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ÖNSÖZ 
 

Her birey nâçizâne fikrimce bir merak-idrak-uygulama-içselleştirme sarmalının içine 
doğuyor ve bu döngüde insan olmaya dair ortak ve/veya farklı kazanımlar elde ediyor. 
Çocukluk dönemimden itibaren ilgimi çeken, bu alanda yoğrulma ve üretme ihtiyacı 
hissettiren yegâne sanat dalı müzik oldu. İlgi ve etki alanını genç yaşlarda 
hissedebilmenin ve kişisel / mesleki yolculuğuna erken vakitte çıkabilmenin 
şükredilmesi gereken bir nimet olduğu düşüncesindeyim. 
Çalışmamın önsözünde bu düşünceden yola çıkarak hayatlarımızın kesiştiği an’dan 
itibaren her zaman yoluma ışık tutmuş, bilgi-birikimini, meslek alanındaki 
deneyimlerini ve tüm bunlarla birlikte insan olmaya dair her türlü tecrübesini açık 
yüreklilikle benimle paylaşmış kıymetli hocam Şirin Pancaroğlu’na teşekkürümü 
öncelikle sunmayı arzu ederim. 
Desteğini, dostluğunu ve içtenliğini tanıdığım günden beri hissettiğim, müzikle olan 
ilişkisine her zaman hayranlık duyduğum değerli Bora Uymaz’a, danışman hocam 
Doç. Ali Tüfekçi’ye, sevgi, ilgi ve desteğini yaşamımın her evresinde gördüğüm 
sevgili aileme, eşime ve bana bu çalışmayı tamamlamak üzere verdiği motivasyon için 
oğluma teşekkürü borç bilirim. 
Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği 
Anabilim Dalı, Türk Müziği Programı'nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış bir 
transkripsiyon ve makam analizi çalışmasıdır. İnsanlık tarihinde pek çok medeniyet ve 
coğrafya üzerinde var olmuş köklü çalgı arp, 21. yüzyıl müzik politikalarına paralel 
olarak bugün, geleneksel müzikler dahilinde kullanım sahasını ve varlığını uzun 
zaman sonra daha çok hissettirmeye başlamıştır. Buradan yola çıkarak içinde doğup, 
havasını teneffüs ettiğimiz müzik kültürümüzü uluslarlarası anlamda heveslisine, 
mesleki camiamıza tanıtabilmenin, yerel müzik eserlerinin arp ile icra edilebilmesine 
katkıda bulunmanın hem bir müzisyen, hem bu ülkenin bir vatandaşı olarak 
sorumluluğum olduğu düşüncesindeyim. 
Çeşitli iş birlikleri ve çalışma konuları içeren bu vazife lâyığıyla yerine getirildiğinde, 
arp çalgısının hem Geleneksel Türk Müziği’nin, hem de farklı coğrafyalarda doğmuş 
müziklerin icra edildiği bir ortak çalgı olarak ülkemizde eğitim boyutunda önemli bir 
yer bulacağına ve müzik kültürümüze kendine has renkleriyle zenginlik katacağına 
yürekten inanıyorum. 
 
 
Mayıs 2018                                                                              Meriç Dönük Topakoğlu 
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THE ADAPTATION AND MAQAM ANALYSIS OF A COLLECTION OF 

THE COMPOSITIONS OF A 21ST CENTURY COMPOSER BORA UYMAZ 
TO THE HARP AND HARP NOTATION 

 
SUMMARY 

 

The primary aim of this study is to present some examples of Traditional Turkish 
Music forms on the harp and to contribute to the current harp repertoire, a substantial 
amount of which has been adapted to our instrument within this study by means of the 
invaluable Turkish music repertoire. When the studies related to the harp and the 
performance of Traditional Turkish Music since the past century is examined, 
unfortunately, very limited amount of work comes to the foreground until the 
beginning of the 21st century. 
In this century, the emphasis has been placed on the use of this instrument in the 
Turkish Music tradition; particularly, instruments such as the lever harp and the cheng 
have become symbols of various cultures, and harps of different sizes and sounds have 
started to take part in the performance of Turkish Music either as solo or as a part of a 
music ensemble. 
The new album release works, national and international stage performances and 
particularly trainings given to the amateur and professional harp community to meet 
the needs for the interest in Turkish music abroad have been the new strides in this 
field in recent years. 
It is a vital issue to adapt the new compositions in this field and to open space for the 
harp performance at the international level in our traditional music culture. 
The performance of these works thanks to the resources of the tradition and major 
samples from the music memory, based on authentic styles and approaches, and the 
access of this work to the professional platforms means the introduction of this music 
to the international professional cycles. 
If this study should be considered from the national perspective, the performance of 
the contemporary harp compositions and the Ottoman-Turkish Music repertoire that 
has suitable maqams for the harp means a new contribution of instrument and taste to 
the Turkish music. Besides, if the educational aspect of the study is regarded at the 
national level, it is necessary to point out another vital issue: The harp should take 
place among the other instruments at the educational institutes as a Turkish music 
instrument, which should be on the agenda. 
As the end product of this study, 7 works composed by Bora Uymaz, styled in waltz, 
tango, longa and fantasy genres are planned to be adapted to the harp by the renowned 
harpist, Şirin Pancaroğlu and myself and released through the collaboration of one of 
the major music production companies in England, Creighton Collection, and 
Association for the Art of the Harp, a rare non-profit organization in the music field in 
Turkey as a result of which the study will have achieved the attribution of an 
international publication. Thus, as a response to the skyrocketing interest of 
the harpists from different walks of the world, these compositions will have been 
arranged and prepared for the access of the musician. It will also be possible to present 
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a composition-arrangement-notation work and the study will be further elaborated 
through the makam analysis in terms of theory.   
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21. YÜZYIL BESTECİSİ BORA UYMAZ’IN 

ESERLERİNDEN OLUŞAN BİR SEÇKİNİN ARP VE ARP NOTASYONUNA 
UYARLANMASI VE MAKAMSAL ANALİZİ 

 
ÖZET 

 

Bu çalışmanın öncelikli amacı, arp çalgısının Türk Müziği formlarının icrasında 
kullanımına dair örnekler sunma ve günümüz arp repertuvarına, hatrı sayılır bir 
bölümü çalışma dahilinde çalgımıza uyarlanan bir Türk Müziği dağarcığı ile katkıda 
bulunmaktır. 
Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana arp ile Türk Müziği icrasına dair çalışmaları 
incelediğimizde bu alanda 21. yüzyılın başına dek maalesef çok az veriyle 
karşılaşıyoruz. 21. yüzyıl itibariyle bu çalgının Türk Müziği içerisinde kullanımına 
dair çalışmalara ağırlık verilmiş, özellikle mandallı arp ve çeng gibi çeşitli kültürlerin 
sembolleri olmuş, farklı ebat ve ses rengine sahip arplar Türk Müziği icrasında solo 
veya bir saz topluluğunun parçası olarak yer almaya başlamıştır. Bu alanda yayınlanan 
yeni albüm çalışmaları, ulusal ve uluslararası sahne performansları ve özellikle 
yurtdışında Türk Müziği’ne varolan ilgiye cevaben amatör-profesyonel arp camiasına 
bu anlamda verilen eğitimler son yıllarda atılan önemli adımlar olmuştur. 
Geleneksel müzik kültürümüz içinde solo arp icrasına uluslararası boyutta da yer 
açmak ve bu alanda yazılan eserleri çalgımıza uyarlamak, yol alınması gereken son 
derece mühim bir meseledir. Ülkemizin yerel müzik hâfızasının önemli örneklerinin 
ve gelenekten beslenerek yazılmış, özgün yaklaşım ve stiller barındıran yeni eserlerin 
arp ile icra edilmesi, bu çalışmanın mesleki platforma açılması, böylelikle de 
uluslararası meslek çevresine tanıtılması anlamına gelmektedir. 
Bu çalışmaya ulusal mercekte bakacak olursak; makamsal açıdan çalgıyla örtüşen 
Osmanlı-Türk Mûsikîsi repertuvarının ve günümüzde yazılan yeni eserlerin arp ile 
icrası, Türk Müziği kültürüne yeni bir enstrüman ve lezzet kazandırılması demektir.  
Yine yerel boyutta çalışmanın eğitim cephesi üzerine düşünecek olursak önemli diğer 
bir noktaya temas etmeyi gerektirir: Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlar 
bünyesinde arpın artık bir Türk Müziği çalgısı olarak da eğitimde yer alması söz 
konusudur. 
Çalışmanın sonucu olarak bestekâr Bora Uymaz’ın vals, longa, tango, fantezi 
türlerinden ve farklı makamlardan müteşekkil 7 eseri, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu 
ve şahsım tarafından arpa uyarlanıp; İngiltere’nin önemli müzik yayın şirketlerinden 
Creighton Collection ve ülkemizde müzik alanındaki nadir sivil toplum 
kuruluşlarından Arp Sanatı Derneği iş birliği ile yayınlanarak uluslararası bir yayın 
boyutu kazanacaktır. Böylelikle dünya üzerinde farklı coğrafyalarda yaşayan arp 
icracılarının Türk Müziği’ne hızla artan ilgisine cevaben, bu eserler hem icra edilmek 
üzere düzenlenip paylaşıma açılmış, hem akademik alanda bir beste- uyarlama-
notasyon çalışması ortaya koyulmuş, hem de çalışma çerçevesinde seçilen eserlerin 
makam analizleri ile çalışma nazarî açıdan irdelenmiş olacaktır. 
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1. GİRİŞ 
 
Tezimiz kapsamında okuyucu, yorumcu ve bestekârlığıyla günümüzde Türk Müziği 

ve repertuvarına çeşitli katkılarda bulunan Bora Uymaz’a ait 7 beste incelemeye 

alınmış ve arp çalgısına uyarlanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamız temelde arp çalgısının kısa tarihçesi, seçkide yer alan eserlerin 

bestekârının ve uyarlamaları gerçekleştiren icracıların müzik kimlikleri üzerine bilgi 

notları, eserlerin makam analizleri, arp çalgısına uyarlanma yöntemlerinden ve çalışma 

dahilinde edinilen izlenimlerin aktarıldığı sonuç bölümünden oluşmaktadır. 

Geleneksel Türk Müziği icrasında 2000’li yılların başlangıcına kadar çok nadir olarak 

kullanılan pedallı ve mandallı arplar, çeşitli besteci-icracı iş birlikleriyle albüm, nota 

yayını v.b. görsel – işitsel çalışmalarla uygulama alanına taşınarak kullanılmaya 

başlamıştır. 

Arpı Türk Müziği’nin içine taşıyan ve son dönemlerde ülkemizde bu anlamda öncü 

faaliyetler gerçekleştiren sivil toplum kuruluşu Arp Sanatı Derneği’nin mevcudiyetini 

bu noktada vurgulamak gerekir. 

Hem pek çok medeniyetin müziğinde kendine yer edinebilmiş bu köklü çalgının 

günümüzde de Türk Müziği icrasında kullanılabilmesi, hem de bu müziğe kendine has 

olanaklarıyla yeni renkler sunmasına fırsat yaratılması, arpın uluslararası meslek 

alanını yeni ve yerel fikirlerle beslemek üzere son yıllarda ülkemizde atılmış en önemli 

adımlar arasındadır. 

Çalışmamız çerçevesinde de temel amaç, çeşitli formlarda bestelenmiş eserleri arpa 

uyarlayıp meslek alanımıza bu yönde katkıda bulunabilmektir. 

Bu uyarlama ve notasyon çalışması dahilinde eser seçkisi hazırlarken; form, makam 

çeşitliliği ve çalgıya uyarlama aşamasındaki çeşitlilikler dikkate alınmıştır. Seçki 

içerisinde longa, saz semâîsi, tango, vals ve fantezi formlarında olmak üzere toplam 7 

eser yer almaktadır. 
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Ayrıca seçki oluşturulurken besteler arasında makam farklılıkları gözetilerek eserlerin 

makam incelemelerine ve arpla icra edilebilen makamlara dair daha çeşitli örnek 

sunmak amaçlanmıştır. 

Bestelerin arpa uyarlanış biçimleri ele alındığında çalgı olanaklarının zenginliğini ve 

birbirinden farklı teknik özelliklerin sergilendiği eserlerin seçimine yer verilmeye 

çalışılmıştır. Bu eserlerin aynı zamanda hem kendi içerisinde bütünlük oluşturan, hem 

de bu kriterler göz önüne alındığında birbirlerine kontrast oluşturan eserler olduğunu 

söyleyebiliriz. 

1.1 Çalışmanın Anlam ve Önemi 
 
İnsanlığın ilk çalgılarından biri olarak kabul edilen ve Mezopotamya 

Uygarlıkları’ndan günümüze dek çeşitli kültürlerin geleneksel müziklerinde çeşitli 

değerleri sembolize eden arp, Türk Müziği geleneğinde en son bir Ortadoğu coğrafyası 

arpı “çeng” olarak, bugün erişebildiğimiz kaynaklar doğrultusunda 17. yüzyıla dek 

varlık göstermiştir. Bugün çengin yeniden Türk Müziği çalgıları arasına 

kazandırılması yönündeki çalgı yapım ar-ge çalışmalarının yanısıra, 18. yüzyılda üst 

düzey bir mekanik çalışma prensibinin tasarlanarak uygulandığı modern versiyonu 

olan pedallı arplar son yıllarda ülkemizde çeşitli Türk Müziği çalışmaları dahilinde 

kullanılmaktadır. Bu çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması ve uluslararası 

düzeyde icra edilmek üzere profesyonel camiaya açılabilmesi için arp notasyonuna 

aktarılması gerekmektedir. 

Arpın geleneksel müziğimizde kullanımına dair veriler, çoğunlukla son dönemlerde 

solo ya da toplulukla seslendirilen albüm, dvd vb. işitsel çalışmaları kapsamaktadır. 

Şüphesiz ki bu çalışmaların mevcudiyeti icra alanına önemli katkılar ve yenilikçi 

müzikal yaklaşımlar kazandırmıştır. Ne var ki icra edilen bu uyarlamalar, arp 

notasyonuna uygun formata getirilmediği sürece sadece eseri çalgıya uyarlayan 

yorumcu tarafından icra edilebilirler ve yazılı kaynaklara dönüştürülmeden arp 

repertuvarına kazandırılamazlar. 

Bu çalışmanın önemi de; yukarıda bahsedilen kısıtlılığı ortadan kaldırarak, uzun 

vadede bir Türk Müziği Solo Arp Repertuvarı’nın oluşturulmasına ve küresel düzeyde 

erişimine katkı sağlayacak olmasıdır. 

Bununla birlikte, solo arp icrası için yazılan eserler ve arp düzenlemelerinden oluşan 

seçki, bu çalgıyla çeşitli makamların seslendirilebildiğine dair birer belge niteliği 

taşımaktadır. Buradan yola çıkarak ülkemizde müzik eğitimi kurumlarında bir Klasik 
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Batı Müziği çalgısı olarak yer alan arpın, Geleneksel Türk Müziği eğitiminde de yer 

bulması, bu alanda yeni bir eğitim müfredatı ve repertuvarı oluşturulması, bu 

repertuvarın zamanla yeni düzenlemelerin de eklenmesiyle zenginleştirilmesi ve 

uluslararası düzeyde tanıtımı söz konusudur. 

1.2 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı 
 
Bu bağlamda hazırlanacak olan uyarlama ve analizlerin temel amacı, arp ile icrası 

mümkün olan eserlerin, çalgının olanaklarından en üst seviyede yararlanarak 

düzenlenmesi, solo arp müziği yazısına dönüştürülmesi ve nazarî açıdan 

incelenmesidir. 

Çalışma dahilinde düzenlenecek olan eserler esasında arp çalgısı için daha önce 

varolmamış bir Türk Müziği Repertuvarı’nın oluşturulmasında atılacak adımlardan 

yalnızca biridir. Büyük ölçekte ise zaman içerisinde zenginleştirilecek olan bu 

seçkinin, yeni ve zengin bir içerikle mevcut solo arp repertuvarına ve ülkemizde arp 

sanat dalında eğitim veren kurumların eğitim müfredatına dahil olması; bu doğrultuda 

sosyal bilim dallarından müziğin icracılık alanında yeni bir çalgı eğitimi modeline 

öncülük etmesi konusuna değinmek gerekir. 

Longa, vals, tango, saz semâîsi ve fantezi formlarında bestelenen eserlerden ikisi, hali 

hazırda yakın zamanda solo arp için uyarlanmış olup, İngiltere’nin önemli yayın 

şirketleri arasında yer alan Creighton Collection tarafından yayınlanmıştır. Bu iki eser 

ve onlara ek olarak düzenlenen yeni besteler ve makam analizleri bu tez çalışmasının 

zeminini oluşturmakla birlikte, “Türk Müziği Serisi”nin devamı olarak yine 

Creighton’s Collection etiketiyle yayınlanacaktır. 
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2. ARP ÇALGISI 
 
2.1 Bir Kültürlerarası Çalgı Olarak Arp ve Gelişim Sürecine Genel Bakış 
 
Antik dönemden günümüze uzanan köklü geçmişiyle, müzik tarihinde kaydadeğer bir 

yeri olan arp, insanlığın ilk çalgılarından biri olarak kabul edilir. Bugünkü İran, Irak, 

Suriye bölgesine tekâbül eden Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler’in Ur 

şehrinde yapılan kazılarında kraliyet mezarlarında ve duvar seramiklerinde rastlanılan 

arplar, günümüze ulaşan en eski buluntular olarak bilinmektedir. (Galpin, 1929). 

 
Şekil 5.1.1: Arp Çalan Kadın Figürü M.Ö. 2000 

Kültürlerarası bir çalgı olan arp, Kelt kültüründe de çok mühim ve saygıdeğer bir yere 

sahiptir. Kelt geleneksel müziğinin vazgeçilmez bir aracı olarak yüzyıllar boyu 

saygınlığını ve özel yerini korumuş olan Kelt arplarının “Brian Boru” arpı olarak da 

bilinen bir türü de mevcuttur. Bir rivayete göre İrlanda Kralı Donnchad Cairbre 

O’Brian tarafından 1220’de yapıldığı öne sürülen metal telli arp, yıllar boyu kralın 
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adıyla bu şekilde anılmıştır ve günümüzde de geleneksel Kelt Müziği’nin en popüler 

çalgısıdır.  

14. yüzyıldan bugüne gelen en eski Kelt çalgılarından biri olan Brian Boru arpı, bugün 

Trinity College’da sergilenmektedir.  

 
Şekil 5.1.1: Brian Boru Arpı, Book of Kells Exhibition - Trinity College, Dublin 

“17. yüzyılda tarihin sahnesinden çekilmiş, coğrafyamıza has küçük bir “kucak arpı” 

olan çeng ise Orta Çağ ve erken modern dönem İran ve Osmanlı minyatürlerinde sıkça 

karşımıza çıkan, yere oturularak çalınan ve yaklaşık 25 teli bulunan bir çalgıdır. Antik 

dünyada arpın varlığına dair önemli çalışmalara imza atmış Dr. Bo Lowergren’in 

belirttiği üzere İslam kültürlerinde uzun müddet varlığını sürdüren çeng, Sasani 

Hükümdarlığı’nda kraliyetin prestijini ortaya koyan önemli bir sembol idi. 

Minyatürlerde resmedilen çalgılar arasında çok sık boy göstermesi onun Orta Çağ’da 

sevilen bir çalgı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu çalgının hiçbir örneği günümüze 

ulaşmamış.  

Sanatın müziğin yanında farklı disiplinlerinde de yer bulan çeng, 14.-17. yüzyıllar 

arasında Sasani Dönemi’nde gümüş gövdesiyle resmedilmiş. Orta Çağ’da saraylarda 

çalınan bu kadim saz, siyasi iktidarı sembolize etmekle birlikte, kanbur ancak göğe 

doğru yükselen gövdesinden kaynaklanan tasavvufi bir sembolizme de sahip. Ahmed-

i Da-i’nin Çengname’sinde olduğu gibi çeng, aynı zamanda insan ruhunu temsil eden 

bir figür. Şairler arasında favori bir tema olan çeng, müzikteki gelişmelere ayak 

uyduramayıp, zaman içerisinde kullanımdan düşüyor. 1660’da Evliya Çelebi 

“Seyahatname”sinde İstanbul’da sadece tek bir tip çeng ile 10 çenginin varlığından 

söz ediyor. Bu, çeng’e dair bilinen son yazılı tanıklık” (Pancaroğlu, 2016). 

“Her ki yüz içün ide yetmişde ceng  
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Benzer ana k’ögrene seksende çeng” 

“Çeng ve ceng kelimeleri arasındaki münasebet, hem ahenk hem de anlam açısından 

fevkalade önemlidir. 16. yüzyılda yaşamış olan şair Pare Parezade Ahmed Çelebi’nin 

musiki aleti olarak çeng’i seçmesi de rastgele değildir. Şair, çengin eğikliği ve 

ihtiyarlıkta kişinin vücudunun eğilmesi arasında ilgi kurmuştur” (Özcan, 2012). 

 
Şekil 5.1.1.3: Çeng 

Bir Uzakdoğu çalgısı olarak arpı incelediğimizde, “Konghou” isimli antik Çin 

arplarının varlığına tanıklık ederiz. Ming Hanedanlığı döneminde yitirilen, fakat 20. 

yüzyılda çeng gibi yeniden var edilen Konghou; modern haliyle antik dönem Çin 

arplarına benzememekle birlikte çift telli, üst düzey icra tekniklerinin sergilenebildiği, 

yeni bir çalgı olarak günümüzde varlığını sürdürmektedir. 
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Şekil 5.1.1: Konghou 

Farklı icra teknikleri ve ses rengiyle arp türleri arasında önemli bir yeri olan Güney 

Amerika arplarının geçmişi ise günümüzden yaklaşık 500 yıl öncesine dayanmaktadır.  

17. yüzyılda İspanyollar, Amerika kıtasındaki kolonileşme sürecinde çalgılarını da bu 

uzun yolculuklarında beraberlerinde getirmişlerdir. “Yeni Dünya’da arp, tropikal 

ağaçlardan yeniden üretilerek Paraguay, Veracruz ve Meksika’da geleneksel müzik ve 

dansların ruhunu yansıtan ulusal çalgı olarak kabul edilmiştir. Bu geleneksel arplar, 

benzer şekilde Latin Amerika’nın farklı bölgelerinde de kolonileşme sürecinin önemli 

bir aracı haline gelmiştir” (Harztler, 1990). 

Avrupa müzik kültüründe önemli bir yeri olan arpın, 17. yüzyılda aynı zamanda 

Hristiyan misyonerliğinde de bir araç olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
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Şekil 5.1.1: Latin Amerika Arpı 

Günümüzde çoğunlukla Klasik Batı Müziği icrasında kullanılan pedallı arplar, teknik 

olarak mandallı geleneksel çalgılardan daha farklı ve oldukça detaylı bir mekanizmaya 

sahiptirler. Pedallı arp, bugünkü mekanik çalışma prensibine yakın formuna 18. 

yüzyılda ünlü arp yapımcısı Sebastian Erard’ın yenilikçi çalışmalarıyla kavuşur. 

Çalgıya çift hareketli alterasyon mekanizması yerleştiren Sebastian Erard, 1794’te 

Londra’da bu sazın patentini alır ve 1810’da bu arpların üretimine geçilir. 

1811 ve 1835 yılları arasında yaklaşık 4000 adet pedallı arp üreten Sebastian Erard, 

1835’te aynı prensiple daha büyük ebat bir çalgı üretmiş ve bu tür arplar İngiliz ve 

Fransız orkestralarında 1960’ lara kadar kullanılmıştır. 

Avrupa’da üretilen bu çalgıların Amerika’da üretilmeye başlamasıyla arpların boyu 

yaklaşık 1.83 cm’ye, ağırlıkları ise 35 kg’ye ulaşmıştır. Bas teller dışındaki diğer teller 

bağırsak ve naylon materyalden üretilmiştir. Bu son şekliyle çift hareketli pedallı arp 

günümüzde halen kullanılmaktadır.  
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Şekil 5.1.1.6: Pedallı Arp 

En yalın haliyle teknik dilde bahsedecek olursak genellikle abanoz, akçaağaç, kiraz, 

ceviz ve maun ağacından üretilen pedallı arplar, geniş tınlama tahtası sayesinde büyük 

bir rezonansı ve tansiyonu bünyesinde barındırır. 47 teli, 7 oktavlık geniş bir ses sahası 

vardır. 

“Diyatonik bir çalgı olan arpta alterasyon, çalgının alt bölümünde bulunan 7 pedal ve 

bu pedalların kolon içinden geçerek çalgının üst mekanizmasına bağlanan uzantıları 

vasıtasıyla, her tel üzerinde bulunan disk ve çatalların iş birliğiyle sağlanır” (Grove, 

1920) . 

2.2 Türkiye Coğrafyası’nda Arp 
 
Osmanlı Dönemi’nde II. Mahmut Devri’nde kurulan Musika-i Humayûn, padişahlığın 

müzik kurumuydu. Bu kurum, armoni ve filarmoni orkestraları ve fasıl heyetinden 

oluşan temel kolların yanısıra opera ve operet, tiyatro, ortaoyunu, cambaz, karagöz-

hokkabaz-kukla gibi ek şubelerden müteşekkildi. 

Müzikolog ve Müzik Yazarı Ersin Antep’in Opus dergisinin 21 ve 22. sayısında 

kaleme aldığı üzere “Bizdeki ilk arp icracısının, II. Abdülhamid’in kızı Şadiye Sultan 

olduğunu Leyla Saz bildirmiştir. Leyla hanımın hatıratında Şadiye Hanım’a dair şöyle 

bir bilgi de aktarılır: II. Sultan Hamit’in kerimeleri de mükemmel meşk gördüler. 
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Bilhassa Şadiye Sultanefendi iyi harp çalarmış; ben işitmedim ama mûsikîyi iyi 

anlayanlar söylediler. Osmanlı hanedanının mûsikîye büyük istidadı vardır” (Antep, 

2016). 

Cumhuriyetin ilanıyla müzik alanında eğitim-öğretim kurumlarının kurulması fikriyle 

Mûsikî Muallim Mektebi, daha sonra adı Milli Eğitim Bakanlığı olan Maarif 

Vekaleti’ne bağlı olarak 1 Eylül 1924’te açılmıştır. Mektebin öğretim kadrosunun ilk 

öğretmen ve idareci personelinin neredeyse tamamı bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni 

Orkestrası olarak tanıdığımız Riyaseticumhur Mûsikî Heyeti mensuplarıdır. 

Bu öğretmen kadrosuna 1934’te bir de yabancı uyruklu arp sanatçısı katılır. Bu isim 

Eston arp sanatçısı Sylvia Tobias’dır. 
“Yeni cumhuriyetin başkentinde, en üst düzey müzik kurumundan davet alan Eston arp 

sanatçısı Sylvia Tobias (1908-1985) icabet ederek Ankara’ya gelmişti.1933’ten itibaren 

Ankara’da bulunan sanatçı; o zamanlar hem icracı sanatçıların, hem de müzik öğretmenlerinin 

yetiştirildiği Musiki Muallim Mektebi’nde arp dersleri vermeye başlamıştır.1934 yılında 

mezun olarak orkestradaki yerini bırakacağı Adnan Kopuz’u ve daha sonra mezun olacak Basri 

Himmetzade’yi yetiştirmiştir” (Antep, 2017). 

Ankara Devlet Konservatuvarı’nın tarihçesinde yer alan bilgiye göre “1933’te 

yayınlanan Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanun Tasarısı ile Devlet Musiki 

Konservatuvarı ve Tiyatro Akademisi olarak adlandırılan müesseseler 

oluşturulmuştur.” 

Bu tasarı dahilinde kurulan ve 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine dahil 

edilen Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Sevin Berk, Uğurtan Aksel gibi ülkemizin 

1950-60lı yıllarında meslek alanımızın icra ve eğitim dallarında aktif rol alan ilk kadın 

arp sanatçıları yetişmiştir. 
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3. ÇALIŞMA KAPSAMINDA İNCELENEN ESERLERİN BESTEKÂRI 
BORA UYMAZ  
 
3.1  Özgeçmiş 
 
Bora Uymaz “Türk Müziği”ni taşımak, yaşatmak ve geliştirmek için kendisini yeni 

yollar açmaya adamış bir sanatçıdır. Bestecilik, yorumculuk, okuyuculuk, öğreticilik 

ve saz icracılığı gibi alanlarda geleneksel Türk Müziğinin özünden beslenerek 

yaşadığımız çağa ve kendi rengine göre bu unsurları şekillendiren Bora Uymaz 

unutulmuş veya çok icra edilmemiş eserleri besteci kimliğiyle derleyip 

biçimlendirirken, bilindik eserlere getirdiği farklı bakış açılarıyla onlara yepyeni bir 

hayat kazandırır. Çeşitli formlarda ve müzik türlerinde bestelediği 600 civarında 

eseriyle birçok yarışmada dereceler almış olan müzisyen bestelerinde derin 

maneviyata sahip güfteler kullanmaktadır. Bora Uymaz adını kendi koyduğu "Natık-ı 

Elhan" isminde, uzun soluklu yeni bir Türk musikisi formu da geliştirmiş; bunun 

yanısıra, hocası Cinuçen Tanrıkorur’un isimlendirdiği “Suzinak-Aşiran” makamını 

terkib edip bu makamda bestelediği bir takım da bulunmaktadır. Solist olarak bugüne 

kadar Avustralya, ABD, Japonya, Çin, Kore, Almanya, Finlandiya, Makedonya, 

Tunus, Kıbrıs ve Hollanda’da konserler veren Bora Uymaz, son dönemde Kudsi 

Erguner Ensemble’ın bir üyesi olarak Fransa, İtalya, Polonya, Belçika, Almanya, 

Umman, Norveç ve de Brezilya’da konser turnelerine ve albüm çalışmalarına katıldı. 

Kendi adına “Yunusca”, “Mim sad ra” and “Bir” başlıklı albümleri yayınlanmış olan 

sanatçı, 2004 yılında UNESCO’nun hazırladığı “Dünya Kültür Miraslarımız” 

belgeselinin Mevlevi müziği ile ilgili bölümüne katkıda bulundu. Şair Ahmet Ilgaz'ın 

“Rüya içinde rüya" isimli uzun şiirini Natık-ı Elhan formunda besteleyen Uymaz; 

içinde bu eserin de yer aldığı, aynı başlıklı Ahmet Ilgaz şiirlerinden ve notalardan 

oluşan bir kitap ve cd çalışması yayınladı. Bora Uymaz, “Anadolu Evliyâları” serisine 

başlayarak, Niyâzî Mısrî, Yunus Emre, Hz. Gaybî gibi manevi figürlerin nutk-ı 

şerîflerini müzikle beraber dile getirmiştir. 2013’ten bu yana arpist Şirin Pancaroğlu 

ile pek çok projede iş birliği yapmaktadır. İkili 2013’te mistik yaklaşımlar temeline 
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oturan ve topluluk üyelerinin bestelerini hayata geçiren, manevi ve müzikal 

içselliklerin ön planda şekillendiği “Şimdi Ensemble” ı birlikte kurdular. Bora Uymaz 

Şirin Pancaroğlu’nun “Cafe Tango” projesine solist olarak katılıp aynı zamanda bu 

türde de yeni besteler kaleme almaya başladı. Pancaroğlu’nun geleneksel müzik 

üzerine 2011’den bu yana süren “Elişi” projesinin de vokalistliğini üstlenen Uymaz, 

Pancaroğlu’nun yakında yayınlanacak olan çeng albümünün 

prodüktörlüğünügerçekleştirdi. 

1994 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nı birincilikle 

kazanıp, 1999 yılında aynı başarı ile mezun olan Bora Uymaz eğitimi süresince, 

Cinuçen Tanrıkorur, Akın Özkan, Vefik Ataç ve Rehâ Sağbaş gibi sanatkarlarla çalıştı. 

Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Türk Müziği Korosu’nda solist olarak görev yapan 

Uymaz, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Din Musikisi Bölümü’nde 

doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 

3.2 Bora Uymaz’ın Arp ile Seslendirilen Yayınlanmış Eserleri  
 
Bora Uymaz’ın arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile yaptığı iş birliği projelerinin ürünü 

olarak bestelemiş olduğu eserler 2014’ten bu yana çeşitli topluluklarla kaydedilmiştir. 

Bu albüm kayıtları arasında arp kimi zaman bir solo çalgı olarak yer almış; kimi zaman 

kemençe, bendir, kudüm, ney, tanbur gibi Türk Müziği sazlarıyla, kimi zaman da flüt, 

viyola, serpent, kontrbas, gitar, bandoneon gibi çalgılarla buluşmuştur.  

Çengnağme, Lila Müzik / 2014 

Çeng için Nişâbur Peşrev  

Cafe Tango, Kalan Müzik / 2014 

Dolmaz Kalbimde Yerin 

Tango Turco 

Ferahnak Tango 

Gardel’e Tango 

Madrid’de Sabah 

Aşkınla Eriyorum 

Pamuk Tango  
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Şimdi Ensemble “Sonsuz Aşk” Gaido Dreyer ve Kalan Müzik / 2016 

Şimdi  

Ey Aşık-i Dildade 

Gel Ey Kardeş 

Arpistlere Suzidil 

Bu Aşk Bir Bahr-ı Ummandır 

Bulan Özünü Gören Yüzünü 

Aşkın ile Aşıklar 

Acemaşiran Saz Semaisi  

Mahfûz, Ahenk Müzik / 2016 

Nikriz Longa 

Neva Peşrev  

Ece’ye Vals 

Meriç’e Sınav Hatırası 

Hicazkar Longa 
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4. UYARLAMALARI GERÇEKLEŞTİREN İCRACILARDAN ŞİRİN 
PANCAROĞLU 
 
4.1 Özgeçmiş 
 
Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu için müzikte çoğul kimlik arayışları önemli bir uğraştır. 

Klasik müzik geleneğinden yetişen arp sanatçısı aynı zamanda geleneksel Türk 

müziği, doğaçlama, tango ve avangart türlerindeki çalışmaları ve mizansen içeren 

performanslarının yanısıra, bir yandan da klasik çizgideki arp konserlerini 

sürdürmektedir. Farklı soluklardan yorumcu ve bestecilerle yaptığı iş birlikleriyle 

dikkat çeken Pancaroğlu, müzik tarzlarını birbirinden ayıran tanımları neredeyse 

ortadan kaldıran, yeni müzik tarzlarına kapı açan bir duruş sergilemektedir.  

Pancaroğlu 2010 yılından bu yana “Elişi”, “Cafe Tango”, “İstanbul’un Ses Telleri” ve 

“Resonating Universes” başlıklı dört büyük projesiyle turnelere çıkmaktadır. 20 yıl 

yurt dışında kaldıktan sonra 2000 yılında Türkiye’ye dönen sanatçı, o günden bugüne 

“köklerinin” izini sürmekte; yerel ile evrensel olanı incelikli bir fikriyat içerisinde 

buluşturup müzik projelerine yansıtmaktadır. Kayıp bir çalgı olan Osmanlı-Türk arpı 

“çeng”i diriltmek üzere 2007’den bugüne çalışmalar yapmaktadır. 

1968 yılında Ankara’da doğan Şirin Pancaroğlu Avrupa’daki eğitimini Cenevre 

Konservatuvarında, ABD’deki eğitimini ise Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi’nde 

yüksek lisans derecesiyle tamamladı. 1988’ten bu yana yurt içi ve dışında Hasret Bağı, 

Kuyruklu Yıldız Altında, Barokarp, Telveten, Eski Dünya-Yeni Dünya, İstanbul’un 

Ses Telleri, Elişi ve Resonating Universes başlıklı 8 albümü yayınlandı. Türkiye’deki 

tüm uluslararası festivallerin yanısıra Fransa’da Printemps des Arts, Festival de la 

Harpe en Avesnois, Berlioz, Trièves ve Chirens Festivalleri ve Villeveyrac Müzik 

Haftalarında; ABD’de Millenium Stage, Imagine New Music Festival, Ebb and Flow 

Arts Festivallerinde; Edinburgh Uluslararası Arp Festivali, Seduced by the Harp 

Festivali, Festival del Centro Historico de la Cuidad de Mexico, Uluslararası Belgrad 

Arp Festivali, Uluslararası Rio de Janeiro Arp Festivali, Uluslararası Kudüs Ud 

Festivali ve Üsküp Yaz Festivali’nde solist olarak konserler verdi. Çalgısının 
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Türkiye’de ki tanıtımına katkıda bulunmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için 2007 

yılında Arp Sanatı Derneğini kuran sanatçı, kültürel sermaye, sivil toplum 

kuruluşlarının işleyişi, fon kaynakları, iş birlikleri, müziğin Türkiye’ye özgü kültürel 

ve sektörel dinamikleriyle içiçe olduğu bir yöneticilik sürecinin de içine 

bulunmaktadır. Bir “mutfak” olarak dile getirdiği bu STK’da sanatsal fikirlerin projeye 

dönüştürülmesi, fonlanması, yönetimi ve icraatında bizzat yer alarak hem arpı, hem de 

onun bu topraklardaki tarihsel muadili olan çeng’i festivaller, albümler ve konserler 

aracılığıyla farklı kitlelerle buluşturdu. 

Bir dönem akademisyenlik yapan Pancaroğlu, bunun yanısıra uzun yıllar eğitimci 

kimliğiyle çocuklar ve yetişkinlerle birarada oldu. Bu birikimlerini çeşitli mesleki 

yayınlarda ve gazetelerde kaleme aldığı müzik yazılarıyla okurlarla paylaşan sanatçı, 

Dünya Arp Kongresi yönetim kurulu üyesi olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Takdir Ödülü, 19 Mayıs Üniversitesi “En İyi Virtüoz” Medya Ödülü ve Çağdaş 

Gazeteciler Derneği ödüllerine layık görülmüştür. 

4.2 Şirin Pancaroğlu’nun Çalışma Kapsamındaki Arp Uyarlamaları 
 
“Bûselik Konser Parçası”, 2017 yılında İngiliz edisyon şirketi Creighton Collection 

tarafından yayınlanmıştır. 

“Pamuk Tango”, Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz’ın 2015 yılında yayınlanan “Cafe 

Tango” albümünde icra edilmiştir. 

“Arpistlere Sûzidil”, Şimdi Ensemble’ın 2016 yılında yayınlanan “Sonsuz Aşk” 

albümünde mandallı arp ile icra edilmiştir. 

“Hamam Dönüşü”, Şirin Pancaroğlu’nun 2018 yılında yayınlanan “Ab-ı Hayat” 

albümünde çeng ile icra edilmiştir. 
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5. ÇALIŞMA KAPSAMINA ALINAN ESERLER 
 
Tezimiz kapsamında incelenen eser seçkisini oluşturma aşamasında çok yönlü ve 

kapsamlı bir çalışma ortaya çıkarabilmek adına birtakım kıstaslar gözetilmiştir. 

Bunlar: 

Eserler arası form-tür çeşitliliği, makam çeşitliliği ve düzenleme sürecinde başvurulan 

yöntemler arasında çeşitlilik olarak özetlenebilir. 

Form ve tür çeşitliliği fikrine paralel olarak seçki içerisinde longa, saz semaisi, tango, 

vals ve fantezi olmak üzere 5 farklı formu temsil eden toplam 6 eser yer almaktadır. 

Düzenleme ve analizlerde makam çeşitliliği sağlamak adına; arp ile icrası mümkün 

olan ve birbirinden farklı makamlarda yazılmış bestelere yer verilmeye çalışılmıştır. 

Seçki içerisinde yer alan makamlar aşağıdaki gibidir: 

1. Pençgâh (The Sons of Hypnos 1. Bölüm) 

2. Nikriz (The Sons of Hypnos 2. ve 3. Bölüm) 

3. Bûselik (Buselik Konser Parçası) 

4. Hicazkâr (Hicazkar Longa) 

5. Bûselik (Pamuk Tango) 

6. Sûzidil (Arpistlere Suzidil) 

7. Acemaşîran (Ece’ye Vals) 

Uyarlama/düzenleme cephesinde ise arp çalgısına has olanakların farklı formatlarda 

kullanılabileceği düşünülen, çalgının ses-tınlama kapasitesini en geniş ve yetkin 

şekilde temsilini hedefleyen uyarlamaların yazılmasına gayret edilmiştir. 
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5.1 The Sons Of Hypnos 
 
5.1.1 Orijinal nota 
 

 
Şekil 5.1.1.1: The Sons of Hypnos Orijinal Nota s. 1 
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Şekil 5.1.1.2: The Sons of Hypnos Orijinal Nota s. 2 

5.1.2 Eser hakkında notlar 
 

“Yunan Mitolojisi’nde Hypnos, uyku ile özdeşleştirilir. Pasithea ile evli olan Hypnos’un 

Yunanca’da rüyalar için kullanılan ve “Onerioi” olarak bilinen 3 oğlu vardır. 

Üç oğuldan Phobetor kabuslarla özdeşleştirilir. Korku dolu rüyalar yaratır, ayı ve kaplan dahil 

olmak üzere herhangi bir hayvanın şeklini alabilir. 

Phantasos, illüzyonlarla dolu, sahte rüyaları yaratmasıyla bilinir. 

Üçüncü oğul Morpheus ise rüyaların kanatlı tanrısı olarak bilinir ve rüyalarda insan kılığına 

bürünebilir. 3 oğul da kralların rüyalarında görünmüştür. 

The Sons of Hypnos, Yunan mitolojisine göre Hypnos’un 3 oğlu tarafından harekete geçirilen 

insan uykusunun uykusuzluk, uyanıklık, kabuslardan tatlı rüyalara çeşitli aşamalarını 

keşfeder.” (Turkish Music Series, Creighton’s Collection, 2017) 

5.1.3 Uyarlama teknikleri 
 

I. Phobetor 

Mistik bir atmosfer içinde ve pençgah makamının karakteristik dörtlüsüyle başlayan 

bölümün ilk kesiti 1-8. ölçülerde armonikler, melodide yer alan çeşitli süslemeler ve   

sol elde kullanılan disonans aralıklarla beslenir. Sürükleyici motiflerin ivme 

kazandıran etkisi ile diğer kesite bağlanır. 

2.kesit, ostinato bir sol el figürünün hakimiyetiyle sunulan daha lirik bir kesittir. Sağ 

eldeki melodik hatta 4lü aşağı aralıklar eklenerek zenginleştirilen, üçlemeler ve geniş 
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akorlarla geliştirilen melodi, 25-40. ölçüler arasında çalgıya has olan ve arp 

repertuvarında kullanımına sıklıkla yer verilen “pres des la tablé” / p.d.l.t. (tınlama 

tahtasına yakın bölgede çalma) tekniğiyle sunulur. Tekrarının yer aldığı 29. ölçü 

itibariyle onaltılık figürler kullanılarak duyumda farklılık ve çalgının kullanım 

olanaklarının sergilenmesi hedeflenmiştir. 

35. ölçüde glissando, tril, aşağı doğru kırılan akorlar gibi süslemeler, arpın zengin ses 

sahasını bonkör bir biçimde kullanarak geniş bir register içerisinde, özgürce tınlayan 

bir melodi icrasını hedeflemiştir. 

3.kesit, 2-3-2-2 şeklinde gruplanan “Raks Aksağı” usulünün kıvraklığı ile başlar. 

Düzenlemede melodinin önüne 2 ölçü olarak eklenen bu girizgahta kullanılan tırnak 

glissandoları (nail glissandi) keskin, sivri ve belirgin bir yeni motifin habercisi olması 

amacıyla yazılmıştır. 

Akabinde duyurulan ezgi, bir kabustan kaçış sahnesini hırçın ve oyunsu bir biçimde 

tasvir eder. 

Bu kesit, 4 cümleden oluşmaktadır ve bu cümlelerin her biri orijinal notasyona sadık 

ve paralel olmakla birlikte; arp notasyonuna uyarlanırken farklı registerlardan 

yazılarak, zengin ve renkli bir ses yelpazesinin kullanılabilmesini amaçlamıştır. 

II.Phantasos 

Rapsodik olarak nitelendirilen, daha sakin bir atmosfere sahip olan bir bölümdür. 

Arpın tiz bölgesinde yer alan 1. tema havada asılı kalarak, karar sesi kullanılmadan 

3.derece ile nihayete erme hissi olmaksızın sonlanır. 

Arp ile icra edilen müziklerde uzun süreli olarak yazılan sesler (birlik nota vb), bir 

müddet sonra çalgının yapısı gereği fizyolojik olarak sönerler. Buna sebebiyet 

vermemek ve melodide yer alan seslerin sönerek kaybolmalarını engellemek için 

sesleri tekrar ederek icra etmek bir çözüm olabilir. Arp notasyonu ve düzenlemeleri 

içinde sıklıkla karşımıza çıkan bu konuya, bu bölümün 2.teması güzel bir örnek teşkil 

eder. Sağ elde üçleme, sol elde ona eşlik eden sekizlik figürler halinde düzenlenerek, 

melodide yer alan sesin fiziksel açıdan devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır. 

Yine aynı amaca hizmet etmek üzere yine 2.tema içinde çarpıcı ve fevri bir 

bisbigliando ile devam eden bir hareketlilik söz konusudur. 

9. ölçü itibariyle Oynak usulde yazılan ve 3-2-2-2 şeklinde gruplanan temada pedal 

glissandolarına (pedal glissandi) yer verilerek, yine çalgıya özgü bir efekt 

kullanılmıştır. 

Akabinde yeni bir kesite bağlanan melodide senkopik aksanlara yer verilmiştir. 
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17. ölçüde orijinal notada yer alan tema, besteciden feyz alınarak 23. ölçüde tekrar 

edilen sağ eldeki seslerin altına eklenmiş; böylelikle daha dikey bir düşüncenin hakim 

olduğu, iç içe geçmiş melodik yapıların sergilenmesi hedeflenmiştir. Bu orta kesitin 

ardından bölümün başında yer alan temaya gönderme yapılır ve pedal glissandolarının 

hakim olduğu köprü, bu kez bölüm sonunda coda görevi görerek eseri sonlandırır. 

III.Morpheus 

Tipik longa türünde bestelenmiştir. Diğer bölümlere nazaran daha kısa olan bu 

bölümde, arp notasyonuna uyarlanırken sol el için yazılan ve disonans aralıklarla tasvir 

edilen ritmik eşlik figürü, kimi zaman sağ ele geçirilerek iki elde yer alan melodide 

bütünlük sağlanması hedeflenmiştir. 

Armonik düzenlemede kromatizm ve birbirinden farklı karakteristik özellikler taşıyan 

akorlara yer verilerek tematik silsilelerin birbiri ardına kesintiye uğramadan 

bağlanması amaçlanmıştır. 

Eser, bu bütünlük içerisindeki melodinin gitgide silinmesiyle son bulur. 

5.1.4 Makam incelemesi 
 

I. Phobetor 

Yerinde Pençgâh beşlisi ile başlayıp, eser boyunca da Pençgâh dizisinin hakim olduğu 

ilk bölümde ilk cümle makamın güçlüsü Neva perdesinde (re) bir durakla sonlanır. 

Nişâbur beşlisi ile başlayan 2.cümleden sonra, 17.ölçüde Nevâ’da Rast dörtlüsü ve 

hemen sonraki ölçüde yine Nişâbur beşlisini duyurarak yerinde karar eder. 

Raks Aksağı usulünde yazılan 2.kesit, yerinde Pençgâh dörtlüsü ve Nevâ’da Nişâbur 

beşlisinin birlikteliğinden oluşan Pençgah dizisini duyurur. Bu dizi daha sonra inici 

olarak da yer alır ve ilk bölüm bu şekilde tamamlanır. 

II. Phantasos 

Nikriz makamında bestelenen bu bölüm, yerinde Nikriz beşlisinin 1.ölçüde 

duyulmasının ardından, 2.ölçüde Bûselik perdesinin gelmesiyle (si naturel) yerinde 

Nişâbur beşlisine yer verir. 3. ölçüde Nevâ’da Bûselik beşlisinden meydana gelen 

melodinin ardından, ilk cümle Kürdî perdesinde bir durakla sona erer. 

Nevâ’da Bûselik dizisi ile çıkıcı olarak genişleyen 5. ölçüden sonra Dügâh’ta Hicaz 

dörlüsünü duyarız ve bu ölçünün sonunda da Nim Hicaz perdesinde (do diyez) bir 

durak vardır. 

Yerinde Nikriz dizisinin hakim olduğu 6-11. ölçülerden sonra raks aksağı usulünde 

yazılan yeni bölüm, 12. ölçüde Yegâh’ta simetrik Rast dörlüsünün duyurulmasıyla 

başlar. 18. ölçüde Nevâ’da Bûselik dörtlüsü ve 21.ölçüde Nişâbur beşlisi çeşnilerini 
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duyduktan sonra, 25. ölçüde Gerdâniye perdesinde bir Rast üçlüsü ve 27. ölçüde bir 

Rast dörlüsü görürüz. 30-33. ölçüler arasında inici olarak yer alan Nikriz dizisinden 

sonra 36. ölçü (Tempo Primo) ile ilk temanın küçük bir çeşitlemesiyle bölüm sonuna 

gelinir. 

III. Morpheus 

Nikriz dizisinin hakim olduğu ilk periodun ardından 41.ölçüde Nevâ’da Çargâh 

dörlüsü ile başlayan görkemli yeni cümle, 49.ölçüde Gerdâniye’de yine Çargâh 

dörtlüsüyle, hemen ardından da tiz Çargâh’ts Nikriz beşlisiyle gelişerek yeni bir 

atmosferde ilerleyen bir yeni cümleye bağlanır. 53.ölçüde Dügâh’ta Hicaz beşlisiyle 

başlayan bu yeni cümle tırmanarak 73.ölçüde Bûselik’te Nişâbur beşlisi ve yine aynı 

çeşninin 77. ölçüde Eviç perdesinde kullanılmasının ardından Nikriz dizisi içinde 

gezinerek son bulur. 
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5.2 Bûselik Konser Parçası  
 
5.2.1 Orijinal nota 
 

 
Şekil 5.2.1.1: Bûselik Konser Parçası Nota s. 1 
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Şekil 5.2.1.2: Bûselik Konser Parçası Orijinal Nota s. 2  



 27 

5.2.2 Eser hakkında notlar 
 

“Geleneksel Türk Müziği formlarından olan “Saz Semâîsi” formundan ilham alınarak 

bestelenmiştir. Saz Semâîsi, hâneler (kesitler) ve bu bölümler arasında tekrarlanan “teslim” 

lerden oluşur. Her zaman “aksak semâî” usulünde yazılmasına rağmen, bu eser 3-2-2-2 olarak 

gruplanan, 9/8’lik “oynak” usûlündedir. Bûselik Konser Parçası melodik süslemeleri, arpeggio 

vb. romantik jestleri ile aynı zamanda fantezi türünü de çağrıştırmaktadır. 

Bûselik makamında yazılan eserin ilk kesiti 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm zarif, ancak 

görkemli bir girişle başlayan ve birden değişen atmosferiyle gam, arpej silsilelerinin onu takip 

ettiği motiflerden oluşur. 

Teslim kesiti, eserin karar sesi la’nın vurgulandığı, tatlı ve zarif sıçralamalardan oluşur. 

Yine görkemli bir açılışla başlayan 2.kesit; arpejler, akorlar ve çeşitli modülasyonlarla birlikte 

yoğun bir enerjiyi yansıtır, fakat daha sonra dominant akorla sonlanan naif bir sekans serisi ile 

sakinler. 

3.kesit arpın aşağı-orta ses sahasının kullanıldığı, inleyen/yakınan ve karanlık bir atmosfer içinde 

başlar, farklı ruh halleri içinde devam eder. Bazı modülasyonlar kesiti naif teslim kesitine 

çözülen dramatik bir noktaya taşır.  

Son kesit saz semâî formunun tipik 3/8’lik, dansı andıran karakterini yansıtır. Burada arpejler ve 

diziler bir devinim oluşturur fakat sonrasında tekrar yeni bir materyal ile çok naif bir melodik 

bölüm gelir. Son olarak teslim kesiti son bir kez duyurulur.” (Bûselik Concert Piece, Creighton’s 

Collection, 2017) 

5.2.3 Uyarlama teknikleri 
 

Oynak usulünde, 3-2-2-2 (9/8) kalıbıyla, pedallı arp için düzenlenmiş bir bestedir. 

Düzenlemede göze çarpan genel yaklaşım, çalgının ses sahasının büyük bir 

bölümünün ve inici-çıkıcı arpejlerin yoğunlukla kullanılmasıdır. Eserin arp 

notasyonunda eser, Bûselik dizisinin üçüncü derecesi olan Çargâh perdesi (do) üzerine 

kurulan majör akorun 2.çevrimi ile başlar. Armonik açıdan zenginleştirilmiş bir 

anlayışla gelişen parçanın orijinal notasyonunda 3.ölçüde yer alan kromatik harekete 

göz kırparak, düzenlemesinde de 2.ölçünün sol eline benzer bir kromatik hareket 

yazılmıştır. 

Motif sonlarında genellikle yukarı doğru seyreden geniş arpejler kullanılarak cümleler 

puandorglarla kâh açık bırakılmış, kâh mükemmel kadansla sonlandırılmıştır. 

Yürük olarak seyreden teslim bölümünün teması, tekrarda bir üst oktavdan yazılarak 

çeşitlendirilmiştir. Teslimden sonra 13. ölçü itibariyle yer alan yeni temada orijinal 

notasyondaki dörtlük notalara, sol ve sağ elde çıkıcı-inici onaltılık üçlemelerle ivme 

kazandırılmış ve bu bakış açısı icraya önemli bir katkı olarak geri dönmüştür. 

16.-18. ölçüler arasında yer alan dörtlük notalar bu kez farklı bir bakış açısıyla ilgili 

akor seslerinden mütevellit, onaltılık gruplar halinde duyurulmuştur. 
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Teslim bölümüne tekrar dönüldüğünde 23. ölçüde bu kez temanın mordente ile 

süslendiğini görürüz. 

Karanlık bir atmosfer içinde başlayan 3.kesit, bu atmosferi çalgıda daha net 

yansıtabilmek için orjinal notasyonun bir alt oktavından, arpın orta-alt bölgesinden 

çalınmak üzere düzenlenmiştir. Yine 4 oktav gibi geiş bir registerı kapsayan çıkıcı 

arpeggiolarla süslenerek, melodiyi destekleyici onaltılık seslerle hareketlenmiş, 29. 

ölçünün son notasına eklenen çıkıcı dizi ile çalgının bir üst oktavının yer aldığı daha 

tiz bir bölüme bağlanmıştır.  

31. ölçüde düzenlemede yer alan inici ve çıkıcı üçlemelerle oyunsu ve biraz da telaşlı 

bir ruh hâli yakalanmıştır. Tekrar eden teslim bölümünün ardından gelen 4. hânede 

temel olarak sağ elde yer alan melodi; zaman zaman sol ele geçirilmek suretiyle, kimi 

zaman da ritmik gruplama açısından sağ ele benzer bir yapıyla sol elde karşılık vererek 

geliştirilmiştir. 49. ölçüde melodide yer alan seslerin üst oktavdaki karşılığıyla 

desteklenmesi yoluyla bir süsleme yapılmıştır. Benzer bir yaklaşım bu kez oktav sesi 

ile değil, 6lı aşağı aralıkla kullanılarak 73. ve 74. ölçülerde karşımıza çıkar. 76. ölçüde 

yer alan yeni tema, 87. ölçüde yine üçlemelerle süslenerek küçük bir varyasyonla 

sunulmuş, 92. ölçüde yer alan ve armoniklerle çalınan karar sesiyle bu kesit de son 

bularak, son kez teslime bağlanmıştır. 

5.2.4 Makam incelemesi 
 

Eserin ilk cümlesinde Buselik dizisinin Rast ve Acemaşîran perdeleriyle aşağı doğru 

genişlediğini görürüz. İlk cümle Rast perdesinde asma karar yapılarak 

sonlandırılmıştır. 

Teslim bölümünde yine Bûselik dizisinin çıkıcı halini duyarız. 

2. hânenin 14. ölçüsünde Hüseynî perdesinde Uşşak beşlisi, akabinde de 15. ve 16. 

ölçülerde yerinde Bûselik beşlisi, Hüseynî’de Hicaz dörtlüsü ve Muhayyer’de Bûselik 

üçlüsü yer almaktadır. 

19. ölçüde ise Tiz Çargâh’ta Çârgah dörtlüsünün duyurulmasından sonra tekrar 

Teslim’e dönülür. 

3. hânede 25. ve 26. ölçülerde Dügâh’ta Nikriz beşlisi ve Hüseynî’de Hicaz beşlisinden 

oluşan ilk motif, 27. ölçüde Hüseynî’de Kürdî dizisinin duyurulmasıyla cümleyi 

oluşturan 2. motife bağlanır. 

2. cümle eksik Ferahnâk beşlisi ve tiz Çargâh’ta Çargâh dörtlüsünden oluşan çeşnilerle 

başlar ve 32. ölçüde Bûselik’te Hicaz dörtlüsünden oluşan melodiyle sona ererek 

teslim bölümüne bağlanır. 
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Saz Semâîsi formunun son kesitinde her zaman olduğu gibi, bu eserde de 4. bölüm 

3/8’lik zamanda yazılmış, aşağı ve yukarı genişlemelerle gezinerek, Bûselik 

makamına yer vermiştir. 74-76. ölçüler arasında Bûselik’te eksik Ferahnâk beşlisi yer 

alır. Ardından cümlenin tekrarından sonra teslim bölümüne son bir kez daha dönülerek 

eser sonlanır. 
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5.3 Hicazkâr Longa 
 
5.3.1 Orijinal nota 
 

 
Şekil 5.3.1.1: Hicazkâr Longa Orijinal Nota  
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5.3.2 Eser hakkında notlar 
 

2015 yılında yazılan Hicazkâr Longa, 2016 yılında Mahfûz albümünde solo arp ile 

seslendirilmiştir. 

Eserin kaydında giriş bölümünde “extended technique” olarak tabir edilen, geleneksel 

yaklaşımların dışında kalan icra yöntemleri ve çalgıya has ses efektlerine yer 

verilmiştir. Bu teknikler sırasıyla şöyledir: 

1.Fluidic Sound: Metal bir çubuğun yine metal bir tel üzerinde hızlıca hareket 

ettirilmesiyle elde edilir. Çalgının tınlama tahtasına, yani aşağı kısmına inildikçe daha 

tiz, yukarı kısmına çıkıldıkça daha pes bir efekt elde edilir. 

2.Pitch Bend: Sol el baş parmağıyla arpın 1.oktavında yer alan ve gerginliği nispeten 

az olan tellerinin çalgıya bağlandığı kısmına bastırarak elde edilir. (Düzenlenmiş arp 

notasyonunda sol eldeki eşliğe uygun olarak sol, mi bemol, fa diyez, re sesleri tercih 

edilmiştir.) 

3.Metal Stick on wire strings: Metal bir çubuğun, arpın bas teller üzerinde hızlı tekrar 

hareketiyle elde edilir. 

Nim Sofyan usûlünde bestelenen eserin teslim bölümü Hicazkâr makamında gezinir. 

Sonraki bölüm çeşitli geçkilerin, genişlemelerin ve soru – cevap cümlelerinin yer 

aldığı, daha geniş bir ses sahasında seyreden bir dramatik bölümdür. Bu bölümü 

takiben yer alan teslim bölümünden sonra, çeşitli melodik figürler ve bu figürlerin 

sekanslarına yer veren yeni bir bölüm yer alır ve bu bölüm de son defa teslime 

bağlanarak eser sona erer. 

5.3.3 Uyarlama teknikleri 
 

1. kesitte 7. ölçü itibariyle sol el eşliklerinde tekdüzeliği kırmak adına, 2. ve 6. notalara, 

8. ölçüde ise bu fikri tamamlamak üzere 1.ve 4. notalara senkopik akorlar 

yerleştirilmiştir. 

2. kesite daha akıcı bir sol el eşlik eder ve daha dramatik olan 2.cümlesine bir glissando 

ile bağlanır. 20. ölçü itibariyle gelen 3. cümle ise eserin melodisine gönderme yaparak, 

eşliğinde de 6lı aralık aşağıdan yazılarak onu taklid eder. 

23. ölçü ile birlikte bu kesitin sonuna dek, onaltılık eşit figürlerle ilerleyen ezginin 

usûlünün güçlü zamanlarına denk gelen akorlarla yazılmıştır. 

3.kesitte birbirini takip eden, aynı figürlerle ilerleyen melodinin sol eline farklı 3 

akorun seslerinden oluşan çıkıcı arpejler eşlik eder. Kesitin sonuna doğru melodide 

yer alan motif, sol elde onbirli aralık aşağıdan yazılarak yer alır. 
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5.3.4 Makam İncelemesi 
 

Düzenlenmiş arp notasyonunda yer alan 4 ölçülük kısa girizgâh sonrasında, eserin ilk 

teması (teslim) 5. ve 6. ölçülerde Nevâ’da Hicaz dörtlüsü duyurulur ve 8. ölçüde 

Rast’da Hicaz beşlisiyle makamın karar sesi Rast perdesine (sol notası) bağlanarak bu 

tema sonlanır. 12. ölçüde kromatik seslerin yer aldığı küçük bir geçkiyle yeni temaya 

bağlanılır. Acem perdesinin vurgulandığı Tiz Çargâh’ta Bûselik beşlisi çeşnisi, bu 

ikinci cümlenin daha sonra yer alan ve 17. ölçüde Rast perdesinde karar eden başlangıç 

kısmıdır. 

22. ölçüde Gerdâniye’de Bûselik beşlisiyle genişleyen makam, 24. ölçüde en tiz 

bölgeye ulaşır. Çeşitli geçkilerle renk değiştirip 29. ölçüde Rast’da Hicaz beşlisinin 

duyurulmasıyla tekrar Hicazkâr makamının karakterini duyarız ve 30. ölçüde Irak 

perdesine bağlanarak makamın inici olarak genişlediğine tanık oluruz. Bu pest 

bölgeden yukarı doğru sekanslar halinde ilerleyen melodik yapı, 33. ölçüde Şehnâz 

perdesinde asılı kalarak tekrar 1.kesite bağlanmıştır. 

Yeni bir temanın yer aldığı 47. ölçü, Nevâ’da Hicaz dörtlüsünün duyurulmasıyla ve 

bunun tekrar edilmesiyle 54. ölçüye kadar ilerler. 

Gelişerek ve genişleyerek yine makamın en tiz bölgesine doğru ilerleyen tema, 60.-62. 

ölçüler arasında Nevâ’da Hümayûn dizisini duyurarak, Eviç perdesinde kalış yapar ve 

teslim bölümünün tekrarıyla eser Rast perdesinde karar eder. 
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5.4 Pamuk Tango 
 
5.4.1 Orijinal nota 
 

 
Şekil 5.4.1.1: Pamuk Tango Orijinal Nota s. 1 
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Şekil 5.4.1.2: Pamuk Tango Orijinal Nota s. 2 

5.4.2 Eser hakkında notlar 
 

2 arp için düzenlenen ve tango türünde bestelenen Pamuk Tango, 2014 yılında Kalan 

Müzik etiketiyle yayınlanan ve uzun zaman sonra Türk Tangosuna yeni kapılar açıp  

taze bir soluk kazandıran “Cafe Tango” albümü için Bora Uymaz tarafından 

bestelenmiş ve ilk kez bu albüm kaydında icra edilmiştir. Bûselik makamında 

bestelenen eser, tango formunun keskin ve sabit ritmik yürüyüşünün yanısıra; fantezi 

icraya da kapı açan, bölümlerarası tempo değişimleri ve nüans paletindeki çeşitlilikle 

farklı atmosferler içinde gezinir. 

5.4.3 Uyarlama teknikleri 
 

1. cümlenin ilk yarısı (1.-4. ölçüler arası) 1. arpta melodi ve ona eşlik eden sol elde 

tipik tango senkoplarıyla yazılmış akorları içerir. Cümlenin ikinci yarısında 2.arpın da 

melodiye çıkıcı ters hareketle katılmasıyla gelişen tema, röprize dek 2.arpta inici ve 

çıkıcı ters hareketlerle desteklenmiştir. 11. ölçüde gelen yeni cümlede melodi 2.arpa 

verilmiş, bir Güney Amerika dans türü olan milonganın ritmik yapısından esinlenerek 

bir eşlik partisi icra eden 1. arp partisinde orta, hatta tiz registerlar kullanılmıştır. 

Cümlenin tekrarında ise yukarı doğru seri halde çıkan arpeggiolara da yer verilir. 19.-

22. ölçüler arasında bir köprü görevi gören tema; eşlike trill ile süslenerek serbest 

biçimde icra edilmek üzere düzenlenmiştir. 31. ölçüde yeniden gelen 1. temanın 
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eşiliğinde bu sefer sol-sağ elde ikili ve dörtlü aralıklarla, paralel hareketlerle aşağı 

doğru inen bir figüre yer verilmiştir. 

42. ölçüde 3.temada yer alan kromatik fikir, bir eko prensibiyle eşlik partisini icra eden 

arp için de yazılmıştır. 

59. ölçü ile başlayan son tema bir coda hissi veren, fakat başlı başına ayrı bir bölüm 

olan bir yeni temadır. Bu temanın eşlik partisinde ise Klasik Batı Müziği’nin Klasik 

Dönemi’nde özellikle keman, viyola gibi yaylı sazlarda sıklıkla kullanılan, sekizlik 

değerlerle yazılan bir figüre yer verilir. Bu figür 63. ölçüde yerini yine çıkıcı-inici 

geniş arpeggiolar ve senkoplarla yazılan kuvvetli akorlara bırakarak son kez ilk temaya 

bağlanır. 

5.4.4 Makam incelemesi 
 

Dügâh perdesinden seslendirilen (la), Nihâvend makamındaki tango, Dügâh’ta 

Bûselik beşlisinin duyurulmasından sonra 8. ölçüye dek Nihâvend dizisi içinde 

seyreder.  14. ölçüde Irak perdesine kadar aşağı doğru genişleyen 2. cümle, Rast 

perdesinde duraklar ve çıkıcı hareketlerle 18. ölçüde Tiz Bûselik perdesine kadar 

ilerler. 23.-25. ölçüler arasında Dügâh’ta Nikriz beşlisini duyurarak Nim Zirgüle 

perdesinde (sol diyez) asma karar yapar. 41. ölçüde Hüseynî’de eksik Ferahnâk beşlisi 

çeşnisini gösteren yeni tema, yine Nihâvend dizini içinde gezinmeye devam ederek 

teslime bağlanır. Teslimden sonra gelen yeni bölüm, Tiz Hüseynî perdesine dek 

genişler ve Gerdâniye’de Çargâh dörtlüsünü göstererek Dügâh’ta Bûselik beşlisi 

çeşnisinin inici hareketiyle son defa teslime bağlanır. 
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5.5 Arpistlere Sûzidil 
 
5.5.1 Orijinal nota 
 

 
Şekil 5.1.1.1: Arpistlere Sûzidil Orijinal Nota 
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5.5.2 Eser hakkında notlar 
 

2016’da Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan Şimdi Ensemble “Sonsuz Aşk” albümünde 

yer alan eser; albümde mandallı arp, tanbur, ney, perküsyon topluluğuyla 

kaydedilmiştir. 

Sûzidil makamında ve Semâî usûlünde bestelenen eser, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu 

tarafından mandallı arp için düzenlenmiştir. Makamın pest ve tiz bölgelerine 

genişlemelere sıklıkla yer verilmiştir. Birbirinden farklı ses sahaları içinde gezinen 4 

hâne ve teslim bölümlerinden oluşan eserde, incelikli fikirlerle bezeli nâğmeler 

ustalıkla birbirine bağlanarak yekpâre bir fikri, söylemi yansıtır. 

5.5.3 Uyarlama teknikleri 
 

Eserin mandallı arp için düzenlemesinde ilk 4 ölçü boyunca karar perdesi çerçevesinde 

geliştirilen sol el, 5. ve 6. ölçülerde makamın 4. derecesine doğru yönelerek bu perde 

üzerine kurulan beşli aralıkların kullanımıyla oluşturulmuştur. 

8. – 10. ölçüler arasında staccato notalar ve senkopik olarak son vuruşlara yazılan 

ritmik bir sol el hakimdir. 13. ölçüde teslimin tekrar eden melodisine bir glissando 

eklenerek bu geçiş keskinleştirilmiştir.  

Daha farklı bir melodik atmosferde gelişen 2. kesitin 21. ölçüsünde melodiye mordent 

vb. süslemeler, glissandolar eklenmiş; çeşitli nüans sembollerine yer verilererek icraya 

renk kazandıracak dokunuşlara yer verilmiştir. 

3. kesitte daha önceki kesitlerin sol el düzenlemelerinden farklı olarak, arpejlerin 

hareket kazandırdığı dairesel bir uyarlama yaklaşımına yer verilmiştir.  

49. ölçü orjinal notasyonda yer alan uzun sesler, ritmik arpejlemelerle süslenerek, 

4.kesit boyunca da aynı yaklaşım sürdürülerek sağ eldeki melodi hareketlendirilmiştir. 

5.5.4 Makam incelemesi 
 

Acem perdesine dek (fa) genişlemiş olan ve Bûselik’te Hicaz dörtlüsü çeşnisinin 

duyurulduğu cümlede 2. ölçüden sonra, 3. ölçüde Nim Şehnâz perdesini duyarız. 7. 

ölçü itibariyle Hüseynîaşîran’da Hümayûn dizisi seslendirilerek 1.hâne sonuna gelinir. 

Teslim bölümü Kaba Nim Hisar (re diyez) perdesiyle başlar. 2. hânenin ilk ölçüsünde 

yer alan Eviç perdesiyle farklı bir karakter yansıtılarak, ilk cümle Bûselik perdesinde 

durur. Daha tiz bir bölgeye taşınan melodi, 27. ölçüde Hüseynî’de Hicaz beşlisini 

duyurarak tiz Nevâ perdesine kadar genişler. 29. ölçüde beliren Gerdâniye perdesi 
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(sol), yine farklı bir karakterin sembolü olduktan sonra yine Hüseynîaşîran’da 

Hümayûn dizisiyle 2. hânenin de sonuna gelinir. 

3. hâne, Hüseynî’de simetrik Hicaz dörtlüsüyle başlar ve 40. ölçüde Tiz Nevâ ve Tiz 

Çargâh perdelerinin duyurulmasıyla melodide genişleme görülür. Ağdalı bir şekilde 

ilerleyen 3.hâne, Acemaşîran (fa) perdesinde durarak sonlanır. 

4. hânede inici ve çıkıcı hareketlerle Nim Zirgüle perdesinden başlayan seyir, 

Acemaşîran perdesinde (fa) durarak sonlanır ve son kez teslim bölümüne bağlanır. 
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5.6 Ece’ye Vals 
 
5.6.1 Orijinal nota 
 

 
Şekil 5.6.1.1: Ece’ye Vals Orijinal Nota s. 1 
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Şekil 1: Ece’ye Vals Orijinal Nota s. 2 

5.6.2 Eser hakkında notlar 
 

2016 yılında yayınlanan “Mahfuz” adlı solo arp albümünde yer alan eser, bir vals 

olmakla birlikte, melodik zenginliği ve çalgıda yeni yaklaşımlar yansıtmaya müsait 

ritmik öğeleriyle caz müziğinin 1930-40’larda son derece revaçta olan formu “swing” 

gibi farklı bir müzik formunu da kucaklayabilmiştir.  

Kromatik aralıkların, diziler içinde uzunca gezinen melodik fikirlerin sergilendiği 

Ece’ye Vals’in tabiatı, arp çalgısının kendine özgü tınısal zenginliklerini duyabilmeye 

geniş olanaklar sağlar. Bununla birlikte arp düzenlemesinde dikey yapıda da çeşitliliğe 

imkan sağlayan, farklı bir deyişle armonizasyonu da nispeten mümkün kılan temaların 

yer aldığı bir makamda bestelenmiştir. 

5.6.3 Uyarlama teknikleri 
 

Serbest icra edilen ilk cümleden sonra, 17. ölçüde “a tempo” olarak bu cümlenin 

tekrarı yer alır. Fa majör tonunun hakim olduğu parçanın armonik yürüyüşünde temel 

olarak bu tonun 3.derecesi la majör, 6.derecesi re minör ve subdominant / 4.derecesi 

olarak si bemol majör kullanılmıştır. 

Melodiye eşlik eden sol elde genellikle bu akorlardan doğan çıkıcı arpejlere 

verilmiştir. 47. ölçüde melodi üçlü aralıklarla desteklenir. 8. ölçüde olduğu gibi 3 

vuruşluk sürelerde yazılan sesler sol-sağ elin iş birliğiyle çalınan arpeggiolarla 

süslenmiştir. 65. ölçüde gelen yeni melodi, 66.’da sol elde taklid edilmiş, melodiden 

kanonik bir yapı üreten benzer fikirler daha sonra da kullanılmıştır. 77. – 80. ölçüler 

arasında melodi, onaltılık ardışık gruplarla ve alt oktav sesleriyle desteklenerek 81. 
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ölçüye bağlanmıştır. Burada tekrar yer alan eserin ilk teması, bu kez ilgili minör tonun 

hakim olduğu farklı bir armonik yürüyüşle desteklenmiştir. 96. – 108. ölçüler arası arp 

çalgısının teknik icra özelliklerine yer açan, arpeggiolarla bezenmiş, gösterişli bir yeni 

kesittir. 109. – 112. ölçüler arasında melodiden feyz alınarak onun ters hareketiyle 

düzenlenen sol el, 116. ölçüde do-mi-sol diyez seslerinden oluşan, artık akora bağlanır. 

Son kez gelen ilk tema, bu kez caz müziğine ait bir form olan swing’e gönderme 

yaparak, bir varyasyon halinde duyulur ve 157. – 159. ölçüler arasında düzenlemede 

eklenen küçük bir codetta ile vals sonlanır. 

5.6.4 Makam incelemesi 
 

Eserin ilk teması, Acem’de Çargâh dörtlüsünün kullanılması ve makamın ilgili minör 

tonu olarak adlandırabileceğimiz re minörde, yani Nevâ perdesinde karar verir. 

2.cümle 33. ölçüde yerinde Kürdî beşlisiyle başlayarak, kademeler halinde yukarı 

doğru genişler ve 40. ölçüde Nevâ’da Bûselik dizisini duyurarak Muhayyer perdesine 

(re) kadar çıkar. Tekrar eden cümlenin Acem’de karar vermesiyle 1. hâne sonlanır. 

2.hâne, Nevâ perdesinde (re), bir bakıma parçanın ilgili minör tonunda başlamıştır. 

Muhayyer’de Kürdî beşlisinin duyurulmasının ardından 74. – 75. ölçülerde Nevâ’da 

Bûselik dizisinde gezinerek 79. ve 80. ölçülerde Hicaz üçlüleriyle Acem perdesinde 

(fa) durak yapar. 

3.hâne yine Nevâ perdesinin hakim olduğu bir seyirle başlar ve 101. – 102. ölçülerde 

yerinde Kürdî beşlisini duyurarak, akabinde de 103. – 107. ölçüler yine Kürdî 

perdesini başlangıç sesi alarak bu kez Çargâh beşlisi çeşnisini duyurur. 109. – 112. 

ölçüler arasında Nevâ’da Bûselik dizisini inici üçlü sekanslar halinde kullanarak 114. 

ölçüde eserin en tiz bölgesine çıkar ve Muhayyer’de Hicaz beşlisi kullanarak Nim 

Şehnâz perdesinde (sol diyez) kalış yapar. 
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5.7 Hamam Dönüşü 
 
5.7.1 Orijinal nota 
 

 
Şekil 2: Hamam Dönüşü Orijinal Nota  
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5.7.2 Eser hakkında notlar 
 

Kültürümüze ait hamam geleneğini müzikle yansıtmak amacıyla hazırlanan ve Mayıs 

2018'de Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan "Âb-ı Hayat" isimli albüm için Bora 

Uymaz tarafından yazılmış, Şirin Pancaroğlu tarafından mandallı arp için düzenlenmiş 

bir bestedir. 

Rast makamında ve Devr-î Tûran usûlünde bestelenmiştir. 

Dingin olduğu kadar akıcı bir atmosferde gelişen Teslim'in ardından oyunsu ve naif 

bir temanın sunulduğu 1. hâne yer alır. Bu temanın çeşitli sekanslarla geliştirildiği 2. 

hâneden sonra, çalgıların daha tiz bölgelerinin kullanıldığı, Gerdâniye ve Tiz Nevâ 

perdeleri arasında seyreden 3. hânede melodik salınımların daha sık yön değiştirip, 

hareketlendiği nağmeler gezinmektedir. 

Bestenin mandallı arp için düzenlemesinde sade bir anlayışla küçük eşlik partileri 

geliştirilmiş, bu eşlikler yer yer kısa glissandolarla süslenmiştir. 

5.7.3 Uyarlama teknikleri 
 

Parçanın mandallı arp uyarlamasında Rast makamına özgü perdelerin akordu önceden 

ayarlanmış ve icra boyunca kullanılmak üzere açıklamalar bölümünde belirtilmiştir. 

Genel olarak usûlün güçlü zamanlarının vurgulandığı bir sol el eşliği hakimdir. Bu 

eşlik, melodinin yönüne göre kimi zaman karar sesi üzerine, kimi zaman da 2., 4. ve 

5. derece üzerine kurulmuştur. 

3.hânede tiz bölgeden seyreden melodiye paralel olarak eşlik partisinde de akor, arpej 

v.b. kullanımlar yerine altılı aşağı aralık üzerinden bir eşlik melodisi eklemek tercih 

edilmiştir. Teslim ve hâneler arasında yer alan ikişer ölçülük köprülerde ise  arpa özgü 

kesik sesler kullanılarak (etouffée) tınıda yeni bir renk yakalanmıştır. 

5.7.4 Makam incelemesi 
 

Yerinde Rast dizisinin sunulduğu Teslim bölümünün ilk 2 ölçüsünde Segâh'ta tam 

Ferahnâk beşlisini duyarız. 1.hânede ardarda yerinde Rast beşlisi, yine Segâh’ta tam 

Ferahnâk beşlisi ve Rast dizisinin bir diğer çeşnisi olan Nevâ’da Rast dörtlüsünün yer 

aldığını görürüz. 

2. hâne, Neva’da Rast beşlisiyle başlar ve melodide sekanslar haline aşağı doğru inerek 

sırasıyla Çargâh’ta Pençgâh beşlisi ve Segâh’ta tam Ferahnâk beşlisini duyurur. 3. 

hâne, Gerdâniye-Tiz Nevâ perdeleri arasında seyrettikten sonra aşağı doğru Rast 

dizisini gösterir ve karar etmeden son kez Teslim’e bağlanır. 
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6. SONUÇ 
 
Bu çalışmanın sonuç bölümünde günümüzün Türk Müziği bestekârlarından Bora 

Uymaz’ın farklı formlarda bestelediği eserleri arp çalgısına uyarlama aşamasında bir 

icracı olarak kişisel deneyimlerim aktarılacaktır. Bu deneyimler arasında arp sanatçısı 

Şirin Pancaroğlu tarafından solo arp için uyarlanan bestelerin de incelenmesi ve 

uyarlama çalışmaları kapsamında başvurduğu tekniklerin, müzikal fikirlerin tespiti de 

yer almaktadır. 

Türk Müziği tarihine bakıldığında, bir kucak arpı olan “çeng” formuyla arp 

çalgısının bu müzik geleneğinin içinde yüzyıllar önce yer aldığından çalışmanın 

önceki bölümlerinde bahsedilmiştir.  

Bugün çengin yeniden var olması amacına yönelik önemli adımlar atılmakta, konuyla 

ilgili çeşitli ar-ge çalışmaları yapılmaktadır, ancak özellikle vurgulanması gerekir ki 

Türkiye dahil olmak üzere müzik eğitim kurumlarında, profesyonel arp camiasında, 

farklı müzik gelenekleri içinde en sık kullanılan ve mekanik donanımıyla müzik 

icrasında icracıya en geniş olanakları sağlayan mevcut arplar pedallı ve mandallı 

arplardır.  

Kelt kültürünün bir sembolü haline gelen ulusal çalgısı mandallı arp ve 19.yy.’da 

yenilikçi fikirlerle gelişen mekanik kapasite, teknik donanımı ile çift hareketli pedallı 

arpın Geleneksel Türk Müziği ve bu anlayışla bestelenen günümüz eserlerinin 

icrasında, belirli makamlar dahilinde kullanılması mümkündür. Şüphesiz ki bu 

makamların icrasında yakalanan lezzet, bir Türk Müziği çalgısıyla icra edilen ile 

büyük benzerlikler taşımamaktadır. Ancak arp için yazılan beste ve düzenlemelerde, 

kullanılan makamların seyir, durak v.b. karakteristik özellikleri dikkate alınarak 

hareket edilmektedir ve bu noktada arp çalgısının Türk Müziği Geleneği içerisinde 

doğru kullanımı ve düzenlemelerde de bu fikre paralel bir duruş sergilemesi öncelikli 

hedefler arasındadır.  

Bestekâr Bora Uymaz ile gerçekleştirilen kişisel görüşme ışığında da belirtilmiştir ki, 

Türk Müziği esasında bir perde müziği olmakla birlikte, eski dönemde yazılmış ve 
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günümüzde geleneksel formlarda yeni yaklaşımlarla bestelenmiş eserlerde makamın 

karakteristik özelliklerinden ödün vermeden, birtakım esnekliklerle yaklaşık 16-20 

makamın arp ile icrası mümkündür. 

Burada bahsi geçen makamlar şöyledir: 

Bûselik, Rast, Nihâvend, Hicaz, Hicazkâr, Acemaşîran, Sultâniyegâh, Kürdî, Nikriz, 

Neveser, Mâhur, Rehâvi, Sûzidil, Pençgâh, Nevâ, Nişabûr, Ferahnâk v.b.  

Çalışma dahilinde makam incelemesi de yapılan bestelerin düzenlemelerinde melodik 

yapıları göz önüne alınarak kimi zaman çalgının virtüözite içeren zenginlikleri 

kullanılmaya gayret edilmiş, kimi zaman ileri icra teknikleriyle çeşitli tınısal renkleri 

kullanma yoluna başvurulmuştur. Yorum dahilinde kullanılan dinamikler, tempo 

değişiklikleri, parçanın usûlüne göre ritmik gruplamalardaki güçlü zamanı işaret eden 

semboller, artikülasyon ve süsleme sembollerinin arp notasyonuna aktarılmasına özen 

gösterilmiştir. 

Ulusal ve uluslararası camiada seslendirilen solo arp yapıtları incelendiğinde, maalesef 

ülkemizde geleneksel bakış açısından ilham alınarak üretilmiş eserlerin ne denli az 

olduğuna tanık olunmaktadır. Bu çalışma ve uzun vadede devam ettirilecek yeni 

transkripsiyon çalışmaları ile Türkiye coğrafyasında yaşayan icracılar olarak dünya 

arp repertuvarına bu alanda katkıda bulunmanın gerekli olduğu gözlemlenmiştir. 

Şüphesiz ki bu noktada besteci-icracı iş birliklerinin, fikir alışverişlerinin ve karşılıklı 

motivasyonun önemi çok büyüktür. Repertuvara kazandırılması hedeflenen yeni 

eserlerin yanısıra, klasik üslupta geçmiş dönemde yazılmış ve arp icrasına uygun 

eserlerin tespiti, sınıflandırılması ve düzenlenmesi de bu alanda uzun vadede 

katedilmesi gereken önemli yollardan biridir. 
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EKLER 
 
Ek A: Çalışmada incelenen eserleri üzerine Bora Uymaz ile röportaj 
Ek B: Eser uyarlama yaklaşımları üzerine Şirin Pancaroğlu ile röportaj 
Ek C: “The Sons of Hypnos” solo arp için nota 
Ek D: “Bûselik Concert Piece” solo arp için nota 
Ek E: “Hicazkâr Longa” solo arp için nota 
Ek F: “Pamuk Tango” 2 arp için nota 
Ek G: “Waltz for Ece” solo arp için nota 
Ek H: “Sûzidil for Harpists” solo arp için nota 
Ek I: “Return from the Hamam” solo arp için nota  
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Ek A Çalışmada İncelenen Eserleri Üzerine Bora Uymaz İle Röportaj 
 

1.Tez kapsamında incelediğim besteleriniz arp için olmakla birlikte, anladığım 

kadarıyla Türk Müziği geleneğinde olduğu gibi başka çalgılarla da icra edilebilirler. 

Arp çalgısını ve olanaklarını düşünerek müzik yazmanın sizin için birtakım farkları 

var mı? Bu çalgı size göre kimliğinde ne gibi özellikler barındırıyor? 

“Bir enstrüman için müzik yazmaktan ziyade, bir enstrümanist için yazmak her zaman 

daha ilgi çekici olmuştur benim için. Son dönemde müzikal birlikteliğimizin olduğu 

Şirin hanım ve sizin için yazılan parçaların da arpistik unsurlar içermesi kaçınılmaz 

oldu. Tabi bu tür parçaları bestelemek için hem o icracıyı hem de icra ettiği sazı 

tanımak gerekiyor. Zaten parçalar incelendiğinde de zamanla arpa uygun hale 

geldiğini ve ezgi yapısının da bu anlamda tekamül ettiğini görebilirsiniz. 

Arp belki dünyanın tüm zamanlarında ve kültürlerinde bir şekilde başka bir isim ve 

belki farklı şekillerde var olması hasebiyle, her türlü sanatlı müziği icra etmeye imkan 

veren bir saz. Bu muktedirlik benim için son derece cezbedici. Netice itibariyle Türk 

Müziği Geleneği’nden gelen biri olarak, müziğimizdeki makam ve usul unsurlarını 

arpın olanaklarıyla buluşturmak en azından benim ufkumu açtı. Bu ve bunun gibi 

çalışmaların yeni müzikçilerin de ufkunu açmasını ve hangi sanatlı müzik türüyle 

iştigal ederse etsin, at gözlüğünü bir tarafa bırakıp her zaman arayış içinde olmalarını 

temenni ediyorum.” 

2. Bu çalgıyla icra edilebilecek yaklaşık makam sayısı ve isimleri hakkında fikir 

verebilir misiniz? 

“Benim yetiştiğim gelenekte birçok kişi bu sorunuzun cevabını “0” olarak verebilir 

size. Sizin yetiştiğiniz gelenekte de birçok kişinin Türk Müziği’ni “öcü” olarak görüp 

yaklaşmaması da bence benzer bir yobazlık taşır. Malumunuz üzere yaklaşık 1 senedir 

Şirin hanım ile üzerinde çalıştığımız bir proje var. Arpistler (ve diğer Batılı 

enstrümanistler) İçin Türk Müziği Lezzetleri. Daha önce sizlerin düzenlediği 

parçalarımı basan İngiliz yayıncı Creighton’s Collection, bu metodik kitabı 

yayınlamayı dört gözle bekliyor. Ne var bu kitapta? Hem makamda zorluk seviyesine 

göre düşünülmüş beşer parça. Yaklaşık 20 makam ve 15 usul kullanılarak bestelendi 

ve arp için sol elleri yazıldı. Daha önce Çin Merkez Konservatuvarı’nda bu minvalde 

yaptığımız derslere olan ilgi ve sonuçlar bizi bu kitabı hazırlamaya itti. Gördük ki bu 

bir ihtiyaç.” 
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3. Bahsettiğiniz makamlara ait örnekler, arp ile seslendirildiğinde bir Türk Müziği 

çalgısındaki icranın renklerini verebilir mi? Farklar nelerdir ve bu farkların icraya 

yansıyan olumlu-olumsuz etkilerinden bahsedebilir misiniz? 

“Evet, Türk Musikisi bir perde müziği. Bırakın arpı, piyanoyu; Türk Müziği’ni yıllarca 

icra etmiş, yani elinde Türk sazı olan müzisyenlerin bile bugün icra etmekte zorlandığı 

makamlar var. Şimdi bir Hüzzam, bir Bestenigar, bir Şevkfeza icra edemeyecek diye 

bu müziğe ilgili bir batılı müzisyen bundan mahrum mu kalmalı? 

Belli ölçülerde feragat edilerek, bir batı müziği bestecisinin eserinde nikriz makamına 

göz kırpması veya hiç görmediği 15 zamanlı Raksan usulüne aşık olup eserinde bu 

usulü kullandığı bir bölüme yer vermesi fena mı olur? Ayrıca önceden de bahsettiğim 

üzere teknik olanakları yüksek olan arp gibi bir sazın müziğimizi icra etmesi Türk 

Müziği’ne de bir zenginlik katmaz mı? Kaldı ki çeng de bir arp ve yüzyıllarca 

Osmanlı’da bu saz kullanıldı.” 
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Ek B Eser Uyarlama Yaklaşımları Üzerine Şirin Pancaroğlu İle Röportaj 
 

Çalışmamızın bu bölümünde arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun Türk Müziği 

eserlerini arpa uyarlama aşamasında gözettiği kriterler, başvurduğu yaklaşımlar 

üzerine kişisel görüşmelerden derlenen bilgiler bir röportaj formatında aktarılmıştır: 

1. Anladığım kadarıyla müziğe olan kucaklayıcı bakış açınızla türler arası bir 

sınıflandırma yapmaksızın onu bütüncül olarak algılıyor ve bu bakış açınızı 

çalışmalarınıza yansıtıyorsunuz. Arp çalgısını bu bağlamda siz nasıl tanımlarsınız? 

  “Arp kadim bir çalgı olduğu için, onu görmüş geçirmiş hatta ermiş bir insana 

benzetebiliriz. İlham kaynağının avlanmak olduğu söylenegelir. Avcının yayından 

fırlayan okun çıkardığı ses insana bu eğik formun içerisine farklı boylarda teller 

germek suretiyle bir çalgı geliştirme fikrini vermiştir. Bir başka deyişle avlanma 

eylemi kadar kadim bir çalgı için tür, eski-yeni kavramları çok basit ve pek de anlamlı 

olmayan mevzular olarak beliriyor. Arp çalmak tarihin dev dalgalarının içinde 

yüzmeye benzer; burdan dalar, ordan çıkarsınız. Üstelik medeniyetler üzeridir de arp. 

Tek bir medeniyete ait değildir. Tüm medeniyetlerde boy göstermiş versiyonları 

bulunmaktadır. Arp çalmak insanlıkla yüzleşmektir aynı zamanda; büyük merak 

uyandırır varoluş hakkında. Arplar halen çok ilkel halleriyle olduğu gibi son derecede 

teknolojik donatılarla da kullanılmakta yeryüzünde. Müzikte tür meselesine gelirsek; 

bu aslında modern bir kavram. Eskiden bir büyük bütünleşik müzik varmış. Tür 

kavramı bugün birbirinden net çizgilerle ayrılmış, diyalog etmeyen, kimlik arayışını 

tamamlamış, neredeyse kaskatı tanımlanmış müzikleri izah etmek için kullanılıyor. 

Oysa müzikte esas olan işlevdir; müziğin kullanım yeri. İşlev ile türü karıştırmamak 

gerekir. Müziğe 600 yıl önce belli noktalarda işlevler yüklenmeye başlanmış. Sonra 

20. yüzyılda özellikle işlevlerden kopulduğu için türler türemiş…yavaş yavaş batıda 

müzik, geleneğinden uzaklaşmış, yerine yeni duruşlar, başka üst-alt başlıklar gelmiş. 

Biz de bunu Cumhuriyet sonrası çeşitli kurumların müzik etiketleme çabalarında 

görüyoruz. Bu etiketleme, ya da kategorizasyon türler üretip aynı zamanda 

kısırlaştırmıştır ülkemizde müzik üretimini. Bunlara bağlı olarak şimdiki dünyamızda 

müziğe bütüncül bakmak imkansızlaştı neredeyse. Arpa tekrar dönecek olursak, o 

esnek bir çalgıdır. Bu mevzular ona dokunamaz pek. İçine giremeyeceği müzik yoktur.  

Daha doğrusu onun içine giremeyecek müzik pek yoktur. Bütün müzikler içinden akar. 

Bursalı şair Ahmed-i Da’i nin “Çengname” dizelerinde olduğu gibi: 

“Oturmuş bir çalıcı saz elinde 
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Çalar bir saz-ı hoş-avaz elinde 

Yirmi dört ibrişim kılı var 

Veli her kılının yüz bin dili var 

Ağaçdan saz ipek kıllar takılmış 

Deriden üstüne yakı yakılmış 

Urulumuş at kılından perdesi var 

Çalar her nağmede yüz hurdesi var 

Yirmi dört şube altı avaz 

On iki perdeden söyler kamu raz” 

2. Bir eserin arp ile icra edilmek üzere düzenlenmeye uygun olup olmadığına karar 

verirken kıstaslarınız neler olur? 

“His ile başlar. Dinleyerek tanımışsam müziği, uygun olacağını ben bilmeden kulağım 

anlar. Nota varsa yazıya bakarım. Aşırı kromatik bir seyri olan müzikler arpta iyi 

konuşmaz; hatta çoğu zaman mümkün değildir. Arpej, glissando, kırık akorlar, akorlar 

üzerine inşa edilmiş kırık çeşitli yönlü kalıplar, tremolo, tril, bisbigliando ile 

süslenmeye müsait cümle kurguları arpta özellikle iyi sonuç verir. Aşırı dönüşlü cümle 

seyrinden ziyade 4lü veya 5li aralıklarla bezenmiş, bir bakıma açık duyumlar, hatta bir 

nebze durağan cümleler arpta çok güzel yürütülür. Öte yandan üç farklı arp çaldığım 

için bu çalgıların arasında da bir ayrım gözetiyorum. Pedallı arp için uygun olan eser 

bir başkadır, mandallı için olan bir başka, çeng ile icra edilecek eser başkadır. Daha 

karmaşık yazıları pedallı arpta düzenlemek daha mümkündür. Bol bas ile desteklemek 

istiyorsak, pedallıya düzenlerim. Melodisinin baskın olmasını, daha kıvrak ve bas 

frekanslara ihtiyaç duymadığımız bir müzikse ve de nispeten geçkiler az ise mandallıyı 

tercih ederim. Müzikte çok eski bir hava varsa çeng için uygun olabilir. Çeng in ses 

aralığı piyanonun orta do’sundan yukarı yaklaşık 3 oktav olduğu için, özünde melodi 

çalar çeng, küçük, yardımcı ses eklemeleriyle.” 

3. Çalgınız için bir uyarlama-düzenleme çalışması öncesinde nasıl bir hazırlık aşaması 

geçirirsiniz? 

“Düzenleyeceğim bir Türk müziği eseri ise, önce eseri melodik olarak deşifre eder, 

belli başlı yardımcı sesler veya akorları bulmaya çalışır, bunları ya aklıma ya da nota 

üzerinde not alırım. Eser bazen transpoze etmemi gerektiriyor, bunu da yazmadan 

okuyarak yoluna koymaya çalışıyorum. Önümdeki nota çoğunlukla sağ elim 

tarafından çalınabilir formatta oluyor söz konusu Türk Müziği ise, dolayısıyla 

öncelikle bunu oturtuyorum. Ama bizim kullanmamız gereken bir de sol elimiz var! 
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İşte sol el ile müziğin genel yürüyüşünü belirlemek mümkün oluyor. Kalkış-durak 

noktaları, destek sesler, derinlik hep sol elimizle gelir. Yavaş yavaş melodiyi 

zenginleştirecek sol eller bulurken, sağ elle melodik seyri arpta daha iyi duyuracak, 

onu güzelleştirecek çözümler deniyorum. Nihayetinde eğer eser arpa özellikle 

uygunsa, sağ el epey değişmiş oluyor yazı anlamında…çünkü melodiyi konuşturmanın 

en en güzel yolu çalgıda en “arpistik” tınlayanı oluyor. Böyle böyle arayıp, deneyip, 

çözümler üretip sonra onları bir müddet çalıyorum. Çaldıkça şekil alıyor düzenleme. 

Düzenlemeyi uzun müddet çalmadan hatta epeyce konserlerde icra etmeden 

yazmıyorum. Hatta şahsen yazmamayı tercih ediyorum; böylelikle her sefer farklı 

şekillerde çalabiliyorum. Son noktada, yazarken bile bazı şeyler değişiyor. Yazmamım 

tek sebebi ise eğer eser yayınlanacaksa; sadece başka arpistlerin çalabilmesi için.” 

4. Tez çalışmam dahilinde yer alan ve düzenlemeleri size ait olan “Buselik Konser 

Parçası”, “Arpistlere Suzidil” ve “Hamam Dönüşü” parçalarını arp ve arp notasyonuna 

uyarlarken yaklaşımlarınız neler oldu? Arp çalgısına has renklerden bahsetmek 

gerekirse ne tür öğelere, figürlere yer vermeyi tercih ettiniz? 

“Türk müziği çerçevesinde bir düzenleme yapıyorsam, benim için en önemli mesele 

eseri gereğinden fazla armonize etmemektir. Aşırı armonizasyon müziği boğar, 

dolayısıyla nerenin yatay nerenin dikey olarak beslenmesi gerektiğine kafa yorarım. 

“Buselik Konser Parçası” bu üç eser arasında en arpistik olanı, yani arpa özgü 

hareketleri en iyi içine alan eser kanımca. Durak noktalarında güzel arpejler, melodinin 

hareket etmesini sağlayan zengin inici arpejler, armonizasyona uygun olmayan 

noktalarda melodinin alttan üçlüsü veya altılısıyla desteklenmesi, çeşitli kuyruklar, 

uzun notaların uygun iç sesleriyle doldurulması, melodinin kırılarak alt oktavıyla 

dönüşerek duyurulması, çeşitli çarpmalar ve süslemeler, güzel bir bas…gibi çözümler 

ve figürler kullandım. 

“Arpistlere Suzidil” mandallı arp için uygun bir beste olarak karşıma çıkmıştı. Pedallı 

arpa göre daha dar bir ses aralığında da iyi duyuluyor. Uzaması gereken ve aslında 

yaylı veya nefesli bir çalgıda olduğu gibi uzayamayan sesleri glissandolarla ve çeşitli 

yönlerde kırık akor kalıplarından oluşan figürlerle besleyerek müziğe hareket katan 

çözümler kullandım. Teslimde yer alan oktav atlamalarını da glissandolarla 

bağlayarak benzer bir hareket amaçladım. Destek seslerde kesik notalarla ritmik bir 

kıvraklık elde etmeye çalıştım; armonize etmek istemediğim yerlerde melodiyi paralel 

bir çizgisiyle besledim. İnici çıkıcı arpej figürleri durak noktalarını daha dramatik 
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duyurmamı sağladım. Tırnak ile yapılan perküsif glissandolar (tellere çarpma sesi) 

sondaki dramatik tırmanışa epey faydalı oldu. 

“Hamam Dönüşü” ise naif bir beste. Ne var ki kıvrak bir melodik yapısı ve tıkır tıkır 

yürüyen bir usulü var. Hiçbir modülasyon içermeği için mandal kullanımını da 

gerektirmeyen bir beste. Bu özelliği, onu, çalması zaten çok güç olan çeng çalgısında 

da icra edilebilir kılıyor kanımca. Ben bu eseri hem mandallı arp ile hem çeng ile 

çalıyorum; fakat çeng için yaptığım düzenlemede çok daha az yardımcı ses 

kullanıyorum, çalgının kısıtlı ses aralığından ötürü. Bir eseri çeng ile çalmanın sırrı 

kendinden melodik olarak zengin, mümkün mertebe çok minik sol el yardımcı seslerle 

kotarılabilmesidir. Yani gördüğünüz sadelikte çalınca kulağa yeterince doyurucu 

gelmesi gerekir. Bu yüzden bir minik glissando haricinde hiçbir arpistik efekt 

kullanmadım. Gerek yoktu. Mandallı arp ile icra edince biraz daha oyuncaklı bir sol el 

kullanıyorum.” 

5. Meslek hayatınızın devamında ve uzun vadede Türk Müziği alanında arpı nerede ve 

nasıl bir kullanım alanı içerisinde icra etmeyi ve dinlemeyi arzu edersiniz? 

“Öncelikle hem solo pedallı arp hem de solo mandallı arp için birer konser repertuvarı 

oluşturma düşüncem var. Bunlar hali hazırda Bora Uymaz ile yazmakta olduğumuz 

Türk Müziğini arpistlere tanıtıcı metod niteliğindeki yayın için de tamamlayıcı bir rol 

oynacak. Bunları tabii kaydetmek de istiyorum. 90’lı yılların sonunda rahmetli 

Çinuçen Tanrıkorur ile tanıştıktan sonra içime serpilen tohumlar-bu büyük müzik 

insanın serptiği tabii ki- zaman içerisinde Türk müziğini arp ve çeng ile ilişkilendiren 

çalışmalar olarak yeşerdi. Gayretim arp literatürüne yaşadığımız coğrafyadan lezzetler 

katmak ve bunu ulaşılabilir, destekleyici materyellerle mesleki camiama takdim 

etmek.” 

6. Bu bağlamda disiplinlerarası iş birliklerinin sizce önemi nedir? 

“Bunu şahsi deneyimimden yola çıkarak anlatmam en doğrusu olur. Klasik Türk 

müziği eğitimi almış bir müzisyen olarak Bora Uymaz ile birlikte Türk müziğinin 

makam ve usul sistemini, enstrümantal formların icrasını, eşlik tekniklerini, taksim 

formunun temellerini kavrama imkanım oldu. Ben Türk müziğinde yol alırken, kendisi 

de benden Batı müziği konusunda faydalandı. Arpı ve icrasını çok yakından tanıma 

imkanı bulan Bora Uymaz bugüne kadar arp için yaklaşık 50 eser kaleme aldı. 

Bunların arasından bir beste USA International Harp Competition’da 110 eser 

arasından finale kaldı. Bu iş birliğinin ürünleri şimdi İngiltere’de bir arp müziği 

yayıncısı tarafından yayınlanıyor. Ulusal ve uluslararası platformda birlikte Türk 



 56 

müziği, tango ve sufi müzik albümleri ile çok çeşitli performans projeleri 

gerçekleştirdik. Burda çapraz bir kavrayışla müzik tarzlarını birbirinden ayıran 

tanımları neredeyse ortadan kaldıran, yeni müzik tarzlarına kapı açan bir duruş ortaya 

çıktı. Bir tür kosmos gibi, kimliklerimize sinmiş renkler, yaklaşımlar, müzikler adeta 

birbirine sızdı. Türkiye’de olması gereken bu’dur diye düşünüyorum. Osmanlı müziği 

nasıl doğu müzik pratiklerini bir çatı altında toplamış ve bu sentez sayesinde büyük 

bir müzik geleneği olarak tarihe geçmişse, daha geniş bir çerçevede, Batı ve Doğunun 

müzik geleneklerinin diyalog yapabilecekleri bir ortam kuşkusuz bu geleneklerin ve 

onları temsil eden müzisyenlerin birbirlerine ciddi zenginlikler katabileceği anlamına 

geliyor. Ancak ülkemizde hiçbir şekilde bu noktada olunmadığını görüyorum.” 

7. Son yıllarda farklı formlarda bestelediğiniz çeşitli eserlerinizi de seslendiriyorsunuz. 

Bir icracı olarak beste yapmanın çok yönlü bir müzik insanı olarak düşüncelerinize ne 

gibi katkıları oldu? 

“Eser demeyelim de, birkaç bir şey kalemime geldi diyelim. Bir defa son derecede 

zevkli bir şey aklıma gelen müziği çıkarıp yazmak. Rahatlatıcı, müthiş bir beyin 

jimnastiği. Bunun yanısıra yapılmış bestelere daha alıcı gözüyle bakmak mümkün 

oluyor. Müziğin yapı taşları, katmanları, oyunsuluğu, derinliği, genel kalitesi daha da 

net gösteriyor kendini. Hele ki çok iyi yapılmış bir besteye bakıyorsam, epeyce şey de 

öğreniyorum: bir ders gibi duruyor karşımda.” 
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Ek C The Sons of Hypnos Arp Notasyonu

 
Ek C. 1: The Sons of Hypnos Arp Notasyonu s. 1 
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Ek C. 2: The Sons of Hypnos Arp Notasyonu s. 2 
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Ek C. 3: The Sons of Hypnos Arp Notasyonu s. 3 
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Ek D Buselik Concert Piece 

 
Ek D. 1: Bûselik Concert Piece Arp Notasyonu s. 1 
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Ek D. 2: Bûselik Concert Piece Arp Notasyonu s. 2 
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Ek D. 3: Bûselik Concert Piece Arp Notasyonu s. 3 
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Ek D. 4: Bûselik Concert Piece Arp Notasyonu s. 4 
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Ek D. 5: Bûselik Concert Piece Arp Notasyonu s. 5 
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Ek E Hicazkâr Longa Arp Notasyonu 

 
Ek E. 1: Hicazkâr Longa Arp Notasyonu s. 1 
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Ek E. 2: Hicazkâr Longa Arp Notasyonu s. 2 
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Ek E. 3: Hicazkâr Longa Arp Notasyonu s. 3 
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Ek E. 4: Hicazkâr Longa Arp Notasyonu s.  4 
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Ek F Pamuk Tango Arp Notasyonu 

 
Ek F. 1: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 1 
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Ek F. 2: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 2 
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Ek F. 3: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 3 
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Ek F. 4: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 4 
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Ek F. 5: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 5 
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Ek F. 6: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 6 
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Ek F. 7: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 7 
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Ek F. 8: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 8 
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Ek F. 9: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 9 
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Ek F. 10: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 10 
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Ek F. 11: Pamuk Tango Arp Notasyonu s. 11 
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Ek G Sûzidil for Harpists Arp Notasyonu

 
Ek G. 1: Sûzidil for Harpists Arp Notasyonu s. 1 
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Ek G. 2: Sûzidil for Harpists Arp Notasyonu s. 2 
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Ek G. 3: Sûzidil for Harpists Arp Notasyonu s.  3 
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Ek G. 4: Sûzidil for Harpists Arp Notasyonu s.  4 
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Ek H Waltz for Ece Arp Notasyonu 

 
Ek H. 1: Waltz for Ece Arp Notasyonu s. 1 
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Ek H. 2: Waltz for Ece Arp Notasyonu s. 2 
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Ek H. 3: Waltz for Ece Arp Notasyonu s. 3 
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Ek H. 4: Waltz for Ece Arp Notasyonu s. 4 
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Ek H. 5: Waltz for Ece Arp Notasyonu s. 5 
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Ek H. 6: Waltz for Ece Arp Notasyonu s. 6 
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Ek H. 7: Waltz for Ece Arp Notasyonu s. 7 

  



 91 

Ek I Return from the Hamam Arp Notasyonu

 
Ek I. 1: Return from the Hamam Arp Notasyonu s. 1 
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Ek I. 2: Return from the Hamam Arp Notasyonu s. 2 
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Ek I. 3: Return from the Hamam Arp Notasyonu s. 3 
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