağının uçları ile tutulur. Diğer üç parmak
avuç içine kapatılır ve mızrap avuç içinde kalır. Mızrap, tellere yaklaşık olarak kırk beş
derecelik açıyla vurulur.
Mızrap vuruşları yukarıdan aşağı ( )
aşağıdan yukarı ( ) ok işareti ile gösterilir.

Udun mızrabı yaklaşık 15 cm uzunluğunda, 1cm genişliğinde, 3 mm kalınlığında olup
önceleri kartal kanadı, kiraz ağacı kabuğu gibi malzemelerden yapılırken günümüzde
plastikten yapılmaktadır.

4. Etkinlik
Aşağıda dörtlük ve sekizlik notalarla verilen alıştırmaların mızrap vuruşlarını inceleyiniz
ve çalışınız.

1.

2.
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5. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmanın mızrap vuruşlarını nota değerlerine ve sus işaretlerine uygun
çalışınız.

!

Utta sus işaretlerini uygularken tele serçe parmağınızla hafifçe dokununuz.

!

Çalgınızı öğretmeninize akort ettiriniz.

3.

6. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları mızrap vuruşlarına uyarak çalışınız.

4.

5.

6.

7.

8.
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Sol Elin Konumu:

7. Etkinlik
Aşağıdaki fotoğrafta sol el konumunun klavye üzerindeki yerleşimini inceleyiniz.

8. Etkinlik
Yukarıda incelediğiniz sol el konumunu, ayna karşısında çalışarak doğru teknikle
uygulayınız.

!

Sol elinizi klavye üzerine yerleştirirken bileğin aşağıda olmasına, parmak uçlarıyla
basmaya ve parmakları birbirine yaklaştırmamaya özen gösteriniz.
Parmaklar tele basarken başparmağın sapın arkasında olmasına ve klavye üstüne
çıkmamasına dikkat ediniz.

?

Sol elin klavye üzerine doğru yerleştirilemediği durumlarda çalmada ne gibi zorluklar

yaşanabileceğini yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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3.Utta Pozisyonlar

Sol elin parmaklarının klavye üzerindeki yerleşimine pozisyon denir.
Pozisyonlar, parmakların klavye üzerindeki yerlerinin belirlenmesini ve notalara hangi
parmaklarla basılması gerektiğini saptamamıza yarar.
Ut çalarken küçük eşiğin yanından başlayan pozisyon I. pozisyondur. II, III, IV.
pozisyonlar klavye üzerinde bir sonraki notaya 1. parmak getirilerek değiştirilir.
Pozisyonlar Romen rakamı ile gösterilir.

9. Etkinlik
Aşağıdaki şemada parmak numaraları verilmiş olan pozisyonların kaçıncı pozisyon
olduğunu noktalı yerlere yazınız.

.…..

……

. …..

…… Pozisyon

4_______ 3 ______2 _______1

Parmak Nu.

4 _______ 3 ______2 ______ 1
4 ______ 3 _______ 2 _______ 1
4 _______ 3 ______ 2 _______1

10. Etkinlik
Aşağıdaki fotoğraflarda gösterilen el konumlarının pozisyon numaralarını noktalı
yerlere yazınız.

………………

………………

………………
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………………

4.Ut Klavyesindeki Nota Yerleri

Ut klavyesindeki tel sıralaması ve isimlendirilmesi aşağıdan yukarıya doğru yapılır.
Buna göre en alttaki tel 1. teldir.

11. Etkinlik
Aşağıda gösterilen ut klavyesindeki seslerin yerlerini inceleyiniz.

6. tel

La

Sol

Fa

5. tel

Re

Do

Si

4. tel

Sol

Fa

Mi

3. tel

Do

Si

Fa

Mi

2. tel
1. tel

La
Re
Sol

La
Si

12. Etkinlik
Ut klavyesindeki nota yerlerinin adlarını boşluklara yazınız.

……
……
……
……
……
……
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda doğru oturuş ve tutuşu gösteren fotoğrafı işaretleyiniz.

2. Aşağıdaki mızrap tutuşlarından doğru olan fotoğrafı işaretleyiniz.

3 . Mızrap vuruşlarını yaparken alt - üst vuruşlara dikkat edilmesinin nedenini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4 . Aşağıdaki sol el konumunu gösteren fotoğraflardan doğru olanı işaretleyiniz.
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5. Aşağıdaki pozisyonlardan I. pozisyonu gösteren fotoğrafı işaretleyiniz.

6. Aşağıdaki klavye üzerinde boş bırakılan yerlere nota ve tel adlarını yazınız.

……
……
……
……
……
……

Atatürk diyor ki :
“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz,
fakat bir sanatkâr olamazsınız.”
1930
“Sanatkâr toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden
insandır.”
1937
“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar
insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır.
Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.
Yalnız müziğin çeşidi incelemeye değer.”
1925
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II. ÜNİTE

BOŞ TELLERDE MIZRAP ÇALIŞMALARI

Hazırlık Çalışmaları
1. Çalgılarda doğru teknikle çalmanın ve temiz ses üretmenin önemini araştırınız.
2. Atatürk’ün Türk müziğine olan sevgisini çeşitli kaynaklardan araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atatürk diyor ki :
“Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları
sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz
çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve millî
birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle besleyerek geliştirmek
millî idealimizdir.”
1933

Sol el parmakları kullanılmadan sadece mızrap vuruşları ile yapılan çalışmalara boş
tel çalışmaları denir. Boş teller 0 (sıfır) rakamı ile gösterilir. Boş tel çalışmalarında alt - üst
mızrap vuruşlarının ses kuvvetine dikkat edilmelidir. Mızrap vuruşları doğru yapılırsa kuvvetli
ve temiz sesler elde edilir.

!

Ünitedeki etkinlikleri uygularken aşağıdaki uyarılara dikkat ederek çalışınız.
Alıştırmaları çalarken doğru oturuş ve tutuşa dikkat ediniz.
Boş tellerde mızrap çalışması yaparken mızrabın diğer tellere çarpmamasına özen
gösteriniz.
Bu çalışmalarda mızrabı rahat hareketlerle vurmaya ve müziğe karşı duyarlı olmaya
özen gösteriniz.
Mızrap vuruş yönlerini nota değerlerine uygun vurunuz.
Alıştırmaları çalışırken metronom kullanınız.
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1. Gerdaniye (Sol) Telinde Çalışmalar

Udun birinci teline gerdaniye teli denir. Bu tel sol notası ile gösterilir.

Sol
1. Etkinlik
Gerdaniye telini aşağıdaki ut fotoğrafı üzerinde göstererek nota adını yazınız.

2. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları nota değerlerine ve mızrap vuruşlarına uyarak çalışınız.

9.

10.

11.

3. Etkinlik
Öğrendiğiniz nota değerleri ve sus işaretleri ile gerdaniye telinde sekiz ölçülük bir
alıştırmayı mızrap vuruşlarıyla birlikte aşağıdaki dizeğe yazınız. Alıştırmayı çalınız.
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2. Neva (Re) Telinde Çalışmalar
Udun ikinci teline neva teli denir. Bu tel re notası ile gösterilir.

4. Etkinlik
Neva telini aşağıdaki ut fotoğrafı üzerinde göstererek nota adını yazınız.

5. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları nota değerlerine ve mızrap vuruşlarına uyarak çalışınız.

12.

13.

14.

6. Etkinlik
Aşağıda neva telinde yazılmış olan alıştırmanın ölçü sayısına göre ölçü çizgilerini
çiziniz. Mızrap vuruşlarını yazarak alıştırmayı çalınız.

15.

14

3. Dügâh (La) Telinde Çalışmalar
Udun üçüncü teline dügâh teli denir. Bu tel la notası ile gösterilir.

La
7. Etkinlik
Dügâh telini aşağıdaki ut fotoğrafı üzerinde göstererek nota adını yazınız.

8. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları nota değerlerine ve mızrap vuruşlarına uyarak çalışınız.

16.

17.

18.

9. Etkinlik
Aşağıdaki dizeğe dügâh telinde bir alıştırma yazınız ve mızrap vuruşlarını göstererek
çalınız.
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4. Hüseyni Aşiran (Mi) Telinde Çalışmalar
Udun dördüncü teline hüseyni aşiran teli denir. Bu tel mi notası ile gösterilir.

10. Etkinlik
Hüseyni aşiran telini aşağıdaki ut fotoğrafı üzerinde göstererek nota adını yazınız.

11. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları nota değerlerine ve mızrap vuruşlarına uyarak çalışınız.

19.

20.

21.

12. Etkinlik
Aşağıda hüseyni aşiran telinde yazılmış olan alıştırmayı ölçü sayısına göre nota
değerleri, sus işaretleri ve ölçü çizgileri ile tamamlayarak çalınız.

22.
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5. Kaba Buselik (Si) Telinde Çalışmalar
Udun beşinci teline kaba buselik teli denir. Bu tel si notası ile gösterilir.

13. Etkinlik
Kaba buselik telini aşağıdaki ut fotoğrafı üzerinde göstererek nota adını yazınız.

14. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları nota değerlerine ve mızrap vuruşlarına uyarak çalışınız.

23.

24.

25.

15. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmanın ölçü çizgilerini ölçü sayısına göre çiziniz. Mızrap vuruşlarını
yazarak çalınız.

26.

17

6. Kaba Geveşt (Fa Diyez) Telinde Çalışmalar

Udun altıncı teline kaba geveşt teli denir. Bu tel fa diyez notası ile gösterilir.

16. Etkinlik
Kaba geveşt telini aşağıdaki ut fotoğrafı üzerinde göstererek nota adını yazınız.

17. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları nota değerlerine ve mızrap vuruşlarına uyarak çalışınız.

27.

28.

29.
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18. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmanın ölçü sayısını yazıp mızrap vuruşlarına uyarak çalınız.

30.

19. Etkinlik
Aşağıda değişik nota değerleri ile verilen mızrap çalışmalarını bütün tellerde
uygulayınız.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki boş tellerde yazılmış olan alıştırmayı mızrap vuruşlarına uyarak çalınız.
Erdinç EMERCE

38.

2. Aşağıdaki ifadeleri çalgınızda uygulayabilme durumunuza göre ilgili bölümleri işaretleyiniz.

EVET
Gerdaniye telinde mızrabı kullanıyorum.
Neva telinde mızrabı kullanıyorum.
Dügâh telinde mızrabı kullanıyorum.
Hüseyni aşiran telinde mızrabı kullanıyorum.
Kaba buselik telinde mızrabı kullanıyorum.
Kaba geveşt telinde mızrabı kullanıyorum.
Boş tellerde değişik tartımlarla mızrap vuruşlarını yapıyorum.
Verilen etütlerde sus işaretlerini ve nota değerlerini kullanıyorum.
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KISMEN

HAYIR

3. Mızrap vuruşlarını yaparken kolay çalabildiğiniz veya zorlandığınız teller hangileridir?
Yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Atatürk diyor ki:
“Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir.
Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen
medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima yoksun kalacaklardır.”
1936
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III. ÜNİTE

. POZİSYON VE ANA KOLONLAR

Hazırlık Çalışmaları
Çalgıda pozisyon kullanımının gerekliliğini araştırınız.

Udun klavyesini dikey olarak kestiği düşünülen hayalî çizgilere kolon denir. Kolonlar
ana ve yan kolon olmak üzere ikiye ayrılır. Naturel seslerin bulunduğu kolonlara ana kolon,
diğer seslerin bulunduğu kolonlara da yan kolon denir. Kolonlar Romen rakamı ile gösterilir.
Ut çalarken öğrenilecek ilk pozisyon I. pozisyondur. Küçük eşiğin yanındaki kolona
1.parmak basılır ve diğer parmaklar sırasıyla klavye üzerine yerleştirilir. Bu el konumuna
I.pozisyon denir.
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1. I . Pozisyonda Ana Kolonda Yer Alan Perdeler

Utta kullanılan ilk pozisyon I. pozisyondur ve birinci ana kolondan başlar.

1. Etkinlik
I.pozisyonda ana kolonda yer alan seslerin yerlerini ve tellerin Türk müziğindeki
adlarını ilgili yerlere yazınız.

……
……
……
……
……
……

2. Gerdaniye (Sol) Telinde Parmak Baskıları

Gerdaniye telinde I. pozisyonda parmaklar yerleştirildiğinde, sırasıyla sol diyez (nim
şehnaz) , la (muhayyer) , la diyez (sünbüle) ve si (tiz buselik) sesleri elde edilir.
1

2

3

sol diyez
la
la diyez
(nim şehnaz) (muhayyer) (sünbüle)

4
si
(tiz buselik)

2. Etkinlik
Gerdaniye telinde I. pozisyonda yer alan sesleri dizek üzerinde nota ile göstererek
çalınız.
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3. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları parmak numaralarına ve nota değerlerine uyarak çalışınız.

!

Etkinliklerdeki parmak baskılarını yaparken;
Klavyeye parmak uçlarıyla basmaya özen gösteriniz.
Sol el avuç içinin çökük olarak tutulmasına dikkat ediniz.
Gerdaniye telinde mızrap vuruşlarını büyük kafese yakın yerden yapınız.
Değiştirici işaretleri çalarken parmak yerlerinin doğru olmasına dikkat ediniz.

39.

40.

41.

42.

43.
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4. Etkinlik
Aşağıdaki kromatik diziyi çalışınız.

44.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
1. Gerdaniye telinde çaldığınız alıştırmalarda parmak baskılarını yaparken rahat

uyguladığınız veya zorlandığınız bölümler hangileri oldu? Bunları yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Gerdaniye telinde öğrendiğiniz parmak baskılarınızı sayfa 33’teki dereceli puanlama
anahtarında değerlendiriniz.

3. Neva (Re) Telinde Parmak Baskıları

Neva telinde I.pozisyonda parmaklar yerleştirildiğinde sırasıyla re diyez (nim hisar) ,
mi (hüseyni) , fa (acem) ve fa diyez (mahur) sesleri elde edilir.

1
re diyez
(nim hisar)

2

3

mi
(hüseyni)

fa
(acem)

4
fa diyez
(mahur)

5. Etkinlik
Neva telinde I. pozisyonda yer alan sesleri dizek üzerinde göstererek çalınız.
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6. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları parmak numaralarına ve nota değerlerine uyarak çalışınız.

45.

46.

47.

48.

7. Etkinlik
Aşağıdaki kromatik diziyi çalışınız.

49.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
1. Neva telinde seslendirdiğiniz alıştırmaların sizde bıraktığı etkiyi anlatınız.
2. Neva telinde öğrendiklerinizi sayfa 33’teki dereceli puanlama anahtarında
değerlendiriniz.
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4. Dügâh (La) Telinde Parmak Baskıları

Dügâh telinde I.pozisyonda parmaklar yerleştirildiğinde sırasıyla la diyez (kürdi) , si
(buselik) , do (çargâh) ve do diyez (hicaz) sesleri elde edilir.
1

la diyez
(kürdi)

2

3

si
(buselik)

do
(çargâh)

4

do diyez
(hicaz)

8. Etkinlik
Dügâh telinde I . pozisyonda yer alan sesleri dizek üzerinde göstererek çalınız.

9. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları parmak numaralarına ve nota değerlerine uyarak çalışınız.

50.

51.

52.

53.
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10. Etkinlik
Aşağıdaki kromatik diziyi çalışınız.

54.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
1.Dügâh telinde çaldığınız alıştırmalarda parmak numaralarını uygularken
zorlandığınız bölümleri yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Dügâh telinde öğrendiklerinizi sayfa 33’teki dereceli puanlama anahtarında
değerlendiriniz.

5. Hüseyni Aşiran (Mi) Telinde Parmak Baskıları

Hüseyni aşiran telinde I. pozisyonda parmaklar yerleştirildiğinde sırasıyla fa (acem
aşiran) , fa diyez (geveşt) , sol (rast) ve sol diyez (zirgüle) sesleri elde edilir.
1

2

fa
fa diyez
(acemaşiran) (geveşt)

3

4

sol
(rast)

sol diyez
(zirgüle)

11. Etkinlik
Hüseyni aşiran telindeki I. pozisyonda yer alan sesleri dizek üzerinde göstererek
çalınız.
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12. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları parmak numaralarına ve nota değerlerine uyarak çalışınız.

55.

56.

57.

58.

13. Etkinlik
Aşağıdaki kromatik diziyi parmak baskılarını doğru uygulayarak çalışınız.

59.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
1. Hüseyni aşiran telinde çaldığınız alıştırmalarda rahat uyguladığınız veya
zorlandığınız bölümler hangileri oldu? Yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Hüseyni aşiran telinde öğrendiklerinizi sayfa 33’teki dereceli puanlama anahtarında
değerlendiriniz.
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6. Kaba Buselik (Si) Telinde Parmak Baskıları

Kaba buselik telinde I.pozisyonda parmaklar yerleştirildiğinde sırasıyla

do (kaba

çargâh) , do diyez (kaba hicaz) , re (yegâh) ve re diyez (kaba hisar) sesleri elde
edilir.
1

2

3

do

do diyez

re

(kaba çargâh) (kaba hicaz)

(yegâh)

4
re diyez
(kaba hisar)

14. Etkinlik
Kaba buselik telinde I. pozisyonda yer alan sesleri dizek üzerinde göstererek
çalınız .

15. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları parmak numaralarına ve nota değerlerine uyarak çalışınız.

60.

61.

62.

30

16. Etkinlik
Aşağıdaki kromatik diziyi çalışınız.

63.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
1. Kaba buselik telinde çaldığınız alıştırmalarda hangi bölümlerde zorlandınız?

Nedenini yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Kaba buselik telinde öğrendiklerinizi sayfa 34’teki dereceli puanlama anahtarında
değerlendiriniz.

7. Kaba Geveşt (Fa Diyez) Telinde Parmak Baskıları

Kaba geveşt telinde I. pozisyonda parmaklar yerleştirildiğinde sırasıyla sol (kaba
rast), sol diyez (kaba zirgüle) , la (kaba dügâh) ve la diyez (kaba dik kürdi) sesleri
elde edilir. Bu tel bam teli olarak da adlandırılır.
1

2

3

4

sol
sol diyez
la
la diyez
(kaba rast) (kaba zirgüle) (kaba dügâh)(kaba dik kürdi)

17. Etkinlik
Kaba geveşt telinde I. pozisyonda yer alan sesleri dizek üzerinde göstererek
çalınız.
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18. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmaları parmak numaralarına ve nota değerlerine uyarak çalışınız .

64.

65.

66.

19. Etkinlik
Aşağıdaki kromatik diziyi çalışınız.

67.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
1. Kaba geveşt telinde çaldığınız alıştırmalarla diğer tellerdeki alıştırmaları
karşılaştırarak zorlandığınız bölümleri belirleyiniz. Nedenlerini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Kaba geveşt telinde öğrendiklerinizi sayfa 34’teki dereceli puanlama anahtarında
değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Aşağıdaki “Dereceli Puanlama Anahtarı”nı doldurunuz.

I. POZİSYON VE ANA KOLONLARA İLİŞKİN DERECELİ PUANLAMAANAHTARI
İyi
(2)

Çok iyi
(3)

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
Gerdaniye
nota karıştırılmakta
telinde parmak ve parmak baskıları
baskısı
zayıf yapılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
notanın bazıları
karıştırılmakta ve
parmak baskılarında
bazen zayıf ses
çıkarılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda
notalar ve parmak
baskıları yerinde
yapılmakta, temiz ve
kuvvetli ses elde
edilmektedir.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
Neva telinde
nota karıştırılmakta
parmak baskısı ve parmak baskıları
zayıf yapılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
notanın bazıları
karıştırılmakta ve
parmak baskılarında
bazen zayıf ses
çıkarılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda notalar
ve parmak baskıları
yerinde yapılmakta,
temiz ve kuvvetli ses
elde edilmektedir.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
Dügâh telinde nota karıştırılmakta
parmak baskısı ve parmak baskıları
zayıf yapılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
notanın bazıları
karıştırılmakta ve
parmak baskılarında
bazen zayıf ses
çıkarılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda notalar
ve parmak baskıları
yerinde yapılmakta,
temiz ve kuvvetli ses
elde edilmektedir.

Bu telde çalınan
Hüseyni aşiran alıştırmalarda dört
telinde parmak nota karıştırılmakta
baskısı
ve parmak baskıları
zayıf yapılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
notanın bazıları
karıştırılmakta ve
parmak baskılarında
bazen zayıf ses
çıkarılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda notalar
ve parmak baskıları
yerinde yapılmakta ,
temiz ve kuvvetli ses
elde edilmektedir.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
Kaba buselik
nota karıştırılmakta
telinde parmak
ve parmak baskıları
baskısı
zayıf yapılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
notanın bazıları
karıştırılmakta ve
parmak baskılarında
bazen zayıf ses
çıkarılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda notalar
ve parmak baskıları
yerinde yapılmakta ,
temiz ve kuvvetli ses
elde edilmektedir.

Puanlama
Ö
ğr
et
m
en

Geliştirilebilir
(1)

Öğ
re
nc
i

Ölçütler

Toplam Puan : ....... .......
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re
Öğ

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
Kaba geveşt
nota karıştırılmakta
telinde parmak ve parmak baskıları
baskısı
zayıf yapılmaktadır.

Bütün tellerde
mızrabını rahat
hareket
ettirememektedir.

Mızrabını
kullanma

I. pozisyonda yer
alan nota yerleri ve
ana kolonda
adları çoğunlukla
yer alan nota
karıştırılmakta ve
yerlerini tanıma temiz ses
ve çalma
üretilememektedir.

I. Pozisyonda

Bu telde çalınan
alıştırmalarda dört
notanın bazıları
karıştırılmakta ve
parmak baskılarında
bazen zayıf ses
çıkarılmaktadır.

Bu telde çalınan
alıştırmalarda notalar
ve parmak baskıları
yerinde yapılmakta ,
temiz ve kuvvetli ses
elde edilmektedir.

Bazı tellerde
mızrabını rahat
yapmakta bazen
diğer tellerle
karıştırmaktadır.

Bütün tellerde
mızrabını rahat
hareket ettirmekte ve
mızrap vuruşlarını
büyük kafese yakın
yerden yapmaktadır.

I. pozisyonda yer alan
nota yerleri ve adları
bazen karıştırılmakta
ve ses değiştirici
işaret alan notalar
temiz
çalınmamaktadır.

I. pozisyonda ana
kolonda yer alan nota
yerlerinin klavyedeki
yerleri ve adları tam
olarak bilinmekte,
temiz ve kuvvetli ses
üretilmektedir.

Öğ
re
tm
en

Puanlama
i

Çok iyi
(3)

İyi
(2)

nc

Geliştirilebilir
(1)

Ölçütler

Toplam Puan: ...... .......
Öğretmen Geri Bildirimi

Öğrenci Yorumu

Not: Yukarıdaki ölçütler doğrultusunda kendi performansınızı dikkate alarak düzeyinizi “geliştirilebilir, iyi
ve çok iyi” olma durumuna göre belirleyiniz. Performansınızın zayıf bulduğunuz yönlerini geliştirmek için
yapacaklarınızı planlarken güçlü bulduğunuz yönlerini de daha ileri bir düzeye götürmek için çalışmalar
yapabilirsiniz.
Dereceli puanlama anahtarından elde ettiğiniz toplam puanınızı yüzlük puan sistemine
dönüştürürken basit bir orantıdan yararlanabilirsiniz. Bu puanlama anahtarından alınabilecek en yüksek
puan 12, en düşük puan 3’tür. Örneğin 12 puan üzerinden 9 puan alan bir öğrencinin yüzlük puan
üzerinden alacağı puan (9x100/12) 75'tir.
(Daha sonra puanlama anahtarındaki her bir ölçüte ile anahtarın tamamına sizin verdiğiniz ve
öğretmeninizin vermiş olduğu puanları karşılaştırabilirsiniz.)
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IV. ÜNİTE

DÖRT TELDE MELODİK ÇALIŞMALAR

Hazırlık Çalışmaları
1. Ut çalarken yapılan melodik çalışmaların önemini söyleyiniz.
2. Atatürk’ün güzel sanatlar hakkındaki düşüncelerini ve sözlerini araştırarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atatürk diyor ki :
“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu
yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bir
ulusun yeni değişikliğine ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir...”
1934

Türk müziği icrasında teknik anlamda gelişmeler sağlanabilmesi için melodik
çalışmaların büyük önemi vardır. Türk müziği eserleri çalmanın alt yapısı bu süreçte
oluşturulur. Bunun yanında müzik estetiği ve bilincinin oluşması için öncelikle sabır,
disiplin, motivasyon ve sorumluluğun geliştirilmesi ve müziğe karşı duyarlı olunması
gerekir.

1. Gerdaniye ve Neva Tellerinde Melodik Çalışmalar
1. Etkinlik
Aşağıdaki gerdaniye ve neva tellerindeki alıştırmaları çalınız.

!

Çalmaya başlamadan önce alıştırmaların bonasını yapınız.
Mızrap vuruşlarına ve parmak numaralarına dikkat ediniz.

68.

35

Erdinç EMERCE

69.

Erdinç EMERCE

70.

36

71.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Gerdaniye ve neva telindeki ezgilerin bonasını yaparken ;

Zorlandım çünkü, ......................................... Zorlanmadım çünkü, ....................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................

2. Etkinlik
Aşağıdaki dügâh ve hüseyni aşiran tellerindeki alıştırmaları çalınız.

Erdinç EMERCE

72.

37

73.

Erdinç EMERCE

74.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Verilen alıştırmaları hangi metronom hızında rahat çalabildiğinizi yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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2. Gerdaniye, Neva, Dügâh, Hüseyni Aşiran Tellerinde
Melodik Çalışmalar

3. Etkinlik
Aşağıdaki uyarıları dikkate alarak melodik ezgileri çalınız.

!

Naturel sesleri basarken temiz ses üretmeye dikkat ediniz.
Mızrap vuruşlarını doğru ve kontrollü çalışınız.
Mızrap vuruşlarında mızrabın telden fazla uzaklaşmamasına dikkat ediniz.
Dört telde çalınan alıştırma ve melodik ezgilerin tel geçişlerinde mızrap vuruşlarına
dikkat ediniz.
Erdinç EMERCE

75.

39

Erdinç EMERCE

76.

Erdinç EMERCE

77.

40

4. Etkinlik
Dört telde on altılık nota değerleri ile yazılmış olan alıştırmaları metronom kullanarak
çalınız.
Erdinç EMERCE

78.

Erdinç EMERCE

79.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Çaldığım melodik ezgiler ve alıştırmalarda zorlanma nedenlerim: ...................

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ATATÜRK VE SANAT ANLAYIŞI

“Sanat güzelliğin ifadesidir... Bu ifade söz ile olursa
şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık,
yontma, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa
mimarlık olur.” diyen büyük

Atatürk ulusal

kültürümüzün kilometre taşı olan sanata ve sanatçıya
değer vermiş; konuşmalarında ve uygulamalarında Türk ulusunun ve Türk sanatının
halkın yaşamındaki önemine işaret etmiştir.
Atatürk, Türk ulusunun yaptığı ve yapacağı bütün yenilik ve değişikliklerin temelinin
ulusal kültüre dayanması gerektiğini her fırsatta vurgulamıştır. O benzersiz ileri
görüşlülüğü ile ulusal olmayanın evrensel olamayacağını görmüş, Türk kültür ve sanatının
çağdaş uygarlık seviyesine ancak kendi kimliğindeki birikimlerden yararlanarak
çıkabileceğini anlatmıştır. Sanatta ve kültürde köklü bir geçmişe sahip olan Türk ulusunun
bilimde ve sanatta ileri bir seviyeye ulaşması onun en büyük ideali olmuştur. Nitekim o,
yapılacak hiçbir yeniliğin halktan kopuk olmaması, bütün yeniliklerin halkla bütünleşmesi
gerektiğini belirterek “Ulusal, ince duyguları düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri,
söyleyişleri toplamak, onları bir an önce, modern müzik kurallarına göre işlemek gerektir.
Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip evrensel müzikte yerini alabilir.” sözleriyle
sanat eğitiminin önemine işaret etmiştir.
Büyük Önder, bütün memleket meselelerinde kültür ve sanat varlığımızın da köklü
geçmişimizden beslenerek eğitim yoluyla dünya ölçüsünde yeniliklere ve başarılara imza
atacağına inanmış, her konuda olduğu gibi bu konuda da gençlere güvenmiştir. “ Türkiye
Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” sözleri onun sanata ve sanatçıya verdiği değerin en
açık göstergesidir.
Filiz ERDOĞAN KARADAĞ
(Bu kitap için yazılmıştır.)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. Aşağıdaki “Dereceli Puanlama Anahtarı”nı doldurunuz.
DÖRT TELDE MELODİK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Otururken arkaya
yaslanılmamakta,
sol el baş parmağı
klavye üstüne
çıkarılmaktadır.

Ut sağ omuz, sağ
dirsek ve sağ diz
üçgeni içerisinde
oturtulmakta ve
udun göğsü yere
doksan derece dik
tutulmaktadır.

Mızrap avuç içinde
tutulmakta, mızrap
Mızrap tutuşu
vuruşları
ve
karıştırılmaktadır.
vuruşları

Mızrap ucu ile teller
arasında kırkbeş
derecelik açı
bulunmakta, mızrap
vuruşlarının
bazılarında hata
yapılmaktadır.

Mızrap baş parmak
ve işaret
parmağının ucu ile
avuç içinde
tutulmakta, mızrap
vuruşları yazıldığı
gibi çalınmaktadır.

Nota okuma
ve ritm

Nota adı yanlış
söylenilmekte, nota
değerleri eksik
vurulmaktadır.

Nota adları ve
değerlerinin
bazılarında yanlışlık
yapılmaktadır.

Nota adları doğru
söylenmekte ve
nota değerleri tam
vurulmaktadır.

Ses
üretme

Sesler zayıf
ve doğru ses
üretilememektedir.

Sesler temiz
ancak zayıf
çıkarılmaktadır.

Kuvvetli ve
temiz ses
üretilmektedir.

Çalmada
bütünlük

Alıştırmalardaki
müzik cümleleri
birbirinden
koparılarak
çalınmaktadır.

Alıştırmalar akıcı
biçimde ancak ağır
çalınmaktadır.

Alıştırmalar
başından sonuna
kadar akıcı bir
biçimde ve
temposunda
çalınmaktadır.

Toplam Puan: .....
Öğretmen Geri Bildirimi

Öğrenci Yorumu

m
et
ğr

Öğ

Otururken uda
yaslanılmakta, iki
ayak yere
Doğru oturuş basmaktadır.
ve tutuş

en

Puanlama

Ö

Çok İyi
(3)

İyi
(2)

re
nc
i

Geliştirilebilir
(1)

Ölçütler

.....

Not: Dereceli puanlama anahtarından elde ettiğiniz toplam puanınızı yüzlük puan sistemine
dönüştürürken basit bir orantıdan yararlanabilirsiniz. Bu puanlama anahtarından alınabilecek en yüksek
puan 15, en düşük puan 3’tür. Örneğin, 15 puan üzerinden 12 puan alan bir öğrencinin yüzlük puan
üzerinden alacağı puan (12x100/15) 80’dir.
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2. Aşağıdaki ezgiyi deşifre ederek çalınız.

80.

3. Bu ünitedeki çalışmalarda neler öğrendiniz? Yazınız.
...………...…………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………........
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
………...………………………………………………………………………….....……………………
………………………………………………………………………………………………………........
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
………...………………………………………………………………………...…..……………………
………………………………………………………………………………………………………........
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ÖĞRENME ALANI:
TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI
ÜNİTELER

MAKAM BİLGİSİ
USUL BİLGİSİ
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V. ÜNİTE

MAKAM BİLGİSİ

Hazırlık Çalışmaları
1. Türk müziğindeki makam adları ve makam yapıları hakkında çeşitli kaynaklardan
araştırma yaparak bilgilerinizi öğretmeninizle paylaşınız.
2. Türk müziği perde adlarını ve işaretlerini çeşitli kaynaklardan araştırınız ve
öğretmeninizle paylaşınız.
Batı müziğinde sekiz sesin art arda sıralanmasına dizi denir. Türk müziğinde ise diziler
farklı şekillerde işlenirler ve bu diziler makamları oluşturur.
Bu ünitede makamları, çeşitlerini ve özelliklerini öğreneceğiz.

1. Türk Müziğinde Makam

Türk müziğinde kullanılan dörtlü ve beşlilerden meydana gelen dizilerin belirli kurallara
göre işlenmesiyle makamlar oluşur. Dizileri oluşturan seslerin her birinin belirleyici
özellikleri vardır. Durak (karar), güçlü, tiz durak, yeden, asma karar perdeleri ve seyir
özellikleri makamın en önemli unsurlarıdır. Makamların çıkıcılık ve inicilik özelliklerine göre
seslerinde dolaşmaya seyir denir.
Türk müziğinde kullanılan makamlar yapılarına göre üçe ayrılmıştır:
Basit Makamlar: Bir tam dörtlü ve tam beşliden meydana gelen, güçlüsü tam dörtlü ve
tam beşlinin ek yerinde olan ve makamın bütün özelliklerini taşıyan sekiz sesli dizilere basit
makamlar denir. Türk müziğinde kullanılan on üç tane basit makam vardır.
Göçürülmüş (Ar. Şedd/şet) Makamlar: Türk müziğinde göçürmeler başka bir makam
grubunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Makam dizisinin aralıkları bozulmadan karar
perdesinin başka bir perde üzerine göçürülmesiyle şet makamlar oluşur. Türk müziğinde
başka perdelere göçürülmüş altı tane makam vardır ve bunlar göçürüldükleri perdelere göre
isimlendirilmiştir.
Bileşik (Ar. Mürekkeb/mürekkep) Makamlar: Değişik dörtlü ve beşlilerin birbirine
geçkisinden ve bu geçkilerin özel kalıplar hâline gelmesinden bileşik makamlar oluşmuştur.
Yapı bakımından genellikle basit makamların kurallarına uymaz. Örneğin güçlüsü her zaman
dizinin dördüncü veya beşinci sesi olmaz. Bileşik makamlar sekiz perde üzerine kurulmuştur.
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1. Etkinlik
Aşağıda yapılarına göre makamlara birer örnek gösterilmiştir. Siz de dörder örnek
veriniz.

Basit Makamlar: Çargâh, ................., ...................., ...................., ......................,
Şet Makamlar: Nihavent, .............., .............., .............., ...............,
Bileşik Makamlar: Segâh, ....................., ..................., .................., ...................,

2. Türk Müziğinde Kullanılan Aralıklar ve Değiştirici İşaretler

Türk müziği makam dizilerinde kullanılan aralıkları ve değiştirici işaretleri aşağıdaki
tablodan inceleyiniz.

DİYEZ

BEMOL

RUMUZ

İSİM

KOMA DEĞERİ

KOMA

1

F

BAKİYE

4

B

KÜÇÜK
MÜCENNEP

5

S

8

K

TANİNİ

9

T

ARTIK İKİLİ

12-13

(Ar. Mücenneb)

BÜYÜK
MÜCENNEP
(Ar. Mücenneb)

_

_

A12- A13

Türk müziğinde tam ses aralığı dokuz eşit parçaya bölünmüştür. Bu parçaların her
birine koma adı verilir ve bu komalar değerlerine göre isim alır.
do

re

mi

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Koma
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2. Etkinlik
Si ve mi küçük mücennep bemolünü dizek üzerinde gösteriniz.

3. Etkinlik
Fa ve do bakiye diyezini dizek üzerinde gösteriniz.

4. Etkinlik
Aşağıda verilen değiştirici işaretlerin adlarını, koma değerlerini ve rumuzlarını yazınız.

Değiştirici İşaretler

Adı

Koma Değeri
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Rumuzu

3. Türk Müziğinde Kullanılan Perdeler

Türk müziğinde kullanılan seslere perde denir ve perdeler ses yüksekliklerine göre
farklı adlar alır. Bu perdeleri aşağıdaki tablodan inceleyiniz.

.
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.

5. Etkinlik
Aşağıda adları yazılmış olan perdeleri dizek üzerinde gösteriniz.

kürdi

mahur

acemaşiran

buselik

hicaz

6. Etkinlik
Aşağıdaki notaların perde adlarını noktalı yerlere yazınız.

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

4. Türk Müziğinde Basit Makamlar

7. Etkinlik
Aşağıdaki makamlardan basit makamları işaretleyiniz.

Çargâh

Eviç

Buselik

Saba

Kürdi

Hisar buselik

Rast

Irak

Uşşak

Bestenigâr

Hüseyni

Nikriz

Neva

Neveser

Hicaz

Şehnaz

Hümayun

Hüzzam

Uzzal

Segâh

Karcığar

Evcara

Zirgüleli hicaz

Nihavent

Basit suzinak
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5. Türk Müziğinde Basit Makamları Oluşturan
Dörtlü ve Beşliler

8. Etkinlik
Basit makamları oluşturan dörtlü ve beşlileri inceleyiniz.

Çargâh Dörtlüsü

Çargâh Beşlisi

Buselik Dörtlüsü

Buselik Beşlisi

Kürdi Dörtlüsü

Kürdi Beşlisi

Rast Dörtlüsü

Rast Beşlisi

Uşşak Dörtlüsü

Hüseyni Beşlisi

Hicaz Dörtlüsü

Hicaz Beşlisi

Hicaz dörtlüsünün ikinci aralığı artık aralık olup on iki komaya denk gelmekte ve A12
sembolü ile gösterilmektedir.
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9. Etkinlik
Aşağıdaki rumuzların ait oldukları dörtlü ve beşlilerin adlarını noktalı yerlere yazınız.

KST

............................................

TBTT

............................................

SAS

............................................

TKST

............................................

TTBT

............................................

BTT

............................................

TBT

............................................

SAST

............................................

BTTT

............................................

TTB

............................................

KSTT

............................................

TKS

............................................

10. Etkinlik
Aşağıdaki dörtlü ve beşlileri yazarak rumuzlarını gösteriniz.

Çargâh Dörtlüsü

Çargâh Beşlisi

Buselik Dörtlüsü

Buselik Beşlisi
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Kürdi Dörtlüsü

Kürdi Beşlisi

Hicaz Dörtlüsü

Hicaz Beşlisi

11. Etkinlik
Aşağıda verilen dörtlü ve beşlileri birbirine ekleyerek dizileri oluşturunuz ve rumuzlarını
yazınız.

Çargâh Beşlisi - Çargâh Dörtlüsü

Buselik Beşlisi - Kürdi Dörtlüsü

Kürdi Dörtlüsü - Buselik Beşlisi

Hicaz Dörtlüsü - Buselik Beşlisi
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Çargâh Makamı: Basit bir makamdır. Yerinde çargâh beşlisine, rast perdesinde
çargâh dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelmiştir. Donanıma hiçbir şey yazılmaz.
Dizinin; durağı, güçlüsü, tiz durağı, yedeni, seyri tablodaki gibidir.
Durağı

Güçlüsü

Çargâh veya

Rast veya

Çargâh veya

Kaba Buselik

Çıkıcı

Kaba Çargâh

Gerdaniye

Tiz Çargâh

veya Buselik

Çıkıcı-İnici

(do)

Tiz Durağı

(sol)

Yedeni

(do)

Seyri

(si)

12. Etkinlik
Çargâh makamını oluşturan beşli ve dörtlünün adlarını ve rumuzlarını yazarak diziyi
çalınız.

81.

Acemaşiran Makamı: Çargâh makamının acemaşiran (fa) perdesine göçürülmüş
şeklidir. Bu makam şet makamdır. Donanıma si için küçük mücennep bemolü yazılır.

Dizinin; durağı, güçlüsü, tiz durağı, yedeni, seyri tablodaki gibidir.
Durağı
Acemaşiran
(fa)

Güçlüsü
1. derece Acem
(fa)

Tiz Durağı
Acem
(fa)

Yedeni
Hüseyni Aşiran
(mi)

2. Derece Çargâh
(do)

13. Etkinlik
Aşağıda verilen acemaşiran makam dizisini çalınız.

82.
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Seyri
İnici

Buselik Makamı: Basit bir makamdır. Yerinde buselik beşlisine, hüseyni perdesinde
kürdi dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelmiştir. Donanıma hiçbir şey yazılmaz.
Dizinin; durağı, güçlüsü, tiz durağı, yedeni, seyri tablodaki gibidir.
Durağı
Dügâh
(la)

Güçlüsü
Hüseyni
(mi)

Tiz Durağı

Yedeni

Seyri

Muhayyer

Nim Zirgüle

Çıkıcı

(sol diyez)

Çıkıcı- İnici

(la)

14. Etkinlik
Aşağıda rumuzları yazılmış olan buselik makamı dizisinin notalarını yazarak diziyi
çalınız.

83.

!

Makam dizilerini çalarken doğru parmak baskıları yaparak temiz ve kuvvetli ses
üretiniz.
Kürdi makamı: Basit bir makamdır. Yerinde kürdi dörtlüsüne, neva perdesinde buselik
beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiştir. Donanıma si için küçük mücennep

bemolü yazılır.

Dizinin; durağı, güçlüsü, tiz durağı, yedeni, seyri tablodaki gibidir.
Durağı

Güçlüsü

Tiz Durağı

Yedeni

Seyri

Dügâh

Neva

Muhayyer

Rast

Çıkıcı

(la)

(re)

(la)

15. Etkinlik
Aşağıda verilen kürdi makam dizisini çalınız.

84.
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(sol)

Çıkıcı-İnici

Nihavent makamı: Şet bir makam olup buselik makamının rast perdesine göçürülmüş
şeklidir. Donanıma si ve mi sesleri için küçük mücennep bemolü yazılır.
Dizinin; durağı, güçlüsü, tiz durağı, yedeni, seyri tablodaki gibidir.
Durağı

Güçlüsü

Rast

Neva

(sol)

(re)

Tiz Durağı
Gerdaniye
(sol)

Yedeni
Irak

Seyri
İnici-Çıkıcı

(fa diyez)

16. Etkinlik
Aşağıda verilen nihavent makam dizisini çalınız.

85.

Hicaz Makamı: Basit bir makam olan hicaz makamı genel kullanım şekliyle yerinde
hicaz dörtlüsüne neva perdesinde buselik beşlisi veya rast beşlisinin eklenmesiyle
meydana gelmiştir.

Donanıma si için bakiye bemolü, do için bakiye diyezi ,fa için

bakiye diyezi yazılır.
“Hümayun, uzzal, hicaz, zirgüleli hicaz” olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Birbirleriyle çok
büyük benzerlikler göstermesinden dolayı bunlara hicaz ailesi denmektedir.
Dizinin; durağı, güçlüsü, tiz durağı, yedeni, seyri tablodaki gibidir.
Durağı

Güçlüsü

Tiz Durağı

Yedeni

Dügâh

Neva

Muhayyer

Rast

İnici-Çıkıcı

(la)

(re)

(la)

(sol)

Çıkıcı

17. Etkinlik
Aşağıdaki hicaz dizisini inceleyerek çalınız.

86.
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Seyri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. Aşağıdaki makamlardan hangilerinin basit, şet ve bileşik makamlar olduğunu noktalı yerlere
yazınız.
Çargâh:

...…………………....

Sultaniyegâh: …………………………

Saba:

..………………….....

Mahur:

…………....……………

Kürdi:

………….……………

Acem:

……….....……………..

Hüseyni: …………….…………

Eviç:

………..……………….

Hüzzam: ………………………

Buselik:

…………..…………….

2. Aşağıdaki notalardan hangisi muhayyer perdesidir?
A)

B)

C)

D)

E)

3. Hüseyni aşiran, buselik, gerdaniye, nim hisar ve hicaz perdelerinin adlarını dizek altındaki
noktalı yerlere yazınız.

.............

.............

..............

..............

..............

4. Aşağıda dizek üzerinde gösterilmiş dörtlü ve beşlileri verilen adlarla eşleştirerek aralıklarını
hesaplayınız ve rumuzlarını yazınız.

Buselik dörtlüsü
Çargâh beşlisi
Kürdi dörtlüsü
Hüseyni beşlisi
Rast dörtlüsü
Hicaz beşlisi
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5. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( ) Çargâh makamının güçlüsü rast (sol) perdesidir.
( ) Acemaşiran makamının seyri çıkıcıdır.
( ) Buselik makamının tiz durağı muhayyer (la) perdesidir.
( ) Nihavent makamı bileşik makamdır.
( ) Kürdi makamının durağı dügâh (la), yedeni rast (sol) perdesidir.
( ) Hicaz makamı, hicaz beşlisi ve kürdi dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelir.
6. Aşağıdaki boşlukları makam özelliklerine göre doldurunuz.
a. Çargâh makam dizisinin rumuzları .................................., durağı .................., güçlüsü
......... , tiz durağı …........., yedeni ............ , seyri ................................, donanıma
…………………….
b. Acemaşiran makam dizisinin rumuzları ................................., durağı .................., güçlüsü
......... , tiz durağı ….........,

yedeni ............ , seyri ................................, donanıma

…………………….
c. Buselik makam dizisinin rumuzları ..................................., durağı ................... ,güçlüsü
......... , tiz durağı …........., yedeni ............ ,seyri ................................, donanıma
…………………….
d. Kürdi makam dizisinin rumuzları ..................................., durağı ..................., güçlüsü
................ , tiz durağı

…........., yedeni ............ , seyri ................................, donanıma

…………………….
e. Nihavent makam dizisinin rumuzları ................................, durağı ................... , güçlüsü
......... , tiz durağı ….........,

yedeni ............, seyri ................................, donanıma

…………………….
f. Hicaz makam dizisinin rumuzları ..................................., durağı .................. , güçlüsü
......... , tiz durağı .........., yedeni ............, seyri ................................, donanıma
…………………….

Atatürk diyor ki:
“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Milletin egemen
amaçlarının görüş noktası budur. Hepimiz ona uymak zorundayız.”
1925

58

VI. ÜNİTE

USUL BİLGİSİ

Hazırlık Çalışmaları
1.Türk müziğinde usul kavramının önemini anlatınız.
2.Türk müziğindeki usul çeşitleri hakkında araştırma yapınız.

Değişik birimlerdeki nota değerlerinin belli bir şekilde sıralanmasıyla meydana
gelen vuruş kalıplarına usul denir.
Usul içerisinde kuvvetli, yarı kuvvetli ve zayıf zaman bulunur. Bir usulün meydana
gelebilmesi için bir kuvvetli bir de zayıf zamana gerek vardır. Usuller en az iki zamanlıdır.
Usul eserin başında sol anahtarından sonra, üst üste konan iki rakam ile gösterilir.
Alttaki rakam birim zamanın ne olacağını, üstteki rakam ise ölçü içinde bu birim zamandan
kaç tane olacağını gösterir.

1. Türk Müziğinde Usul

Türk müziğinde usuller sağ eli sağ dize, sol eli sol dize vurmakla uygulanır ve
yapılan her bir vuruşa darp denir. Bu usuller yapılarına göre iki grupta incelenir:
Basit Usuller: İki zamanlı nim sofyan ve üç zamanlı semai usuller basit usullerdir.
Bileşik Usuller: Basit usullerin birbirine eklenmesinden meydana gelen usuller bileşik
usullerdir.

1. Etkinlik
Aşağıdaki usulleri yapılarına göre adlandırarak noktalı yerlere yazınız.

2
4
……………

6
8
……………

3
4

5
8

4
4

……………

……………

………….
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2. Nim Sofyan Usulü

İki zamanlı basit bir usuldür. Birinci zaman kuvvetli, ikinci zaman hafiftir. En çok
sirto, longa, marş ve oyun havalarında kullanılır.
düm

tek

2. Etkinlik
Aşağıdaki alıştırmalarda yer alan usullerin darplarını yazınız.

87.

Erdinç EMERCE

88.

3. Etkinlik
Aşağıdaki dizeğe nim sofyan usulünde sekiz ölçülük bir alıştırma yazınız ve usulünü
vurunuz.
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4. Etkinlik
Aşağıda verilen nim sofyan usulündeki eserlerin usulünü vurunuz ve çalınız .

89.

61

Kırk Yılda Bir Olsa Hatırlar Mısın
Nihavent Fantezi Şarkı

90.

62

3. Semai Usulü

Üç zamanlı basit bir usuldür. Birinci zaman kuvvetli, ikinci zaman yarı kuvvetli,
üçüncü zaman zayıftır. Şarkılarda, türkülerde, ilahilerde ve saz semailerinin dördüncü
hanelerinde kullanılır.
düm

tek

tek

5. Etkinlik
Aşağıdaki semai usulünde verilen alıştırmaların usulünü vurunuz ve çalınız.

Erdinç EMERCE

91.

Erdinç EMERCE

92.

6. Etkinlik
Aşağıdaki dizeğe semai usulünde sekiz ölçülük bir alıştırma yazınız ve usulünü
vurunuz.
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7. Etkinlik
Aşağıda verilen semai usulündeki eserlerin usulünü vurunuz ve çalınız.

.

93.

64

t

.

94.
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4. Sofyan Usulü

Dört zamanlı bileşik bir usuldür. İki nim sofyan usulünün birleşmesinden meydana
gelmiştir. Birinci zaman kuvvetli, ikinci zaman yarı kuvvetli, üçüncü zaman zayıftır.
Şarkılarda, türkülerde, ilahilerde, oyun havalarında kısacası her formda kullanılır.
düüm

te

ke
8. Etkinlik
Aşağıdaki sofyan usulünde verilen alıştırmaların usulünü vurunuz ve çalınız.

Erdinç EMERCE

95.

Erdinç EMERCE

96.

9. Etkinlik
Aşağıdaki dizeğe sofyan usulünde sekiz ölçülük bir alıştırma yazınız ve usulünü
vurunuz.
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10. Etkinlik
Aşağıda verilen sofyan usulündeki eserlerin usulünü vurunuz ve çalınız.

97.

67

98.

68

11. Etkinlik
Aşağıdaki usullere göre hecelerin darplarını çizgi üzerinde gösteriniz.

düm

düm

tek

tek
düüm

te

ke
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tek

ATATÜRK VE ÇOCUK

Atatürk, yaşamı boyunca tüm
sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun
“Çocuk!” diye seslenmiştir. Onun sözlüğünde çocuk, “sevgi” demekti. Onun çocuğu yoktu
ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Türk çocukları onun öz yavruları
gibiydi. Atatürk, çocukların riyakârlık bilmeden bütün istek ve arzularını içlerinden geldiği
gibi açıklamalarından çok hoşlanırdı. Son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla geçirmişti.
Ülkü, Atatürk’ün çocuk sevgisinin bir simgesi olmuştu. Atatürk, çocuğun önemini her
ortamda vurgulayarak çocuklara yönelik hizmetlerde rehberlik yapmayı sürdürmüştür. 17
Ekim 1922 yılında Bursa’da kendini karşılayan çocuklara: “Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak
olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre
çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” diye seslenmiştir.
Atatürk’ün çocuk sevgisi herkes tarafından bilinmektedir. O, bu sevgiyi Anadolu'nun
kimi yerlerinde çeşitli vesilelerle karşılaştığı kimsesiz çocukları manevi evlat edinerek ve
onları okutarak göstermiştir. Atatürk her fırsatta “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.”
diyerek çocukların, toplumların gelişimi için ne denli önemli olduğunu belirtmiştir.
Geleceğin çocukların elinde şekilleneceğini düşünen Atatürk, “23 Nisan” gününün
çocuk bayramı olarak kutlanmasına karar vermiş ve daha sonra bu bayramı çocuklara
armağan etmiştir. Bir ülkenin geleceğinin gençler olduğunu bilen Atatürk; “Sizler, yeni nesil
Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere
yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek
idealimize dinlenmeden, yorulmadan yürüyecektir.” sözleriyle gençliğe olan güven ve
inancını dile getirmiştir.
Filiz ERDOĞAN KARADAĞ
(Bu kitap için yazılmıştır.)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Türk müziği usulleri kaça ayrılır? Adlarını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Nim sofyan usulü kaç zamanlı bir usuldür?
A) 2 zamanlı

B) 3 zamanlı

C) 4 zamanlı

D) 5 zamanlı

E) 6 zamanlı

3. Semai usulünün ölçü sayısını ve darplarını usul çizgisi üzerinde gösteriniz.

4. Dört zamanlı sofyan usulü ........................................ birleşmesinden meydana gelir.

5. Aşağıdaki usulleri eşleştiriniz.
3 zamanlı

sofyan

basit

2 zamanlı

nim sofyan

bileşik

4 zamanlı

semai

basit

6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( ) Bileşik usuller basit usullerin birleşmesinden meydana gelir.
( ) Sofyan usulü basit bir usuldür.
( ) Semai usulü üç zamanlı bir usuldür.
( ) En küçük usül bir zamanlıdır.
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7. Aşağıdaki “Dereceli Puanlama Anahtarı” nı doldurunuz.
USUL BİLGİSİNE İLİŞKİN DERECELİ PUANLAMAANAHTARI

Geliştirilebilir
(1)

Ölçütler

Çok iyi
(3)

İyi
(2)

Puanlama
ci

en

ğr

Ö

Nim sofyan
usulündeki
eserlerin darpları
vurulup heceleri
okunurken
karıştırılmaktadır.

Nim sofyan
usulündeki eserlerin
bonası ve solfeji
yapılırken bazen
darplar ve notalar
karıştırılmaktadır.

Nim sofyan
usulündeki eserler
okunup çalınırken,
usul doğru
vurulmaktadır.

Semai usulündeki
eserlerin darpları
vurulup heceleri
okunurken
karıştırılmaktadır.

Semai usulündeki
eserlerin bonası ve
solfeji yapılırken
bazen darplar ve
notalar
karıştırılmaktadır.

Semai usulündeki
eserler okunup
çalınırken, usul
doğru
vurulmaktadır.

Sofyan usulündeki
eserlerin darpları
vurulup, heceleri
Sofyan Usulü okunurken
karıştırılmaktadır.

Sofyan usulündeki
eserlerin bonası ve
solfeji yapılırken
bazen darplar ve
notalar
karıştırılmaktadır.

Sofyan usulündeki
eserler okunup
çalınırken usul
doğru
vurulmaktadır.

Nim Sofyan
Usulü

Semai Usulü

en
m
et
ğr
Ö

Toplam Puan : ...... ......
Öğrenci Yorumu

Öğretmen Geri Bildirimi

Not: Dereceli puanlama anahtarından elde ettiğiniz toplam puanınızı yüzlük puan sistemine
dönüştürürken basit bir orantıdan yararlanabilirsiniz. Bu puanlama anahtarından alınabilecek en yüksek
puan 9, en düşük puan 3’tür. Örneğin, 9 puan üzerinden 6 puan alan bir öğrencinin yüzlük puan üzerinden
alacağı puan (6x100/9) 66’dır.
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ÖĞRENME ALANI:
TÜRK MÜZİĞİ UYGULAMASI
ÜNİTELER

I. POZİSYONDA ÇALINAN BAZI
MAKAMLARIN DİZİLERİ VE
EZGİSEL MAKAM TARİFLERİ

I. POZİSYONDA ÇALINAN BAZI
MAKAMLARIN UYGULAMALARI
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VII. ÜNİTE

I. POZİSYONDA ÇALINAN
BAZI MAKAMLARIN DİZİLERİ VE
EZGİSEL MAKAM TARİFLERİ

Hazırlık Çalışmaları
1. Makam dizilerinin oluşmasını sağlayan özellikleri söyleyiniz.
2. Öğrendiğiniz makamlara ait örnek eserler araştırınız ve dinleyiniz.

Dizilerin seyir özelliklerine göre yazılarak seslendirilen alıştırma ve etütler
makamların ezgisel tarifleridir. Makamsal ezgilerin iyi icra edilebilmesi için dizi ve makam
özelliklerinin bilinmesi gerekir.
Ayrıca çalınan makamlarla ilgili örnek eserler dinlenilmesi müzik estetiğinin ve
duyarlılığının gelişmesini sağlar.

1. Çargâh Makamı Dizisi ve Ezgisel Makam Tarifi

!

Kulağınızın makama alışması için konu ile ilgili eserler dinleyiniz.
Dizi seyirleri yapılırken doğru parmakla doğru perdelere basılmasına dikkat ediniz.

1. Etkinlik
Aşağıda verilen çargâh makam dizilerini çalınız.

99.

100.
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2. Etkinlik
Aşağıda verilen alıştırmayı çalınız.

101.

3. Etkinlik
Aşağıda verilen çargâh makamındaki makamsal etütleri çalınız.

Erdinç EMERCE
102.

75

Erdinç EMERCE
103.

Erdinç EMERCE
104.

76

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Çargâh makamında çaldığınız makamsal etütlerde öğrendiklerinizi yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Acemaşiran Makamı Dizisi ve Ezgisel Makam Tarifi

!

Dizideki ses değiştirici işaretlerin parmak baskılarını yaparken doğru perdelere
basmaya dikkat ediniz.

4. Etkinlik
Aşağıda verilen acemaşiran makam dizilerini çalınız.

105.

106.

5. Etkinlik
Aşağıda verilen alıştırmayı çalınız.

107.
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6. Etkinlik
Aşağıda verilen acemaşiran makamındaki makamsal etütleri çalınız.

Erdinç EMERCE
108.

Erdinç EMERCE

109.

78

Erdinç EMERCE
110.

Erdinç EMERCE

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Çaldığınız etüt ve eserlerin size neler kazandırdığını yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………......................................................................................................................................
......................................................................................................................................………
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3. Buselik Makamı Dizisi ve Ezgisel Makam Tarifi

7. Etkinlik
Aşağıda verilen buselik makam dizilerini çalınız.

111.

112.

8. Etkinlik
Aşağıda verilen alıştırmayı çalınız.

113.

9. Etkinlik
Aşağıda verilen buselik makamındaki makamsal etütleri çalınız.
Erdinç EMERCE

114.
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Erdinç EMERCE

115.

81

Erdinç EMERCE
116.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Etüt ve eserleri çalarken zorlanıyorum. Çünkü; ......................................................

…………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………….…….……
………………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………….……….……
…………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………...………………
…………….............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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4. Kürdi Makamı Dizisi ve Ezgisel Makam Tarifi
10. Etkinlik
Aşağıda verilen kürdi makam dizilerini çalınız.

117.

118.
11. Etkinlik
Aşağıda verilen alıştırmayı çalınız.

119.
12. Etkinlik
Aşağıda verilen kürdi makamındaki makamsal etütleri çalınız.

Erdinç EMERCE
120.

83

Erdinç EMERCE

121.

Erdinç EMERCE

122.

84

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Çaldığınız alıştırma ve makamsal etütlerde neleri yaparken zorlandınız? Yazınız.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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5.Nihavent Makamı Dizisi ve Ezgisel Makam Tarifi

13. Etkinlik
Aşağıda verilen nihavent makam dizilerini çalınız.

123.

124.

14. Etkinlik
Aşağıda verilen alıştırmayı çalınız.

125.

15. Etkinlik
Aşağıda verilen nihavent makamındaki makamsal etütleri çalınız.

Erdinç EMERCE

126.

86

Erdinç EMERCE
127.

87

Erdinç EMERCE
128.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Nihavent makamındaki etütlerde öğrendiklerim : ..................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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6. Hicaz Makamı Dizisi ve Ezgisel Makam Tarifi

16. Etkinlik
Aşağıda verilen hicaz makam dizilerini çalınız.

129.

130.

17. Etkinlik
Aşağıda verilen alıştırmaları çalınız.

131.

Erdinç EMERCE

132.

89

18. Etkinlik
Aşağıda verilen hicaz makamındaki makamsal etütleri çalınız.

Erdinç EMERCE

133.

90

Erdinç EMERCE

134.

91

Erdinç EMERCE

135.

?

Kendimi Değerlendiriyorum
Parmak baskılarını ..................................................................... etütlerde rahat
yapabiliyorum. ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................................ etütlerde zorlanıyorum.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. Aşağıdaki “Dereceli Puanlama Anahtarı”nı doldurunuz
I.POZİSYONDA ÇALINAN MAKAMLARIN DİZİLERİ VE EZGİSEL MAKAM
TARİFLERİNE İLİŞKİN DERECELİ PUANLAMAANAHTARI
Puanlama

Ölçütler

Geliştirilebilir
(1)

Çok iyi
(3)

İyi
(2)

Ö

Çargâh,
acemaşiran,
buselik, kürdi,
nihavent ve
hicaz makam
dizilerini
çalma

Makamlarda çeşitli
dizi çalışmaları
yapılırken
yanlışlıklar
yapılmakta ve hızlı
çalınamamaktadır.

Makam dizileri
çalınırken ara sıra
yanlış
çalınmaktadır.

Çargâh,
acemaşiran,
buselik, kürdi,
nihavent ve
hicaz
makamlarının
seyir
özellikleri

Çalınan etüt ve
eserlerde
Çaldığı etüt
ve
makamların
seyir
eserlerde makamların
özellikleri
ayırt
seyir özellikleri ayırt
edilememektedir.
edilememekte

Çalınan etüt ve
Çalınan etüt ve
eserlerde
eserlerde bazı
Çaldığı etüt ve seyir
eserlerde makamların
Çaldığı etüt
ve
seyir
makamların
bazı makamların seyir eserlerde makamların
özelliklerini
ayırt
özellikleri
ayırt
özelliklerini ayırt
seyir özelliklerini ayırt
edebilmektedir.
edilememektedir.
edilememekte
edebilmekte

Makamsal etütler
uygulanırken hata
yapılmaktadır.

Makamsal etütler
Makamsal etütler
uygulanırken nota
uygulanırken az
hata yapılmaktadır. okuma ve çalmada
hata
yapılmamaktadır.

Makam tarifleri
çalınırken mızrap,
nota okuma ve
parmak
baskılarında
çoğunlukla
yanlışlıklar
yapılmaktadır.

Makam tarifleri
çalınırken mızrap,
nota okuma ve
parmak
baskılarında bazen
yanlışlıklar
yapılmaktadır.

Makamsal
etütleri
uygulama

Makam
tariflerini
çalma

en

i

nc

e
ğr

tm

e
ğr

Ö

Makam dizileri
çalınırken değişik
tartımlarda hatasız
ve hızlı
çalınmaktadır.

Makam tarifleri
çalınırken herhangi
bir yanlışlık
yapılmamaktadır.

Toplam Puan: ...... ......
Öğretmen Geri Bildirimi

Öğrenci Yorumu

Not: Dereceli puanlama anahtarından elde ettiğiniz toplam puanınızı yüzlük puan sistemine
dönüştürürken basit bir orantıdan yararlanabilirsiniz. Bu puanlama anahtarından alınabilecek en yüksek
puan 12, en düşük puan 3’tür. Örneğin, 12 puan üzerinden 9 puan alan bir öğrencinin yüzlük puan
üzerinden alacağı puan (9x100/12) 75’tir.
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2. Bu ünitedeki etüt ve eserleri deşifre ederken;
En çok zorlandığım yerler:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.
En kolay yaptıklarım:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Öğrendiğiniz makamlara ait eserlerden seviyenize uygun olanları dinleyerek çalınız.

Atatürk diyor ki:
“ Gençler, vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine
bağlanmıştır.”
1919
“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm
arkamda kalmayacak.”
1923
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VIII. ÜNİTE

I. POZİSYONDA ÇALINAN
BAZI MAKAMLARIN UYGULAMALARI
Hazırlık Çalışmaları
Çaldığınız makamlarla ilgili eserler araştırınız ve bu eserleri dinleyiniz.

Bu ünite ile şimdiye kadar öğrenilen teknik çalışmaların makamsal etüt ve eserler
üzerinde uygulanması sağlanır. Çalmanın yanı sıra dinlemenin de önemli olduğu
düşünülerek Türk müziği eserlerinin dinlenmesi müzik estetiğini ve kulaktan eser çalma
becerisini geliştirir.

1. Çargâh Makamında Ut Alıştırmaları ve Örnek Eser
Uygulamaları
1. Etkinlik
Aşağıda verilen çargâh makamındaki alıştırmayı çalınız.

Erdinç EMERCE
136.
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2. Etkinlik
Aşağıda verilen çargâh makamındaki eseri çalınız.

!

Çargâh peşrevi, teknik açıdan sizi zorlayacak bir eser olduğundan küçük bölümler
hâlinde çalışarak çalınız.

Usulü: Sofyan
2

137.
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2. Acemaşiran Makamında Ut Alıştırmaları ve Örnek Eser
Uygulamaları

3. Etkinlik
Aşağıda verilen acemaşiran makamındaki alıştırmayı çalınız.

Erdinç EMERCE

138.

4. Etkinlik
Aşağıda verilen acemaşiran makamındaki eserleri çalınız.

Usulü: Sofyan

139.

97

.
Usulü: Semai

140.

Usulü: Sofyan
Müzik: Aydın ORAN

141.

98

Usulü: Sofyan

142.

99

3.Buselik Makamında Ut Alıştırmaları ve Örnek Eser
Uygulamaları

5. Etkinlik
Aşağıda verilen buselik makamındaki alıştırmayı çalınız.

Erdinç EMERCE
143.

100

6. Etkinlik
Aşağıda verilen buselik makamındaki eserleri çalınız.

Turgut ÇELİK

Usulü: Semai

144.

101

Usulü: Nim Sofyan

145.

102

146.

103

Usulü: Sofyan
NİKOLA

147.
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4. Kürdi Makamında Ut Alıştırmaları ve Örnek Eser
Uygulamaları

7. Etkinlik
Aşağıda verilen kürdi makamındaki alıştırmayı çalınız.

Erdinç EMERCE

148.

105

8. Etkinlik
Aşağıda verilen kürdi makamındaki eserleri çalınız.

.

Nim Sofyan

149.

106

mu
.

150.

107

!

.

Usulü: Semai.

151.

108

.

.
Usulü: Semai
Müzik:

152.

.

Ahmet YAMACI

Usulü: Nim Sofyan

153.
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5. Nihavent Makamında Ut Alıştırmaları ve Örnek Eser
Uygulamaları

9. Etkinlik
Aşağıda verilen nihavent makamındaki alıştırmayı çalınız.

Erdinç EMERCE

154.

110

10. Etkinlik
Aşağıda verilen nihavent makamındaki eserleri çalınız.

de
t
.

155.

111

t
.

: Semai

156.

112

t

: Nim Sofyan

157.

113

t
: Sofyan

158.

114

t

: Nim Sofyan

159.

115

6.Hicaz Makamında Ut Alıştırmaları ve Örnek Eser
Uygulamaları
11. Etkinlik
Aşağıda verilen hicaz makamındaki alıştırmayı çalınız.

Erdinç EMERCE

160.

116

12. Etkinlik
Aşağıda verilen hicaz makamındaki eserleri çalınız.

Usulü: Nim Sofyan

Müzik : Muzaffer İLKAR

161.

117

.

Söz : Enderuni Vasıf
Müzik: Dede Efendi

Usulü: Semai

162.

118

Günbegün Yaşanan O Hatırayı
Hicaz Şarkı

Usulü: Semai.

163.

119

Usulü: Sofyan

164.

120

Usulü: Nim Sofyan

165.

ödev
Çeşitli kaynaklardan I. pozisyonda çalınan makamlarla ilgili eserleri araştırarak
öğretmeninizle paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1.“I. Pozisyonda Çalınan Bazı Makamların Uygulamaları” ünitesindeki alıştırma ve eserleri çalarken
aşağıdaki puanlama anahtarını doldurunuz.

Ölçütler

Puan

Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular.
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri çalarken;
· mızrap vuruşlarını doğru yapar.
· mızrabını kuvvetli kullanır.
· temiz ses elde edecek şekilde parmak baskılarını uygular.
·
usullere uyar.
·
makamların seyir özelliklerini ayırt eder.
·
makam tariflerini çalgısında uygular.
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri;
·
Türk müziği tavrına uygun çalar.

4

Aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular.
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri çalarken;
· mızrap vuruşlarını doğru yapar.
· mızrabını kuvvetli kullanır.
· temiz ses elde edecek şekilde parmak baskılarını uygular.
·
usullere uyar.
·
makamların seyir özelliklerini ayırt eder.
·
makam tariflerini çalgısında uygular.
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri;
·
Türk müziği tavrına uygun çalar.

3

Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular.
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri çalarken;
· mızrap vuruşlarını doğru yapar.
· mızrabını kuvvetli kullanır.
· temiz ses elde edecek şekilde parmak baskılarını uygular.
· usullere uyar.
makamların seyir özelliklerini ayırt eder.
·
makam tariflerini çalgısında uygular.
·
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri;
·
Türk müziği tavrına uygun çalar.

2

Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular.
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri çalarken;
· mızrap vuruşlarını doğru yapar.
· mızrabını kuvvetli kullanır.
· temiz ses elde edecek şekilde parmak baskılarını uygular.
· usullere uyar.
· makamların seyir özelliklerini ayırt eder.
· makam tariflerini çalgısında uygular.
Öğrenci, bu ünitedeki alıştırma ve eserleri;
· Türk müziği tavrına uygun çalar.

1

Toplam Puan: ...... .......
Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2: 50 puana, 1: 25 puana denk düşer.
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2. Bu yıl içerisinde alıştırma, etüt ve eserlerle oluşturduğum Türk müziği repertuvarımdan
çaldığım örnekler :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ
A
akort
ara nağme

: Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılan ayar, düzen.
: Şarkı, türkü, köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde, güftenin iki kıtası arasına,
başına ya da sonuna gelebilen ve sözsüz çalınan bölüm.

B
bakiye

: Türk müziğinde kullanılan dört komalık ses aralığının adı.

bemol

: Türk müziğinde önüne geldiği notayı değeri kadar kalınlaştıran işaret.

bona

: Notaları sadece adları ve vuruşları ile okuma.

buselik

:Türk müziğinde basit bir makam ve aynı zamanda “si” perdesinin adı.

büyük
mücennep

: Türk müziğinde kullanılan sekiz komalık ses aralığının adı.

Ç
çargâh

:Türk müziğinde basit bir makam ve aynı zamanda “do” perdesinin adı.

D
darp

:Süre değerlerini okumak için elle yapılan düzenli hareket, vuruş.

deşifre

: Bir müzik eserini çözümlemek, anlamak.

diyez

: Önüne geldiği notayı değeri kadar incelten işaret.

donanım

: Dizek üzerindeki tonalite veya makama ait işaretler.

dügâh

:Türk müziğinde bileşik bir makam ve aynı zamanda “la” perdesinin adı.

G
gerdaniye

:Türk müziğinde bileşik bir makam ve aynı zamanda “sol” perdesinin adı.

göçürme

: Dizinin aralıklarını bozmadan başka bir ses üzerine aktarımı, transpoze.

H
hane

: Türk müziğinde saz eserlerinin bölümlerinden her biri.

hicaz

: Türk müziğinde basit bir makam ve beş komalık “do diyez” ya da dört komalık “re
bemol” perdesinin adı.

hüseyni

: Türk müziğinde basit bir makam ve aynı zamanda “mi” perdesinin adı.

İ
icra

: Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme.

icracı

: Bir eseri çalan veya söyleyen kimse.

K
klavye

: Utta perdelerin bulunduğu bölüm.

koma

: Türk müziğinde tam sesin bölündüğü dokuz eşit parçadan her birine verilen ad.

6
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ
kromatik

: Yarım seslerden oluşan ses dizisi.

küçük
mücennep

: Türk müziğinde kullanılan beş komalık ses aralığına verilen ad.

kürdi
M
makam

: Türk müziğinde basit bir makam ve aynı zamanda beş komalık “si bemol” ya da dört
komalık “la diyez” perdesinin adı.
: Kendine has perde ve aralıklardan meydana gelen,belli bir seyiri olan ve çeşitli ses
kalıplarının birleşmesiyle oluşan yapıdır.

melodik

: Ezgisel,ezgiye dayalı.

medhal

: Peşrev yerine kullanılan, bir nevi kısa peşrev sayılan iki kısımlı bir tür.

metronom

: Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini birim vuruşlarla gösteren alet.

N
neva

: Türk müziğinde basit bir makam ve aynı zamanda “re” perdesinin adı.

nihavent

: Türk müziğinde kullanılan şet (göçürülmüş) bir makam.

P
peşrev

: Türk müziğinde, fasılların giriş taksiminden sonra çalınan saz eseri.

R
rast

: Türk müziğinde basit bir makam ve aynı zamanda “sol” perdesinin adı.

repertuvar

: Dağarcık.

rumuz

: Simge, sembol.

T
tanini

: Türk müziğinde kullanılan dokuz komalık tam ses aralığının adı.

tartım

: Ritim.

terennüm

: Nakarat.

teslim

: Saz eserlerinin her hanesinin sonunda tekrarlanan bölüm.

U
usul

: Türk müziğinde çeşitli zamanların belli bir şekilde sıralanmasıyla meydana gelen,
belli kalıplar halindeki sayı veya vuruş gruplarıdır.

uşşak

: Türk müziğinde kullanılan basit makam.

Y
yeden

: 1. Dizinin yedinci sesi. 2. Bir ezgiyi karara götüren hazırlayıcı ses.
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