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Abstract
ORFF INSTRUMENTS
‘Orff -Schulwerk’ which is mostly referred to as the ‘Orff Approach’ in our country
in the last ten years is the name of a method /approach of music and movement education, roots of which date back to Cari Orff and Gunild Keetman. Orff instruments,
on the other hand, are music education and teaching materials, developed out of the
‘elementary music’ concept which forms the very hasis of Orff-Schulwerk and became widely adapted throughout the world. These instruments which are known for
long time in Turkey are manufactured in our country, being subject of academic researches and gaining more frequent use in the field of music education. As much as
the recognition of these instruments, dissemination and sharing of the knowledge regarding their functionality within the pedagogical concept and appropriate use are

equally important. In this article; the history of music instruments, their place and
functionality in the elementary music and movement education, structural characteristics, playing techniques, basic information and clues regarding their use as an education material are aimed to be presented.

Ülkemizde son on yıldır çoğunlukla ‘Orff Yaklaşımı’ olarak anılan ‘Orff -Schulwerk’; kökleri
Cari Orff ve Gunild Keetman’a uzanan bir m üzik ve hareket eğitimi yöntemine/yaklaşı mına
verilen addır. Orff Çalgıları ise; Orff -Schulwerk’in ö zü n ü oluşturan ‘elementer m üzik’
kavramından ortaya çıkmış, tü m dü nyada yaygınlık kazanmış müzik eğitim- öğretim materyalleridir. Türkiye’de de uzun yıllardır tanınan bu çalgılar; yurdumuzda ü retilmekte, akademik
çalışmalara konu olmakta hem de müzik eğitimi alan ında kullanımları giderek artmaktadır.
Çalgıların tanınması kadar pedagojik bağlamdaki işlevlerine, doğru kullanımlarına dair bilginin
de paylaşılması ve yaygınlık kazanması önemlidir. Bu makalede, çalgıların tarihçesi, elementer
müzik ve hareket eğitimi çerçevesindeki yerleri ve işlevleri, yap ısal özellikleri, çalış teknikleri,
eğitim materyali olarak kullanımları na dair temel bilgiler ve ipuçları verilmeye çalışılacakt ır.

Orff Çalgılarının Tarihçesi
Orff Çalgılarının ortaya çıkışı ve gelişimini ortaya koyabilmek için , Orff -Schulwerk’in tarihsel geçmişine kısaca bir göz atmak gerekecektir. Kugler, Orff-Schulwerk’in tarihsel gelişimini
üç dönemde inceler:
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1. d ö nem: 1924-1935: G ü nther Okulu ve Orff -Schulwerk Elemantare

Musikü bung

2. dö nem: 1948-1961: Okul radyosu yayı nları, kurslar, Orff-Schulwerk Musik
f ü r Kinder
3. dö nem: 1961-2003: Salzburg Orff -Enstit üsü’ndeki Elementer Müzik ve Dans
Eğitimi kapsamında Orff -Schulwerk’in geliştirilmesi dönemi (Kugler 2003: 70).

Orff-Schulwerk’in geçmişi Mü nih’te kurulmuş, bir jimnastik ve dans okulu olan Gü nther okuluna (Günther-Schule) dayanmaktadır. Orff ’un çalışmalarının ve Günther okulundaki
çalış maların temelini oluşturan koşulları yine Kugler’den aktaralım:
Kendiliğinden ve yaşayarak yapma konusundaki eğitsel kurallar,
Müzikolog Curt Sachs’ın kuramı,
Emile Jaques Dalcroze’un ritmik anlayışı ve
Alman dansçı Mary Wigman’ın dışavurumcu dans anlayışı (Kugler 2003: 70).
Yirmili yıllarda Orff ’un Sachs’la bir araya gelmesi, Avrupa m üziği dışındaki müziklere ve vurmalı çalgılara ilgisinin artması nı n yanında m üziğin bedensel bir deneyim oldu ğuna
dair düşüncelerinin şekillenmesine ve do ğaçlama ile ilgili çalışmalarına ışı k tutmuştur.
1924 yılında, Orff ve Dorothe G ü nther taraf ından Mü nih’te kurulan Gü nther
Schule’de; jimnastik eğitimi iki yıl sü rüyor ve bir yıllık dans eğitimi ile tamamlanabiliyordu.
Okulun özelliği; t ü m öğrencilerin m üzik eğitimi almaları idi. Buradan mezun olan jimnastik
öğretmenleri daha sonraki yıllarda spor dalları nda, spor eğitiminde ve terapi sahası nda
çalışmışlardır. Dans böl ü mündeki öğrenciler ise modern dansla ilgilenmiş ve çeşitli performans
çalış malarında bulunmuşlardır.

Orff , bu okulda yeni bir tür ritmik eğitim tasarlama olanağı ile m üzik ve dansın iç
içe geçtiği bir eğitim hakkındaki fikirlerini gerçekleştirme imkânı bulmuştur. Eğitimin müzikal
taraf ını o gü n kabul edilen uygulamalardan farklı bir noktaya taşı mışt ır. Bunun için, beden
eğitiminde yalnız piyano m üziği kullanımından uzaklaşmış ve farklı bir yol izlemiştir. Öğrencileri kendi müziklerini yaparak harekete geçme yönü nde teşvik etmiştir. Bu mü ziği ortaya
çıkarmanın yolu ise doğaçlama ve öğrencilerin kendi bestelerini yapmaları idi. Bu sebeple
yaygın ve bilenen çalgılar yerine, ritmik, nispeten öğrenilmesi kolay, kendi deyimiyle ‘ilkel’
ve ‘karmaşı k’ olmayan bir çalgı topluluğu d üşü nm üştü r (Orff 2008: 6) .
O dönemde cazın gelişimi dolayısıyla özellikle ‘egzotik’ ritmik çalgılar oldukça
yaygı nlık kazanm ıştı. Melodik çalgılar ve sü reğen bas sesi için ise; ksilofon, metalofon ve glockenspiel’ler gibi tahta ve metal tuşlu ezgisel vurma çalgılar üretilmiştir. Orff’un 1926 yılında
tanıştığı kukla sanat çısı isveçli kız kardeşler, Gamelan orkestrası ile ilgili fotoğraflar ı Orff ’la
paylaşmış, yine daha sonraki çalışmalara örnek olacak bir Afrika ksilofonunu da hediye et
mişlerdir (Goodkin 2004: 5). Orff ’ta, bu yeni yap ılandı rılan ksilofonun orkestra tipi ksilofon
ile ilgisi olmadığını, Endonezya modellerine dayandırıldığın ı belirtir (Orff 2008: 6). İlk çalgılar,
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harpsikord (klavsen) yap ımcısı, Kari Maendler taraf ından soprano, alto, tenor ve bas düzeninde
yap ılır. Tuşlu çalgıların yan ında diğer bir ezgi çalgısı olarak flüt yer alır. Birçok tipte flüt ü n
denenmesinden sonra blok flüt ün kullan ılmasına karar verilmiştir. Curt Sachs ın özel yardımlarıyla eski modeller taklit edilerek soprano, alto ve bas ses sını rları içerisinde bir blok flüt
d ö rtlüsü elde edilmiştir. Timpani ve bas ezgisel vurma çalgıların yanı sıra çello ve viyolo da
gamba gibi telli çalgılar da kullan ılmışt ır. Gitar ve lavta da toplulukta kullan ılan telli çalgılardandır. Böylece Günther Okulu’nun kendine özel orkestrası kurulmuş olur.
5

Orff’un G ü nther Okulu’ndaki temel fikri; öğrencilerini gösterişsiz de olsa kendi
m üziklerini yapma ve hareketlerine kendi eşliklerini oluşturma noktasına getirmektir. Bu
y üzden iyi gelişmiş bir do ğaçlama tekniği geliştirmek ü zere çalışmalar ve alıştırmalar
yap ılm ıştı r. Bu alıştırmaların amacı ise öğrencileri spontane, kişisel deneyime göt ü rmektir.
Gü nther Okulu’ndaki çalışmalarla ilgili, 1930 yılından itibaren bir dizi kitap yayınlanır. 1930’da Ritmik-Ezgisel Alıştı rmalar adlı ilk Schulwerk edisyonu çıkmıştır. Bunu; Perküsyonlar ve El Davulları İçin Alış t ırmalar, Timpani için Alıştırmalar, Ezgisel Vurma Çalgılar İçin
Alıştırmalar, Farklı Çalgılar İçin Danslar ve Enstrü mantal Parçalar başlıklı diğer yayı nlar
izlemiştir (Orff 2008: 7). Daha sonraki çalışmalar sonucunda Gunild Keetman’ın m üziğini
yazdığı ve Maja Lex’in koreografisini yaptığı, kendi eşlik orkestrası olan Günther-Schule dans
grubu oluşmuştur. Bu grupta yer alan dansçılar ve müzisyenler performans sırasında görevlerini
değiştirebiliyorlardı. Dansçılara eşlik eden orkestranın tipik bir kombinasyonu şöyledir: blok
flütler, t ü m ses aralığında ksilofonlar, metalofonlar, glockenspieller, küçü k ve büyük timpani,
t üm tiplerdeki davullar, tom-tomlar, çanlar, antik ziller (Hint çanları), ritim çubuklar ı, viyolo
da gambalar, küçü k klavsen (spinet) ve portatif org (Orff 2008: 7).

Orff , 1931’de Gü nther-Schule’deki deneyimlerini çocuk müzik eğitiminde kullanmak
üzere bazı girişimlerde bulunur. Ancak bu girişimlerden bir sonuç alamaz. Dö nemin politik
ortamı G ü nther-Schule’de gelişen fikirlerin yayılması nı engeller, bir dizi olay sonucu Günther-Schule tamamen harap olur ve yanar. Böylece çalgıların ço ğu da zarar görm üşt ü r.
1948 yılında Bavyera Radyosu’ndan gelen bir dizi radyo programı teklifi ile Sculwerk’in çocuklar için yeniden yap ılandırılma ve düzenlenme olanağı doğmuştur. Böylece, Schulwerk’i t ü m dünyada bugün tanınan ve uygulanan şekline kavuşturacak çalış malar başlamış
olur.

Radyo programları na 1948 yılının sonbaharında 8-12 yaşları arasında ön hazırlıksız
öğrencilerle ve Gü nther-Schule’den kalan çalgılarla başlanmıştır. Çocuklar bu çalgıları bü yü k
bir coşkuyla karşılamışlardır. Çocukların ve dinleyenlerin ilgisi sonucu çalgı talebi artmaya
başlamıştır. Çalgı yap ımcısı ve ayn ı zamanda Kari Maendler’in öğrencisi olan Klaus Becker,
savaş sonrasını n sıkıntılı gü nlerinde kısıtlı malzeme imkanları ile olabileceğin en iyisi ezgisel
vurmalı çalgıları yapar. Ertesi yıl ise, bugü n dü nyaca ün kazanmış Orff Çalgıları fabrikası olan
Stüdyo 49’u kurar.
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Keetman , 1951 sonbaharında Mozarteum Üniversitesinde çocuklarla çalışmaya
başlar. Bu çalışmalar, Schulwerk’in ve çalgıların uluslararası alanda tanınmasını sağlayacaktır.
Daha sonra Salzburg Mozarteum Müzik ve Dans Akademisi öğretim üyelerinden Dr. Preussner’in katkılarıyla Orff Enstit üsü kurulur. Orff Enstit üs ü, bugün dü nyaya yayılmış t ü m
yerel/ulusal Orff merkezlerinin bağlı olduğu ana kurum olarak, Orff -Schulwerk dolayısıyla
Orff Çalgıları ile ilgili eğitimin odak noktasıdır.

Orff Çalgılarının Elementer Müzik ve Hareket Eğitimindeki Yeri ve İşlevi
Bu noktada, Orff Çalgılarının işlevi ve kullanım alanını daha iyi kavrayabilmek için, Orff un
elementer müzik ile neyi işaret ettiğini kendi ifadeleri ile verelim:

Elementer nedir? Latincedeki elementarius kelimesinin anlamı şudur: Elementlere
ait olan, ilkel, temel, temel ilkeleri konu edinen. O halde elementer müzik nedir ? Elementer mü zik asla tek başı na mü zik değildir, hareket, dans ve konuşmanın birliğinden oluşan m üziktir. Saft ır, b üyü k formlar ve b üyü k mimari yap ılar kullanmaz,
küçük ardışı k formları, ostinato ve rondo kullanır. Elementer müzik dü nyaya, doğal
olana, bedensel olana yakındır, herkesin öğrenebileceği ve deneyim edinebileceği sınırlar içindedir ve çocuğa uygundur. (Orff 2008: 8).
Yukarıdaki tanıma uygun olarak Jungmair; Cari Orff taraf ından kullan ılan, Kari
Maendler ve Klaus Becker ile ortak çalışma sonucu geliştirilen çalgıların doğuştan bedensel
olarak yap ılan müziğe karşılık geldiğini belirtir. Bu çalgılar en basit biçimde, ön bir bilgiye
sahip olmaksızın çalınabilir. Ezgisel ve ezgisiz vurma çalgılar, blok flütler, basit telli çalgılar
bu sürekli geliştirilebilen ses gövdesinin temel parçalarını oluştururlar. Bu çalgılar özellikle
birlikte ve toplulukla m üzik yapmaya uygundurlar. Werner Thomas bu çalgıların, çalanın
basit arayışını derhal yanıtladıklarına dikkat çekerken, Klaus Oberbock bunları kendi bedeninden uzayan ifade organları olarak tan ımlamaktadır (Jungmair 2002: 5-6).

Regner’e göre; “ bu çalgıları çalan hangi hareketin, hangi yoğunlukta, hangi sesi ortaya
çıkardığını görebilir, hissedebilir aynı zamanda da işitebilir. Çalgıyla doğrudan yaşanan bedensel ilişki yoluyla insanın çalgıya , kendi ü rettiği sese ve m üziğe duydu ğu içsel bağlantı
oluşur” (Schumacher 2003: 6).
Orff Çalgıları, aşağıda sayılan özellikleri dolayısıyla sosyal pedagojik çalışmalarda ve
terapi amaçlı kullanıma uygundurlar:

• Bu çalgılar bütün duyulara yönelirler.
• Teknik olarak oldukça kolay çalınabilirler.

• Bedene yakın tutulurlar (çalgıyı çalan hem çalgıdan hem de diğer çalgı çalanlardan fazla uzak değildir).

• Hem solo hem de grup çalgısı olarak kullanılırlar.
• Doğaçlamaya uygundurlar.
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Orff Çalgıları: m ü zikte dolaysız ifade, diğerleriyle dolaysız birlikte çalma ve ses fantazileri
geliştirebilme olanağı gibi işlevleri nedeniyle hem pedagoji hem de terapi çalışmaları için yararlıdırlar (Schumacher 2003: 6).
Orff Çalgılarının Yapısal Özellikleri ve Çalış Teknikleri
Orff Yaklaşımında, değişik tını ve dokuda, çocuklar taraf ından rahat ça çalınabilen bir dizi
çalgı kullanılır. Bu çalgılar; Instrumentarium olarak adlandırılı r. Orff Çalgıları, ezgi ve ritim
çalgıları olarak iki ana grupta toplanabilir. Ancak daha önce de değinildiği gibi ezgi çalgıları
olarak sayabileceğimiz ksilofon, metalofon ve glockenspiellerin aynı zamanda eşlik ve ritim
çalgısı olma özellikleri göz ardı edilmemelidir. Bu ezgisel vurma çalgıları sadece ezgi çaldı rmak
için kullanmak, elementer müzik ve hareket eğitimi anlayışına uygun değildir. Bu çalgıların,
öğrencilerin müziğin temel öğelerini yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenmeleri için önemli
ve yaratıcı materyaller olduğu her zaman göz ö n ü nde tutulmalıdır.
Ezgi Çalgıları:
Ezgi çalgıları da kendi içlerinde ses çubuklarının yap ıldığı materyale göre ağaç ve metal olanlar
olarak iki grupta incelenebilir.
a. Ksilofon:

Almanca Xylopon, Fransızca Xylophone, İngilizce Xylophone ve İtalyanca Silofono olarak
yazılır. Tü rkçede ksilofon veya silofon denir (Arı 2000: 60). Ksilofonun ses çubuklarının ağaç
malzemeden yap ılm ıştır. Çalgını n yap ım özellikleri ise şu şekilde sı ralanabilir:
Bu çalgılar daha çok çam ağacından yap ılan 'Ses Kutuları' ve üzerlerine yerleştirilen
'Ses Çubukları ' ndan oluşmaktadı r. Ses kutuları (Rezonans kutusu) her çalgı için iki
tane olarak hazırlanmıştır. Parçaların birinin ü zerinde ’Diyatonik ' sesler (do, re, mi,
fa, sol, lâ, si, do....) diğerinde ise sadece bemol \ diyezler bulunmaktadır. Yan yana
getirildiklerinde piyanoda oldu ğu gibi diyez ve bemoller diğer seslerin arası na gelecek
şekilde tasarlanmıştır. Diyatonik dizilişli kutular yalnız başlarına da kullan ılmaktadır.
Bu kutulardaki sesle Fa diyez ve si bemol sesleri eklenebilmekte ve böylece Do majörü n yanı sıra Sol majör, Fa majör tonları da çalınabilmektedir. Ses çubukları ses kutusu ü zerine lastik geçirilmiş çiviler ile takılmaktadır. Soldan sağa doğru kalın sesten
ince seslere göre dizilen ses çubukları, istenildiğinde çıkart ılıp takılabilinir özelliğe
sahiptir. Sert ağaç olarak bilinen ' Tik A ğacından ' yap ılmaktadır. Yap ım ı ndan sonra
herhangi bir ses değişimine uğramaması için bu ağaçlar presleme, fırınlama gibi birçok
işlemden geçirilerek son şekilleri verilmektedir. (Gü nay ve Özdemir 2003: 177-178).

Ksilofonun soprano, alto, tenor ve bas olmak üzere dört boyu vardır. Ksilofonlar,
lastik veya keçe uçlu çalma çubukları ile çalınırlar. Ksilofonların genel görü nüşleri ve ses genişlikleri ise şöyledir: Soprano ksilofon , sonradan eklenebilen iki adet fa diyez ve bir adet si bemol
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sesleri ile beraber on alt ı adet ses ç ubuğuna sahiptir. Ses aralığı C2’den (Do2) , A3’e (La3)
kadardır. Genellikle, keçe uçlu çubuklarla çalın ı r. Alto ksilofon (Şekil 1) da, soprano ksilofon
gibi on altı adet ses çubuğuna sahiptir. Ses aralığı Cl’den (Dol), A2’ye (La2) kadardır. Genellikle, lastik uçlu çubuklarla çalınır. Bu çalgılar arasında; alto ksilofon çocukların ses aralığı na
en uygun olanıdı r (Becker- Ehmck 1994: 9).
Tenor ksilofon, sonradan eklenebilen iki adet fa diyez ve bir adet si bemol sesleri ile
beraber on dokuz adet ses çubu ğ una sahiptir. Ses aralığı Cl’den (Dol), C3’e (Do3) kadardır.
Genel olarak, lastik uçlu çubuklar ile çalını r.
Bas ksilofon, alto ksilofona göre bir oktav daha peştir. Ses aralığı C’den (Do) , Al’e
(Lal) kadardır. Genelde drone (dem tutma) eşliğini çalar. Büyük ses çubuklarının getirdiği
çalma kolaylığı sayesinde, ezgi çalgılarına ilk başlangıç için en ideal olanıdır. Genel olarak,
lastik uçlu çubuklar ile çalınır.

b. Metalofon

Metalofonlar da Ksilofonlar gibi yap ılmışlardır. Ancak bunların farklı oldukları temel nokta
ses çubuklarıdır. Ses çubukları metal alaşımlardan yap ılmaktadır. Daha çok alüminyum alışmalar kullanılmakta ise de birçok metal birleşiminden oluşan ses çubukları, kolay kolay yıpranmayacak özelliğe sahiptirler (Gü nay ve Özdemir 2003: 178). Metalofonun en temel özelliği;
çalındıktan sonra son derece uzun, çana benzer bir tınlama sesi vermesidir. Bu yüzden çabuk
pasajların çalınmasından çok, uzun notaları duyurmak için kullanılır. Özdemir; soprano, alto,
tenor ve bas olarak dö rt boyundan bahsetmektedir.
Soprano metalofon, soprano ksilofonla aynı yap ıdadır. Genellikle, keçe uçlu çubuklarla çalınır. Alto metalofon, alto ksilofonla aynı yap ıdadı r. (Şekil 2) Genellikle, lastik uçlu
çubuklarla çalınır. Tenor metalofon, tenor ksilofonla aynı yap ıdadır. Genellikle, lastik u çlu
çubuklarla çalınır. Bas metalofon, bas ksilofonla aynı yap ıdadır. Genellikle, lastik uçlu çubuklarla çalınır.
c. Glockenspiel

Kariyon olarak da bilinen çalgının Fransızcası Carillon, Italyancası Compenettadır. Dört çanı n
birden çalması anlamındaki Latince; Quadrilio sözcüğü nden, Fransızca Carillon kelimesi
t ü retilmiştir. Türkçe karşılığı ‘K üçü k Çan’ olarak bilinmektedir. Çalgının yap ım özellikleri
şöyledir: “Ksilofon ve metalofona gö re daha basit ve sade olarak yap ılmışlardır. Ses kutuları
daha küçük olarak tasarlanmış ve ses çubukları k üçü k plaka metallerden yap ılmaktadır. Ses
kutuları ikişerli olarak tasarlananlarda bir düzenek ile birleştirilerek yine tek parça olarak meydana getirilmişlerdir. Bu tip yap ılanlar kromatik ses dizilişine sahiptir. Bunların yanı sıra diyatonik ses dizilişine göre yap ılanlar da vardır ve Fa diyez ve Si bemol sesleri bunlara
eklenebilmektedir” (Gü nay ve Özdemir 2003: 178).
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Kariyonun (Glockenspiel) berrak ve gü m üş gibi net bir sesi vardır ve bu ö zelliği ile
ses açısından zengin olan diğer çalgıların düzeyine ulaşır. Çalma çubuklanırınm baş kısmı tahtadan ya da sert lastiktendir. Ses çubukları çelikten olan Kanyonlar, uzun sü re çınladıklarından
hızlı pasajları için uygun değildirler. Kariyonlar; soprano, alto ve tenor olmak üzere üç çeşittir.

Soprano glockenspiel, sonradan eklenebilen iki adet fa diyez ve bir adet si bemol sesleri ile beraber on altı adet ses çubuğuna sahiptir. Ses aralığı C3’den (Do3), A4’e (La3) kadardır.
Genellikle, tahta ya da sert plastik uçlu çubuklarla çalınır.
Alto glockenspiel de soprano glockenspiel gibi on altı adet ses çubuğuna sahiptir. Ses
aralığı C2’den (Do2), A3’e (La3) kadardır. Genellikle, tahta ya da sert plastik uçlu ç ubuklarla
çalınır. (Şekil 3)

Tenor glockenspiel, sonradan eklenebilen iki adet fa diyez ve bir adet si bemol sesleri
ile beraber on dokuz adet ses çubuğuna sahiptir. Ses aralığı C2’den (Do2), C4’e (Do4) kadardır.
Genellikle, tahta ya da sert plastik uçlu çubuklarla çalınır.
Bu çalgılar, ç ocuklara belli bir ses sahası içinde ve belli bir t ını anlayışı ile müzik
yapma olanağı verirler. Çalgıların ses genişliği (Şekil 4), bas, alto ve soprano partilerinin işlevini
çocukların kavramasına yardımcı olur. Ağaç (ksilofon), metal (metalofon) ve parlak metalin
(glockenspiel) oluşturduğu ses tınısı ise orkestrasyon anlayışının geliş mesinde rol oynar.
Bu noktada, ezgi çalgılarının çalınma özelliklerine değinmekte yarar vardır. Çalgılar,
oturarak çalınacaklar ise; çubukların üst yüzeyi yaklaşık olarak icracının diz seviyesinde olmalıdır. Pest çubuklar, diğer tuşlu çalgılarda olduğu gibi icracının sol taraf ına doğru uzanmalıdırlar. Ayakta çalınacak ise; çubukların üst yüzeyi icracının bilekleri seviyesine gelmelidir.
Çalma çubukları, ellerin üst yüzeyi yukarı bakacak şekilde ve çubukları sıkmadan tutulmalıdır.
Bunun için çalma çubukları, uç kısmından başparmak ve işaret parmağıyla kavranır. Diğer
parmaklar, çok sıkmadan serbest bir biçimde çubuğun gövdesini sararlar (Şekil 5) (Keller 1974:
17 18).

—

Bu tutuş şekli, çalma çubukları ile çalgıdaki çubuklar üzerinde zıplayan, elastik bir
vuruşla, doğru ve düzgü n bir tını elde edebilme açısından önem taşır. Sık görülen bir hata,
işaret parmağının çalma çubuğunun üst ü ne konmasıdır. Böylece çubuk, vuruş sırasında aşağı
doğru bastırılır ve sesin tınlaması engellenmiş olur. Çalınacak ezgideki seslerin hareketlerine
göre uygun olan el seçilerek çalma işlemi gerçekleştirilir. Genellikle her elde bir çubuk ile
çalınmaktadır. Ancak bir elde iki ses çalınacak ise o vakit söz konusu ele iki çubuk alınmaktadır. Çalgı çubuklarının doğru tutulması ile oluşacak doğal pozisyonun yukarıdan görünüşü
ise aşağıdaki gibidir (Şekil 6). Yukarıda bahsedilen çalış teknikleri dışında, zaman zaman kullanılan bir takım özel çalış teknikleri vardır. Çapraz çalımda sağ el sol elin, ya da sol el sağ elin
üzerinde çalınır. Sadece bu tekniğin bağlantısıyla ses akışı süresince daha büyük sıçramaları
başarmayı sağlar ve iki elin değişik vurgusu bir anlam kazanır. Çatallı tutuş tekniğinde, çalma
çubuklan çatal gibi tutularak her iki elle iki sesli çalınabilir. Bunun için bir ele iki vurgu çubuğu
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alınır. Çubukların açıklığı m üzik aleti ü zerinde çalmak istediğimiz aralığa göre ayarlanır. İki
çubuk arası na işaret parmağı sı k ıştırılır (Ekici 1998: 22).

Ezgi çalgılarında kullanılan diğer iki teknik ise glissando ve tremolodur. Tremoloda
da iki çubuk kullanılır. Tremoloda her iki çalma çubuğu ile hızla sallanarak ve değişmeli olarak
çalgın ın üzerindeki çubuklara çabukça vurulur. Bir çalma çubu ğu çalgıya yukarıdan, diğeri de
aşağıdan vurur. Ezgi çalgıları nda, gevşek olarak tutulmuş olan vurgu çubu ğunun genellikle
soldan sağa doğru sü rüklenmesiyle bir glissando (kaydırma) elde edilir. Pest seslerden tiz seslere
glissando sağ elle ve elin ters yöne hareketiyle, tiz seslerden pest seslere glissando sol elle ve
yine elin ters yöne hareketiyle gerçekleşir. Bir glissando sırasında b üt ün çubuklar takılı olmalıdı r, yoksa vurgu takılıp kalı r. Glissandonun son sesi diğer el ile yap ılır (Keller 1974: 19).

Ksilofon, metalofon ve glockenspiel’in tek sesli çubuklar halinde kullanılan ve ‘tını
çubukları olarak adlandırılan bir diğer şekli de vardır.
5

Ritim Çalgıları

Özdemir ritim çalgılarını; ağaç, metal ve derililer olarak üçe ayırmaktadır (Gü nay ve Ozdemir
2003: 182). Farklı büyüklükte ve farklı ses renklerinde çok sayıda ritim çalgısı, Orff Çalgıları n ın başlangıç noktası n ı oluştururlar.
A ğaç olan çalgılar; ritim çubukları, ağaç blok, ağaç agogo, balık, marakas, kastanyet,
tap ınak bloğu ve dil davulu olarak sayılabilir. Çalgının yap ısı na gö re birbirine vurarak, bir
çubuk yardımıyla gövdesine vurarak veya sürterek çalınırlar. Metal olan çalgılar, çelik üçgen,
el zili, parmak zili, çı ngı rak, çan, agogo, olarak sayılabilir. Çalgının yap ısı na göre birbirine
vurarak, bir çubuk yardı mıyla gövdesine vurarak veya sü rterek çalın ı rlar. Üçüncü grup ritim
çalgıları ise derililer olarak adlandı rılabilir. Bu çalgıların sesi, ü zerine gerilmiş olan derinin
titreşmesiyle elde edilir. Def , davul, timpani, congo, bongo, darbuka bu çalgıları n başlıcaları
olarak sayılabilir.

Orff Çalg ılarının Müzik Eğitiminde Kullanım ı Üzerine Öneriler
Orff -Schulwerk ya da ülkemizdeki adıyla Orff Yaklaşımı çocuklara ksilofon çalmayı öğreten
bir metot olmayıp , büt ünüyle çocuğun m üzikal potansiyelini ve yaratıcılığı n ı geliştirmeye
yönelik bir fikirler ve uygulamalar bütü nü olarak görülüp anlaşılmaya çalışıldığında eğitim
programları nı düzenlemekte daha kolay bir hal alacaktı r. Orff Tnstrumentarium bu bü t ü nü n
önemli bir parçasını oluşturur. Ancak elementer m ü zik anlayışı içinde düzenlenmiş; tekerlemeler, şarkılar, dans ve hareket içeren bir dizi eğitim etkinliği ile desteklenmediği taktirde
arzu edilen sonu çlara ulaşmak m ü mk ün değildir. Bu açıdan bakıldığında, çalgılar ile ilgili çalışmalar anaokulunda nadiren kullanılırken, ilköğretimin birinci basamağı sayılan 1-4. sınıfların
program ında önemli ölçüde yer alabilirler. 5-8. sınıflarda ise özellikle erkek çocukların ses mutasyonu göz ö n ü ne alı ndığında daha yo ğun olarak kullanılabilirler.
5
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Orff Çalgıları; çocukların m üzikal deneyimlerini artırarak, topluluk çalışması yön ü ndeki becerilerini geliştirir ve ilerideki çalgı eğitimi için bir temel oluştururlar. Aynı zamanda,
müzikle ilgili ritmik, melodik ve armonik fikrin gelişimi hakkında önemli işlevleri vardır. Bu
müzikal fikir gelişimi elementer müzik ve hareket eğitimi ilkeleri ve uygulamaları ile şekillenir.
Elementer m üzik ve hareket eğitimi içinde Orff Çalgıları ile yap ılan çalış manın asıl amacı;
öğrencilerin ezginin nasıl oluştuğunu, elementer eşliğin nasıl yaratıldığını, m üzikal anlatı m ı
g üçlendirmek için mü ziksel dokunun ve tın ı n ı n nasıl kullanıldığı nı keşfetmeleri ve anlamalarıdır.

Orff Çalgıları ile yap ılacak çalışmalarda, çalgıların yerleşimi değişik amaçlara hizmet
eder. Daire şeklindeki dizilim doğaçlama egzersizleri için avantaj sağlarken, öğretmenin baget
kullanımın ı ayna tekniği kullanarak gösterdiği durumlarda karışıklıklara yol açabilir.
Orff Çalgılarının kesin kurallarla belirlenmiş bir yerleşimi olmamasına rağmen, fikir
vermesi açısından Goodkin taraf ından kullanılan iki değişik varyasyonu vermekte yarar görüyoruz. Bunlardan birincisi, iç içe geç miş iki yarım daire şeklindedir. Bu yerleşimde bas çalgılar
ikinci yarım dairenin ortasında yer alı rlar. Metal ve tahta ses çubukları na sahip alto ç algılar da
basların her iki yanında yer alır. Soprano çalgılar ise ön sıradadır. Öğretmen tüm çocukların
karşısında yüzü onlara d ön ü k olarak yerleşir. İkinci yerleşim ise çalgıları n arka arkaya üç sıra
halinde dizilmesinden ibarettir. En arka sı rada bas çalgılar , orta sırada altolar ve en ön sı rada
soprano çalgılar yer alır. Bu yerleşim, basları n drone (dem tutma), altoların melodik ostinato,
sopranoların ise doğaçlama yaptığı veya ezgiyi çaldığı çalışmalar için oldukça idealdir (Goodkin
2004: 96) .
Bunun dışında herhangi bir ezgiyi ve eşliği çalgılarda çalışmadan önce bazı ö n hazırlıkları yapmakta fayda vardı r. Örnek olarak, çalınacak do ve sol seslerinden oluşan iki sesli
bir drone’un (dem tutma) dizler üzerinde çalışılması, çalı nacak ezgiyi şarkı olarak söylerken
çubuklarla havada çalmak veya yine ezgiyi söylerken yerde hayali bir ksilofon üzerinde çalmak
gibi ön hazırlıklar yap ılabilir. Yine çalışmalar sırasında her çocuğun değişik çalgıları deneyimleyip çalması mü zikal geliş im açısından önemlidir. Diğer yandan çalı nacak parçalar
öğretilirken, bütü n partiler tü m çocuklar taraf ı ndan çalışılmalıdı r. Alto partisini sopranolar
da çalarken, baslar da ezgiyi çalmayı denerler. Bu uygulama çocuklara istedikleri ve onlara
uygun partiyi çalmayı seçmeleri konusunda yardım ederken, tü m çocuklara değişik açılardan
çalışma şansı vermektedir.

Sonuç olarak; Orff Çalgıları, Orff Yaklaşımı ile ilgili çalışmaları n merkezinde
değildirler. Orff Yaklaşımının ana fikri bu çalgıları çocuklara öğretmek ve çaldırmak değildir.
Bununla beraber, bu çalgılar Orff Yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilecek elementer müzik
ve hareket eğitiminde yer alan eğitsel stratejilerin hayata geçmesinde ö nemli eğitim materyalleridir. Bu sebeple, ç algıların doğru ve etkili olarak kullanılması için mutlaka Orff Yaklaşımı
ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olunmalıdı r. Bunun yanında, gerek çocuklara gerekse yetişkinlere kapsamlı bir eğitim ve ön hazı rlı k olmaksızın ‘toplulukla çalma’ deneyimini yaşatabilmeleri en çekici ve önemli özelliklerinden biridir.
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Şekil 1. Alto Ksilofon

Şekil 2. Alto Metalofon

Şekil 3. Alto Glockenspiel
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Şekil 4. Çalgıları n Ses Aralığı
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Şekil 5 . Çalgıların Doğru Tutuş Şekli
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Şekil 6 . Çalma Çubuklar ını n Çalgı Üstündeki Doğru Tutuş Pozisyonu
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