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Türkülere gönül vermiş öğrencilerime, aileme ve yürekli ozanlara...

Önsöz
Türk Halk MüzIğI, kulaktan kulağa aktarılarak geçmişten günümüze kadar varlığını
sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama da, usta çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir.
İletişimin ve toplumsal değişimin yavaş olması, yapılan aktarımın dış kültürlerden etkilenmesini de büyük ölçüde önlemiştir.
Günümüzde teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının yaşamımızın her alanına
girmesi, kültürler arası etkileşim ve kültürlerin birbiri üzerine baskısını artırmıştır. Bu süreçte
Türk Halk Müziğimizi çeşitli dış etkilerden koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın en sağlıklı
yolu, bu konu ile ilgili yazılı kaynakları geliştirmektir.
Bu fikirden yola çıkarak 20 yıllık birikimimi; müzik okulları, güzel sanatlar liseleri, halk
müziği koroları, bağlama kursları öğrencileri için “Türk Halk Müziği Solfej Metodu”na dönüştürdük. Bu aktarım, halk müziğimizin sazlarını öğrenmek isteyenler için bir başlangıç kaynağı
olarak önerilebilir.
Bu kitapta; solfej eğitimi basitten başlayıp zora doğru, bir sıra halinde verilmiştir. İlk
bölümlerde müzikle ilgili tanımlar, solfej eğitimi sürecinde bilinmesi gereken kavramlar yer
almaktadır. İkinci bölümde ise; ana usuller, birleşik usuller, karma usuller birbiri ardına sıralanmıştır. Bu sıralama, öğrencinin konuyu çabuk kavrayabileceği bir düzen içinde verilmiştir.
Kitabın son bölümü ise, değişik usul ve makamlardan oluşan eserleri içermektedir.
Kültürümüze ve halk müziğimize faydalı olması dileğiyle…
Bülent Kılıçaslan

I. Bölüm

MüzIk NedIr?
Müzik, seslerle anlatılan bir sanattır. Kulağa hoş gelen uyumlu sesler topluluğudur. Müziğin malzemesi
seslerdir. Tatmin edici bir müzik tanımına, basit bir biçimde ses açısından ulaşmak elbette mümkün değildir.
Ancak belli bir zaman diliminde tınlayan sesin, müziğin yapı taşı haline nasıl ve neden geldiğini tanımlamak
gerekir. Ortaya çıkan sonuç, birbiriyle uyumlu seslerin belli bir zaman diliminde ve belirli bir ritimsellik
içerisinde insan kulağına ulaşmasıyla gerçekleşir.
Müzik; duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli amaç ve yöntemlerle, belirli bir güzellik anlayışına
göre birleştirilmiş seslerle işleyip anlatan estetik bir bütündür (Ali Uçan: 1997; 10).
Müzik hangi çağda ve toplumda, ne amaçla ve nasıl yapılırsa yapılsın ve adına ne denirse densin fiziksel
bir görüngü olan seslere dayanır. Bizim ses dediğimiz şey, biyo-kültürel çerçevede duyma eşiği ile (kabaca sts
20-20.000) sınırlanan titreşimlerdir. Bir nesnenin ürettiği basit uyumlu hareket olarak tüm titreşimler, kulağımızı uyarmadığı ve beynimizde duyumlara yol açan bir etkiye sahip olmadığı için ses değildir. Sesin oluşması
için kulağı uyarabilecek nitelikte etkenler, bu etkenleri kesintisiz ve yeterli şiddette ileten ortamlar ve etkenleri değerlendirebilecek nitelikte kulak ve beyin gereklidir. Bu üç öğeden birinin var olmaması durumunda
ses dediğimiz şey oluşmaz (Zeren: 1988;1). Müziğin yapı taşı olan sesler elbette ki, doğal ya da doğal olmayan
yollardan ortaya çıkan titreşimleri, yani basit uyumlu hareketleri içerir. Dolayısıyla müzik ya da müziksel tını
(sound) dediğimiz şey de, titreşen bir nesnenin ürettiği ses dalgalarından oluşur. Bu ses dalgalarının fiziksel
kendilikleri dışında müzik olarak algılanabilmesi ve kullanılabilmesi toplumsal mutabakata bağlıdır. Başka
bir deyişle bir müzik parçasında ya da bir müzik türünde gereç olarak kullanılacak seslerin ne olacağı ve bu
sesler arasındaki ilişkilerin nasıl yapılandırılacağı sosyo-kültürel bir uzlaşıya dayanır. Bu noktada sesleri birleştirip düzenleyen ve bir anlatım sanatına dönüştüren ise insan faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan,
doğduğu bu ses evreni içinde onunla iç içe yaşar, algıladığı seslerle etkileşim içinde bulunur. Tarih öncesi çağlardan beri insan, işittiği sesleri çözümleyip değerlendirmeye çalışmış, yüzyıllar içinde sesleri düzenlemekte
ustalaşarak onlardan bir ifade biçimi yaratmıştır. Buna müziksel anlatım diyoruz
Müziğin anlamlarına varmak onun vereceği hazzı azaltmaz; tersine artırır. Sanatın verdiği haz iki türlüdür.
Biri, çok sık yaşanan bir deneyim, yani yaşamın dertlerinden kaçış yolu olarak duyumların yatıştırılmasına
sığınmaktır. Öteki ise, zihnin duyumlar aracılığıyla gerçek dünyanın, insan yaşamının ve düşüncesinin daha
önceleri bilinmedik ya da gizemli kalmış bir yanına uyanışın vereceği coşkudur. İşte bu, sanatın kendi çağında
verdiği temel hazdır, öğrenme hazzıdır. Kendine özgü bir öğrenmedir bu; bunu yaşayan kişide güçlerin arttığı
bilincinin yanı sıra bir gelişme duygusu da yaratır. (Sidney Finkelstein: 2000; 9).
Müzik kültürü ve müzik eğitimi, onu oluşturan gerçekleştiren insanla birlikte değişken, gelişken ve
dönüşken bir özellik gösterir. Müzik, bireyi ve toplumu besleyen başlıca yaşam ve kültür damarlarından biridir. Müzik eğitimi bu damarı akan, büyüten, genişleten, işleten ve geliştiren bir süreçtir. (Dr Ali Uçan: 1997; 7)
Müzik, insana duyup düşündüklerini seslerle anlatma olanağı veren bir dildir. Müziğin anlamı, insanın
hayat karşısındaki davranışlarıdır. O açıdan müziksel anlatım, insanın seslerle duygu ve düşüncelerini, izlenim, tasarım ve dileklerini anlatmasıdır, içini dökmesidir. Bu, müziğin sanatsal yanıdır. Bilimsel özelliği ise
bu duygu ve düşüncelerin, yazılı olarak işaretlerle belirlenmesi, belirli metotlar içerisinde incelenmesidir.
Müzik sonsuz duygu yoğunluğu ve yaratılmasıyla sanattır. Metotlaşması ve belli kurallar içerisinde değerlendirilmesiyle de bilimdir.
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MüzIğIn YapılabIlmesI İçIn GereklI Unsurlar
SES: Müziğin temel unsuru olup maddenin titreşiminden meydana gelir.
ENSTRÜMAN: Müzik yapmamızı sağlayan aletlere enstrüman (çalgı aleti) denir.
(insan, bağlama, gitar, piano,.....vb.)

SeslerIn ÖzellIklerI
Müzikte kullanılan sesler birbirinden tını, yükseklik, uzam, vurgu gibi çeşitli özelliklerle ayrılır.
Tını (sesin niteliği): Bir sesin diğerinden kolaylıkla ayrılabilme özelliğidir. Sesleri birbirinden ayırabilmemizi sağlayan ses rengi farkına sesin niteliği denir. Ses kaynağının özelliklerinin farklılığı belirleyicidir.
Titreşen her cisim, kendine göre bir ses rengi sergiler.
Yükseklik (incelik-kalınlık) : Sesin pes (kalın) veya tiz (ince) olması halidir. Bir sesin yüksekliği titreşimleri ile ilgilidir. Bir sesin ince ya da kalın oluşu, titreşimin saniyedeki sayısı ile (frekansıyla) belirlenir.
Titreşim ne kadar çok veya çabuk olursa o kadar ince, ne kadar ağır olursa o kadar kalın olur. Gerek pes
gerekse tiz seslerin tümünü kulağımızla ayırma olanağı yoktur.
İnsan kulağı, yaklaşık olarak frekansı 20 ile 20.000 arasında bulunan sesleri duyar. Müzikte kullanılan
sesler bu kadar geniş bir frekans genişliğini kapsamaz. Ses genişliği en fazla olan çalgılardan piyanonun en
kalın sesi 27,5, en ince sesi ise 4186 frekanstır.
Şiddet(sesin gürlüğü) : Sesin kuvvetli veya zayıf olma haline denir. Sesin yüksekliği titreşim sayısına
bağlı olduğu gibi, sesin gür ya da kısık oluşu da titreşimin genişliğine bağlıdır. Titreşim şiddeti arttıkça sesin
gürlüğü de artar. Sesin şiddetini belirleyen birime “desibel” denir. Normal konuşma 40–60 desibel, trafik
gürültüsü 70–90, acı veren ses şiddeti ise 120 desibel dolayındadır.
Uzam: Sesin süreklilik halidir.
Vurgu: Sesin çeşitli aralar ile kuvvetli veya hafif; uzun veya kısa şekilde çıkarılmasıdır.

SeslerIn DüzenlenIşI
Melodi: Birçok sesin bir ara halinde ve birbiri ardında teker teker duyulabilecek şekilde düzenlenmesinden meydana gelir.
Armoni (Uyumluluk) : Aynı anda birkaç sesin birden kulakta yadırganmayacak şekilde düzenlenmesinden meydana gelir.

MüzIkte Temel BIlgIler
PORTE (Dizek) : Beş paralel çizgi veya dört eşit aralıktan oluşan, notaları yazmaya yarayan şekle denir.
NOTA: Müziğin alfabesidir. Seslerin tonlarına göre sınıfsal tanım şeklidir. Doğadaki sesleri okuyabilmek
ve yazabilmek için kullandığımız işaretlerdir. Notalar, dizekte konulduğu yerlere ve biçimlerine göre seslerin
süresini belirtir. Dilimizde nota sözcüğü, bir sesin adı ya da yazılı simgesi olarak da kullanılır. Biçim bakımından notaların biraz farklı olmasının kaynağında, süre uzunluğu vardır. Nota, süre uzunluğu ve frekans
farkıyla seslerin okunmasını sağlar.

