
 SPRING 2018  

87

VOLUME 17

AKORDİYON VE BENZERİ ARMONİKALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE 
BİR İNCELEME

Rauf KERİMOV1

Abstract
A Study Of The Historical Development Of Accordion And Similar Harmonicas
Harmonicas played an important role in attracting the broad masses to music and in learning different musical 
genres, in general, in the development of musical culture. This instruments are constructed on the basis of vibrating 
reed principle known from the most ancient times. Free reed instruments have been known in China for thousands 
of years, but the Western free reed instruments such as the mouth organ, accordion and harmonium were only 
invented and developed during the last two centuries. The key moment for the formation of the harmonic design 
was the invention at the beginning of the 19th century by the German master F. Bushmann a tuning instrument – 
aura. That is, the principle of sound production is created by vibration of metal reeds under airflow pressure. Unlike 
its predecessors, this instrument created the prior conditions for the development of harmonics, original sound 
colors and the invention of new instruments. 
The aim of this article is to provide an overview of the history of the origin and development of the accordion and 
its prototypes. The antecedents of the accordion will be analyzed and indicated that the first known predecessor 
of the free reed instruments was not the sheng. There is no doubt that sheng, which has very old roots, indirectly 
influenced the idea of harmonics. In this aspect, he can be considered as the pioneer of the accordion. But the 
appearance of harmonics as a new instrumental group is a serious scientific discovery, a new and another principle 
of sound produce.
Present article chronologically deals with the appearance and development of bellow-keyboard harmonicas. This 
article displays a general and systematic picture of the free reed–bellows–keyboard instruments and their musical 
and organologic developments.
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Giriş
Genel sınıflandırma ilkelerine göre müzik aletleri ses kaynağına göre gruplara, ses elde etme 
yöntemine göre alt gruplara ve daha net bir konum belirlemek açısından ek olarak yapısal 
özelliklerine göre kategorize edilmektedir. Elastik bir dilciğin titreşimiyle ses elde edilen çalgılar 
grubu lamellophone/linguaphone2 olarak nitelendirilir (Dudley, 2007: 68). Bu tip çalgılar dilciği 
titreştirme yoluna göre üç alt gruba ayrılmıştır: Üfleyerek titreştirilenler (sheng), körüklü-
klavyeli (akordiyon, harmonyum), çekerek titreştirilenler (khomus, mbira, zanza). Örnek vermek 
gerekirse, ağız armonikasında dilcikler icracının üflediği veya içine çektiği nefesiyle, el ve ayak 
armonikalarında körüklenen havayla titreştirilir. Khomus, kalimba vb. geleneksel çalgılarda 
parmakla çekilen dilcik salınım yapar.

Tarihi yazılardan serbest dilcikli (free reed) çalgıların ilk olarak M.Ö. III. binyılda Çin’de ortaya 
çıktığı, binlerce yıl boyunca Güneydoğu Asya coğrafyasında yayıldığı bilinmektedir. Bunlardan en 
yaygın olanı, M.Ö. 3000 ila 1100 yılları arasında icat edildiği varsayılan sheng3 (Şekil 1), adlı ağız 
orgudur (Kuivinen, 2017: 65). 1636 yılında Fransız matematikçi ve filozof Marin Mersenne, kendi 
yazılarında ilk kez dilcikli çalgılardan bahsederek Avrupalılara sheng’ i tanıtır (Field, 2000: 22). 
1776’da Fransız Cizvit misyoner Jean Joseph Marie Amiot, Çin’den Paris’e birkaç adet sheng 
getirir (Saraiva, 2013: 81). Bu noktada, sheng’in Çin’den Avrupa’ya Rusya üzerinden geçtiğine 

1 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, rauf@erciyes.edu.tr
2 Kökenini Latince “lingua” (dil) kelimesinden alarak, bir ucu sabit, diğer ucu ise serbest kalan uzun ince 
plaklardan oluşan çalgılardır.  
3 Çince “yüce ses” anlamına gelmektedir.
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dair bir başka hipotezin de var olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Rus tarihçi ve müzik 
bilimcisi Jacob von Staehlin (1709-1785), 1770’de “Wöcheptliche Nachrichten” dergisinde 
Rusların sheng çalgısını batıdan çok daha önce tanıdığını yazmıştır (Mirek, 1968: 14).        

                                         
Şekil 1.  Sheng

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru, Avrupalı çalgı yapımcıları titreşen dilcikler prensibini 
portatif org modellerinde aktif şekilde kullanmaya başlarlar. Bu çalışmalar sonucunda XVIII.-XIX. 
yüzyıllarda F. Kirshnik’in bibelharmonica, G.J. Vogler’in orchestrion, J. Maelsel’in panharmonica, 
L. Sauer’in piano organ, G.J. Grenie’nin orgue expressif, J. Buschmann’n aeolodikon gibi körüklü 
klavyeli çalgılar ortaya çıkar (Kuivinen, 2017: 66-67). Hemen hemen aynı dönemlerde ağız ve el 
armonikalarının ilk biçimleri görülür. Ch. F. Buschmann’ın ağız armonikası ve C. Demian’ın sınırlı 
imkânlı akordiyon prototiplerinin akabinde el armonikalarının yeni modelleri geliştirilir; 1834’te Carl 
Friedrich Uhlig Alman concertina’sını, 1835’te Heinrich Band, soyadını çağrıştıran bandoneon 
(Feldmann-Bürgers, 1996: 14) çalgısını icat eder (Krampert, 2016: 5).

Peki, bugün dünya müzik kültürüne yayılan el armonikaları arasında önemli farklılıklar 
nelerdir? Konuya ilişkin kavram ve tanımlara az da olsa açıklık getirilmesi amaçlanan bu çalışmada, 
akordiyon ve benzeri armonikaların ortak ve farklı özelliklerine ilişkin organolojik bir araştırma 
yapılmıştır. Uluslararası uygulamada akordiyon tanımı, daha çok sağ klavyesi piyano tuşları 
biçiminde olan el armonikaları (piano accordion) için kabul edilse de, günümüz literatüründe hem 
tuşlu hem de düğmeli çalgılar için ortak bir adlandırma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Benzer 
armonika tiplerinin hepsinin akordiyon olarak tanımlanması pek doğru görünmediği için, çalgıların 
teknik parametreleriyle ilgili bazı gerekli bilgiler verilmiştir. 

Genel anlamda düğmeli ve piyano akordiyon sadece sağ klavye biçimine göre birbirinden 
farklıdır. Akordiyonda piyano tip klavyeyi ilk defa 1852’de Parisian Jacques Bouton uygulamış 
(Loombe; Jo; Oldfield, 2015: 42) olsa da, bu modelin (accordéon-orgue) patenti, 1853’te Auguste 
Alexandre Titeux ve Auguste Théopile Rousseau tarafından alınmıştır (Hermosa, 2013: 26). 
Biçimlenme sürecini Batı’da tamamlayan akordiyon, diğer armonikalardan her şeyden önce tam 
teşekküllü müziksel imkânlarıyla bir fark göstermektedir.

Zaman zaman armonikalarla ilgili literatürde görünen çelişkili düşünce ve hipotezler, bu 
çalgıların oluşum ve evrim sürecinin incelenmesinin güncelliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; 
çalışmanın ana amacı, akordiyon ve benzeri çalgıların tarihi ile ilgili literatürdeki boşluğu doldurmak 
ve konuya ilişkin yapılacak olan araştırmalara kaynak oluşturarak katkı sağlamaktır. Araştırmada 
akordiyonun gelişimiyle ilgili problemlerin yanı sıra armonikaları sınıflandırma ve akustik konuları da 
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çözülmeye çalışılmış, benzer çalgılarda karşılaştırma yapılmakla birlikte temel teknik parametreleri 
detaylı şekilde ele alınmıştır. Akışın daha kolay izlenmesi açısından akordiyon ve diğer armonika 
çalgıların ortaya çıkışları ayrı ayrı başlıklarda düzenlenmiş, tarihsel evrim sürecinde geliştirilen el 
armonikalarının yapısal benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen 
bulgulardan tartışmalar öne sürülmüştür. Belirsizliği önlemek için, “piyano akordiyon”, “düğmeli” 
ve “tuşlu”  gibi ifadelerin kullanılması uygun görülmüş, yabancı adlandırmalar ve terimler italic, 
vurgulanmak istenen kelime ve ifadeler ise bold yazı türü ile belirtilmiştir. Ağız çalgısı ile askeri 
bando anlamında eşanlamlı kullanılan mızıka sözcüğü, yanlış anlamalara yol açmaması için, 
metin içi çalgının orijinal adı “ağız armonikası” şeklinde ifade edilmiştir. 
1.Akordiyon
1.1. Akordiyonun Tarihçesi
Müzik tarihinde ağız armonikası ve akordiyon çalgısının buluşu, Alman Ch. Friedrich Buschmann’ın 
(1805-1864) adıyla anılmaktadır. Müzisyen bir ailede dünyaya gelen Friedrich’in, daha sekiz 
yaşındayken birçok müzik aletinde çalabildiği, on bir yaşında artık babasıyla birlikte konser 
turnelerine çıktığı bilinmektedir. Baba Johann David Buschmann, çok iyi müzisyen olmakla 
beraber ünlü bir çalgı yapımcısı ve mucidi olmuştur. Boş zamanlarını babasının atölyesinde 
geçiren Friedrich, ona yeni çalgıların yapımında yardım eder (Worrall, 2009:4). 1820’yıllarında 
ailece Berlin’e taşınan Friedrich burada org ve piyano akortçusu olarak çalışır. Genç müzisyen, org 
borularını akordu sırasında ses almak kolaylık olsun diye içine metal dilcik gömülü bir kaç küçük 
kutu hazırlar. Diyapozon4 niteliğindeki bu kutulara üfleyerek, titreşen dilciğin çıkardığı belirli ses 
yüksekliğine göre boruları akortlar (Fadeev; Kuznetsov, 1971: 4). Yalnız sürekli bir elinde tuttuğu 
alete üfleyerek tek elle çalışmak onu çok zorlar. Bundan dolayı dilcikleri körüklere yerleştirerek 
çekip bıraktığı körüğün kendi ağırlığıyla sıkıştırılan havayı dilciklere üfürülmesini sağlar. Her iki 
elinin serbest kalması akortçunun işini bir hayli kolaylaştırır. Bir süre sonra Friedrich, her dilcik 
için ayrı bir körüğe gerek olmadığını fark ederek dilcikleri tek bir körük içinde toplar. Üfürülen hava 
dilcikleri aynı anda titreştirmemesi için üzerlerine supap takar. Şimdi, istediği sesi almak için, o 
dilciğin üzerindeki supabı açması gerekecektir. Friedrich bu alete aura5  adını verir (Mirek, 1968: 
21). 

Şekil 2.  Ch. F. Buschmann

4 Titreştirilince belirli yükseklikte ses veren çatal biçiminde bir araç
5 Birçok literatürde mundaeoline olarak da belirtilir
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Böylece, daha on yedi yaşında olan Friedrich, akortçunun işini kolaylaştırırken yeni bir 
müzik aleti icat eder. Kısa bir süre sonra (1822) Buschmann, körük uygulamasını geliştirerek 
bugünkü akordiyonun öncüsü sayılan handäoline (Şekil 3) çalgısını yapar (Mirek, 1968: 22). Daha 
çok çocuk oyuncağını anımsatan handäoline, üzerine takılan supaplar sayesinde basit melodilerin 
çalınabildiği bir müzik aleti haline getirilir. 

Şekil 3.  Handäoline 
Genellikle teknoloji dünyasında birisi tarafından sunulan yeni fikir, bir başkası tarafından 

geliştirilmiştir. Örneğin, ilk elektrik ampulü Rus mühendis Alexander Lodygin’in laboratuarında 
yansa da onu endüstriyel bir görünüme getiren Edison olmuştur (Cutler; Morris, 2013: 659). Aynı 
olay müzik teknolojisinde de yaşanır. Viyanalı org ustası Cyrill Demian (1772-1847), gördüğü 
handäoline çalgılarından birini mükemmelleştirerek müzik aletine dönüştürmeyi başarır. Demian, 
accordion olarak adlandırdığı yeni çalgısı için 6 Mayıs 1829’da patent başvurusu yapar. Patent 
hızla incelenerek onaylanır ve artık 19 gün sonra Demian, oğulları Guido ve Carlo’yla birlikte 
satışa yönelik akordiyon üretimine başlarlar (Kuivinen, 2017: 67). Demian çalgı için “accordion” 
sözcüğünü tesadüfî kullanmamıştır. Patentini almak istediği başlıca özellik, çalgıda tek tuşla tam 
bir akor seslendirebilmesi olmuştur. Beş düğmeli on ses çıkarabilen ilk akordiyonlar tek tonalitede 
basit melodiler çalınabilmesi için uygun görünür. 

          
                              Şekil 4a. C. Demian                 Şekil 4b.  İlk akordiyonun çizimleri
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1.2.  Akordiyonun Yapısı 
Tüm armonikaların ses üretimindeki çalışma prensibi aynıdır. Ses, basınçlı havanın 

etkisiyle titreşen ince metal bir dilcikten elde edilmektedir. Basınçlı hava, ya elle/ayakla hareket 
ettirilen körükler (el armonikası, harmonyum), ya bir vantilatör (organola, organeta) ya da üfürülen/
içe çekilen nefesle (ağız armonikaları) üretilmektedir (Mirek,1968: 5). Kuvvetli hava akımı dilciğin 
titreşim genliğini artırır ve ses şiddetli çıkar. Basınç düştüğü zaman ses de hafiflemiş olur. Titreşim 
genliğinin artıp azalmasıyla sesin perdesi değişmez (Sagadeeva, 2014: 71). Dilciğin çalışma 
prensibi şöyledir: pirinç veya duralümin levhadan hazırlanmış dikdörtgen bir çerçeve üzerinde 
uzunlamasına bir veya iki açıklık kesilir. Bir ucu çerçeveye tutturulan metal dilciğin diğer ucu çekip 
bırakıldığında dilcik salınmaya başlar ve bir ses üretir. Dilcik uzunsa ses de bir o kadar kalın, 
kısalınca ses de yükselmiş olur. Dilcik yalnız perçinlendiği yönden hava üfürüldüğü zaman titreşir. 
Bu nedenle, çerçevede iki açıklık yaparak, birbirine ters yönde aynı veya farklı tonda iki dilcik 
perçinlenebilir. Dilciğin serbest kalan kısmı açıklığa göre daha küçük olduğundan açığın içine 
doğru büküldüğünde duvarlar arasında çok küçük (milimetrenin birkaç yüzdesi kadar) bir boşluk 
kalacaktır (Şekil 3: a). Hava akışının etkisiyle metal dilcik açıklığa itilir (Şekil 3: b). Akış durunca 
dilciğin esnekliği onu eski konumuna geri döndürür (Şekil 3: c). Hava akışı yeniden başlayınca 
döngü tekrar eder (Şekil 3: d). 

                         
Şekil 5.  Ses dilciği. 1-Çerçeve; 2-Dilcik; 3-Perçin

Ses tonunun yüksekliği, dilciğin saniyede kaç titreşim yaptığına bağlıdır. Örneğin, saniyede 
440 kez titreyen bir dilcik dördüncü oktavdaki La notasını vermektedir. Dilciğin sesi çok hafif çıkar 
ve etkileyici olmaz. Zira tutturulduğu çerçeve sesi yeterince güçlendiremez. Bu durumda daha 
güçlü bir tını elde etmek için dilciğin salınım genliğini artıran rezonatör bölmesi (Şekil 6) gerekir. 
Ladinden yapılan rezonatör bölmeleri dilciğin sesini güçlendirmekle birlikte aynı zamanda tınısını 
da zenginleştirir. Tek bir üniteye monte edilen bölmeler çalgının iç duvarlarına takılır (Mirek, 1968: 5). 

Şekil 6. Rezonatör bölmesi
Akordiyon ve benzeri armonikalarda hava, açılıp kapanan bir körükle sağlanmaktadır. Körük, 

çok eskilerden beri önce demircilik işinde daha sonraları kilise orglarında yaygın kullanılan teknik 
bir araç olarak bilinmektedir. İnsan nefesinin sınırlı basınç ve güç sorununu çözmek düşüncesi 
zaman içinde körüklere olan ilgiyi artırır. Akordiyon körüğü, kalın karton şeritlerinden yapılarak 
kumaşla kaplanır. Çabuk yıpranmamasından dolayı köşelerine metal uçluklar takılır. Hava akışına 
duyarlı dilciklerin imkanlarını önemli ölçüde artıran körük, melodi çalarken hızlıca müzikal ifade 
(musical phrasing) ve hafiften güçlüye doğru geniş aralıklı nüans uygulaması için olanak sağlar. 
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İcracı sağ elle melodiyi çalarken, sol elle hem körüğü kontrol eder hem de akor düğmelerine 
basar. Dilciklerin ön tarafına havanın geriye üflememesinden ötürü tek yönlü birer supap takılır. 
Supap kapalı olduğu sürece hava çerçeve kesiklerinden geçmez. Tuşa basıldığı zaman, ilgili 
bölmenin supabı kalkar ve hava geçişine yol açılır. Ayrıca, havanın boşa gitmemesi için hareketsiz 
dilciğin kesiği boş taraftan elastik deri bir şeritle kapanır. Akor düğmesine basıldığı zaman üç-dört 
supabın aynı anda kalkması çok seslilik sağlar. Açıp kapatılan körükle her iki yönde hava akımı 
oluşturabilir. Bu bakımdan, aynı ses (unisonoric) elde etmek için çerçevenin her iki tarafına aynı 
yükseklikte dilcik perçinlenir. Basit yapılı çalgılarda iki farklı ses (bisonoric) çıkaran dilcikler takılır. 
Bu durumda düğmeye basıp körüğü açtıkta bir ses, aynı düğmeyi bırakmadan körüğü kapatınca 
başka ses çıkacaktır. Bu fikir ilk kez Demian tarafından gerçekleştirilir. Beş düğmeden on farklı ses 
elde edilebilen bu akordiyonlarda basit melodiler çalmak için gayet kullanışlı olduğu konusunda 
yukarıda söz etmiştik. Bugün bazı melodeonlar hâlâ bisonoric yapılmaktadır. Yalnız kullanışlı gibi 
görünen böyle basit düzen dilcik sayısını yarıya indirse de ton seçiminde kısıtlama yapar. 
1.3.  Düğmeli Akordiyon ve Bayan

Düğmeli akordiyonlarda C ve B sistemi olarak adlandırılan iki kromatik klavye (griff) tipi 
mevcuttur. C griff, “do” notasının ilk sütunda yerleştiği bir Batı Avrupa sistemidir (Şekil 7: a). “Do” 
notasının üçüncü sütunda yer aldığı B griff ise düğmeli akordiyonun bayan (баян) adlı bir Rus 
versiyonudur (Şekil 7: b). Rusya’da ilk kromatik akordiyon, 1907’de St. Petersburglu çalgı yapımcısı 
V.S. Sterlingov tarafından yapılmıştır. Dönemin seçkin akordiyoncusu Y.F. Orlansky-Titarenko’ya 
armağan ettiği bu çalgıya, yapımcı bayan adını verir (Fadeev, Kuznetsov, 1971: 12). Bu adın, Kiev 
Rusları döneminde yaşamış olan efsanevi Rus şarkıcı ve hikâye anlatıcısı Boyan’dan esinlendiği 
bilinmektedir (Gadjev; Abrashev, 2000:132). Dış görünüşe göre birbirine benzeyen düğmeli 
akordiyon ve bayan arasında bazı yapısal farklılıklar vardır.

    

Şekil 7a. C griff kromatik akordeon  Şekil 7b. B griff kromatik akordiyon (Bayan)

Bayan klavyesinin avantajlarını daha rahat kavramak için piyano tuşları üzerinden incelemek 
faydalı olacaktır. Bilindiği gibi piyano klavyesi, beyaz tuşlar arasında ikili-üçlü kombinasyonlu siyah 
tuşların yerleştiği bir şekilde tertip edilmiştir. Böyle bir düzen, bir eseri transpoze etmek için her 
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defasında farklı parmaklandırma (fingering) biçimi gerekecektir. Aynı zorluklar piyano akordiyon 
için de geçerlidir. Bu anlamda bayan daha farklıdır. Bayanın sağ klavyesi, her oktavda üçer düğme 
olmakla simetrik dikey dört sütun şeklinde dizilmiştir (Şekil 8: a). Bir buçuk ses tizden veya pestten 
çalmak gerektiğinde, enine bitişik sıradaki düğmeden başlamak yeterli olacaktır. Bu durumda 
parmaklandırma düzeni değişmez. 

                                               
Şekil 8a. Bayan çalgısın sağ klavye düzeni  Şekil 8b. Bayanda çalış şekli

Peki, eseri bir buçuk değil, bir veya yarım ses transpoze etmek gerekirse nasıl olacak? 
Buna çözüm olarak, Rus yapımcılar konstrüksiyonda değişiklik yaparak üç düğme sırasını beşe 
çıkarırlar. Yalnız, eklenen dördüncü ve beşinci sıradaki sesler, birinci ve ikinci sıradakilerin aynısı 
olduğundan, icracı şimdi bu üç sırayı beş düğmeden seçer. Şunu da belirtmek gerekir ki, Rusya’da 
çok yaygın olan bu çalgı başka hiçbir ortamda kök salamamıştır.
1.4.  Akordiyonların Bas Sistemi
Akordiyonlarda modeline göre değişiklik gösteren serbest (free bass), standart akorlar (standart 
accords) ve dönüştürülebilen (converter) üç farklı bas sistemi mevcuttur. Serbest bas sistemine 
sahip akordiyonların sol klavyesindeki her düğme sağ klavyede olduğu gibi ayrı bir ses vermektedir. 
Dolayısıyla, akor oluşturmak için en az 3 düğmeye basılmalıdır. Akor kalıplarının olmaması 
zorluklar getirse de diğer taraftan baslara bir özgürlük kazandırmaktadır. Yaygın standart akor 
düzenekli akordiyonlar icracı için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hazır akor mekanizmalı ilk 
kromatik akordiyon, 1897’de Paolo Soprani tarafından yapılmıştır. Daha sonraları bu sisteme hazır 
standart akor veya Stradella6 (Şekil 9) adı verilir (Hermosa, 2013: 45). 

Şekil 9. Stradella sistemi

6  Standart bass sistemi 1880’de Tessio Jovani tarafından Stradella kentinde icat edilmiştir.



BAHAR 2018

94

SAYI 17

1959’da Vittorio Mancini akordiyonda dönüştürülebilen bas (converter) sistemini icat 
eder. Akor kalıplarının serbest baslara anlık dönüşümünü sağlayabilen bu mekanizma sayesinde 
mükemmel sonuçlar elde edilmektedir. 1846’da Jacob Alexandre tarafından akordiyonda sonorite 
(register) sistemi uygulaması bu çalgının tarihsel gelişiminde yeni bir evre oluşturur (Hermosa, 
2013: 26). Ses tınısını (timbre) değiştirebilen bu düzenek sayesinde (Şekil 10: a), düğmelere 
basarak fagot, obua, klarnet, flüt, org gibi birçok müzik aletinin sesine benzetme yapılabilir. Register 
düğmeleri, genellikle sağ klavyenin üst kısmına yerleştirilir. Bazı konser versiyonu akordiyonlarda 
çalış sırasında kolaylık açısından icracının çenesiyle devreye soktuğu çene altı (chin couplers) 
register düğmeleri (Şekil 10: b) bulunmaktadır (Benetoux,  2001: 79). 

                    
    Şekil-10a: Register düğmeleri                         Şekil-10b: Çene altı (chin couplers) düğmeler

Bu arada, çok sesli özelliğe sahip akordiyonun ses tınısına ilişkin ince bir ayrıntı da 
dikkatten kaçırılmamalıdır. Akıcı, tatlı ve kıvrak akordiyon sesinde kendine özgü hoş bir titreşim 
hissedilmektedir. Bu titreşim, dilciklerin özel bir akortlama (wet/dry tuning) sisteminden7 
kaynaklanmaktadır. 
1.5. Garmon (Melodeon) 
Akordiyon ve bayana göre küçük ve basit yapılı melodeon (Şekil 11: a), daha çok halk müziği 
çalgısı niteliğinde olup (Schultze, 2000: 111) birçok topluluğun müzik kültüründe önemli bir yer 
almıştır. Boyutları, klavye ve ses düzeni birbirinden farklı bu çalgılar belli bir tonalitedeki melodileri 
çalmak için elverişlidir.

El armonikasının tarihi köklerinin Rus menşeli olduğuna dair iddialar akordiyonun tarihinde 
en kafa karıştırıcı ve ilginç konulardan biridir. Bu bağlamda, el armonikasının yaygın çeşitlerinden 
olan garmonun oluşumunda Rusya belki de kilit bir rol oynamıştır. Bu hipotezin temelinde, XIII.–
XIV. yüzyıllardaki Moğol hâkimiyeti Altın Orda hanlığı döneminde, sheng’ in Avrupa yolunun 
Rusya’dan da geçebileceği iddiaları yatmaktadır. Harmonica sözcüğünden türemiş olan “garmon” 
(гармонь) adı da bayan gibi Rusça bir adlandırmadır. Halk müziğinin ana çalgılarından olan 
garmonun Rusya’nın birçok bölgesinde farklı tip ve modelleri mevcuttur. Fakat her şeye rağmen, el 
armonikasının Almanya ve Avusturya’da ortaya çıktığı görüşü daha yaygın bir kabul görmektedir. 

İlk garmonların Avrupa’dan Rusya’ya XVIII. yüzyılın başlarında tüccar, denizci ve sanatçılar 
tarafından getirildiği bilinmektedir (Mirek, 1967: 42). Ama hediyelik eşya olarak getirilen armonikalar 
bir hatıra mahiyetinde kalmayarak, çok geçmeden egzotik eşyadan bir halk çalgısına dönüşür. XIX. 
Yüzyılın ilk çeyreğinde garmon Rusya’da artık yaygın bir çalgı haline gelir. Viyana tipi diyatonik 
garmonların Rus çalgı yapımcıları tarafından modernize edilmesiyle “rus” ve “alman” sistemi iki 
sıralı garmonlar meydana çıkar. Rus garmonlarının ilk seri üretimi, 1830 yılında Tula vilayetinde 
İvan Sizov adlı bir usta tarafından başlatılır (Andrews, 2014:135). Bisonoric konstrüksiyonlu, 

7   Dilciklerin biri birinden 5-25 cent farklı akortlanması.



 SPRING 2018  

95

VOLUME 17

diatonik tonlarla dizilmiş bu garmonlar çoğunlukla Rus, Tatar, Mari ve diğer halkların şarkılarına 
uygun biçimde yapılır (Şekil 11: b). 1870’de amatör müzisyen Nikolay Beloborodov Rusya’da ilk 
kromatik garmon yapar. Avrupa’da ilk tam kromatik melodeon ise 1891’de ortaya çıkar. Bu model, 
Bavyeralı George Mirwald’ın adıyla bağlıdır (Hermosa, 2013: 27). 

                    
                            Şekil 11a. Melodeo                                  Şekil 11b. Rus garmonu
2.  Tarihsel Gelişim Sürecinde Diğer Armonika Çalgıların Ortaya Çıkışı
2.1.  Harmonyum
Armonika ailesine girmiş olan ilk körüklü klavyeli çalgı harmonyum olmuştur. Bu ad, şekil ve çalış 
biçimiyle birbirinden iki farklı müzik aletini isimlendirdiği için ayrı ayrı incelenecektir. Bunlardan 
biri tamamıyla Avrupa menşeli, duvar piyanosu görünümünde bir oda çalgısı, diğeri XIX. yüzyılın 
ortalarında misyonerler tarafından Hindistan’a götürülen portatif bir müzik aletidir. 

Genellikle armonikanın kökeni ve ilk mucidi konusunda oldukça çok tartışma ve hipotezler 
ortaya konulmuştur. Almanya bunun F. Buschman, Fransa F. Grenie, İngiltere C. Wheatstone, 
Avusturya C. Demian olduğunu iddia etse de bu mucitler yalnız sonradan bir armonika modeli 
mükemmelleştirmekle ün kazanmışlardır. Oysa gerçek mucit, yeni bir ses üretim ilkesinin 
yaratıcısıdır. Bu bağlamda, Avrupalı araştırmacıların XVIII. yüzyılın sonlarında St. Petersburg’da 
yaşamış Çek kökenli org ustası F. Kirchnik ve onun körüklü çalgılar üzerine olan çalışmalarından 
çok az bahsettikleri görülmektedir (Kuivinen, 2017: 68). Aslında akordiyonun buluşu bu isimle 
doğrudan ilintilidir. 

Tarihte 1750’lerde Rus İmparatoriçe II. Catherine’in himayesi altında, pek çok ünlü usta 
yapımcı ve bilim insanının çalıştığı bilinmektedir. Bu isimler arasında konuşan makinenin mucidi, 
Danimarkalı fizikçi ve akustik uzmanı Christian-Gottlieb Kratsenshtein, ünlü keman virtüözü, çivi 
kemanın (nail violin) mucidi Johann Wilde ve dönemin ünlü org ustası Franz Kirshnik de vardır 
(Sachs, 2012: 184). Kratsenshtein tarafından kendisine tahsis edilen atölyede Kirshnik dilcikli 
çalgılar üzerinde pek çok deneyler yapar. O’nun ortaya koyduğu çabalar sonucu metal çerçeveye 
perçinlenmiş dilcik yeni bir ses kaynağı haline gelir (Staehlin, 1935: 106). Mucidin keşfettiği yeni 
dilcik biçimi, o zamana kadarki idioglot8 dilciklerden daha farklı olup büyük bir salınım genliği 
gerçekleştirmektedir. Bu yüzden, çerçeve üzerinde yapılan kesiğin derinliği ve dilciğin uzunluğuna 
göre sesin yüksekliğini ayarlamak oldukça elverişli görünür. Diğer taraftan, hava basıncıyla dilciğin 
salınım genliğini doğrudan etkilemeye imkân vererek izokronizmi (isochronisme), yani salınımların 
genlikten bağımsız olgusunu da beraberinde getirir (Kuivinen, 2017: 68). 1780’de Kirshnik ve 
Kratzenstein buldukları yeni ses kaynağı temelinde ilk klavyeli körüklü masaüstü bibelharmonica 
çalgısını (Şekil 12) yaparlar. Çalgı adını Hıristiyanların Kutsal kitabı (Bible) şeklindeki körüklerden 

8  Kendi parçasından kesilen
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almıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki, tuşun basılma derinliğine bağlı sesi güçlü ve hafif yapan ikili 
ifade (double expression) mekanizması, ilk defa Kirshnik tarafından bu çalgıda uygulamıştır. Kısa 
sürede yaygınlaşan bibelharmonica aynı prensiple çalışan aletlerin yapımına olan eğilimi artırır.

Şekil 12. Bibelharmonica
Böylece, 1802 yılından itibaren farklı ülkelerde bibelharmonica türevi birçok armonika 

çalgısı ortaya çıkar. Körüklü aletler üzerinde yapılan sayısız deneyler sonucu, 1818’de Viyanalı 
çalgı yapımcısı Anton Häckel, klasik model physharmonica çalgısını yapar9 (Mirek, 1967: 16). 
1842’de Fransız mucit A.F. Debain tarafından physharmonica‘nın geliştirilmiş versiyonu olan 
physharmonium10 (Şekil 13) çalgısı tanıtılır. Physharmonium org kürsüsünü andıran gövdesi, 
dilcikler üzerindeki rezonatör bölmeleri, yüksek ve eğimli register paneli, sesin şiddetini kontrol 
eden kol mekanizmasıyla seleflerinden daha farklıydı (Pronina, 2014: 75-76). Hatta çalgının 
bazı modelleri için çalış sırasında körüğü pompalayan özel bir asistan bulundurulur. Bir yenilik 
uygulaması olan register mekanizmasının patentini, Fransız V. Mustel 1854 yılında imal ettiği 
harmonyum modeliyle almıştır (Randel, 2003: 378). 

1850’lerden harmonyumun Atlantik’in öte tarafındaki üretimi çalgının geliştirilmesinde 
önemli bir kilometre taşı olmuştur. Emilen hava sistemiyle çalışan Amerikan tipi harmonyumlar, 
daha sonraları diğer ülkelerde de popülerleşir. Bugün harmonyumlarla ilgili modern organolojide 
aşağıdaki terminoloji geliştirilmiştir: hava üfürülen Fransız sistem enstrümanlar için İngilizce 
“harmonium” terimi kullanılırken, emilen hava basıncıyla çalışan Amerikan sisteminde pump 
organ ve parlor organ adları daha yaygındır (Pronina, 2014: 75-76).

Şekil 13. A.F. Debain’in Physharmonium modeli.

9   Fransa’da bu çalgı L’Orgue expressif adıyla bilinir.
10   Yunanca physa (üfürmek, körüklemek) ve harmonium (ahenk) kelimelirinin birleşiminden türemiştir.
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2.2.  Hint Harmonyumu
Hint harmonyumu, bir Avrupa çalgısının farklı bir kültür bağlamında yer alarak yeni bir yaşam 
kazanmasının en parlak örneklerindendir. Tahmin edileceği gibi, Avrupalı Hıristiyan misyonerlerin 
pratiğinden ödünç alınan harmonyum, Hint alt kıtasının kuzeyindeki müzik ve dans geleneklerinde 
yaygın olarak kabul görmüştür. Daha çok yerde oturularak icra edilen bu çalgıda (Şekil 14), bir 
elle aletin arkasındaki körüğü açıp kapatarak diğer elle tuşlara basılır (Shepherd, 2003: 307). 
Pakistan ve Kuzey Hindistan sufi müziğinin (qawwali) yaygın çalgılardandır (Qureshi, 1986: 58). 
Sabit perdeli bir batı çalgısı olmasına rağmen Hint müziğince doğrudan benimsenen harmonyum 
için müzisyenler Hint müziğinin özelliklerine uygun icra teknikleri icat etmişlerdir.

Şekil 14.Hint harmonyumu.
2.3. Ağız Armonikası
Ağız armonikası (harmonica, French harp, mouth organ), dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca 
insana sevinç getiren bir cep müzik aleti olarak tanımlanabilir (Duncan, 2014:3). Bu alet, orijinal 
sesiyle değişik tarzda çalan birçok müzik topluluğunun katılımcısıdır. Ana bir çalgı olmasa bile 
yaptığı melodik eklentiler, müzikal kompozisyonları daha ilginç ve canlı kılmaktadır. Bu, ahşap bir 
kutu içine konulmuş, tek parça metal bir çerçeve üzerine perçinlenen on beş-yirmi dilcik ve her bir 
dilciğe ayrı giden hava kanallarına sahip basit bir alettir. Sesler deliklere üfleme yoluyla elde edilir. 

Şekil 15. 1827 yılına ait bir ağız armonikası.
Akordiyon gibi ağız armonikası da icat edildikten sonra ileride diğerleri tarafından 

mükemmelleştirilir. 1825 yılında Bohemyalı Joseph Richter, ağız armonikasının 10 delikli ve 20 notalı 
konfigürasyonunu hazırlar. Hem üfleyince hem de havayı içe çekince ses çıkaran bu yapılandırma, 
bugüne kadar armonikalarda kullanılmaktadır (Mirek, 1968: 20). 1827’de Trossingenli (Almanya) 
saatçi Christian Messner, kuzeni Christian Weiss’le birlikte ağız armonikası üretimine başlarlar. 
Çalgı üzerinde en önemli geliştirmeleri yapan Messner’den sonra, ilerleyen dönemlerde sadece 
bazı detaylarla ilgili değişimler olmuştur. 1857 yılında Matthias Hohner, Messner’ın fabrikasına 
yaptığı ziyaretten sonra ailesi ve iki çalışanıyla birlikte evinde ağız armonikası üretimine başlayarak 
ilk yıl içerisinde 700 armonika üretir. 1862’den itibaren Hochner, başarılı bir şekilde Amerika’ya 
armonika ihraç etmeye başlar (Krampert, 2016: 5). 
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Ağız armonikaları diatonik ve kromatik olarak genellikle ikiye ayrılır. Farklı ses düzenli ve 
tonalitelere akortlanan türleri vardır:

§	Blues harmonica - en popüler olanıdır. Böyle bir adı olmasına rağmen farklı müzikler 
çalmak mümkündür. 
§	Tremolo harmonica - dilcikler tremolo etkisi yaratacak şekilde akortlanır. 
§	Octave harmonica - oktav aralığında akortlanan dilciklerle zengin ve parlak bir ton elde 
edilir.
§	Bass harmonica – bas sesler için kullanılır.
§	Accord harmonica – hazır akor kalıpları mevcuttur (Baker, 1991: 7).
Kromatik armonikalar daha geniş repertuar olanağı sağlayan bir sisteme sahiptir.  Bu 

çalgıların yan tarafında yarım sesler elde etmeği mümkün kılan geçiş anahtarı (slider) bulunur. 
Caz ve klasik müziklerde sıklıkla kullanılır.

Şekil 16. Kromatik ağız armonikası.
2.4. Melodika

Ağız armonikasına klavye uygulanası, armonika ailesine yeni bir “akraba” kazandırır. İlk 
klavyeli ağız armonikası, 1829’da İngiliz bilim adamı ve fizikçi Charles Wheatstone (1802-1875) 
tarafından yapılmıştır. Simphonium (Şekil 17) adlı bu küçük çalgı (7cm x 6,5 cm) pek yaygınlaşmasa 
da Wheatstone’nun düşünceleri hızla gelişmeye devam eder. 

Şekil 17. Simphonium
Melodika için ilk patent 1890’da Matthäus Bauer tarafından alınır (Hermosa, 2013: 20). 

XIX yüzyılın ikinci yarısında tek ve çift klavyeli flüt-armonika çeşitleri popülerleşir. (Şekil 18: a,b,c). 
Artık, ağız armonikasında olduğu gibi her kanala ayrı ayrı üflemeden, klavye yardımıyla açılan 
supaplarla sekmelere hava erişimi sağlanabiliyordu. Ayrıca, ağız armonikalarında birbirinden 
uzakta olan sesleri aynı anda çıkarmak mümkün olmadığı halde, melodika klavyesi geniş 
aralıklı akorları basmak için elverişli bir ortam oluşturur. Düğmeli veya tuşlu klavye biçimine göre 
melodikaların harmonetta, clavietta, melodyhorn, pianika, melodion, akkorden (accordion değil) 
adlı değişik çeşitleri mevcuttur. Okul öncesi müzik eğitiminde melodika ideal bir çalgıdır. Melodika 
çocuklara akordiyon ve piyano gibi tuşlu aletlerde ilk çalma becerileri kazandırmakla birlikte 
üfleme çalgılar için bir ön hazırlık niteliği taşır.
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Şekil 18a. Tek sıralı akkorden      Şekil 18b. İki sıralı akkorden            Şekil 18c. Harmonica-flute
Sonuç ve Tartışma
Sonuç olarak, bugünkü akordiyon ve benzeri çalgıların yıllar boyunca armonikalar üzerindeki 
yapılandırmalar sonucu meydana geldiğini söylemek mümkündür. Akort yapmasını kolaylaştıran 
küçük bir alet, zaman içinde tam bir çalgı ailesinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Bu bağlamda, 
F. Buschmann’ın tarihteki önemli rolü, ilk ağız armonikası (1821) ve portatif handäoline aletinin 
icadıyla (1822) ilişkilendirilebilir. Handäoline üzerinde yapılan mükemmelleştirmeler ve değişiklikler, 
ileride yeni armonika çeşitlerinin buluşuna yol açar. 1829’da Viyanalı org ustası Cyrill Demian’ın 
tek tuşla akor seslendirebilen el armonikasının icadı müzik literatürüne accordéon terimini getirir 
(Mirek, 1994: 10). Bu arada, 1827’de Marie Candide Buffet’in (1797-1859) yaptığı metal ağız 
armonikasını akordiyon adlandırmasıyla, akordiyonun icadı konusunda birçok yazarı yanılttığını 
belirtmek faydalı olacaktır (Hermosa, 2013: 22). 

Elde edilen veriler ışığında serbest dilcikler (free reeds) üzerine bir tartışma noktası 
oluşturarak bazı açıklamalar yapmak yerinde olacaktır. Uzun yıllar sheng armonikanın öncüsü 
gibi tanıtılarak her iki çalgıda da ses oluşum ilkesinin aynı olduğuna dair kesin bir görüş hâkim 
olmuştur. Yalnız bu çalgıların teknik ve akustik karakteristiğini karşılaştırmalı olarak incelediğimiz 
zaman her iki aletin kendine özgü bir takım özellikleri ortaya çıkmaktadır:

1. Sheng çalgısında ses kaynağını kendi parçasından kesilen (idioglot), armonikalarda 
çerçeveye perçinlenen (heteroglot) bir dilcik oluşturmaktadır
2. Sheng’de dilcikler emilen havanın etkisiyle salınım yaparken armonikalarda üfürülen 
hava dilciği harekete geçirir
3. Her iki çalgıda çalış yöntemi de farklıdır; Sheng delikli, armonikalar tuşlu-körüklü-
klavyeli çalgı olduğundan, sheng’de üzerindeki delikler kapatılarak, armonikada 
delikler üzerindeki supaplar açılarak ses elde edilir.
Böylelikle, her iki alet arasında ses üretme ve çalış yöntemi açısından temel farklar 

olduğundan, armonikanın tam olarak sheng’den türemediği söylenebilir. Diğer taraftan, bu 
iddiayı savunan araştırmalarda, üç bin yıl boyunca sheng’in niçin evrim geçirmediği, ama son 
200-250 yıl içinde hızlı gelişen armonikaların olağandışı çeşidinin ortaya çıkışı konusunda net 
açıklamalar nedense verilmemiştir. 

Şüphesiz, kökeni çok eskilere uzanan sheng, dolaylı olarak armonikaların yapı 
düşüncesini etkilemiştir. Bu bakımdan akordiyonun atası sayılabilir. Fakat prensip olarak 
armonikaların yeni bir çalgı grubu olarak ortaya çıkışı, ciddi bir bilimsel keşif, yani yeni ve 
farklı bir ses oluşum ilkesi demektir. Organolojik açıdan armonikaların idiophone’lu kökenini 
dikkate alarak, aerophone’a “sınıf geçişi” yapan idiofon-aerophone şeklinde ikili sınıflandırılması 
da mantıklı olabilir. 

Akordiyon ve benzeri çalgılar önceki armonika çeşitlerinden hava üfürme sistemiyle de 
farklılık göstermektedir. Zira harmonyum ve portatif org modellerinde körüklenen hava, dilciklere 
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dağıtım kamaralarından geçerek iletildiği için dengeli ve statik hava basıncı seste dinamik bir 
düzgünlüğe sebep olur. Akordiyonda ise körüğün hareketiyle sesin gücünü ve ifade edilişini 
doğrudan etkilemek mümkündür. Açıp kapatılan körükle iki yönde hava akışı sağlanabildiğinden, 
çerçevenin her iki tarafına dilcik perçinlenmesine imkân verir. 

Son olarak, yukarıda ortak hususlarından bahsettiğimiz garmon, bayan ve akordiyonu 
kısaca özetlersek; genel sınıflandırmaya göre her üç çalgının da, ses oluşum prensibine göre bir 
akordiyon türü olduğu görülür. Yapı bilimsel olarak piyano ve düğmeli akordiyon, yalnızca klavye 
tipine göre farklılık göstermektedir. Organoloji perspektiften ses özelliklerine ve biçimine göre 
akordiyonlar aşağıdaki gruplara sınıflandırılabilir:

1. Bir oktavlık alanda 7 sese (Diatonic) veya 12 sese sahip (Chromatic)
2. Tuşlu (Piano accordion) veya düğmeli (Button accordion). 
3. Klavyesi körüğün hareket yönüne paralel yerleşen  (concertina, bandoneon) 
4. Klavyesi körüğün hareket yönüne enlemesine yerleşen (akordiyon, bayan) 
5. Körüğün hareket yönü fark etmeden, tek tuştan aynı ses çıkaran (Unisonoric accordion)
6. Körüğün hareket yönüne göre aynı tuştan iki farklı ses çıkaran (Bisonoric accordion).
Dans müziği ve şarkıların eşlikçisi olan akordiyon ve benzeri el armonikaları bugün de 

birçok halkın geleneksel müziğinin vazgeçilmezidir. Bu çalgıların bu kadar popüler olmasının 
sebebi ikinci tartışma noktasını oluşturabilir. Öncelikle, bu tip çalgılar yıllarca akort gerektirmez. 
İkincisi, icracı çaldığı melodiye bas ve hazır akorlar sistemi sayesinde rahatlıkla kendine eşlik 
edebilme imkânı kazanır. Akordiyon hem melodiyi, hem de akorlarını birlikte seslendirecek bir 
orkestra gibidir. Üçüncüsü, portatif bir çalgı olduğundan yalnızca oturarak ve ayakta değil, kayışla 
omuza asarak hareket halindeyken bile icra edilebilir. Birçok müzik aleti bu niteliklerin bazısına 
sahip olsa bile, tüm özelliklerin tek bir çalgıdaki kombinasyonu akordiyonu eşsiz kılmaktadır.
Referanslar
Andrews, Edna. 2014. Neuroscience and Multilingualism.USA: Cambridge University Press.
Baker, Steve. 1991. The Harp Handbook. Germany: Edition Louis/Hermann Demmler
Benetoux, Thierry. 2001. The Ins And Outs Of The Accordıon. France: Imprimerie L.T.i 84250 Le 

Thor – Vaucluse
Cutler J. Cleveland., Christopher G. Morris. 2013. Handbook of Energy: Chronologies.Top Ten 

Lists and Word Clouds. 1st Edition. Canada: Elsevier Publications
Dudley, Shannon. 2007. Music from Behind the Bridge: Steelband Aesthetics and Politics in 

Trinidad and Tobago. UK: Oxford University Press.
Duncan, Phıl. 2014. Dirt Simple Harmonica. USA: Mel Bay Publications,
Fadeev, İ; Kuznetsov, İ. 1971. Remont Garmonik, Bayan i Akkordeonov. Moskva:”Legkaya 

İndustriya”
Feldmann-Bürgers, Johannes. 1996. Tango und Jazz: kulturelle Wechselbeziehungen?  Germany: 

LIT Verlag Münster
Field, Kim. 2000. Harmonicas, Harps, and Heavy Breathers: The Evolution of the People’s 

Instrument. USA: Rowman & Littlefield



 SPRING 2018  

101

VOLUME 17

Gadjev Vladimir, Abrashev, Bozhidar . 2000. The Illustrated Encyclopedia of Musical Instruments: 
From All Eras and Regions of the World. Cologne : Könemann

Hermosa, G. 2013. The Accordion in the 19th. Century. Spain: Kattigara
Krampert, Peter. 2016. The Encyclopedia Of The Harmonica. USA: Mel Bay Publications
Kuivinen, P. W. 2017. “Garmon v Tatarskoy Tradicionnoy Kulture: K Voprosu o Proiskhojdenii”, 

Muzyka. İsskustvo, Nauka, Praktika. 2017-№3.(19). s.(65-72). Kazan: Nauchniy jurnal 
Kazanskoy Gosudarstvennoy Konservatorii

Loombe, Dawn., Oldfield, Ameliaa.,Tomlinson, Jo.2015. Flute, Accordion or Clarinet?: Using 
the Characteristics of Our Instruments in Music Therapy. USA: Amelia Oldfield Jessica 
Kingsley Publishers

Mirek,  A. 1968. Spravoçnik po Garmonikam. Moskva: İzdatelstvo Muzıka
Mirek, A.1967. İz İstorii Akordeona i Bayana. Moskva: İzdatelstvo Muzıka
Pronina, A. 2014. “Fisgarmoniya Kak Çast İnstrumentalnogo  Komponenta Organnoy Kulturı”. 

Muzyka V Sisteme Kulturı. 1 (14). S. (75-80). Novosibirsk: Novosibirsk Devlet Konservatuarı 
Yayınları

Qureshi, Regula. 1986. Sufi Music of India and Pakistan: Sound, Context and Meaning in Qawwali. 
Vol.I. India: New Edition

Randel, Don Michael. 2003. The Harvard Dictionary of Music. USA: Harvard University Press
Sachs, Curt. 2012. The History of Musical Instruments. Courier Corporation, USA: Dover 

Publication
Sagadeeva, Rashida. 2014. “Concerning the Issue of the Genesis of the Production of Sound of 

the Harmonica”. Problemy Muzykalnoy Kultury. 4 (17). s. (71-77). Ufa:  Russian Journal of 
Academic Studies

Saraiva, Luis. 2013. Europe and China: Science and Arts in the 17th and 18th Centuries. Singapur: 
World Scientific,

Schultze, Sydney.2000. Culture and Customs of Russia. USA: Greenwood Publishing Group
Shepherd, John. 2003. Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World. Volume II. 

Performance and Production. USA: A&C Black
Staehlin Jacob. 1935. Muzyka i Balet vRossii XVIII Veka. Leningrad: İzdatelstvo “Triton”
Worrall, Dan Michael. 2009. The Anglo-German Concertina: A Social History, Vol.I, Texas: USA: 

Concertina Press


