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Özet
Bir toplumu ulus yapan önemli özelliklerden biri olan kültür kavramı; siyasal, toplumsal ve sanatsal nitelikleri
içerisinde barındırır. Halk müziği; farklı coğrafyaların, kültürlerin renklerini barındıran, içinde bulunduğu
toplumun özelliklerini yansıtan bir türdür. Sözlü edebiyatın en güzel örneklerinden biri olan türkü ise kuşaktan
kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan bir edebiyat türüdür.
Bu çalışmada Antalya türkülerinin sözlerinde sıkça yer alan şahıs, yer, bitki ve hayvan isimlerinin yerel kültürdeki
kullanım yaygınlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Betimsel düzeydeki bu çalışmada, tarama modeli
kullanılmıştır. Kavramsal çerçeveye yönelik içerik analizi yapılmış, yöre ezgilerinin belirlenebilmesi için TRT
repertuarında bulunan 53 sözlü Antalya türküsü literatür tarama kapsamında incelenmiştir. Bu amaç
doğrultusunda, yöre türkülerinde kullanılan şahıs, yer, bitki ve hayvan isimlerinin, tablolar oluşturularak
yaygınlığı belirtilmeye çalışılmıştır.
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THE CULTURAL MOTIFS TAKING PART IN FOLK MUSICS OF ANTALYA DISTRICT
Abstract
The concept “culture”, one of the most important features that make a society nation, includes political,
communal and artistic merits. Folk music is a genre, which includes colours of different geographies and
cultures and which reflects the features of the society where it stands. One of the most beautiful examples of
oral literature, folk song is a literary genre which is passed on from generation to generation and which is the
common possession of the citizen.
The aim of this study is to identify how often the names of the figure, place, plant and animal take role in the
lyrics of Antalya folk songs. In this study with the level of characterization, scanning model has been used. The
analysis of content with regard to conceptual scope has been carried out and in order for local melodies to be
specified, 53 Antalya folk songs with lyrics have been analysed in terms of literature scanning. Based on this
aim, it has been established that the frequency of the names of the figure, place, plant and animal taking part
in local folk songs is determined on charts.
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