
TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI  

TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVAR DERSİ MÜFREDATI 

 

 

HAZIRLIK SINIFI 

I.DÖNEM 

 

1.Uslubun ve repertuvar’ın tanımı. 

Geçilecek eserlerin güftelerinin açıklanması ve genel bilgi. 

 

2."Üsküdara gider iken" eserininsözleri ve notalarıyla okunması. 

"Darıldın mı gülüm bana" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

 

3."Yine bir gülnihal" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

4. "Sevdim yine bir nevcivan" adlı sözleri ve notalarıyla okunması 

5. "Dil bestenim" adlı eserin uslubuyla okunması. 

6."Aman ey gonca-i nevres" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

7. "Karlı dağı aştım geldim" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

8.”Esti nesimi nevbahar” adlı eserin sözlerinin tavrıyla okunması. 

9."Ey çerhisitemger".adlı eserin sözlerinin açıklanıp, tavrıyla okunması.  

10."Hicran oku sinem deler"adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

11."Sayd eyledi " adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

12. "Bimem ki nedendir sen bana" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

13."Bu zevkûsefâ " adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

14. Dönem sonu tekrarı. 

 

ARA SINAV 

Öğrenci dönem içerisinde öğretilen tüm konulardan sorumludur. 

 

 

II.DÖNEM 

1. "Gözümden ey peri" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

2 "Senden bilirim" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

3 "Ömrün şu biten" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

4 "Gönlümün ezhar içinde" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

5. "Dil harabı aşkınım" eserinin öğretilmesi. 

6."Narı firkat" eserinin sözleriyle okunması. 

7. "Gidem dedim aman" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

8."Amed nesimi" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

9. Aşkı seninle tattı" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

10. "Kamer çehre" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

11."Kış geldi" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

12." Bir pür cefa" adlı eserinin öğretilmesi. 

13."Dök zülfünü" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

14.Dönem sonu tekrarı. 

 

M. Hamdi DEMİRCİOĞLU 

 

FİNAL SINAVI 

Öğrenci dönem içerisinde öğretilen tüm konulardan sorumludur. 

 

 

 



 

1.SINIF 

 

I.DÖNEM 

 

1."Bu zevkusafâ" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

2. "Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

3."Gül hazin sümbül perişan" eserinin öğretilmesi. 

4.Zülfün görenlerin" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

5."Hasret dolu ahım" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

6."Baktıkça hüsnü anına" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

7. “Geçti bahar hazan erdi” eserin okunması. 

8. "Talatın devri "adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

9."O ahu bakışlara"adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

10."Uyur daim" sözleri ve notalarıyla okunması. 

11. "Niçin bülbül figan eyler" eserinin okunması. 

12. "Nedir bu haletin" eserinin öğretilmesi. 

13. "Nedendir bu dil-i zarın" eserinin okunması. 

14.Dönem sonu tekrarı. 

         

 

ARA SINAV 

Öğrenci dönem içerisinde öğretilen tüm konulardan sorumludur. 

 

 

 

II.DÖNEM 

 

1."Kapıldım gidiyorum" eserinin okunması 

2."Hasret dolu ahım" adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

3. "Niçin a sevdiğim" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

4.Hırametgülşene" eser üzerinde uygulama yapılması. 

5."Çağlayan cuy-i sirişkle" adlı eserinin sözleri ve notalarıyla okunması. 

6."Şahı merdan avazı" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

7."Yine bağlandı dil" adlı adlı eserin sözleri ve notalarıyla okunması. 

8.Acem Karçe"Bir yüzü meh eyledi" eserinin öğretilmesi. 

9. "İntizarı makdeminle " isimli eserin okunması. 

10."Sırma saçlı yarimin " isimli eserin okunması. 

11."Hicaz hümayun peşrev" adlı eserde uygulama yapılması. 

12."Çember usulünden "Gönül ey mah-ru aşkınla" eserinin öğretilmesi. 

13."Sabah olsun ben şu yerden gideyim" adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

14.Dönem sonu tekrarı. 

 

 

 

 M. Hamdi DEMİRCİOĞLU 

 

FİNAL SINAVI 

Öğrenci dönem içerisinde öğretilen tüm konulardan sorumludur. 

 

 

 



2. SINIF 

 

I.DÖNEM 

 

1."Bu zevkusafâ sahnı çemenzare" adlı eserin öğretilmesi. 

2."Mahur Beste"Tâ-be key sinemde"eserinin sözleri ve notalarıyla okunması. 

3."Neva Kâr "eseri üzerinde uygulanması."  

4."Acem Aşirân Beste "Meşamm’ı hatırası "eseri üzerinde uygulanması."  

5.Beyati beste "Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı" üzerinde uygulama yapılması. 

6.Nihâvent "Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı" üzerinde uygulama yapılması. 

7.Nihâvent "Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı" eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması. 

8.Eserlerin genel tekrar yapılması. 

9."Bilmedik yari ki bizden bu kadar" eserinin öğretilmesi. 

10.Sultânîyegâh beste "Yar misali" üzerinde uygulama yapılması. 

11.Sultânîyegâh beste "Yar misali" eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması. 

12. "Ey kaşı keman"adlı eser üzerinde uygulama yapılması. 

13.Remel usulünün "Aldım hayal-i perçemin" isimli eser üzerinde uygulama yapılması. 

14.Dönem sonu tekrarı. 

 

        

 

ARA SINAV 

Öğrenci dönem içerisinde öğretilen tüm konulardan sorumludur. 

 

 

 

II.DÖNEM 

 

1.Kürdili Hicazkâr "Kanlar döküyor" adlı eserin uygulanması. 

2.Kürdili Hicazkâr "Gurub etti güneş" adlı eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması. 

3.Zürgüleli Suzinak "Cânafiraki aşkın " adlı eserin uygulanması. 

4. "Bin cefa görsem ey sanem senden" adlı eser ile uygulama yapılması. 

5.Hicazkâr Beste "Hicri lebinde" adlı eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması. 

6. "Şebnem gibi saçılsın kon eşk-i firavanım" adlı eser ile uygulama yapılması. 

7.Evcârâ Ağır Semai "Kimin meftunu oldum" adlı eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması. 

8."Neva Kar" eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması. 

9.Acem Kürdi "İntizarı makdeminle" adlı eserin uygulanması. 

10. "Hemişe dilde sühan" Sazkâr Bestenin öğretilmesi. 

11.Şedaraban "Ey safâ-yı arızından" adlı eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması 

12.Sultânîyegâh"Misalini ne zemin-ü zaman görmüşdür" eserinin öğretilmesi. 

13."Aldım hayali perçemin" adlı eserin notalarıyla ve sözleriyle okunması. 

14.Dönem sonu tekrarı. 

 

 M. Hamdi  DEMİRCİOĞLU 

 

FİNAL SINAVI 

Öğrenci dönem içerisinde öğretilen tüm konulardan sorumludur. 

 


