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UDU’NUN AFRİKA GERÇEKLİĞİ KORUNARAK        
ANADOLU BİRİKİMİNİN VERİLERİYLE                                   

YENİ RİTİM ALETLERİNİN TASARIM SERÜVENİ* 

BAYKAL, Zafer 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

Müzik sanatını oluşturan biriktirilmiş tüm kuralların kökeni, büyük ölçüde 
insanın doğasında ve kültüründe yer alır. Batı kaynakları tarihsel birikimi 
önemserken batı dışı kaynaklar insan doğası birikimini önemser. Bu iki düşünce 
arasındaki en önemli fark, insanın doğanın efendisi değil doğanın parçası olarak 
kabul edilmesidir. Bu çalışma doğa ve kültürle olan etkileşmeyi, Afrika’nın 
ilkel çalgılarından yola çıkarak, bu çalgıların maskeler ve totemlerle 
sembolleştirilen kültürel anlamlarını birleştirdi. Çalışmanın temel bakış açısı 
kültürel ve yaşamsal ayrımların müzik gibi evrensel bir dilde ortak bir çağdaş 
üretime dönüşebilirliğiydi. Ortaya çıkartılan ürünler; iki anakaranın bilincinde 
müzik doğa ilişkisi kurmuştur. Coğrafi olarak birbirinden uzakta olan ve farklı 
tarihsel geçmişe sahip olan iki kültürün, zenginliği özde evrensel insan 
duyarlılığıdır. Bu duyarlılık, kültürel ve tarihsel farklılıkları çağdaş yaratımlara 
yansıtmıştır. Farklı amaçlara hizmet etse de ikisi de sonuçta müzik aleti olarak 
kullanılır. Bu ve bunun gibi ortak özellikler bulundukça Anadolu da özellikle 
Van ve Avanos’ta anakaralararası birleşimin tanımı olan, yeniden tasarlanmış 
Udu’lar ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Batı Afrika Nijerya’da İgbo kabilesine ait geleneksel müzik aleti olan 
udu’yu, benzer ve aynı zamanda farklı bir kültür zeminine oturtmak ve bu 
zemin içinde Afrika udu’sunu bir Anadolu udu’suna dönüştürerek, kısa süreli 
farklı kültürel etkenlerden yeniden oluşumunu değerlendirmek 
amaçlandırılmıştır.  

Böylece Afrika udu’suna, bağlı olan; totem-maske-kabile gelenekleri ve 
diğer müzik aletler ile birleşiminden, Anadolu’da oluşturulan udunun bağlı 
olduğu; Anadolu medeniyetleri tanrıçaları-Türk resmi-gelenek-kimlik ve müzik 
aletlerinin bu zeminde, deneysel yeni oluşumu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  

Udu tasarımları Afrika udularının temel mantığını ve ezgi anlayışını 
koruyarak gerek form gerekse renk yelpazesi zenginleştirilmiş çalışmalar olarak 
tasarlandı. Doğal olarak bu tasarımların özgün yapıları özgün adlandırmalarla 
belirlendi. Bugüne kadar; Zafudu, Mavi Dilber, Türkmen Güzeli, Camudu, 
Pudu, Ludu, Dobi Biraderler adı verilen udular tasarlanmıştır. Bu uduların 
yapım aşamaları, şöyle özetlenebilir: 

                                                 
* Renkli resimler için bkz.: ss.481-488. 
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Formlar, gelişime açık Claytone modellerinden yola çıkılarak, demir oksitli 
kırmızı çamurdan üretilmiştir. Ayrıca % 5 oranında şamot eklenmiştir. Form 
tasarımı anlayışında Anadolu çömlek tasarımlarının izlenimleri belirgin 
biçimdedir. Şu ana kadar yapılan tüm Udular 850-900 ºC’de fırınlandı. Sır 
kullanarak sırsız modeller üzerindeki etkileşimlerini çeşitli akustik ortamlarda 
denenerek en uygun formlar elde edilmeye çalışıldı. Bunun dışında, günümüzde 
bilinen gong, çan, ya da zil gibi metal ritim aletlerinin kilden benzer formalarda 
yeniden tasarlanması denemeleri yapıldı. Bu denemeler, oldukça orijinallerine 
uygun sesler çıkaran geniş tını yelpazesine sahip, tampere sisteminde dizi 
formlar sonucuna ulaşıldı (Resim 1, bkz.: s. 481). “Camudu” ismi verilen bu 
tasarımlar, 1 kg Demir oksitli kırmızı çamur kullanılarak ve % 2 şamot 
eklenerek elde edildi. Dizi formların her biri 0.5 cm kısaltılarak, çamur 
ağırlıkları % 5 azaltılmıştır. Seslendirme kolaylığı sağlamak için metal bir askı 
üzerine yerleştirilmiş seslendirme hem parmaklara hem de bagetle çalmaya 
uygun hâle getirilmiştir. Alto dizisinde parmakla çalma daha iyi sonuç 
vermiştir.  

Bu modelin notasyon dökümü, aşağıda verilmiştir. Diğer üretilen 
Camudu’ya göre bu model altodur. Üretilip geliştirilen bu modelde iki çalgının 
sesi aynı olarak saptanmıştır.  

 

Resim 2 

Üretilen soprano Camudu diğeri gibi üretilmiştir. Bu modelde farklı bir 
uygulamayla beyaz sır kullanılmamıştır. Dolayısıyla bir alt ses aralığı elde 
edilmiştir. (Resim 3, bkz.: s.481). Bu modelde de üç çalgının sesi aynı olmuştur.  

 

Resim 4 

Üretilen tüm modeller, Anadolu’da yaşamış tanrıçalardan esinlenilerek 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle, İÖ 6000-5500 döneminde yapılmış olan, pişmiş 
topraktan ana tanrıça heykelciklerinden esinlenildi. (Akurgal, Ekrem, 1989; 25) 
Doğurganlığın ve bereketin simgesi olan bu heykelciklerde ki; göğüs, kalça, bel 
ve sırt bölümleri üretilen uduların ana hatlarını oluşturmuştur (Resim 5). Ayrıca 
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beden formu gereği, Anadolu’da bulunan kadınların karakteristik beden formu 
özelliği günümüze kadar sürmektedir. Bölgede yapılan gezilerde, yaygın kadın 
anatomisi araştırılıp, bu formları çağrıştıran ve simgeleştirilen udu formları 
tasarlanmıştır.  

 

 

Resim 5 

Udu formlarının estetik kurgusu kadın bedeninin ince ve yuvarlak hatlı 
karakteristik anatomisinden kaynaklanmıştır. Örneğin: Zafudu olarak adlandırılan 
tasarım tamamıyla kadının göğüs formunun izleniminden yola çıkarak 
biçimlendirilmiştir (Resim 6, bkz.: s. 482). Bu ritim aleti dik tutulduğunda, Nuri 
İyem, Fikret Otyam ve Turgut Zaim’in Anadolu kadınları betimlemesindeki 
kafa ve özellikle göz detayları görülebilir (Resim 7-8, bkz.: ss. 482-483).  
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Zafudu, diğer tasarımlardan farklı olarak, iki delik avuç içi kullanılarak çift 
bateri davulu gibi cross olarak kullanılabilmektedir. Parmaklar aracılığı ile de 
ritim yapıldığı zaman, farklı sesler elde etmek olasıdır. Bu modelde de aynı 
çamur malzeme kullanılmıştır. Çömlekçi çarkında 50 cm olan bu formu çekmek 
zor olduğundan iki parça hâlinde sonradan birleştirilerek elde edilmiştir (Resim 
9, bkz.: s. 483). Bu tasarım soprano sese sahiptir.  

25 ve 60 cm boylarında olmak üzere iki adet “Türkmen Güzeli” olarak 
adlandırılan uduların, küçük olanı kontrbas büyük olanı ise soprano sese 
sahiptir. Küçük olan tasarımda sadece avuç içi vurularak ritim yapılabilir 
(Resim 10-11, bkz.: s. 484). Büyük olan model de ise, ortadaki deliğin altına ve 
üst kısmına parmaklar aracılığı ile vurularak çalınırken; sağ el avuç içi için 
kullanılarak yapılan seslendirmeye rahat olanak sağlayacak biçimdedir. Bu 
tasarımda iki parça çamurun birleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Üretilen tüm 
formlarda, ses kontrolleri form yaş iken yapılıp, istenilen ses edilinceye kadar 
çamurun inceltilmesi sağlanmıştır. Ağız kısmı dışında avuç içi kullanılarak 
çalınacak boşluk için sağ ve sol el durumuna göre, avuç içi çapı ölçülerek delik 
açılmıştır. Böylece ritim yapacak kişi için kemiklere değmeden avuç içi ile rahat 
dokunabilme olanağı sağlanmıştır. Çap ölçüsü alınmadığı takdirde uzun süreli 
ritim sonrasında avuç içinde kemiklerde ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır 
(Resim 12, bkz.: s.485).  

 “Mavi dilber” adı verilen üçlü, seri çalınabildiği gibi ayrı ayrı çalmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu üçlü; alto, bariton ve bass seslere sahiptir. Mavi dilber 
üçlüsünden bas sese sahip olan Sırlanması nedeniyle iki defa fırınlandığı için 
üzerine atılan sırın kalın olması nedeniyle seste deformasyon oluşmuştur. Bu 
deneyim sonunda diğer iki Mavi Dilber üzerinde, sır kullanılmayarak gövdenin 
ideal çap 20-25 cm olarak tasarlanmıştır. 850 C’de fırınlanan bu modellerde 
gözenekler daha açık olduğu için ses kalitesi istenilen ölçüde sağlanabilmiştir. 
(Resim 13, bkz.: s. 485). Tasarlanan bütün formlar çark üzerinde şekillendirilip, 
ses ayarlarının yapılması ardından 15 gün süre ile kurutulmuştur..Kuruyan 
formlar zımparalanarak yüzey pürüzsüzleştirilip fırınlama bu aşamadan sonra 
gerçekleştirilmiştir. 

 “Dobi Biraderler” adı verilen ikili, doğrudan yaşamda ki kadından değil, 
tanrıça heykelciklerinin biçimsel soyutlamasından yola çıkılarak tasarlandı. Bu 
ikili de kil kalınlığı istenilen düzeyde gerçekleşmediği için, uygun rezonans 
boşluğu yaratılmış olsa bile beklenen ses rengi alınamamıştır (Resim 14, bkz.: 
s.486). Yapım süreçleri özetlenen özgün bu tasarımların tamamında Afrika 
üretimlerinin aşamaları dikkate alınmıştır. Hatta bu üretim sırasında Afrikalı 
kabile kadınının düşüncesi ile empati kurulmaya çalışılmış tıpkı onun gerekli 
gördüğü gibi formlar dolunay sürecinde pişirilmiştir.  

Udu ve derili ritim aletleri arasında sıkı bir bağ olduğu bilinmektedir. 
Zamanla udu da üç ve dört delik daha açarak bu deliklerin deri ile kaplanıp, 
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ritim zenginliği sağlayan udularda üretilmiştir. Bu ilişki tıpkı Afrika da ki totem 
ve maskeyi birleştiren, kostümle bir bağ yakalanması gibidir. Orijinal Afrika 
ritim aletlerinden olan Djembe ve udu özellikleri bir araya getirilerek yeni bir 
ses aralığını yakalayan tasarım zengin ve özgün bir tını gerçekleştirmiştir 
(Resim 15, bkz.: s.486). Tek başına etkili bir ses sunmayan bu alet, tamamıyla 
ritüel bir Afrika törenindeki gibi tüm unsurları bir araya getiren bir çalgı olarak 
karşımıza çıktı. Bütün parçaları oturmuş, ritüelin oluşturulmasına hiç bir 
gerekçe kalmamış gibi, bu yeni ritim formu artık birbirleriyle bütünleşmiş 
formlarla bir araya gelebildi.  

 “Pudu” adı verilen ritim aleti Afrika’da ki evlerden esinlenilerek 
tasarımlandı. Bu tasarım Afrika kadınının evinin inşa ettikten sonra, onu 
süsleme ve boyama için gösterdiği özenin algılanmasına çalışıldı. Pudu tek 
başına çalınan, parmak ve avuç içinin bir arada kullanılabildiği bir aleti olarak 
tasarımlandı (Resim 16, bkz.: s. 487). Yüksekliği 60 cm olması nedeniyle, daha 
güçlü basınç yapan yumruk vurularak ta sesin elde edilmesi sağlandı. Ağız 
deliğinin haricinde altta bulunan deliğin tam arka tarafında eğim verilmek 
koşulu ile, bir sandalye üzerinde oturularak 45 eğimle çalmak, ritimciyi 
zorlamadan başarı ile seslendirme olanağı sağlamaktadır. Ancak, çalgının ideal 
seslendirme pozisyonu seslendirenin lotus oturuşu ile aleti kucağında her iki 
elini de rahatlıkla kullanabileceği biçimde pozisyon alışıyla gerçekleşir.  

 “Ludu” adı verilen form kontrbas Türkmen Güzeli’ne yardımcı, ikinci bir 
ses aralığı oluşturacak biçimde tasarlandı. Ludu, karşılıklı birbirini gören iki 
delik açılmak üzere tasarlanıp üretildi. İki ağız formu birbirinden farklı olup, 
tasarlanan form avuç içi ile tam karşı ağıza yapılan baskı ile derin bir bass sesin 
elde edilmesi sağlandı. Bu sayede her iki ağıza yapılan baskı sonucunda farklı 
iki bass sesi ortaya çıkmaktadır (Resim 17, bkz.: s. 487). En iyi ses, düz değil 
de kıvrımlı olan ağıza vurgu yapıldığında elde edilmektedir. Aynı zamanda bu 
çalgı kıvrımlı ağız kısmı, bir ip aracılığı ile bağlanarak, iki el serbest bir şekilde 
parmaklar kullanılarak da seslendirilmesi kolay bir alettir. Kontrbas Türkmen 
Güzeli sol el için kullanılmaya uygun iken Ludu sağ el için daha kullanışlıdır.  

Udular, bir bateri seti gibi düşünülerek bir araya getirilip üretildi. İkiden 
fazla ses aralığına olanak sağlayarak bir bütünlük oluşturuldu. Seslerin farklılığı 
ve bir arada olmaları nedeniyle, hem görüntü olarak hem de tınısal olarak, 
uygun estetik yansımaya ulaşıldı (Resim 18-19, bkz.: s.488). Hepsinin birbiri 
ile uyumlu olabileceği gibi tek tek de seslendirilebilecek şekilde ses aralıkları 
denemeleri yapıldı. Böylece; Alto, soprano, bass, bariton ve kontrbas seslere 
sahip, rezonans boşlukları ayarlanmış bir seri udu üretildi. Uduların boyları 25 
cm ile 60 cm arasında değişmektedir. En küçük ölçüde olan udu, en yüksek ses 
perdesine, en büyük olan udu ise; en alçak ses perdesine sahiptir.  

Notaya alınarak çalınan her bir ritim aleti, şu sonucu ortaya koymaktadır: 
Üretilenler ve ses zenginliği olan bu ritim aletleri ile her ekol müziği rahatlıkla 
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seslendirilmektedir. Doğa ve kültürün izlerini içinde barındıran bu aletler, 
Dünya müziklerinin birçoğunu seslendirmeye olanak tanıyan geniş yelpazeli 
ritim aletleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


