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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Geçmişi binlerce yıl öncesine kadar dayanan ve oldukça zengin bir birikimi olan Türk
müziği konusunda çok önemli çalışmalar yapılmakta birlikte, özellikle konunun eğitimi ile
ilgili yapılan çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. Çünkü Türk müziği, Batı müziği
karşısında hep geride kalmıştır.
Kendi alanımızla ilgili çok geç kalan adımlardan birini atma adına Anadolu Türk halk
müziğinin en yaygın sazlarından olan bağlamanın, çağa uygun ve sistemli bir şekilde
eğitiminin verilebilmesi için bu modülü hazırladık. Bu kitapçıkta konular basitten zora doğru
belirli bir özel sıra takip edilerek verilmiştir. Bu nedenle siz sevgili öğrencilerimize yararlı
olacağını umuyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda, uygun ortam sağlandığında, bağlamayı usûllere uyarak
çalabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Kaç çeşit tartım kalıbı vardır, araştırınız.



Kaç çeşit aksak usûl vardır, araştırınız.

1. USÛLLER


Usûl Sistemi: Usûl, ölçü yerine kullanılan bir kavramdır. Çünkü usûl genel
olarak Türk müziğinde, ölçü yanında bir de tavır ve üslubu belirler. Türk Halk
müziğinde güney doğunun 5/8'lik parçası ile Köroğlu veya Sümmani'nin
havasının 5/8'liği, tavır ve üslup olarak da birbirinden ayrılır. Kavramlaşmanın
diğer söylenmesi gereken yönü ise, yine bu usûllerin ölçü ile değil, belirli
adlarla anılmasıdır. Karşılama, Zortlatma, Datdiri, Gakgili gibi adlar hızlı 9'lu
vuruşlu usûlleri; Metelik, Şıkıldım, Sağma, Zahma gibi adlar 2 vuruşlu usûlleri
belirlemektedir.

Türk Halk Müziği usûlleri üç bölümde incelenir.




Ana usûller ve üçerli şekilleri (2, 3 ve 4 birim vuruşlu)
Bileşik usûller (5, 6, 7, 8, 9 birim vuruşlu)
Karma usûller (10 ve daha fazla birim vuruşlu)
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1.1. 3/8 Usûl ve Tezene Vuruşları
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1.2. 6/8 Usûl ve Tezene Vuruşları
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1.4. 5/8 Usûl ve Tezene Vuruşları

16

17

18

19

20
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Usûlleri uygulayabileceksiniz.

İşlem Basamakları
 Bağlamada 3/8’lik bir ses çıkarınız
ve ritmini el işaretleriyle gösteriniz.
 Bağlamada 6/8’lik bir ses çıkarınız
ve ritmini el işaretleriyle gösteriniz.
 Bağlamada 12/8’lik bir ses çıkarınız
ve ritmini el işaretleriyle gösteriniz.
 Bağlamada 5/8’lik bir ses çıkarınız
ve ritmini el işaretleriyle gösteriniz.
 Bağlamada 10/8’lik bir ses çıkarınız
ve ritmini el işaretleriyle gösteriniz.
 Bağlamada 7/8’lik bir ses çıkarınız
ve ritmini el işaretleriyle gösteriniz.
 Bağlamada 9/8’lik bir ses çıkarınız
ve ritmini el işaretleriyle gösteriniz.
 Kondisyon çalışmalarını yaparak
Kıbrıs Zeybeği’ni çalışınız.

Öneriler

 Sol eliniz ile sesleri doğru ve temiz basınız.
 Sağ elinizin alt eşiğe doğru fazla gitmemesine
dikkat ediniz.
 Alttan çektiğiniz ve üstten vurarak
çıkardığınız seslerin engelinin (birbirine eşit
şiddette) olmasına dikkat ediniz.
 Tartımların
ve
tezene
vuruşlarının
doğruluğuna dikkat ediniz.
 Kondisyon çalışmalarını yaparken bağlı
notaların arpej şeklinde çalınmasına dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bağlamada 3/8'lik bir ses çıkardınız mı?
2. Bağlamada 6/8'lik bir ses çıkardınız mı?
3. Bağlamada 12/8'lik bir ses çıkardınız mı?
4. Bağlamada 5/8'lik bir ses çıkardınız mı?
5. Bağlamada 10/8'lik bir ses çıkardınız mı?
6. Bağlamada 7/8'lik bir ses çıkardınız mı?
7. Bağlamada 9/8'lik bir ses çıkardınız mı?
8. Kondisyon çalışmalarını yaparak Kıbrıs Zeybeği’ni çalıştınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

……….... ……, ölçü yerine kullanılan, tavır ve üslubu belirleyen kavrama denir.

2.

Usûller …..……..bölümde incelenir.

3.

………….…….. usûl içinde üçlemeler barındıran usûllere denir.

4.

9/8'lik bir usûlde üçleme ……..….… şekilde gösterilebilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında bağlamada, tekniğine
uygun olarak yöresel tavırları çalabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:



Kaç çeşit yöresel tavır vardır, araştırınız.



Bu tavırların tezene hareketlerini işaretleyerek gösteriniz.



Fırsatını bulursanız mahalli sanatçıları dinleyip halk oyunlarını izleyiniz.

2. YÖRESEL TAVIRLAR
Geçmişi binlerce yıl öncesine kadar dayanan ve oldukça zengin bir birikimi olan Türk
müziği konusunda çok önemli çalışmalar yapılmakla birlikte, özellikle konunun eğitimi ile
ilgili yapılan çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. Türk müziği konusundaki en yoğun
çalışmaların Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki 45-50 yıllık dönem içerisinde yapıldığı
görülmektedir. Bu dönemin sonrasında 1975 yılında açılan ilk Türk müziği okulu, Türk
müziği eğitim ve öğretimi açısından atılan oldukça önemli ve büyük bir adımdır. Fakat bu
okulun açılması ile birlikte yıllardır süregelen Batı müziği, Türk müziği çatışmasının da
hedefi hâline gelmiştir. 1826 yılında Osmanlı sarayına bağlı askeri bando ve okul örgütünün
(Mızıka-yı Hümayun) kurulması ile başlayan ve ilk Batı müziği okulu da sayılabilecek
çalışmalardan sonra, Türkiye'de Türk müziği okulunun ilk olarak 1975 yılında, yani bu
tarihten 150 yıl sonra kurulması son derece düşündürücüdür. Türk müziği konusunda bu
günkü eksikliklerin veya yanlışlıkların sebebi araştırıldığında problemin de buradan, bu
düşüncelerden, bu anlayıştan ve bu geç kalmadan kaynaklandığı çok net bir şekilde
görülmektedir. Atatürk'ün daha 1930'lu yılların başında hedeflediği ve çeşitli toplantılarda
dile getirdiği, çağdaş Türk müziği okullarının açılması, sağlam bir alt yapıya kavuşturulması
ve çağdaş bir eğitim öğretim sistemi acaba günümüzde gerçekleştirilebilmiş midir? Bu
soruya gönül rahatlığı içerisinde "evet" demek mümkün değildir. İlk Türk müziği okulunun
açılması bu anlamda büyük bir adımdır. Fakat, bu okulun gerek alt yapısındaki, gerekse
eğitim ve öğretimi ile ilgili problemleri çağdaş bir anlayışla çözerek rayına oturtulması ile
atılması gereken 2. ve diğer adımlar çeşitli nedenlerden dolayı maalesef atılamamıştır.
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Kendi alanımızla ilgili çok geç kalan bu adımlardan birini atma adına, Anadolu Türk
halk müziğinin en yaygın sazlarından olan bağlamanın, çağa uygun ve sistemli bir şekilde
eğitiminin verilebilmesi için bu metodu hazırladık. Fakat şu hususu burada belirtmek
gereklidir. Bizim, Türk müzik eğitiminin en önemli problemlerinden birisi olarak
gördüğümüz metot konusu ile ilgili yazılmış birçok kitap bulunmaktadır. Bağlama ise en çok
metodu yazılan çalgılardandır. Fakat bu çalışmaların bazı katkıları olmakla birlikte
düşüncelerimizi bu kitapta "Bağlama Metodu Çalışmalarında Yapılan Yanlışlıklar ve Çözüm
Önerileri" başlığı altında verdiğimiz ve aynı zamanda sempozyum bildirisi olan yazımızda
da belirttiğimiz gibi büyük bir çoğunluğu metot olmaktan çok uzaktır.
Bu düşüncelerden hareketle ilk defa 1993 yılında yazmaya başladığımız bu metot,
başta Gaziantep Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Türk Halk Müziği Ana
Sanat Dalında, bağlama eğitimi dersini alan öğrenciler üzerinde denenmiştir. Defalarca
yazarak bitirdiğimiz bu çalışma, her denemede hatalar ve eksiklikler giderilerek tekrar
yazılmış ve 2000 yılında Gaziantep Üniversitesi tarafından "Bağlama İçin Etüdler ve Tezene
Çalışmaları" adı altında yayınlanmıştır. Gaziantep Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Fırat
Üniversitesi ve Harran Üniversitesi bünyesinde bulunan Müzik Eğitimi Bölümü veya
Konservatuvarlardaki bağlama eğitimi derslerinde ders kitabı olarak okutulan ve bağlama
eğitimindeki önemli bir açığı kapattığını gördüğümüz bu kitapta da bazı eksikliklerin
görülmesi üzerine konu tekrar ele alınarak, bütün etütler yeniden gözden geçirilmiş, bazı
etütler çıkarılarak yerine yenileri eklenmiş, bazı konular daha anlaşılır hâle getirilmiş ve
iskelet aynı kalmak sureti ile kapsamı daha da genişletilmiştir.
Bu çalışma, tekne büyüklüğü 38 ile 42 cm arasında olan bağlamalar için, bozuk düzen
veya kara düzen adı ile bilinen akort esas alınarak hazırlanmıştır. Kitapta çoğunlukla TRT
repertuvarında bulunan Türk halk müziği ve Türk sanat müziği ezgileri araç olarak
kullanılmış, fakat bu ezgiler amaca yönelik olarak bazen sadeleştirerek (basitleştirerek),
bazen de daha küçük nota değerlerinde (sağ eli veya sol eli daha fazla çalıştıracak şekilde)
ana melodiyi bozmadan yazılmıştır.
Metodun içerisinde Zeybek, Konya, Silifke ve Teke yöresi ezgileri çalınması gereken
tezene vuruşları ile yazılmıştır. Fakat bu yöre tavırlarının tam olabilmesi için ne nota ne de
söz ile anlatılamayan müzikal ifadelerin mutlaka bilinmesi gereklidir. Aslına bakılırsa
başarılı bir icranın sırrı da burada gizlidir. Bu sırra erebilmek için ise, mutlaka mahalli
sanatçıların dinlenmesi, halk oyunlarının izlenmesi hatta müzik icra ortamının görülerek o
ruhun hissedilmesi gereklidir. Bu ise öğretilemez veya anlatılamaz, ancak kaynaktan direkt
görerek veya dinleyerek öğrenilir.

2.1. Zeybek Tavrı
Zeybek Ege Bölgesi'nde, sözünün eri yiğit kişilere verilen addır. Efe ise, zeybeklerin
başında bulunan üstün yiğitlikler gösteren kişi anlamında kullanılmaktadır. Bunlar tarih
içerisinde daha çok savaşçı mücadeleci karakterleri ile kolculuk ve denizcilikle ilgili olarak
görünmüş, bazı çete ve eşkıya olaylarına adları karışmıştır. Zeybek kelimesi ve konusu ile
ilgili bazı araştırmacıların düşünceleri şöyledir:
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Sabahattin Türkoğlu, Anadolu'ya gelen ilk Türklerde asker ve orduya "sü" dendiğini,
"sü-bek" sözcüğünün "subay" anlamına geldiğini, "se" harfinin yumuşayarak "ze"ye
dönüştüğünü ve "Zübek" biçimini aldığını, zamanla bu sözcüğünde "Ziybek-Zeybek"
biçimini aldığını belirtmiştir.
Sadi Yaver Ataman, Rum araştırmacılardan eh Loros adında bir araştırmacının
1889'da yazdığı "Türkçe'den Rumca'ya" sözlüğündeki, "Zeybek, Zeybekos, İzmir
yöresindeki Türk aşiret sakinlerine verilen addır" tanımını en doğru tanım olarak
onaylamaktadır.
Hüseyin Hilmi Bayındır, Başta gelen kalın fakat hafif sesli hece, sonda gelen ince
fakat sert heceye uydurularak okunur. Kuralına göre "Zağ" hecesi, kendisinden sonra gelen
sert, ince "bek" hecesine uydurulmuş, "zeğ" olmuş ve "bek"le beraber, anlayışlı, akıllı
sağlam yahut sağlam, anlayışlı adam anlamında "zeğ-bek" olarak, Avrupalı tarih kitaplarına
geçmiş ve çağımıza değin Bozdağ (Tümülüs) Dalgalı dağ (Mezukis) köylerinde yaşamış
bulunmuştur, demektedir.
Mahmut Ragıp Gazimihal, sözcüğün Türkçe bir sözcük ve aynı zamanda Kırgızlar
arasında bir oyun adı olduğunu; ayrıca doğu Türkistan ve Afganistan'ın Badahşan kentinde
"Zeybek" adında birer köy bulunduğunu belirtmektedir.
Aydın zeybeği ağır ve yürük olanları vardır. En az tek kişilik olmakla beraber ikili,
dörtlü çeşitleri de vardır. Ağır zeybek "Heykelleşme" tabir olunabilecek kadar ağırbaşlı, asil
ve temkinli tavırlarla oynanır. Zeybek oyunlarında belirli tartım zamanlarında diz vurup
yiğitçe doğrulma figürü umumidir. Kadınlar da kendi meclislerinde daha hafif taklitlerini
çalıp oynarlar. Erkek zeybeği, dizlik, silahlık, palalar, cepken ve en üstü sarma püsküllü kızıl
börkten ibaret giyimi oyunlardaki heybeti tamamlar. Bengi veya mengi denilen toplu zeybek
çeşitleri de vardır ve bunlarda yürüyüş figürleri esastır.
Zeybek oyunlarının özel bir çalımla ve kasılarak oynanması, güveni, soylu bir varlığa
sahip oluşu ifade etmektedir. Buna göre efeler ile kızan denilen maiyet efradının oyunları
arasında fark vardır. Bundan başka bu oyunlarda bir çeşit savaş hâli ve talimi göze çarpar.
Genellikle Batı Anadolu'nun esas oyunları zeybek oyunlarıdır. Zeybek deyimi için
Kamus-i Türki şunları yazmaktadır: “Hafif silahlı ve muhafaza-i asayişe memur eski bir sınıf
asker, Aydın Hüdavendigar ahalisi, ki Efe denilmekle merbut olup, garip kıyafetleri vardır.”
Ahmet Refik Paşa'nın "Lehçe-i Osmanî”sinin zeybek maddesinde şunlar yazılıdır:
“Hafif tüfekçi askeri, Devlet-i Selçukiye zamanında Teke ve Aydın taraflarından Mısır’a
celbolunan zabtiye askerleridir.”
Büyük Türk Lügati’nde ise: "Aydın ve Bursa halkına verilen isimdir" diye
geçmektedir. Bütün bunlar zeybek bölgesinin alanını çizmektedir ki, o da kuzeyde Marmara
havzasından başlayarak, Antalya Körfezi’ne kadar uzanan bütün batı Anadolu bölgesi,
merkezi Bursa olan Hüdavendigar, merkezi İzmir olan Aydın ili, bugünkü Antalya ve diğer
batı illerini içine alan bölgedir.
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Zeybek oyunlarındaki hareketlerin eski Türklerde kutsal sayılan kartalın çeşitli uçuş
ve konuş pozisyonlarına benzediği konusunda görüşler bulunmaktadır. Ege Bölgesi'nde
9/2'lik ve 9/4'lük ritimde çalınan zeybeklere "Ağır Zeybek" daha hareketli ve hızlı çalınan
9/8'lik ve 9/16'lık ritimde olanlarına ise "Kıvrak Zeybek" veya "Yürük Zeybek"
denilmektedir.
Zeybek oyunları meydanlarda davul-zurna, kapalı yerde ise bağlama eşliğinde
oynanır. Oyunlarda çift zurna gelenektir. Zurnalardan biri ana ezgiyi çalar, diğeri ise dem
tutar. Bu konu ile ilgili Hüseyin Hilmi Bayındır, "Deniz, zeybek musikisinin ritmi kadar
sazlarının teşekkülünde de etki yapmıştır. Bu yüzden zeybek musikisinin davullu ve zurnalı
toplum için, bağlamalı birey için olmak üzere iki şekli vardır. Zeybek musikisinin davulzurna şeklinde tek zurnalı takımı olmaz. Davul tek olsa bile zurna çift olur. Gereğince bu
zurnalar teker değil çifter artırılır. Çünkü zurnanın biri ezgiyi, yani oyun havasını çalarken
ikinci zurna, oyun havasının gerektirdiği tonda (makamda) eski bir alışkanlıkla armoni
yapar. Yani ikinci, sesle birinci zurnanın çaldığını süsler, bıktırıcılıktan kurtarır. Tek sesli
musikinin dinlenmesi bıktırıcı olur. Ya yas telkin eder, ya da uyku... Tek zurnalı davulun
önünde oynanmasını teklif ettiğimiz zeybekler, "ayağım dönmeyeoo" diyerek
oynamamışlardır. Zeybek kulağı kadar gönlü de çeşit sesin coşturuculuğu ile doymadan
oyuna kalkmaz." şeklinde açıklamıştır. Ersal Yavi de "Efeler" adlı kitabında bu düşünceleri
paylaşmıştır.
Zeybek oyunları bayramlarda, ulusal günlerde, düğün ve eğlencelerde oynanır. Efe'nin
oyunu ağır, zeybek ve kızanların oyunu kıvraktır. Zeybek oyunu oynayacak kişi meydana
çıkar ve kendisine özgü bir tavır ile ağır ağır gezinir. Gezinti bölümünün bitmesi ile zurnacı
oyununun ezgisinin çalmaya başlar. Her zeybek oyununu oynayanın kendine özgü tavrı ve
sitili vardır. Zeybek oyunları genellikle tek oynanır.


Zeybek Tezenesinin Oluşması

Zeybek ezgileri bağlama ile icra edilirken, icracıya göre değişebilen çeşitli tezene
vuruşları kullanılmaktadır. Tavır dediğimiz bu icra farklılıkları zeybek ezgilerine ayrı bir
zenginlik ve renk katar.
Zeybek tavrını oluşturan en temel tezene aşağıdaki A ve B tartımlarında görülen
tezene vurularında oluşmaktadır.
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A Tartımı: Bu tartımda oluşan tezene iki bölümdür.



Bölümde tezeneyi, bütün tellere yukarıdan aşağıya doğru vurarak
tartımdaki süre kadar elinizi aşağıda bekletiniz.



Bölümde ise, aşağıda kalan tezenenizi alt telde tartımdaki tezene
vuruşları ile seri bir şekilde bitiriniz. Bu bölümde tezenenizin yukarıda
bitmesine dikkat ediniz.

B Tartımı: Bu tartımda oluşan tezene üç bölümdür.





Bölümdeki ilk tezeneyi yukarıdan aşağıya doğru bütün tellere vurduktan
sonra bu vuruşu notadaki süre (zaman) kadar I. bölüm ve II. bölüm
arasında bekletiniz.
Bölümü alt telde ve gösterilen tezene vuruşları ile seri bir şekilde
tamamlayınız.
Bölümde ise, II. bölümün son vuruşunda yukarıda kalan tezenenizi alt
telde tekrar alttan çekerek (vurarak) B tartımını bitiriniz.

Zeybek ezgilerini çalışmadan önce yukarıdaki A ve B tartımlarındaki iki temel
tezeneyi natürel seslerde tezene yerleşinceye kadar mutlaka çalışınız.
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2.2. Teke Zortlatması Tavrı
Teke yöresi Anadolu'nun Güneybatısında yer alan doğuda Antalya Körfezi, batıda
Fethiye Körfezi arasında kalan ve güney yönünde Akdeniz'e doğru uzanmış olan yarımada
şekilli bir bölgedir. Yöreye "Teke Yarımadası" da denir. Teke adı, 1277 yılında
Karamanoğlu Mehmet Bey'in izniyle bugünkü Isparta, Burdur, Antalya ve civarında beylik
kuran Teke Paşa’nın bu beyliğe kendi adını vermesinden gelmektedir. Günümüzde Teke
kültürünün yayıldığı saha yaklaşık olarak Fethiye - Ortaca (Muğla), Acıpayam-KızılhisarHonaz (Denizli), Dinar-Başmakçı (Afyon), Yalvaç-Şarkikaraağaç (Burdur), Cevizli-AksekiManavgat-Alanyadır(Antalya).
Teke oyunları deyimi üzerinde çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşe göre
Antalya, Burdur ve Isparta civarındaki Türkmen Yörüklerinin oynadıkları oyundur. Diğer bir
görüşe göre ise, eskiden bu bölgede kurulan Teke Beyliği sınırları içerisinde oynanan
oyunlara verilen addır. Bir başka görüşe göre ise, teke adı verilen erkek keçinin
hareketlerinin oyunlara yansıtılmasından dolayıdır. Teke zortlatmaları genellikle 9/16 usûlde
çalınıp söylenmekte ve oynanmaktadır. Muzaffer Sarısözen Teke yöresinde özellikle Isparta
çevresinde kullanılan 9/16'lık usûle "Gakkili" havası dendiğini belirtmiştir. Teke oyunları
yörede oynanan oyunların en yürük olanıdır.
Yörede söylenen uzun havalara ise "Gurbet Havası" denilmektedir. Genellikle teke
zortlatmaları çalınıp oynanmadan önce gurbet havaları çalınır veya söylenir. Seslerde
kaydırmalar ve titretmeler çalınışın ve okunuşun karakteristik bir özelliğidir. Gurbet
havalarının sözlerinde genellikle ayrılık, yurt ve sevgili özlemi, hasretlik konuları işlenmiştir.
Bu türün ezgi yapısındaki en önemli özellik seslerin tizden pese doğru koma denilen küçük
seslerle kaydırılarak çalınıp söylenmesidir. Yörede sipsi ve kabak kemane başta olmak üzere
kaval, bağlama ve cura yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir,
Ak Koyunum Yüz Olsa, Ak Fasule Oldu mu, İlimonum Sulandı, Dere Geliyor Dere,
Menevşesi Tutam Tutam, Dirmilcikten Gider Yaylanın Yolu, Hada adı ile bilinen türküler
yörede yaygın bir şekilde icra edilmektedir.


Teke Zortlatması Tezenesinin Oluşumu

Daha önce de belirtildiği gibi, teke zortlatmaları genellikle 9/16 usûlde oldukça hızlı
bir şekilde çalınıp söylenmekte ve oynanmaktadır. Yörede sipsi ve kabak kemane başta
olmak üzere kaval, bağlama ve cura yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Teke zortlatması
tezenesi ile icra edilen ezgilerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda oyun havasıdır.
Teke zortlatması tezenesi veya tavrını oluşturan temel tezene aşağıdaki tartımlarda ve
tezene vuruşunda oluşmaktadır. Teke zortlatması tezenesini iki bölümde düşünmek
mümkündür. Bu tavırdaki en önemli özellik, seslerin stakato (.) (kesik-kesik) çalış tekniği ile
hızlı çalınmasıdır.
II. Bölümde görülen üçlemenin başındaki ilk notayı diğerlerine göre daha vurgulu bir
şekilde alttan çekmeniz tavır gereğidir. Bazı türkülerde üçlemenin yeri zaman zaman değişse
de bu özelliğe dikkat etmelisiniz.
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2.3. Konya Tavrı
Her yörenin olduğu gibi Konya'nın da kendine özgü bağlama çalma biçimi, türküleri
ve oyun havaları bulunmaktadır. Konya türkülerinin çoğu kaşık havaları için çalınıp
söylenmiştir. Uzun hava türüne ise Konya'da fazla rastlanmaz. Nadiren görülen halayların ise
Cihanbeyli tarafından geldiği söylenmektedir.
Konya halk müziğinin temelini teşkil eden en önemli unsurlardan bir tanesi "Oturak
âlemleri”dir. Oturak âlemleri genellikle hasat mevsiminden sonra başlar ve mart ayı sonuna
kadar devam eder. Oturak düzenlenmesinde üç unsur çok önemlidir. Bunlar efe, oturak
kadını ve baranadır. Eskiden Konya ve çevresinde kendisine efe denilen ve oturak kadını
besleyen, çapkın biraz da kabadayı kişiler bulunurmuş. Bu efelerin yurdumuzun diğer
bölgelerindeki efelerle bir ilgisi yoktur. Efeliği oturak kadınınadır. Oturarak âlemindeki
musiki takımına barana denilmektedir. Baranada divan sazı, cura, ut, kanun, tef, tahta kaşık
çalan mahalli sanatçılar ile türkü söyleyen solistler bulunur. Önceleri Konya türküleri sadece
divan sazı, cura ve tefle icra edilirken XX. yy. başlarında ut, kanun ve cümbüş de katılmıştır.
Oturağın yapılacağı gözden uzak bağ evinde ya da köy odasında gündüzden yiyecekler
hazırlanır, testilerle rakılar getirilir, odanın duvar diplerine minderler yerleştirilir. Gece
olunca davetliler ve barana takımı gelir. Yemekler yenilip içkiler içilirken barana da çalıp
söylemeye başlar.
Konya türküleri genellikle ağırdan hızlıya doğru bir seyir izleyerek çalınıp söylenir ve
üç bölümde sunulur. Bunun nedeni aralarda oturak kadınının dinlenmesine fırsat verilmesi
ve içki meze ikramı yapılmasını sağlamak içindir. Türküler peşrev ile başlar yine peşrev ile
sona erer. Konya peşrevi, Kabak türküsü, Sille türküsü, Develi, Karabiber, Karamanlı,
Bülbül, Şerif Hanım adı ile bilinen türküler Konya kaşık havalarından bazılarıdır.
Konya türküleri ritim yapısı bakımından Silifke yöresi türkülerine benzemekle birlikte
bağlamada tezenenin oluşumu farklıdır.


Konya Tezenesinin Oluşumu

Konya türküleri, kaşık vuruşunu hatırlatan, "Konya Tezenesi" veya "Konya Tavrı" adı
verilen özel bir tezene vuruşu ile çalınır. Her türkünün bir oyunu vardır. Konya tavrını
oluşturan temel tezene aşağıdaki tartımda ve tezene vuruşunda üç bölümden oluşmaktadır.
I. bölümdeki ilk tezeneyi yukarıdan aşağıya doğru bütün tellere vurduktan sonra bu
vuruşu, I. bölüm ile II. bölüm arasında bekletiniz.
II. bölümü alt telde ve seri bir şekilde gösterilen tezene vuruşu ile tamamlayınız. II.
bölümün son vuruşunda tezene yukarıya doğru orta tele değerek geçmiş ve üst tele dayanmış
bir konumda katmalıdır.
II. bölüm, II. bölümdeki tezenenin devamıdır. Bu bölümde üst tele dayalı konumda
kalan tezene, yine yukarıya doğru üst teli çektirerek boşa çıkar.
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Konya türkü ve ezgilerini çalışmadan önce aşağıdaki tartımda görülen temel tezeneyi
naturel seslerde tezene yerleşinceye kadar çalışınız.
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2.4. Silifke Tavrı
Halk ezgi ve türkülerimiz yaşanılan olaylara, olayların geçtiği coğrafi bölgeye ve
konularına göre çeşitli değişiklikler göstermektedir. Bu değişiklikler bölgeler arasında
görülebildiği gibi şehirlerarasında da görülmektedir. Hatta bazı ilçelerin kendine özgü çalma
ve söyleme biçimleri bulunmaktadır. Mersin'in Silifke ilçesi de bu konuya e en iyi
örneklerden birisidir.
Akdeniz yöresi iklim koşulları nedeni ile yöre insanı çoğunlukla kışın sahillerde yaz
aylarında ise yaylalarda yaşamaktadır. Yayla ve sahil arasındaki bu göçler sırasında
karşılaşılan olaylar, üretilen ürünler, hayvan hareketleri, üzüntü, keder, mizah, sevinç, coşku
ve sevda yörenin türkü ve oyunlarında yaygın bir şekilde işlenerek günümüzde kadar
gelmiştir.
Kaşık oyunlarının yoğun olarak oynandığı ilçelerden olan Silifke, Mersin yöresinin
müzik yönünden merkezi durumundadır. Yöredeki halk ezgilerinin ve oyunlarının eşlik
çalgısı genellikle keman, cümbüş, bağlama, kaşık ve koltuk davuludur. Önceleri kabak
kemane ve zurna yöre ezgilerine eşlik ederken bu sazların yerine daha sonra keman ve
klarnet kullanılmaya başlanmıştır. Keman, kabak kemanenin yerini aldığı için omuz yerine
dize konularak da çalınmaktadır.
Yörede uzun hava ve kırık hava formundaki ezgilerin yanı sıra önce uzun hava ile
başlayıp daha sonra kırık havaya dönüşen ezgiler de bulunmaktadır. Silifke yöresinde
yapılan oturak âlemlerinde ve düğünlerde çalınıp söylenen bu ezgiler çoğunlukla sözlü
olduğu gibi sözsüz de olabilmektedir.
Portakal Zeybeği, Silifke Sallaması, Silifke Zeybeği, Silifke'nin Yoğurdu, Yayla
Yolları, Keklik, Gerali, Türkmen Kızı, Çaya Vardım, Tımbıllı ve Mandilli adı ile bilinen
oyun havaları aynı zamanda yörenin en yaygın türküleridir.


Silifke Tezenesinin Oluşumu

Silifke türküleri bağlama ile icra edilirken "Silifke Tezenesi" veya "Silifke Tavrı"
denilen özel bir tezene vuruşu ile çalınır. Sifleke türküleri ritim yönünden, Konya türkülerine
benzemekle birlikte tezene vuruşları birbirinden çok farklıdır.
Silifke tavrını oluşturan en temel tezene aşağıdaki A ve B tartımlarındaki temel tezene
vuruşları ile oluşmaktadır.
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A Tartımı: Bu tartımda oluşan tezene iki bölümdür.

I. bölümde tezenenizi alt tele, yukarıdan aşağıya doğru vurarak tartımdaki süre kadar
bekletiniz.
II. bölümde ise, aşağıda kalan tezenenizi alt telde tartımdaki tezene vuruşları ile seri
bir şekilde bitiriniz. Bu bölümde tezenenizin aşağıda bitmesine dikkat ediniz.


B Tartımı: Bu tartımda oluşan tezene üç bölümdür.

I. bölümdeki ilk tezeneyi yukarıdan aşağıya doğru alt tele vurduktan sonra bu vuruşu
C tartımında görüldüğü gibi sekizlik değere yakın bir sürede (zamanda) I. Bölüm ile II.
bölüm arasında bekletiniz.
II. bölümü alt telde ve gösterilen tezene vuruşları ile seri bir şekilde tamamlayınız.
III. bölümde ise, II. bölümün son vuruşunda aşağıda kalan tezenenizi alt telde tekrar
alttan çekerek (vurarak) B tartımını bitiriniz.
Silifke yöresi ezgilerini çalışmadan önce yukarıdaki A ve B tartımlarındaki iki temel
tezeneyi naturel seslerde tezene yerleşinceye kadar çalışınız.
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2.5. Bağlamada Tavırlar
Halk Müziğinin en önemli özelliklerinden birisi de yörelere has söyleniş ve çalınış
biçimleridir. Bağlama ile yörelerin tezene özelliklerini çalmaya, o yörenin tavrı
denilmektedir. Bu tavırlar tezene kullanımı ile ilgilidir. Yani tezenenin alttan vurulması, üst
tele taktırma, senkoplu çalış gibi özellikleri olan bu tezene çeşitlerine, kısaca tavır diyeceğiz.
Tavırlar birkaç küçük ayrıntı ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu ayrıntıların en önemli
göstergesi ise görsel olmalarıdır. Yani tezenenin yukarıda veya aşağıda bitmesi gibi. Fakat
genelde bağlamada kullanılan tavırlar, yörelere göre özellikler taşımalarına rağmen, bazen
bir tavır içinde diğer tavrın mızrabını da görmek mümkündür. Örneğin, Kayseri tavrı sürmeli
tezenesi ile birkaç senkoplu tezeneden ibarettir. Aynı örneği, Konya tavrı için de verebiliriz.
Zeybek tavrının sonuna, bağlamanın üst telinin taktırılması ile Konya tavrı oluşturulur.
Görüldüğü gibi tezene vuruluşlarının ayrılması veya birleştirilmesi tavırların
zenginleşmesi açısından önemlidir.
Bunun yanında bir tavrın yalnızca bir tezene ile çalınamadığı zamanlarda ise o tavrın
ikinci veya üçüncü varyasyonları ortaya çıkar. Örneğin Zeybek tavrını tek bir tezene ile
anlatmak güçtür. O yüzden bir tezene çeşidi esas alınıp ondan üretilenlerle beraber zeybek
tavrı oluşmaktadır.
Tavırların doğru icrasını yapabilmek için gerekli olan bir başka önemli nokta da,
bağlamanın düzenidir. Düzenin farklı olması tavrın gerektiği şekilde kullanılmasına imkân
sağlamayabilir. Bu yüzden herhangi bir yörenin türküsü icra edileceği zaman öncelikle
akordu ve daha sonra türkünün tavrı ile çalınmasına dikkat edilmelidir. Bugün türkülerin
icrasında kullanılan başlıca tavırlar şunlardır:













Zeybek tavrı
Sürmeli tavrı (Yozgat tavrı)
Kayseri tavrı
Konya tavrı
Silifke tavrı
Azeri tavrı
Ankara tavrı
Âşıklama tavrı
Karadeniz tavrı
Rumeli tavrı
Karşılama
Teke tavrı

Bu tavırların uygulanışı esnasında tezenenin kullanılışının dışında parmaklara da
görevler düşmektedir. Örneğin Sürmeli tavrı mızrabı atılırken kıstırma denilen bir hareket
yapılır. Bu hareket herhangi bir sesten onun yarım veya tam ses altına veya üstüne çarpma
yapmak için kullanılır. Bunun icrası sırasında o seslere parmak vurarak yapılması en doğrusu
olmasına karşılık, bunu yapamayanlar kıstırma hareketini kullanarak o sesleri çıkarmaya
çalışırlar. Tabii sesler net ve temiz olmaz. Örneğin sürmeli tavrında da sesinden re sesine bir
çarpma yapılacağı zaman:
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olması gerekirken, kıstırma hareketi ile, birinci parmağın do sesine, üçüncü parmağın
da aynı tel grubundaki re sesine aynı anda basması, re do seslerinin bir arada çıkmasını
sağlamaktadır.

Do ve re seslerini ardarda çok çabuk duyurmayı amaçlayan bu sistemdeki özellik
parmakla ilgilidir. Parmaklarını gerektiği kadar hızlı çalıştıramayanlar ise, yukarıda görülen
kıstırma hareketi sonucu o ses kümesine yakın bir ses elde ederler. Tabii ki amaç
duyurulması gereken seslerin net ve temiz olmasıdır.
Buradan tavırların icrasında tezenenin gerekliliği yanında parmakların da büyük rolü
olduğunu görmek mümkündür.
Tavırların kâğıt üstündeki yazımı tezenenin gösterimi ile yapılmaktadır. Biz de burada
tavırları bu şekilde göstereceğiz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yöresel tavırları çalabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Zeybek tavrında tezene hareketini çizerek
gösteriniz.
 Zeybek tavrında tezene hareketi kaç
şekilde gösterilir, çiziniz.
 Teke
zortlaması
tavrında
tezene
hareketini çizerek gösteriniz.
 Konya tezenesinin oluşumunu çizerek
gösteriniz ve çalınız.
 Silifke tezenesinin oluşumunu gösteriniz.
 Bu 4 tavra uygun verilen örnek parçaları
çalmaya çalışınız.
 Bu parçaları tekniğine uygun çalıp kulak
ve el alışkanlığı kazanınız.

 Tezenenizi, bütün tellere yukarıdan
aşağıya doğru vurarak tartımdaki süre
kadar elinizi aşağıda bekletiniz.
 Mümkünse mahalli sanatçıları yöresel
tavırları çalarken izleyiniz, teybe alınız.
 Teke zortlatması tezenesini bağlamanız
ile çalışırken diğer tellere tezenenizi
değdirmeden sadece alt tellerde çalışınız.
 Bölümdeki ilk tezeneyi yukarıdan
aşağıya doğru bütün tellere vurduktan
sonra bu vuruşu, I. bölüm ile II. bölüm
arasında bekletiniz.
 Özellikle
II.
bölümdeki
tezene
vuruşlarınıza dikkat ediniz. Bu tezene
vuruşundaki sesleri sağ eliniz ile temas
çıkarmazsanız melodi oluşmayacak veya
sesler yeterince temiz olmadığından
yaptığınız müzik de yeterince net
olmayacaktır. Bu nedenle hem bu tezene
vuruşları ile çıkarmış olduğunuz seslerin
hem de sol eliniz ile bastığınız seslerin
temiz ve net olmasına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Zeybek tavrında tezene hareketini çizerek gösterdiniz mi?
2. Teke zortlaması tarzında tezene hareketini çizerek gösterdiniz
mi?
3. Konya tezenesinin oluşumunu çizerek gösterdiniz mi?
4. Silifke tezenesinin oluşumunu çizerek gösterdiniz mi?
5. Bu 4 tavra uygun parçaları çalmaya çalıştınız mı?
6. Bu parçaları tekniğine uygun çalarken kulak ve el alışkanlığı
kazandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Yöresel özelliklerin halk müziğindeki anlatım şekline …………..denir.

2.

Yöresel tavırlar, belirli bir yörede yaşayan insan topluluklarının ………………den
kaynaklanan özelliklerine göre belirlenir.

3.

Bağlamada başlıca tavırlar………..…./…..…………/………......../……………dır.

4.

Teke zortlaması ………….. usûlünde çalınıp söylenmektedir

5.

/……………….…../…………….……./………………….Teke zortlamasına örnek
türkü adlarıdır.

6.

Konya tavrında türküler………………. makamında söylenir.

7.

Silifke tezenesi ……….tartım ve……… bölümden oluşur

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kaç çeşit usûl vardır biliyorum.
2. Kaç çeşit aksak usûl vardır biliyorum.
3. Bağlamada 3/8'lik, 6/8'lik, 12/8'lik, 5/8'lik 10/8'lik, 7/8'lik ve 9/8'lik
sesleri çıkartıp farklarını ayırt edebiliyorum.
4. Tavır nedir biliyorum, bunları yörelerine göre adlandırıp
çalabiliyorum.
5. Bu tavırların tezene hareketlerini hem çizip hem el işaretleriyle
gösterebiliyorum.
6. Verilen örnek parçaları çalabiliyorum.
7. Yöresel tavırları ayırt edebiliyorum.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALIYETI 1’IN CEVAP ANAHTARI
1

Usûl

2

3

3

Aksak
Üçleme başa veya ortaya
geçebilir.
Örnek:

4

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

tavır

2

kültür

3

halay, zeybek, teke, Konya

4

9/16
Yayla yollarında yürüyüp

5

gelir,
Dere geliyor dere,
Menevşesi tutam-tutam

6

peşrev

7

2 (tartım) 2 (bölüm)
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