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Giriş
Kemençe; genellikle dip k ısm ı diz üstüne, ba ş k ısm ı sol gö ğüse
yerleştirilerek veya serbest bir biçimde yay ile lça
ınabilen; kısa boylu,
perdesizsapl ı,uzun tarihîgeçmi
şibulunantellibirTürkçalg
ısıdır.
Perde lar
ıklar ının dar olmas
sebebiyleçalmas ı zordur.

ı ve ses alanlar

ının yetersizli
ği

Basit bir tasnif yap ılacak olursa iki çe
şidi bulunmaktad ır. Biri Türk
santa müzi ğinde kullanılmakta olup
armudî kemençe olarak bilinmektedir.
sA ıl konumuz olan di ğer bir türü ise Türk halk müzi
ği icras ında yerini alan
Karadeniz kemençesi’dir.
Karadeniz kemençesi, Do
ğu Karadeniz Bölgesi insan
ının neşe
ıdır.
kayna ğı,mutlugünlerininsembolü, üzüntüsünüyans ıtmarac
Kemençe çla n
a laar ve kemençe ustalar
ına kemençeci denmektedir.
Bu i şi meslek hâline getirmi ş kimseler; çe şitli Türk boylar ında şaman, baksı,
oyun, kam isimleri verilen ozan tipini hatırlatmaktad
ır. Onlar kemençe
eşliğindekısahikâyeleranlatmakta, mânilersöylemektedir.
1.Kemençe Kelimesinin Kaynağı:
Kemençe kelimesinin hangi dilden geldi ği, kökeni ve eki
tart ışmal ıdır.
Türkçe Sözlük'te kemençe; "y
ayla, diz üzerinde çalınan, kemana
benzer üç telli küçük bir çalgı" olarak tan
ıtılm ış ve kayna ğını Fasr aç
" kemânçe" kelimesi olarak göstermi
ştir 1. Baz ı kaynaklarda ise kelimenin
Fasr aç
kemân y" ya " kelimesi ve Türkeç
-çe küçültme ekinin bir arya
gelmesiyle olu ştu ğu bilgisi bulunmaktad
ır 2. Eğer kemençe, kemân
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Türkçe Sözlük, C. 2, TDKyay.,n
A kara1998,s. 1266.
hA metSay,
Müzik Ansiklopedisi,C. 3, Ba şkentYay ınevi,n
A kaar1985,s.711.
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Rize ve Artvin yöresi a
ğızlar ı ile Karadeniz'in kuzeyinde kaln
a
bölgelerin en önemli özelliklerinden biri, kelime ba
şındaki y->cdeğişikliğidir9.
y->-c- de ğişmesi, K ıpçak ve K
ırg ız Türkçesinin en yayg ın
özelliklerindendir: caş<ya ş, cer<yer,
cıl<y ıl, cürök<yürek,
cut-<yut-,
10
col<yol, cönöl-<yönel-,...kelimeleribunlardanbaz
ılar ıdır .
EskiTürkçede y-ileba şlayn
a pekçokkelimeDo
ğuKaradenizBölgesi
a ğızlar ında, K ıpçak / Kuman ve di
ğer kuzey Türklü ğü boylar ının bu bölgeye
yerleşmesinden dolay ı, c- ile ba şlamaktad
ır: cemek (<yemek) "bir çe
şit
orak sap
ı", cemek/cimek <yemek "tarlalarda biten, yapraklar
ı bu ğday
yapra ğına benzeyen ot", cır- (<DLT y ırt-) y" ırtmak, t
ırnaklamak"
coruk
(<DLT yoruk) "huy, gidi
ş, zay ıf", cuul (<DLT y ıg ıl-/yuwul-) "m
ısır öbe ği",
cer (<yer) (Gr. Ke
şap: gul hakkını yiyenin ahirette ceri yok , cırık (TS)
(<y ırt ık) (Artvin),
cılga (<*y ılga) "çay yata
ğı, suyu az dere, oyuk, çukur"...
yA n ı durum Karadeniz'in kuzeyi için de söz konusudur:
cemiş (CC) (<DLT
yemi ş), cıy- (CC) "y ığma", toplamak",
cıgıl-/cıhıl-/cıkıl- (CC) (<DLT y ık ıl); cıl (CC),(<DLTy ıl), cılan(CC)(<DLTy ılan), cırt-(CC)(<DLTy ırt-), ...
iR ze ve yöer si a
ğızlar ında kullan ılan kelime, bu çalg
ının Orta
11
sA yad' n
a
iklik > ığlığ > yiğliğ > cığlığ > cili / cilili ismiyle getirildiğini,
bu bölgede isimlendirmede de
ğişiklik yap ılarak
kemençe'ye
dönü ştürüldüğünüaç ıkçaortayakoymaktad
ır.
Kemençeye Orta sA yad' a
kıyak, gıçak, gırçak, giççak, giççik, gijjak,
...isimleride verilmi ştir.K ırg ızTürkçesinde kıyak,laç g ıanlam ındad ır 12.
Karadeniz kemençesi, çalma tekni
ği bak ım ından; yar ı küre biçiminde
bir kutusu ve silindir şeklinde bir kemençe türü olan Türkmen
giccıklar ından
farks ızdır 13.
Özbek Türklerinin en yayg ın yayl ı laç g ılar ından biri olan üç telli, 4045cmboyundakisilindirebenzeyen giccıklar 14isehemlaç g
ıtekniğihemde
9
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11
12
13
14

Karadeniz'in kuzeyinde kalan bölgedeki Türk a
ğızlar ı için bk. K. Grönbech,
Kuman
Türkçesi Sözlüğü Codex Cumanicus'un Türkçe Sözlük Dizini, (Çeviren: Kemal
yA taç),KültürBakanl
ığıyay.,n
A kara1992,s. 45-46.
Mustafa Öner,
Bugünkü Kıpçak Türkçesi,TDKyay.,Ankaar1998,s.15.
cililibiçimi, cilikelimesineTürkçe -li ekigetirilerekortya aç
ıkm ışolmal ıdır.
gÖ el,age, s.280.
İrfanGürdal,"KopuzveTürkDünyas
ıÇalg ılar ı", Türkler,C.19,s.109-111.
Genişbilgi içinbk. Gürdal,agy.
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şekil benzerlğii bak ım ından kemençenin ayn ısıdır. Özbek gicc
genelliklesoldizüzerindediktutularakçal
ınmaktad ır.

ıklar ı

Uygurlra ın gijjak adl ı laç g ılar ı ile kemençe ars
ındaki benzerlik ise
hemçalg
ı tekniği, hem şekil hemde yap ı bak ım ındandır. T ıpk ı kemençe gibi
a ğaç gö
ğüslü olan gijjak, can dire ğinin yerlştir
e ilmesi ve görevi bak
ım ından
kemençeile ayn ıözelliğita şımaktad
ır.
Kıyak kelimesi, tamamen kemençeyle ayn
ı n
a lamda Trba zon
yöresinde de kullan ılmaktad ır: kıyak çalmak "kemençe çalmak",
kıyak gibi
sesi var"sesi kemençeyebenziyor."
ı laç g ıya kemençe isminin ne zaman
Üç veya dört telli bu yayl
verildiğini tam olarak belirlemek
şimdilik mümkün de ğildir. Doğu
Karadeniz Bölgesi konusunda eski dönemlere ait yaz
ılı kaynaklar
ın son
derece za olu şu, bu olumsuzlu
ğu daha da ileri götürmektedir. Durum böyle
olunca kemençe kelimesi ile ilgili bütün bilgileri gözden geçirmek gerekti
ği
ça ıkt ır.
Rásony ı, XIII-XV. yüzy
ılda Kuman Türklerinin
kemençe'yi müzik
aleti olarak kulland
ığını bildirmektedir. Ayr
ıca bu sözcü
ğü şah ıs da lar ı
15
sar
ındadasaymaktad
ır .
Macra Krla
ı IV. Laszlo'yu öldüren Kumanlardn
a birinin ad
ı
ın iskân etti
ği K ır ım yar
ımadsa
ında Kemençe,
Kemenche'dir 16. Kumanlar
Küçük Kemençe, Murtazar Kemençeisimliköylerbulunmaktad
ır 17.
Kumancelair,KazakK

ırg ı
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Bütün bu bilgilere göre,
kemençe 'nin Farsça oldu
ğu akla yak
ın
görünmekle birlikte, konuya biraz tedbirle yakla
şmak gerekti
ğini ortaya
koymaktad
ır. Çünkü kemençe isminin çe
şitli şekillerde kullan ılışı
Karadeniz'in çevresindeyo ğunla ştığıortda ad ır.
Karadeniz'in do ğu bölgesine Türkler, baz
ı bilim adamlar
ının
görü şlerine göre M.Ö. 2 binli y
ıllarda gelmeye ba
şlam ıştır 20 . Daha sonraki
zamanlarda Saka, Karluk, K
ıpçak /Kuman, Peçenek, Uz, ... Türklerinin bu
bölgeye gelip yerle ştikleri bilinmektedir. Dolay ısıyla Türkçe bu yörede
yakla şık üç bin y ıldır konu şulmaktad
ır. Bu uzun zamn
a içerisinde çe
şitli
sebeplerden ve çok say
ıda Türk boyunun gelip yerle
şmesinden dolay ı da
eç şitli de
ğişikliklere u ğrma
ıştır. Ama durum ne olursa olsun kayna
ğı Orta
AsyaolanbirTürkdili,yöredebinlercey
ılhâkimolmu şturdenilebilir.
Bütün bunlar göz önüne al
ındığında kemençe kelimesinin kökünün
ve ekinin Türkçe olabilmesi de mümkün müdür? Türkçe kelimelere bu
bak ımdan bir göz at
ıldığında, çok uzak ihtimal olmakla birlikte, gemi <
kemekelimesiöneç
ıkmaktad
ır.
Eski Türkçede
kemi / keme kelimesi "gemi" anlam
ına gelmektedir 21.
22, K ırg ız Türkçesinde "büyük sandal,
keme, Kazak Türkçesinde "gemi"
23
24, Altay Türkçesinde
gemi, vapur"
, Karaçy Türkçesinde "gemi"
"kay ık" 25demektir.
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bilinmektedir26. Gemi kelimesinin de keme biçiminde bölgede söylenmesi
normla dir. Nitekim bizim yapt
ığım ız ar ştırmalarda kelime
keme; kemeyi
"gemiyi",
kemeye "gemiye",
kemeden "gemiden",
kemelere "gemilere"
biçimlerinde pek çok kez tespit edilip ba
şlang ıçta ilerleyici ünlü benzeşmesi
olarakdü
şünülmüştü.
Kemençe kelimesinin kökeninde
keme "gemi" sözcü
ğünün
bulunmas ı, iddial ı olmamakla beraber, dü
şünülmelidir. Kelime daha sonra
çe eki alm ış olmal ıdır. Çünkü
kemeçe de kemençe manas
ında a ğız
ar ştırmla ra
ı s ırsa ında taraf ım ızdan pek çok kez tespit edilmi
ştir. Ek ve
kökün ars
ına görevini bilemedi ğimiz, bir
-n- ünsüzü gelmi ş olmal ıdır 27.
Belki de kemeçe biçiminin söyleyiş zorlu ğu bunu zorunlu k
ılm ıştır. Ayn ı
durum
Dîvânü Lügati't-Türk'te geçen ve "sivrisinek" anlam
ına gelen kömiçe
/ kümiçe ile kimünçe kelimelerinde28 de bulunmaktad
ır 29. Farsçada
kelimeninkemîçe biçiminin de kullan ılmas ı 30 , konuyu içinden ç ık ılmaz bir
duruma sokmaktad
ır. kemençe (<kemeçe), bu hâliyle "küçük gemi, kay
ık"
olmal ıdır.
Kemençe, yan taraftan bak
ıldığında, biçim bak
vekay ığagerçektençokbenzemektedir.
cA ba a
durdu ğumuzçalg

ım ından küçük gemi

kemençe ismi bu
şekilde, benzerlikten dolayı, üzerinde
ıyaismi verilmi şolabilirmi?

26 İbn Bibi, El Evamirü'l-Ala'iye Fi'l-Umuri'l Ala'iye (Selçuk-name) I, (Haz ırlya an:
Mürsel Öztürk), Kültür Bakanl
ığı Yay., Ankaar 1996, s. 336; Fahrettin K
ırz ıoğlu,
Kıpçaklar, TTK yay, Ankaar 1992; Zeynep Korkmaz,
Bartın ve Yöresi Ağızları,
TDK yay., n
A kaar 1994, s. 1-28; Salim Cöheç , Do
ğu Karadeniz Bölgesi'nin
Türkle şmesinde K ıpçaklar
ın oR lü", Birinci Tarih Bo
yunca Karadeniz Kongresi
Bildirileri, Samsun 1988, s. 477-484; Necati Demir, "Kardeniz Bölgesi A
ğızlar ında
K ıpçak Türkeç si Özellikleri-Bildiri"
Dördüncü Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı,
İzmir-25-29 Eylül 2000; ya n
ı yazar, "Kadr eniz Bölgesi'nde Peçenek ve K
ıpçaklar",
Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildirileri,
TrabzonValili ğiyay.,Trabzon2002,s.401-410.
27 E ğer -n- sesinin belirleyemedi
ğimiz bir görevi yoksa, bu durum eski dilcilerin "galatı me şhûr, fasih-i mehcûrdan evlâd
ır (yya g ın yanlış, terkedilmi ş düzgün sözden daha
üstündür)"vecizesiniaklagetirmektedir.
28 DLT, C. I,s. 445; DLT,C.III,s.358; DLT,C.IV,s.330,397.
29 Clauson kelimenin her iki şeklini de la m ış ve köminçe'yi yanl ış imlâ olarak
değerlendirmi ştir (bk. S ır Gerard Clauson,
An Etymological Dictionary of PreThirteenth-Century Turkish , Oxford 1972,s.722.
30 Gencinei Güfta-r Ferhengi Ziya, Farsça-Türkçe Sözlük, C. 3, (Yazan: Ziya
Şükün),
MEByay., İstanbul1984,s.1580.
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Artvin ve Rize yöresinde, kemençenin ilk
şekillerinin ismi olanıklık /
yığlık, igil / yigil'in cili, cilili biçiminin yayg ın olarak söylenmesi;
Karadeniz'in do ğu k ısm ında kuzey Türklü ğünün etkisi, yöre insanlar ının
hayta ında denizin birinci derecede önemi, kemençenin şekli, bizce, bu
ihtimalintart ışılmas ınıgereklik ılmaktad ır.
2. Kemençenin Coğrafyası:
Kemençenin çok çe
yukardasöylemi
ştik.

şitli adlarla Asya, Avrupa ve Afrikad' a bilindi

XVII. yüzy
ıldan önce Osmanl
kemençe çalan kad
ınlara rastlanmaktad
kemençeninçal ındığıvedi ğerlaç g ılaras

ğini

ı sarya
ını anlatan minyatürlerde
ır 31. XVII. yüzy
ılda İstanbul'da
ındayeriniald ığıbilinmektedir 32.

Türkiye'nin güneyinde yerleşen Türkmenlerin de kemençeleri
olduğunuAliR
ızaYalman (Yla g
ın)'dan ö ğrenmekteyiz 33.
KonumuzolanDo

ğuKaradenizkemençesindeisedurum

Kemençe ba
şta Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'da yayg
kullan ılmaktad ır. Artvin, Gümü
şhane, Bayburt, Samsun ve Sinop halk
kemençeye yabanc ı de ğildir. Bu bölgeden bat ıya göç edenler taraf
Düzce,Bursa,Adapazar
ıveçevrelerine götürülmü
ştür.

şöyledir:
ın olarak
ı da
ından

Kemençe, Karedeniz'in kuzeyinde ya
şayan Gagavuz Türklerinin de
laç g ısıdır. Onlar ın hora / horu oyunlar ına e şlik eden çalg ılardan biri de
a ki
şiye de Türkiye'deki gibi kemençeci
kemençedir 34. Kemençe laç n
denmektedir 35
3. Kemençenin Yapılışı
Saha ar
kemençe ustas

ştırmla ra
ım ız s ırsa ında Trabzon ve çevresinde sadece iki
ına rastlanm
ıştır. Bunlar: Ali Kemal Bulut ve Sürmeneli

31 Ş. Şehvar Be şiro ğlu " Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın" Türkler, C. 12, Yeni Türkiye yay.,
Ankara2002,s.455.
32 hûR îyA n
a gil,X
" VII.Yüzy
ıldaTürkMûsikîsi",
Türkler,C.12, s. 441.
33 AliR ıza Yalg ın, Cenupta Türkmen Çalgıları,Adana1940.
34 Gagauz Türkçesinin Sözlüğü,agy.
35 Harun Güngör-Mustafa Argun
şah, Gagauz Türkleri, Kültür Bakanl
ığı yay., n
A kara
1991, s. 37-38; G.A. Gaydar
ci, A.K. Koltsa, L.A.
Pokrovskay,a B.P.Tukan,
Gagauz
Türkçesinin Sözlüğü, (Aktaan
r lar: Abdülmecit Do
ğru,
İsmail Kaynak), Kültür
Bakanl ığıyay.,Ankara1991,s.143.
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Hasan Sancak’t
ır. Tarihi binlerce y ıl eskilere giden bir Türk çalg
ısının
ustas ının ikiye kadar inmi ş olmas ı, dü şündürücüdür. yA r
ıca ilde ça ılan
kemençe kurslar
ına hemen hemen hiç talebin olmamas
ı da ba şka bir
olumsuzluktur 36.
olmaktad

Kemençe; gövde, gö
ır.

ğüs, kulaklar ve di

ğer küçük parçalardan

Kemençenin gövdesi hemen her a
ğatç n
a yap
ılabilir. Kolay şekil
verilebilen, yar ılmayan ve y ılmayan ardıç, ceviz, dut, erik, kiraz, karaağaç,
dişbudak gibi a ğalç ar ından yap ılanlar daha makbuldür. Bunlarla birlikte
armut, elma, kayın, kestane, selvi vb. a ğalç ra ı da kemençeye gövde olabilir.
Çatlama, y
ılma ve yar
ılma olmamsa
ı için kemençe yap
ılacak a ğac ın
budaks ızolmas ınadikkatedilmektedir.
Gövdeye önce

balta ile kaba bir

şekil verilir. Daha sonra yr

ıntılar ına

geçilir.
Gövdede yer alan
tekne, e ğe demiri ile oyulur. Düzgün
verildikten sonra d ış k ısm ı rende ile yontularak kemençe biçimi verilir. Bu
işlemyap ılırken gövde, boyun ve baş k ısımlar ıolu şturulur 37.

şekil

Kemençenin en uç k ısm ı baş veya burguluk 38 denilen bölümdür. Bu
k ısma topuz biçimi verilir. En uç k
ısımda ta
ın yelesini ve deniz dalgasını
and ıran kabartmalar yap
ılmaktad ır. Burgulu ğun bitmi ş biçimi kurt ba
şına
benzemektedir. Bununla birlikte burguluk bölümüne, özel bir çal
ışma ile,
timsah, hamsi veya di
ğer baz ı hayvanlara benzeyecek biçim
verilebilmektedir.
Ba ş / burguya tel uçlar
ının ba ğlanmas ı için üç adet (veya tel say
ısı
kadar) tepesi geni ş ve yass ı, kemençenin gövde k
ısm ına girecek bölümü
ince,burgu veya kulak ismi verilen ve sert a ğalç radn
a yap
ılan üç veya dötr
paaçryerle
ştirilir.
Burguluk ile tekne ars
ındaki k ısım ise sap / boyundur. Kemençenin
boyun k ısm ı bir elin tutabileceği kadar k
ısa ve ince olup 6-9 cm ars
ında
değişmektedir.Perdesizdir.
36 Akşamgazetesi,2Ocak2003,
Karadeniz eki.
37 Terimlerdenanla şıldığına göer kemençeinsanvücuduna benzetilmektedir.
38 Burguluk / ba
ş bölümüne Trabzon'da ba
şka isimler de verilmektedir: Burguluk:
kafa, cidali.

tepe,
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Kemençenin gövdesini örten kapak / göğüs k ısm ı ise yörede doruk
veya sak ız a ğac ı denilen lâdinğaca ından yap ılmaktad ır. Sak ız veya doruk
a ğac ının tepesine yak ın budaks ız k ısm ından al ınan tomruk,
yaracak veya
yarma bıçağı da ı verilen bıçakla yakla
şık 1 cm kal
ınlığında boylamas
ına
dilinir. Kemençenin en göze çarpan k
ısm ı kapak oldu
ğu için ç ıkart ılan
palaçr ra
ındüzgünvedamarlar
ınınparalelolmas
ınadikkatedilir.
Düzgün paalrç ar yeteri kadar kuruyup k
ıvama geldikten sonra 2-3
gün ılık suda bekletilir. Kemençenin gövdesine kolay uyum sa
ğlamas ı için
ğlanır. Kapka
daha sonra yuvarlak bir
şeye sar ılıp oluk biçimine gelmesi sa
şekil ald ıktan sonra rende ile her iki yüzü iyice düzeltilir, gerekli inceli ğe
(yakla şık 2-3 mm) ula
şınca ince zımpara kâ
ğıdı ile silinir. Kemençenin
sesini etkileyenlerden biri de kapakt ır. Kapak kal
ın olduğunda kemençenin
sesiince,ince olduğundaisekal ınç ıkmaktad
ır.
Kapak tak
ılmadan önce
eşik'in yerleştirilece
ği yerin her iki yan ına
yakla şık 4-6 cm uzunlu
ğunda, 0,5 cm geni
şliğinde düz veya yay biçiminde
kaş ismi verilen kar şılıklı iki yar ık aç ılır. Ka şlar gövde içinde olu
şan ses
titreşimini düzenli bir biçimde d ışa yans ıtmaktad ır. Sesin daha güzel
ğın çe şitli yerlerinden küçük delikler de
ç ıkmas ını sa ğlamka için kapa
ça ılabilmektedir.
Gövde ile kapa
ğın birleştirilmesinden önce, gövdedeki bo şluğa, sol
ka şın altına dikey biçimde bir
can direği yerleştirilir. Bir ucu gövdeye di ğer
ucu kapa
ğa dayn
a d ır ılan 3, 3.5 cm boyunda ve 0.5 cm kal
ınlığındaki can
dire ği, gerili tellerin bask ısıyla gövdenin çökmesini de engellemektedir.
yA u rl
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Daha sonra elle tutulan nota bölümüne yakla
şık 20 cm uzunlu
2-3 mm kal
ınlığında kravat veya kravat sap da ı verilen bir parça yerle
Kravat,parmaklar
ıngövdeyede ğmesiniengellemektedir.

ğunda
ştirilir.

Kemençede sabit parçalar yerle
ştirildikten sonra s ıra tellerin
ba ğlanmas ına gelmektedir. Tellerin bir ucu
alt eşik'te 39 tel için ça ılm ış
bölüme tak
ılıp ba ğlanır. Di ğer ucu ise burgulu
ğun içerisine geçirilip burguya
ters tafar tan sar
ılır. Teller bir miktar gerildikten sonra can dire
ğinin üzerine
gelecek biçimde tel ile gö ğüs sar
ına köprü 40 ismi verilen bir parça
yerleştirilir. Küçük bir parça da kafa k
ısm ına, tel ile cidali denilen bo
ğza
bölümüne, tel ile gövde ars
ına koyulur. Bu parça gerili parmaklar
ın tellere
bask ısıylakemençeningövdesindeizyapmay
ıönlemektedir.
Teller, burgu döndürülmek suretiyle iyice gerilir ve ses düzenli ve
güzel ç ıkacka biçimde ya lra n
a
ır. Kemençenin sol taraf
ındaki ince teline
zil
teli, ortadakine
sağ tel, solda bulunan en kal
ın tele isebam teli ismi verilir.
KaradenizBölgesi’ndeyap
ılankemençeler re, la, soltellidir.
Teller, eskiden işlenerek kurutulmu
ş ba ğırsak veya at kuyru
yap ılmaktaym
ış. Günümüzde çelik, krom ve alüminyum malzemeden
yap ılm ıştellerkullan ılmaktad ır.

ğundan

Kemençe yay
ının a ğaç k ısm ı yakla şık 50 cm uzunlu
ğunda 1 cm
kal ınlığında uzun ince, yün e ğirme egirce ğine benzeyen gül veya k ızılcıktan
yap ılm ışbirçubuktur.Kemençeyay
ına okdadenmektedir.
Kemençeye ses veren ve yay
ı olu şturan teller ise erkek at
ın
kuyru ğundan elde edilen kıllardan olu şmaktad
ır. Tellerin erkek attan
la ınmas ına dikkat edilmesinin sebebi, kuyruk k
ıllar ının idrardan zara
görmemi
şolmas ınınönemliolmas ındandır.
Yay telleri, kemençe yay
ına her iki uçtan delikler delinerek ba
ğlanır.
Yay ın el ile tutulan kal ın ucu ve yay tellerinin bir bölümü deri ile kaplan
ır.
Tellerin da ğınık durmamas
ı için, bölgede akınduruk denilen, az miktarda
reçinesürülür.
Kemençe laç
gelecek biçimde, sa

ınaca ğı zamn
a yay a
ğac ı ile teller ars ına, avuç içi d
ışa
ği
ğ elin orta parma
ğı yerle ştirilir, yay ın istenilen gerginli

39 Alte şik: alt köprü, kurbağacık, uzun eşek, kamış.
40 Köprü: eşek, eşik.
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bu ve sa ğ elin di
ğer pamr ka lar
ıyla sa ğlanmaktad
ır. Yay telleri, kemençe
tellerine sürtülür ve ses ç ıkar. Karadeniz kemençesinin çal
ınmas ında bilek
haer ketleriylesa ğlananözelbiryay icras
ıtekniğibulunmaktad
ır.
4. Kemençe Terimleri
alt köprü (kam
ış, kurba
ğac ık, uzun e şek) Kemençenin alt ve geni ş
k ısm ında, bir ucu gövdenin alt bölümünde b
ırka ılm ış kabartmaya
tutturulan,birucunaisetelba
ğlanana ğaçpa.açr
baş bk. burguluk.
boyun Kemençede burguluk iletekne ars
ındaki k ısım. Bir elin tutabilece ği
kadar k
ısa ve ince olup 6-9 cm ars
ında de ğişmektedir.
Perdesizdir.
burgu (kulak) Kemençenin uç k
ısm ına tak ılan, tel say ısı kadar olan, tellerin
sar ıldığı a ğaç pasaçr
ı. Tepesi geniş ve yass ı, kemençenin gövde
k ısm ına girecek bölümü incedir. Sert a
ğaçlardan yap
ılır. Teller,
burgu döndürülmek suretiyle ge
rilir, ses düzenli ve güzel ç ıkacak
biçimdeya lra n
a
ır.
burguluk (ba ş, cidali, kafa, tepe) Kemençenin en uç k
ısm ı. Bu k ısma topuz
biçimi verilir ve burgular tak ılır. En uç k ısımda at yelesi ve deniz
dalgalar ınıand ırankabartmalaryap
ılmaktad ır.Bitmi şbiçiminikurt
ba şına benzetenler de vard ır. Özel bir çal
ışma ile timsah, hamsi
veyadi ğerbaz ıhayvanlarabenzeyecekbiçimverilebilmektedir.
can direği Gövde ile kapa
ğın birleştirilmesinden önce, gövdedeki bo şluğa,
ğer
sol ka şın altına dikey biçimde yerleştirilen, bir ucu gövdeye di
ucu kapa
ğa dayn
a d ır ılan 3, 3.5 cm boyunda ve 0.5 cm
kal ınlığındaki a ğaç parça. Gerili tellerin bask
ısıyla gövdenin
çökmesini engellemektedir. Ayr
ıca bu direk telden kapa
ğa geçen
titreşimi gövdeye iletmekte ve ses derinliği vermektedir. Uygun bir
a ğaçtan yap
ılıp do ğru yere yerle ştirilemezse kemençenin sesi
ç ıkmaz.
cidalibk. burguluk.
dilmekBirbütünüküçükveyass
doruk(ska

ıza ğac ı)Lâdina ğac ı.

ıpalaçr ary

ırmka .
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eğedemiri Madenleri, tahtay ı vb.ni yontmak, düzeltmek, için kullan
üzeripürtüklü,sert,ensiz,ucugeni
şvekeskindemir.

ılan

eşekbk. köprü.
eşikbk. köprü.
göğüs (kapka ) Kemençenin gövdesine yap
ıştır ılan kapak. Yörede doruk
veya sak ız a ğac ı denilen lâdin veya kay ından yap ılmaktad ır. Ad ı
geçen a ğalç ra ın tepesine yak ın budaks ız k ısm ından al ınan tomruk,
yaracak veya yarma bıçağı da ı verilen bıçakla yakla
şık 1 cm
kal ınlığında boylamas
ına dilinir. Kapak
şekil ald ıktan sonra er nde
ile her iki yüzü iyice düzeltilir, gerekli inceli
ğe (yka la şık 2-3 mm)
ğıdı ile silinir. Kemençenin sesini
ula şınca ince zımpara kâ
etkileyen unsurlardan biridir. Kal
ın olduğunda kemençenin sesi
ince,inceolduğundaisekal ınç ıkmaktad
ır.
gövdeKemençeninanaunsurunuolu

şturanbiçimlendirilmi şa ğa.ç

kafa bk. burguluk.
kamışbk. alt köprü.
kapakbk. göğus.
kaş Kemençede
köprünün yerleştirilece
ği yerin her iki yan ına ça ılan
yakla şık 4-6 cm uzunlu
ğunda, 0,5 cm geni
şliğinde düz veya yay
biçimindeki delikler. Ka şlar gövde içinde olu
şan ses titre şimini
düzenlibirbiçimded ışayans ıtmaktad ır.
kemençe (k ıyak) Genellikle dip k ısm ı diz üstüne, ba ş k ısm ı sol gö ğüse
yerleştirilerek veya serbest bir biçimde
yay ile laç ınabilen, k ısa
boylu, perdesiz sapl ı, uzun tarihî geçmi
şi bulunan telli bir çalg ı.
Perde lar
ıklar ının dar olmas
ı ve ses la n
a lar
ının yetersizli
ği
sebebiyle laç mas ı zordur.
Gövde, göğüs, kulaklar ve di ğer küçük
parçalardan olu
şur. Kemençenin gövdesi hemen her a
ğatç n
a
yap ılabilir. Kolay şekil verilebilen, yar ılmayn
a ve y ılmayn
a dra
ıç,
ceviz, dut, erik, kiraz, kara
ğaç, di şbudak gibi a
ğalç ra ından
yap ılanlar daha makbuldür. Bunlarla birlikte armut, elma, kay
ın,
kestane, selvi vb. a ğalç ra ı da kemençeye gövde olabilir. Çatlam,a
yılma ve yar
ılma olmamsa
ı için kemençe yap
ılacak a ğac ın
budaks ızolmas ınadikkatedilmektedir.
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kemençeci Kemençe çalan veya yapn
a kimse. Kemençe çalmay
ı meslek
hâline getirmiş kimseler; eç
şitli Türk boylar ında şaman, baks
ı,
oyun, kam isimleri verilen ozan tipini hat
ırlatmaktad
ır. Kemençe
eşliğindekısahikâyeleranlatmakta, mânilersöylemektedir.
kemençe yayı (ok) Yakla
şık 50 cm uzunlu
ğunda 1 cm kal
ınlığında uzun
ince, yün eğirme e ğirceğine benzeyen çubuk. Genellikle gül veya
k ızılcıktanyap ılmaktad ır.
kıyak bk. kemençe.
köprü (e şek, e şik) Kemençede tellerin gövdeye de
ğmesini engellemek için
ka şlar ınortas ıvetellerinaltınakonulanküçüka
ğaçpa.açr
kravat (Fr. cravate: Bu isimlendirme yak
yap ılm ıştır)bk. kravat sap.

ın zamn
a da benzerlikten dolay

ı

ştirilen
kravat sap (kravat) Kemençenin elle tutulan nota bölümüne yerle
yakla şık 20 cm uzunlu
ğunda 2-3 mm kal
ınlığında parça.
Parmaklar
ın gövdeyede ğmesiniengellemektedir.
kulakbk. burgu.
kurbağacıkbk. alt köprü.
okbk. kemençe yayı.
rende (Fa.) Tahta yüzeylerini pürüzsüz dur
marangozlar
ınkulland ığıraç.

uma getirmek, biçim vermek için

sakız ağacıbk. doruk.
sapbk. boyun.
tekneKemençegövdesindeaç

ılanbo şluk.

tepebk. burguluk.
uzun eşekbk. alt köprü.
yaracakbk. yarma bıçağı.
yarma bıçağı(yarcak)A

ğalç ra

ıdilimlemeyeyayar n
a demirb

ıçka .

ına ba ğlanan at kuyru
ğu k ıllar ı. Kemençeye ses veren
yay teli Kemençe yay
ve yay ı olu şturan teller; kuyruk k
ıllar ının idrardan zara görmemi
ş
olmas ı için, erkek at
ın kuyru ğundan elde edilmektedir. Yay telleri,
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kemençe yay ına her iki uçtan delikler delinerek ba
ğlanır. Yay ın el
ile tutulan kal ın ucu ve yay tellerinin bir bölümü deri ile kaplan
ır.
Tellerin da ğınık durmsa
ını önlemek için, bölgede ak
ınduruk
denilenreçinesürülür.
yontmak Bir şeye istenilen biçimi vermek için d ış bölümünü keskin bir
arçlabiçmek,kesmek.

Sonuç:
KonumuzolanKaradeni
z kemençesininkayna ğı,Fasr aç
kemânçe veya
Fasr aç
kemân, Türkçe
-çe ekinin birleşmesiyle olu şan kelime gibi
görünmektedir. Yandan bak
ıldığında gemiye benzedi ği için
kemeçe>kemençe ismi verilmi
ş olabileceği konusuna son derece tedbirli
bakmaktay
ız.
Kemençenin Orta Asya kökenli bir Türk çalg
ısı oldu ğu
anla şılmaktad ır. Hemen her Türk boy veya toplulu
ğunda bir benzeri farkl
ı
isimlekullan ılmaktad ır.
Orta Asya’dn
a Asya, Afrika ve Avrupa’ya yay
ıldığı görülmektedir.
ğer baz ı
Türkiye’de Orta ve Do
ğu Karadeniz Bölgesi’nde Toroslar’da ve di
yörelerdehalk
ım ız sevincini,ne
şensinibuşirinarçlapayla
şmaktad
ır.
Kemençe ustalra
ının say ısı za la m
kolay ancakdahakalitesiz üretilmeyeba
tamam

ıştır. Teknolojik gelişmelerle daha
şlanm ıştır.

Tespit edebildi
ğimiz otuz sekiz kemençe teriminden, birkaç
ınayak ınıTürkçedir.

ı hair ,ç

