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Türk Müziği Bestecilerinin Tarihi ve Dönemleri, Türk Müziği müzik türlerinin yöneticileri ve müzik sanatçıları enstrümanlar Türk müziği eserleri Türk Müziği Sözlük Makaleler Adres ve topluluklar linkleri Acem Kız (Kubat) Ada sahillerinde rüzgara karşı bekliyorum zuffs (Hedjaz Istanbul Turkus) Saldaki saldan ağ elleri Oh, bana bir ataş verin ve puro hamamımı
yakın , Aksaray'dan geçer yolumu al alma boyalı Alli durnam, bize ellerde gelirsen (Neşet Ertaş) Alli durnam, Eğer elimize ulaşırsanız (Schumer Ezogo) Altın hız sisi aman Hunter tarafından alınan Al yanağını kaynaştırır amman Amman Bağdat (Mahur Turku) Annem yatağımın başucunda oturuyor Annem düzeltici Entari Araki Ceyran Ayak sedef hastalığını
aldı ayaklarının üzerinde yürümek için dövülmüş ve kraliçelerin tenceresini giyerek yaz gelecek (Ushak Turku) Ben üç telli Bahar ıdması var Pembe ahşap güzel gel Bahada yeşil çınar senin bahçende gök gürültüsü var (Dudu kız) Benbir göçmen kız gördüm Tuna boy Bensen Merhaba Bolu beyin ben güven tanrıya gittim kendimi gül altında buldum ben
dünyada bir baht siyah beyaz giyen söz ederim toz siyah (Istanbul Turkus) yoğun pencere giyen bir fırtına bizi tuttu, bir mühlet deyin Bodrum'un düşüşünden dağları çekersem insanlar erken hasat eki (Bodrum hakimi) Böyle reassused böylece bugün ayın ışığı bugün bir ay içinde üçüncü Bulut geliyor seher ve bülbül altın kafesa geliyor aheste aheste ben
dünyanın rengine düştüm ben meşe inanç gezici dağlarda habersiz Cemile oldu ceviz yaprakları bir dalı arasında davul çal çaydan aşağı çal man Çanakkale Ayna Çarşısı Çarşamba sular altında kaldı elini tutamadım (Ümmü kız) Ben göç axa kız alamayacağım gidelim Urumeline (Hüseyni Rumeli Türkü) Fluttering Ovaya yaklaştım (Acem Kız - Ne't O
Ezberleme ( Yozgat S'rmelisi) Deymen benim gamli eski kalbime çok sarıldım dost dostlar gibi dost arkadaşlar Bu dağların tepesinde ki malç ağacının yanında duman var Dün gece yastığım dünyaya bakmak için bir taştı dünyaya bakmama izin vermeyin Edremit gelini ekleyin büyük bir köşk ekleyin elif dedim ellerimi büyük döner Eric Dali gevrek Fındık
yolumuz (Uşak İstanbul Turku) Ben gece yiyemiyorum fikrimden gece uyuyamıyorum (Ayrılık) Kör lüzumlu geceler sen öl sen erken gesi bağlarına atlayamadım erken gesi bağları gine dertli inliyor kalp yağmuru geldiğinde Gül le konuşalım sen kurutulmuş gül kurutulur, ne kadar güzel görülmesi gereken Harmanley Harman hastanenin önünde incir incirinin
önünde havanın önünde ki ganed gibi geliyor 'herma hekimo'lu diyorlar igd'r'n yükseklikten benim huma kuşum igd'r'n al al al onlar örmezler (Rust Turku) Kayanın üzerine iki keklik şarkı lar ben İstanbul'dan Üsküdar'a yolun ucunu bıraktım (Muhayyer Istanbul Turku) İşte ben çeşni-i siyah İzmir topol (Segah Turku) en kısa sürede ahe m sen Gulizer Kar kar
büyük dağların başında ben sumeguz hiçbir yiyici No Cot kesti Demir Yanmış Isham Kekliği Dağlarda Şarkı Lar Nasıl Keklik Benim Kanadımı Filtrelemiyor Kerkük Mahkemesi Kesilen Çayır Kırklı Düz Dağlardan Aşağı Biçilmiş (Susan Susie) Kırmızı Buğday Kırmızı buğdayın kırmızı buğdayı kırmızı bırakmadığı hissini bırakmaz hissi bırakmaz bir gül (Varis
Rummeli Türk u) Kız ınızın bahçesinde güller var Kiziro'lu Mustafa Bei Konma bülbül Konma Nergiz Daline (Eleshkirt Turku) Kova kovası atlanan makale (İyinin başında kaç kuzu ceylanı test edildi (Huzzam Turku) Kütahya Ay'dan bir havuz var, at (Nihavend Azeri Türkü) meşe dağları meşe (Bursa'nın küçük taşları) Ağlamazsan zulf siyahım ne ağlayan bir
kanepe bülbül ne kadar güzel yar yar sen neresi, neden kaşlarını çattın hey gel ben 4000 yıldır pervanede seyahat ettiğim fincan yan odaya girdim (Haydar Haydar) Ormancı (Belen kahvesini bıraktım ovaya baktım) Pencere açıldı Bilal Boy pi'tov patladı (Heir r rummeli Türk Penceresi cam, kuşlar sabah şarkı, Sabah uyanıyorum ve güzel Seher saatini
belitting olmayan ezici sarı bir ses var yarın serenler serenler yüksek de serenler Sevda serde de Aman Leila Sevda (Granata buzağı) gitmez fırınlar da yanan kuru meşe efem sokak baş taverna Sogud'n erenleri Su gelir ve balık oyun Su gelir ve bahçe etrafında gelir Şafak tekrar şeker tip güneş iyelik olmaz Turku) Tohumlar olmadan nar İzmir'den gelir (Izmir
Turku) Dağlarda kar olmaz dağlarda kar yok Gemilerim dolu değil taşları yükledim (Hedjaz Turku) Tellere yerleştirilen kuşlar (Uşak İstanbul Turku) Allah'tan o kadar çok dilek istedim aman Aman Tutam y'r urfa'nın dumanlı dağları vardar ovasının etrafındaki dağlarda elinden uzak (H ru Ben Hint tarafına geldim vahşi aslanın vahşi siyah gözlerinden bir bez
getirdim hey Hey Ateş ateşe gidiyoruz (Uşak İstanbul şarkısı) Yeşil köşkü yaktığında lamba y'r (Huzzam Istanbul şarkısı) Y'rim İstanbul karanlıkta mektubumu kışa çevirdiniz Yemen Turkesyu Yemeni Oyasa - Uşak İstanbul Turku Ben dinek dağına yeni geldim gurbetçi Kırmızı Gül goncesi yeşil çarşaf ın arasında yine zahide kervan gam yük geldi, benim
kurban zeinep olacak çizgide güzellik zuluf dökülen yüz Aman Not: Sitemizde sınırlı sayıda not var, daha fazla nota ulaşmak isteyenler , Türk halk müziği mani, koşu ve destan gibi halk edebiyatı türlerinden beslenir. Türk kültürünün geleneksel motifleri bu müzik türünün arka planını oluşturur. Türk halk müziği genellikle asker gönderme ve kız kaçırma gibi
sosyal konulara odaklanır. Türk halk müziği nedir?  Bu yerel (etnik) bir müzik türüdür. Sözlü edebiyatın bir parçası olarak tarihe geçmiştür. İnsanların duygularını, inançlarını, düşüncelerini ve geleneklerini yansıttığı için isimlendirilmişti. Türk halk müziği türleri 1- Kırık Hava: Belli bir ölçüile yapılan bir müzik türüdür. Aynı zamanda bir tür hava durumu oyunu.
Kırık hava kendileri tarafından birçok türe ayrılır. Belirli bir kişiyi veya olayı eleştiren kırık hava koşullarına taşlama denir. Kahramanlık konusu yiğitolarak işlenirken, sevgilinizin güzelliği güzellikte bahsedilir. 2- Uzun Hava: Türk halk müziği türünün hiçbir ölçüye dayanmayan özgür ritmidir. Doğaçlama, çarpık, kanepe ve hortum geleneğinin bir parçası olan uzun
havanın en ünlü biçimleri. Türk Halk Müziği Aletleri 1- Bağlama: Halk arasında saz olarak bilinen yedi telli bir çalgıdır. Bu tellerin beşi çelik, ikisi sırlı bam teli. Gelmiş geçmiş en eski müzik aletlerinden biridir. Kısa bir bağlama sapı ve uzun sap bağlama ayrılır. Bazı bölgelerde davul, kopuz ve Er gibi isimlerle de bilinir. 2- Ney: Sadece Türk halk müziğinde değil,
mistisizmde de önemli bir yer kaplayan Ney, ışık bastonundan yapılmış nefes alabilen bir enstrümandır. Bu oyun için en zor araçlardan biridir. En ünlü çeşitleri Dawood Bola senk Mabeyni, Ildiz Ney, Mustahsen ve Bola senquel Hlivin Mabeini vardır. Gaisi Baykara ve Osman Dede en önemli neizes arasındadır. 3- Türk halk müziğinde en çok kullanılan
vurmalı çalgılardır. Bugün, askerler hala uğurlama ve düğün gibi geleneksel kutlamalar kullanılmaktadır. Ayrıca Tush ve Keburge adlarıyla da bilinir. 4- Surna: Surna, yedi delik ve nefes alabilen bir müzik aleti, genellikle katır ve fındık ağaçlarından yapılır. Üç bölümden oluşur: kafalar, borular ve çatallar. Boyutlarına ve yapıldığı malzemeye bağlı olarak 10'dan
fazla çeşidi vardır. 5-Spree: Seinel Abidin Kumbe tarafından tasarlandığı için adını alan bir yaylı çalgıdır. Odun çılgınlığına uyum denir. Türk halk müziğinin diğer enstrümanları ise şunlardan sıralanabilir: Kabak Kemane, Sipsi, Def, Sil, Kaşık, Tulum ve Kura. Türk Halk Müziği Sanatçıları ve örnek halk şarkısı Sözler 1- Aşık Mahzouni Şerif (1940 - 2002)
Taşlama ile tanınan Türk halk müziği müzisyenidir. Müzik kariyeri boyunca 20'den fazla albüm ve albüm yayımladı. Yayımladığı albüm ve kayıtlardan bazıları: Maraş Drama, Yara Yara, Zeezek, Dom Kurunaelle sözüme aykırı yürüyor, gözlerim topa kör, hayatı Mahzoun Şerif'ten bıkmış Tersname 2- Nida Tefek (1929 - 1993) Ve yayımladığı albümler, o da bir
koro yaptı. Yayımladığı albümlerden bazıları şunlardır: Binicilik, Oyun Havası, Alli Turnam Yıldız Sen Akşam dan Doğdun Sen Tapın Dağlar Sen Bir Mavi Yıldız Gibi Sın Gibi Sın (Bu şarkı Beste lendi ve Nida Tefeky tarafından etiketlendi.) Diğer Türk halk müziği sanatçıları: Arif Sash, Musaffer Sanrahoesen, Ruhi Su, Ashk Weisel, Bedia Arkatunk) türk halk
müziği sözleri ve notaları. türk halk müziği sözleri pdf. türk halk müziği sözleri ve hikayeleri. halk müziği türkü sözleri. ermeni halk müziği gulo türkçe sözleri. türk halk müziği sözleri kısa. türk halk müziği sözleri kısaca. hareketli türk halk müziği sözleri
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