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MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ 

Zeynep Şerikoğlu, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 3.sınıf

TÜMATA, yani Türk Musikisini Araştırma ve 

Tanıtma Grubu 1976 yılında Yard. Doç. Dr. Rahmi 

Oruç Güvenç öncülüğünde kurulmuş, ismiyle 

müsemma, Türk müziğinin peşine düşmüş bir 

oluşum.  

Rahmi Oruç Güvenç, İstanbul Üniversitesi’nde 

Felsefe bölümünü bitirdikten sonra Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi’nde,  Prof. Dr. Ayhan Songar’ın 

yanında, müzikle terapi konusunda klinik psikoloji 

doktorası yapmış. Ve o yıllarda, yine Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi dahilinde Türk Musikisini Araştırma 

ve Uygulama Merkezi’ni kurmuş. Zamanla farklı 

üniversitelerde, farklı şehirlerde ve hatta farklı 

ülkelerde sayısız çalışmalara imza atmış. Bütün 

biriktirdikleriyle Rahmi Oruç Güvenç, Tümata’yla 

beraber halen çalışmalarına devam ediyor.  

Tümata sadece binlerce yıllık Türk müziğini 

araştırmıyor. Bunun yanı sıra danslar, icra usulleri 

kıyafetler, eski yeni birçok Türk müziği 

enstrümanını bulup çıkarıyor. Hatta topladıkları 

yüzlerce enstrümanla bir müzeleri bile mevcut. 

Benim asıl ilgimi çeken müzikle terapi alanında 

yaptıkları. Müzikle terapi aslında çok uzun 

zamandır bilinen, uygulanan hele ki bizim 

coğrafyamıza, kültürümüze hiç de yabancı 

olmayan bir kavram.  İbn-i Sina (980-1037), 

musikinin tıpta oynadığı rolü şöyle tanımlamış 

mesela “...tedavinin en iyi yollarından, en 

etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini 

arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için 

cesaret vermek, ona en iyi musikiyi dinletmek, 

onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir...”    

(Kaynak: http://tumata.com//ContentDetail.aspx?cid=9&SM=3 / 05.03.2014) 
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Evliya Çelebi de Seyahatnamesi’nde şöyle yazmış: 

“Merhum ve mağfur Bayezid Veli... Vakıfname-

sinde hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin 

ruhuna gıda ve def’i sevda olmak üzere on adet 

hanende ve sazende gulam tahsis etmiştir ki, üçü 

hanende biri neyzen, biri kemani, biri musikari, 

biri santuri, biri udi olup, haftada üç kere gelerek 

hastalara ve delilere musiki faslı verirler...”  İşte 

bu tarihsel tecrübeleri de devam ettirme amacıyla 

yola çıkan Tümata kurulduğu günden beri makam 

müziği, pentatonik müzik, çeşitli figürler ve 

danslara kadar çok geniş bir yelpazede terapiler 

yapıyor. 

Peki, nasıl yapılıyor bu terapiler? Tümata 

terapilerinin pasif ve aktif olarak iki formu var. 

Pasif terapide hasta rahatlatıcı bir ritim ve su sesi 

eşliğinde, ney, rebab, çeng, ud, dombra ve rübab 

gibi enstrümanları dinliyor. Tabii dinlediği 

müzikler de rastgele değil, her makamın şifa 

verdiği bir rahatsızlık var. Ona göre düzenleniyor, 

hastalıklar sınıflanıyor. Bu seansların otizmden 

tutun da kronik ağrılara kadar geniş alanda hedef 

kitlesi var. Üstelik empirik uygulamalardan ziyade 

bilimsel açıdan da kanıtlanan faydalar görülüyor. 

Mesela 2007 yılında Gazi Üniversitesi Algoloji 

Bölümü ile yaptıkları çalışmalarda kronik ağrılı 

hastalara (kanser ağrısı gibi) müzik ve hareket 

terapisi uygulanmış. Bu çalışmalardan alınan ilk 

sonuçlarda ağrılı hastaların stres hormonlarının 

terapi seansı sonrasında %40 oranında azaldığı 

gözlenmiş. 

Aktif terapide ise işin içine figürler, hareketler, 

ritmik eşlikler giriyor. Yani hasta aktif olarak 

terapiye katılıyor. Aktif terapide uygulanan 

yöntemlerden birisi de Baksı dansı. Baksı dansı 

çok eskilerden, Orta Asya’dan günümüze kadar 

ulaşmış, bir felsefeye göre uygulanan aslında 

spritüel bir hareket düzeni. Tabi bu hareketler 

sırasında hastaya Otantik enstrümanlarla 

müzisyenler ve su sesi eşlik ediyor. Bu dansın 

felsefesine göre hasta, kollarından omuzlarına, 

oradan da başına doğru enerjisini yükselterek bir 

şekilde duygularını ortaya çıkarmaya, kendini 

olumlamaya şartlanıyor. Müzik ve dansın 

yardımıyla kişi transa giriyor denebilir aslında.  

Baksı dansının yanında Arşetipikal hareketler de 

aktif terapide kullanılıyor. Burada maksat, insanın 

fizyolojik ya da psikolojik sıkıntılarından, yani bir 

nevi dengesizliklerinden arınmak için ruh halinin 

şartlanması ve dengeye ulaşması olarak 

tanımlanıyor. Arşetipikal hareketler de yine baksı 

dansında olduğu gibi el, kol, beden hareketlerinin 

belli prensiplere göre yoğunlaşmayla yapılmasına 

dayanıyor. Aslında tabiatın her bir köşesinde 

zaten var olan melodi ve ritim, yine tabiata ait 

olan insanın dertlerine derman oluyor diyebiliriz. 

Müzikle terapide Tümata’nın çalışmaları gelenek-

sel kökeninin yanı sıra, dünyada da kabul görüp 

yapılan ergoterapi uygulamalarından da temel 

alıyor. Yani müziğin iyileştirici etkisi modern tıpta 

artık geçerli ve kanıtlanmış bir tez. Mesela bu 

amaçla, otistik çocuklar üzerinde, acth ve kortizol 

ölçümüyle yürütülen çalışmalar var. Ya da koma-

daki hastaların müzikterapi öncesi ve sonrası EEG 

ölçümlerine dayanan bulgular uygulamanın 

faydalarını açıkça gösteriyor.  

Terapilerde, Orta Asya’nın mistik melodilerinden 

tutun da tasavvuf müziğine; su, rüzgar gibi doğal 

seslere veya Türk makam müziğine kadar çok 

çeşitli müzikler kullanılıyor. Tasavvuf müziği 

demişken, Tümata’da Mevlana ve Mevlevi kültürü 

çok önemli yer tutuyor. Mevlevi müziğinin ve 

semanın felsefesiyle, bu kültürü tedavi alanına 

taşıyorlar. Zaten semanın özünde yer alan insanın 

aşkla yücelmesi, hakikate ermesi ve sıkıntı-

larından arınıp benliğinden sıyrılması amaçlarını 

muhafaza ediyor ve bunu yurtiçi ve yurtdışında 

sık sık uyguluyorlar.  

Kısacası müzik, ritim ve dans; gerek serotonin, 

norepinefrein, dopamin, melatonin gibi 

nörohormonlara gerekse nabız, kan basıncı, 

solunum kalitesi gibi fizyolojik durumlara yaptığı 

olumlu etkilerle yüzyıllardır bilinen iyileştirici 

uygulamalarına artık modern bilimin onayıyla 

devam ediyor. Ve tabi ki depresyon, kanser, 

yüksek tansiyon, kronik ağrılar, disleksi, akıl 

hastalıkları, migren ve hatta uyuşturucu madde 

bağımlılığı gibi konularda daha çok önemsenmeyi 

ve yer almayı hak ediyor. 



 

 

 


