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BÖLÜM 1- GİRİŞ 
  

Bu tüzük; Timbrado’nun anavatanı İspanya’nın La Federación Ornitológica Cultural 

Deportiva Española (F.O.C.D.E.) Federasyonu’nun, Timbrado Teknik Komisyonu tarafından 

hazırlanmış olup, Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.) tarafından 

kullanılmaktadır.  C.O.M. standartlarına bağlı kalarak gerektiğinde güncelleştirilmesinden, 

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’nun Ötüm Komisyonu sorumludur. Tüzük, 

F.O.C.D.E.’nin Timbrado Teknik Komisyonu tarafından 15 Eylül 2018 tarihinde, şu anki en son 

güncel halini almıştır. 

İş bu tüzük İspanyol Timbrado Kanaryası’na atıfta bulunan ve kendi onay tarihinden 

önce mevcut olan tüm düzenlemeleri ortadan kaldırır. Bu tüzük yorumlanırken, halk tabanının 

düşünceleri ve Teknik Komisyon tarafından dile getirilen teknik gözlemler geçmişte yapılan 

hataları düzeltmek ve mümkün olabildiğince çok kişinin bilgisinden faydalanabilmek adına 

özellikle dikkate alınmıştır. Zira fikrimizce bir standardın yazılması işi tek kişi tarafından 

meydana getirilemeyeceği gibi, bunun seçimindeki temel değişkenler ve parametrelere karar 

verebilmek de kolektif olarak bu ırkın yetiştiricilerine bağlıdır. 

Teknik Komisyondan, söz konusu uzmanlığa ilişkin başvuru sahipleri ve hakemlerin 

oluşturduğu bütün bir grup anlaşılır. Teknik Komisyon zor ve çoğunlukla meşakkatli bir görev 

olan, ilgili ırkın hayranları tarafından meydana getirilmiş ilkeler kılavuzunu, detaylı bir süreç 

çalışması ve teknik analizler sonucunda yorumlama ve bu ilkeleri Ötüş Tüzüğünü oluşturması 

gereken ve oluşturan, ırka dair basit ve temel normlar şeklinde açıklama işini icra eder. 

Herhangi bir normun onaylanması için gereken fikir birliğine varabilmek en çelişkili noktalara 

değinilirken, doğal olarak bir takım anlam belirsizliklerinin doğmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle, metnin bazı kısımlarının yeterince açık ve net olmaması ihtimaline karşı özür dilemek 

isteriz. 

Irkın geleneksel adı henüz konmamış olduğundan, hayli bilindik olan anlam 

belirsizliklerini gidermek adına, çalışmamızın başında kendimize hedef olarak İspanyol 

Timbrado Kanarya sınıfının özelliklerini açıklama ve bu vesileyle tüzüğü oluşturma hedefini 

koyuyoruz. Kanarya türümüzün adı, sesinin parlak ve metalik özelliğinden dolayı ve “timbrado” 

kelimesinden de hareketle İspanyol Timbrado Kanaryası’dır. Timbrado sınıfının çift kökenli 

olduğu hususunu ve ırkın tını (timbre) sesine ilişkin olarak karşımıza çıkan bazı alışılmadık 

hususları açıklığa kavuşturmak gerekir. Bu tını (timbre) doğuştan gelmektedir ve temel bazı 

turlara sahiptir. Ekstrem (aşırı veya sıradışı) bir yapıya sahip olduğu hususunun ise asılsız 

olduğu anlaşılmıştır. Şöyle ki, kanaryalarımızın ötüşü zamanla, değişik sürekli ve süreksiz ritim 

turlarının ortaya çıkması sonucu evrim geçirerek gelişmiş ve zenginleşmiştir. Timbrado olarak 

kalmaya devam etmekle birlikte, melodilerinde tını (timbre) olmayan birçok kuş olduğu 

anlaşılmıştır. 

"Código del Canario Timbrado Español” İspanya’nın ulusal ötüş ırkı olan Timbrado’nun 

ve aynı zamanda Uluslararası Ornitoloji Sporu (International Sports Ornithology) anlamında 
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bütünleştirilmesini teminat altına alan bir belge olmayı amaçlamaktadır. Keza, bu türe ait tüm 

benzer kuşların da yine bu standart çerçevesinde ele alınması talep edilmektedir. 

Son olarak, kesin surette gerekli olan değişikliklerin haricinde başka bir değişiklik 

yapmamak adına Talavera de la Reina’daki Teknik Komisyon tarafından 2018 yılında 

onaylanmış olan “Güncel Kurallar”ı referans olarak aldığımızı belirtmek gerekir. Umarız türün 

sevenleri bu şekilde standartta büyük çaplı değişiklikler yapılmamış olduğuna kanaat getirir ve 

getirilen yenilikler daha hızlı bir şekilde özümsenebilir.  

BÖLÜM 2 - GENEL BİLGİLER 
 

 1 - Yaklaşım: Bir kuş göğüs gırtlağı vasıtasıyla akciğerlerindeki havayı dışarı çıkardığında 

algıladığımız ilk şey püskürteç membranlarının titreşimi ile üretilen bir dizi ses olur. Bu durum, 

kullanılacak olan farklı işaretlerin ve müzik notalarının da yardımıyla bir pentagram üzerine 

uyarlanarak mükemmel bir şekilde yansıtılabilir. Anılan notalar seslendirildiğinde bir melodi 

oluşturarak müzik meydana getirir. Zira bu sesler kendi içlerinde müziğin şu üç temel özelliğini 

bir arada bulundurur: Ritim, melodi ve armoni. Aynı şekilde, ses tahmini vasıtasıyla fonetik (ses 

bilgisi) anlamda farklı müzikal geçişleri oluşturan sesli ve sesiz harfleri ya da ötüşünü icra 

ederken kanarya tarafından yapılan turları net bir ayrım yaparak birbirinden ayırt edebiliriz. 

Bütün bunlar nedeniyle, bir fiziksel aracı olarak sese ve bir dizi müziğe eşlik eden tüm bu 

özelliklere ilişkin toplam bilgi verilerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kanaryanın ötüşüne 

dair bu önemli bileşenlerden her ikisi (ki bunlara ilişkin bilgi ve bunların kullanılması puanlama 

formunun devamındaki açıklamaların daha iyi anlaşılmasında yardımcı olacaktır) ile birlikte 

daha geniş bir görüş açısıyla, kanarya severler tarafından anlaşılmamızda bize oldukça 

yardımcı olacaktır. 

Öncelikle bir kanaryanın ötüşünü dinlerken, bunun müzikal ve melodik olup olmadığı 

ya da sadece bir gürültüden mi ibaret olduğuna bağlı olarak prensipte iyi veya kötü birtakım 

sesler duyarız. Dolayısıyla herhangi bir ses duyduğumuzda algıladığımız ilk net ayrım budur ve 

bu ayrımın nelerden oluştuğunu bilmek gerekecektir. Ancak belirtmek gerekir ki, teorik olarak 

fark pek de net değildir. Çünkü bazen müzikal sesler bir gürültü hissini verebilirken diğer 

durumlarda ise bir gürültü diğer seslerle birleştiğinde müziksel bir kaliteye erişebilir. Buna 

rağmen temel farkın şu olduğunu söyleyebiliriz: Müzikal seslerde tonlamayı belirlemek 

mümkün ve dışarı salınan titreşimler düzenli iken, gürültüde bu titreşimler düzensizdir ve 

tonlamayı belirlemek mümkün değildir. 

 2 - Ses: Sesin cisimlerin titreşimsel hareketi yoluyla kulak adı verilen organda, üretilen ve hava 

gibi elastik bir ortam vasıtasıyla iletilen his, olarak açıklanabilir. Buradan hareketle, titreşim 

yaratma kabiliyeti olması hâlinde bir cisim yalnızca ses üretebilir ve bu ses dalgalar yoluyla 

iletildiğinde anılan titreşimin uygun bir ortamda meydana gelmesi önemlidir. Zira hava 

boşluğu sesi iletmeyecektir. Sesin yayılma hızı ortama göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla 

havada ve sıfır derecede bu hız 331 m/sn’dir ve sıcaklığın bir derece arttırılmasıyla birlikte hız 

da 0.6 m/sn oranında artar.  
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 Bir ses tarafından üretilen dalgalar hava yoluyla transfer edilir, kulak zarımızdan girer 

ve devamında iç kulağa geçer ki bu hisleri beyne ileten sinir uçları da burada bulunur. Sinir 

uçları bu sinyalleri hemen tanımlar ve ne duyduğumuz hakkında bize bir cevap verir. Biz de bu 

titreşimlerin tonu, bunlara eşlik eden armoni ve bunların yoğunluğu vasıtasıyla sesin özelliğini 

ve kaynağını belirleriz. Fiziksel anlamda sesin kendini titreşimsel enerji şeklinde ortaya koyan 

bir aracı olduğunu ve bunun işitsel algının nedeni olduğunu, titreşimlerin ise bir sınır içerisinde 

açığa çıktığını da söyleyebiliriz.  

Titreşen bir cismin temel armonik hareketi çevredeki elastik ortama iletilerek sesin 

kaynağından yayılan bir dizi basınç ve kırılmaya sebep olur. Bu karışıklık, sınırlı ve ölçülebilir bir 

hız, yansıma, kırılma, müdahale ve karışma ile kırılarak dağılma gibi özelliklerin yanı sıra 

boyuna dalga devinimleri (bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimi) ile 

buna benzer hareketler meydana getirir. 

-Yansıma: Ses dalgalarının ilerlerken yeterli yoğunlukta bir yüzey bulduklarında geri çekildikleri 

veya yön değiştirdikleri ses olayıdır. 

 -Kırılma: Yayıldıkları esnada ses dalgalarının farklı yoğunluktaki diğer bir ortamla karşılaşınca 

ilerleme yönlerini değiştirdikleri ses olayıdır. 

-Müdahale ve/veya Karışma: Her birinin özelliğine bağlı olarak (ki sonucunda meydana gelen 

titreşim bu yönde olacaktır) farklı dalgaların oluşturduğu ses titreşimi arasında meydana gelen 

karşılıklı ilişkiye dayalı ses olayıdır. 

-Kırılarak Dağılma: Ses dalgalarının herhangi bir engelin ucundan/köşesinden geçerken sapma 

yaptıkları ses olayıdır. Tüm bu ses olayları ses dalgalarının yayıldıkları ortamın özelliğinin bir 

sonucu olup, ses foküsünde yayıldığında sesin orijinal özelliklerini değiştirebilir ve sesin 

özelliklerine ilişkin algıyı tahrif edebilir. 

3 - Sesin Özellikleri: Sesin özellikleri üç tanedir:  

-Ton, temel frekans veya yükseklik 

-Yoğunluk 

-Tını veya kalite. 

 

-Ton: Ciddi bir sesi diğer akut bir sesten ayırmamıza olanak tanıyan ve ses cisimlerinin 

titreşimlerinin birim zamanda daha az veya daha yüksek olan hızına bağlı ses kalitesidir. Bu 

nedenle yüksek frekanslar tiz sesler üretirken, düşük frekanslar pes sesler üretir. Ancak, insan 

kulağı saniyede 20 ila 20000 titreşime sahip olan, yani on iki oktavdan daha yüksek bir sesi 

işitemez. Müzikte ardışık iki notanın arasındaki daha büyük olan tonlama mesafesinin tonuna 

isim verilir, ancak yarım müzikal ses de denilen ardışık iki notadan daha az olan tonlama 

mesafeleri bunun istisnasını oluşturmakla birlikte, bunlar Mİ ve FA ile Sİ ve DO arasındaki gam 

(dizi) arasında bulunur. 
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-Yoğunluk: Ses dalgalarının titreşim genliğine (periyodik hareketteki maksimum düzey) bağlı 

olarak güçlü bir sesi zayıf bir sesten ayırt etmemize olanak sağlayan ses kalitesidir. Daha büyük 

bir genlik oranı daha fazla yoğunluk anlamına gelir, tam tersi için de aynısı geçerlidir. Bununla 

birlikte insan kulağı belirli asgari bir değerin veya seviyenin altında bir genliğe sahip bir sesi 

algılayamaz. Bu kurala uygun asgari yoğunluğa "işitilirlik eşiği” adı verilir. Eğer ses 

titreşimlerinin genliği yüksek oranda arttırılırsa duyma eylemi ağrılı bir hisle birlikte 

gerçekleşir. İnsan kulağı tarafının tahammül edebileceği azami seviyeye “acı eşiği” adı verilir. 

 

Ayrıca, ses gövdesindeki yoğunluk ile sesin algısındaki yoğunluğu da ayırt etmemiz 

gerekir. Ses gövdesindeki yoğunluk, sesi üreten ses gövdesindeki genliğe bağlı iken ses 

algısındaki yoğunluk ise işitsel keskinliğe, ses odağındaki titreşimlerin yoğunluğuna ve ona olan 

mesafemize bağlıdır. 

-Tını ile farklı yollarla veya araçlarla yayılan seslerin ayırt edilmesinin sesin özelliğine bağlı 

olduğu olgusunu teyit edebiliriz. Şöyle ki, tını farklı yollarla yayılan eşit notaları ayırt etmemize 

olanak sağlayan ses özelliğidir ve titreşimlerin karmaşıklığı ile, yani, asli sesin üzerine 

yerleştirilen armoninin varlığıyla ilgili bir olgudur. 

Özetle: 

Ton veya yükseklik sesi üreten gövdenin her bir saniyede ürettiği titreşimlerin frekans sayısına 

bağlı olup, ciddi bir sesi akut bir sesten (titreşim sayısı yükseldikçe ses de daha akut hâle gelir) 

ayırt etmemize imkân verir ve devir veya hertz cinsinden ölçülür.  

Yoğunluk, veya güç dalganın genliğine, yani, sesin üretilmesinde kullanılan enerjiye bağlıdır ve 

güçlü bir sesi zayıf bir sesten ayırt etmemize olanak sağlarken, desibel cinsinden ölçülür. 

Sesin tınısı, kalitesi ve rengi asli olan sese eşlik eden armoninin sayısına bağlıdır ve aynı tondaki 

iki sesi ayırt etmemize olanak verir. 

4 - Müzik Nedir? Dictionary of the Royal Academy of the Spanish Language sözlüğündeki tanım 

doğrultusunda, müziğin zaman ve sesleri birleştirme sanatı olduğunu, böylelikle de müzik 

dinlemenin dinleyicisinin hislerine dokunan bir haz yarattığını söyleyebiliriz. Müziğin olmazsa 

olmaz üç unsuru şunlardır: Ritim, melodi ve armoni. 

5 - Sesin Özellikleri: 

-Ritim: Müziğin seslerden oluştuğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla da bu bakımdan onun 

yasalarına tabidir. Müziğin olmazsa olmaz unsurlarıyla ilgili olarak da, müzik ritimlerinin zaman 

içerisinde oranla ve sırayla belirlenmiş olarak geldiğini söyleyebiliriz. Ritim insan aklının 

algıladığı her şeyde bir düzen bulmaya dair içinde taşıdığı, doğuştan gelen kalıtsal istekten 

kaynaklanır. Dolayısıyla dans, hareketlerin düzenlenmesi isteğidir. Bu şiirde metrik ve uygun 

aksanlarla yazma isteği iken, müzikte ise kendini ardışık seslerin sistematik olarak 

gruplaştırılması olarak gösterir. Ritim müzik henüz patlak vermeden çok önce yabani kabile 

toplumlarında zaten bulunmaktaydı. 



   

 5  
 

Bu ikisi arasındaki ilişki ise armoni ve melodi vücut bulduğunda meydana gelmiştir. Yani 

ritim melodiden öncelere dayanmaktadır ve evrimsel mantık sonucunda ritim armoninin de 

öncesindedir. Dolayısıyla ritim seslerin süresine dayanır ve ses genişliği adını verdiğimiz olgu 

içerisinde belirtilir. Bununla birlikte ritmi ölçü ile karıştırmamak gerekir. Zira bir ritim birimi tek 

bir ölçü ya da birden fazla ölçüyü ihtiva edebilir. Ses genişliği bestekârın kendine uygun olarak 

seçtiği bir notalama birimidir. Ses genişliğinin görünüşü müziği icra edenleri birleştirmek gibi 

teknik bir ihtiyacı doğurmuştur. Zira bu sayede ritmin inkar edilemez gerçekliği algılanmış ve 

ritme kesin bir düzen kazandırmanın zaruri olduğu fikri galip gelmiştir. 

-Melodi: Müzikal anlamda birbirine birleşik durumda olan ve bir bütünü oluşturan muhtelif 

seslerin oluşturduğu müzik unsurudur. Yani, farklı bir yoğunluk, tonlama ve süreye sahip sesler 

melodi içerisinde birbirine bağlanarak müziği oluşturur. 

-Armoni (Uyum): Eş zamanlı ve farklı ancak akortlu seslerin kombinasyonundan oluşan müzik 

unsurudur. Armoni ve melodi arasındaki fark en temel anlamıyla melodinin birbirini takip eden 

sesler olması iken, armoninin kesişen sesler olmasıdır. Böylelikle öten bir kanarya bir melodi 

meydana getirir ki bu da armoni meydana getiren bir dizi kuşa karşılık gelir. 

6 - Ötmek: Daha önceki noktalarda da ötmek fiilinden bahsedildiği üzere, en basit anlamda, 

niteliği değiştirilmiş bir dizi sesin ses organlarıyla yayılmasıdır. 

7 - Değişim: Genel müzik konsepti olarak değişimi önümüzdeki duruma uygularken, bunu 

tondaki değişiklikler veya tondaki ses yoğunluğuyla oluşan turların yayılımı esnasındaki 

melodik varyasyonlar olarak tanımlayacağız. Yoğunluk değişimi bir turun yayılımı esnasında 

gerek fazla yoğunluktan az yoğunluğa gerekse az yoğunluktan fazla yoğunluğa geçiş yaparken 

güç değiştiğinde, periyodik olarak birinden diğerine geçerken meydana gelir. Ses perdesinin 

değişimi onu meydana getiren notaların temposu bir burgu çıkarıldığı esnada değiştirildiğinde 

meydana gelir ki bu da notayı oluşturan ünlü harflerin pesten (veya u) tize ( a, e, i), akuttan 

daha serte ya da periyodik olarak birinden diğerine şeklinde değiştiği gibi bir işitsel his verir. 

8 - Müzikal Nüans: Müzikal nüans bir sese verilmiş olabilecek ve kelimelerle belirtilen farklı 

yoğunluk derecelerine atıfta bulunur. Bu kelimeler genellikle İtalyanca olup pianísimo’dan (çok 

yavaş) crescendo (artarak) vb. gibi çok güçlü ve sakin ifadelere kadar değişiklik göstererek 

motifleri değiştirir. 

9 - Armoniler: Bir ses duyduğumuzda aslında seslerin karışımını duyduğumuzu unutmamamız 

gerekir. Duyduğumuz nota asıl ve baskın olan notadır. Ancak aynı anda ve eş zamanlı olarak 

bu notanın üst kademelerinde daha yumuşak ve neredeyse algılanamayan tarzda diğer sesler 

de üretilir. Fakat bunların ses frekansı mükemmel bir oranda olduğu için, anılan sesler asıl ses 

ile mükemmel bir şekilde harmanlanır. Bu seslere armoniler adı verilir ve şarkıya güzellik ve 

derinlik katan da bunlardır. Bu sesleri püskürteç ile daha kolay çıkaran kuş, daha kalifiye olarak 

addedilir ve bu sesleri duymaya daha hazırlıklı olan insan kulağının müziksel anlamda daha 

hassas kabul edileceği söylenebilir. 
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10 - Kanaryanın Ötüşü: Sesler veya ağıtlar ya da bağrışlarla birlikte kanaryanın ötüşü akustik 

bir iletişim biçimini temsil eder ve bunun temel fonksiyonları alansallık ve cinselliktir. Alansal 

ile kastedilen, kanaryanın öterek (tüneyen ve ötücü diğer kuşlar gibi) diğer grup üyelerinin 

önünde kendi bölgesinin ve mevkinin sınırlarını çizmesi ve bu alanı belirlemesidir. Cinsellik 

anlamda ise, ötüş ile dişi kanaryaların ilgilisini çekmek ve onları tavlamak için kullanılır. 

 Fizyolojik bakımdan ötüş, bir dizi uyarıcıya cevap niteliğindedir. Erkek hormonu olan 

testosteronun salgılanması bunun üretilmesinde belirleyici bir rol oynar. Ötüşün bizatihi 

(kendiliğinden)  evrimi ise kanaryanın kanındaki bu hormonun seviyesindeki artışla yakından 

ilişkilidir.  

 Bu da ötüşün yayılmasını kontrol eden beyin kısımlarının, özellikle de üst vokal 

merkezinin davranışlarını takip ederek gösterilir. Bu üst vokal merkezindeki güç, kanda 

bulunan testosteron seviyesine göre artar veya azalır. Ötüşe ilişkin bilgi üst vokal merkezden 

Robustus Architralis’e ve buradan da Hypoglotic çekirdeğe iletilir ki bu da kuşlardaki 

seslendirme organı olan püskürteçteki kasları zayıflatır. 

11 - Yansıma: Yansıma, bir şeyin sesinin söz konusu sesin anlamını ifade edebilmek için 

oluşturulmuş bir kelimeyle taklit edilmesidir. Bu konsept ötüş kanaryası kültüründe 

yorumlamayı daha kolay hâle getirebilmek amacıyla, kanaryaların farklı insan alfabelerinde 

bulunan sesli ve sessiz harfler şeklinde yaydıkları sesleri uydurmak için kullanılır. Bu nedenle 

örneğin, kanaryanın "i” harfini yayarken "r” harfini büyüttüğünü ya da klok klok klok şeklinde 

öttüğünü söyleriz. 

12 - Hece: Bizim durumumuzda, sesler yansımalı olarak tercüme edildikten sonra kanarya 

tarafından sesli veya sessiz harfler şeklinde yayılır. Bu konsept dilbilgisi anlamında şuna 

benzetilir: "Fonik bir çekirdek oluşturan, açıkça söylenmiş sesler veya ses". Dolayısıyla 

Kanaryanın, örneğin aşağıdaki hecelere tekabül eden şekillerde sesler yaydığını söyleyebiliriz: 

"ri", "ro", "bli", "lin", "ti", "lo", "long", "clak", "yu", "glu", "glui", "fiu” vb. 

13 - Çift Ünlü: Hece konsepti durumunda olduğu gibi, bizim durumumuzda sesler yansımalı 

olarak tercüme edildikten sonra kanarya tarafından sesli harfler şeklinde yayılır. Bu konsept 

dilbilgisi anlamında şuna benzetilir: "tek bir hecede telaffuz edilen iki ünlüden oluşan dizi". 

Dolayısıyla kanaryanın, örneğin; aşağıda belirtilen hecelerde yer alan çift ünlüleri oluşturan 

sesleri çıkardığını söyleyebiliriz: “tui” ve "glui” hecelerinde “ui“ çifti,"toi” hecesinde “oi”, 

"glou” hecesinde “ou” vb. 

14 - Üç Sesli Hece: Hece konsepti durumunda olduğu gibi, bu durumda da sesler yansımalı 

olarak tercüme edildikten sonra kanarya tarafından sesli harfler şeklinde yayılır. Bu konsept 

dilbilgisi anlamında şuna benzetilir: "Tek bir hecede telaffuz edilen üç ünlüden oluşan dizi". 

Dolayısıyla kanaryanın, örneğin; aşağıdaki hecelerde belirtilen üç sesli heceleri oluşturan 

sesleri çıkardığını söyleyebiliriz: “Bloui” hecesinde "oui” ve "iau"piau” hecesinde "iau” vb. 
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15 - Nota: İlgili durumda bu konsepti dilbilgisi kapsamında bir kelimeye benzeteceğiz. Şöyle ki, 

aynı kelime gibi nota da bir tüzükteki fikri ifade eden (mevcut durumda bu ötüş veya şarkı 

söyleme tüzüğüdür) bir dizi hecelerden oluşmuştur. 

 Kelimelerin tek bir hece ya da birden fazla hece ile oluşturulabileceği gibi, notaları da 

“monosyllabic” olarak, yani tek bir hece ile oluşturulup oluşturulmadıklarına ve aynı şekilde 

"polisilábicas" olarak yani birden fazla hece ile oluşturulup oluşturulmadıklarına göre 

sınıflandıracağız. 

- Tek heceli notalara örnek olarak şunları verebiliriz: "ri", "re", "ro", "ru", "bli", "lin", "klak", 

"klok", "lu", "fiu", "Piau” vb.  

- Çok heceli notalara örnek olarak aşağıdakileri verebiliriz: "tu-li", "to-li", "ti-long", "pi-yo", 

"şuuting-ri” vb. 

16 - Tur veya Dönüş: Mevcut durumda tur veya sapmayı kanarya tarafından birbiri ile bağlantılı 

şekilde icra edilen ve hecesel oluşumu ve ritmi bakımından bir tüzükte gösterilen belirli 

özelliklere uyan bir dizi nota şeklinde tanımlayacağız. Belirli bir anlamda bu konsepti "ibare" 

ya da "geçiş” müzikalitesinin dilbilgisi yapısına benzetebiliriz. 

Turları, bunları oluşturan notaların düzenleniş biçimini de dikkate alarak sınırlı fonetik 

metin turları ve sınırlandırılmamış fonetik metin turları şeklinde sınıflandıracağız: 

Sınırlı fonetik metin turları belirli sessiz ve sesli harflerin araya girip karıştıkları turlar 

olacak. Örneğin, Cascabel turundaki (linlinlin ...) "l” ve "n” sessizleri ile "i” seslisi ya da 

Castañuelas turundaki (klakklakklak) "c", "l" ve "k" sessizleri vb.  

Sınırlandırılmamış fonetik metin turları ise düzenlenişinde tüm sesli ve sessiz harflerin 

birbirine karışabildiği turlardır; örneğin Floreos için Floreos Lentos’taki ve ortak 

varyasyonlarındaki (Las Variaciones Conjuntas) gibi. 

17 - Diksiyon: Mevcut durumda kanarya tarafından yayılan ve sayesinde bunları yansıma 

şeklinde, ötüş tüzüğünün hükümlerine göre belirleyebildiğimiz ve tercüme edebildiğimiz 

seslerin özelliğidir. Eğer yayılma şekli seslerin net bir şekilde tercüme edilmesine olanak 

veriyorsa diksiyonun iyi, aksi hâlde ise kötü veya kafa karıştırıcı olduğunu söyleyebiliriz.  

18 - Ötüş/Şarkı: Birbiri ardına bağlı olan ve kanarya tarafından belirli bir zamanda neşredilen 

(yayılan) bir dizi burgudur. 

 

19 - Repertuvar: Bir kanaryanın öterek söylediği farklı bir dizi şarkıdır. 

 

20 - Kıta (Dörtlük): Kanarya tarafından icra edilen ve birçok turu içeren şarkı bölümüdür. 

 

21 - Üçlü Yapı: Bunun aynı süreye sahip farklı iki notayı hızlı ve değişimli transferidir.  
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22- Değiştirilmiş Turlar: 

 

- Çıkış Turu: Yoğunluk değişimi az güçten daha çok güce doğru uzanan ya da ton değişimi daha 

az akuttan daha çok akuta veya daha az ciddiden daha çok ciddiye uzanandır.  

- Azalan Tur: Yoğunluk değişimi daha çok güçten daha az güce doğru uzanan ya da ton değişimi 

daha çok akuttan daha az akuta veya daha çok ciddiden daha az ciddiye uzanandır.  

 

- Dalgalı Tur: İçerisinde yukarıda bahsedilen iki tür değişimin birleşiminin meydana geldiği 

turdur. Düz veya yatay rotasyon: Gerek yoğunluk değişimi gerekse ton değişiminin 

gerçekleşmediği rotasyondur. 

 

23 - Su Sesleri: Mevcut durumda, kanarya tarafından neşredilip akan suyun sesine ya da belirli 

bir yükseklikten akan su damlalarının sesine benzeyen seslerdir. Yansıma yoluyla yapılan 

tercümede bu seslere anlam vererek bunları "GL” ünlülerinin bileşiminin daima yer aldığı ya 

da “BL”nin her daim mevcut olduğu (diğer dillerde bu “WL” olarak da ifade edilir) ve 

“I”,”O”,”U” ünlüleri ile onun çift ünlüsü ve üç sesli hecesiyle birleşmiş olan hecelerle temsil 

ediliyorlar gibi düşünüyoruz. Bu heceler sonucu suyla ilgili turları oluşturan notalar meydana 

gelir ki yayılma ritimlerine bağlı olarak bunlar Agua Lenta ya da Agua Semiligada’dır. 

 

24 - Yuvarlanan Sesler: Mevcut durumda kanarya tarafından yayılan ve içinde sessiz harf olan 

“R” sesinin oluşturduğu melodik bir dengesizlik bulunup bunu notada kendisine eşlik eden 

diğer ünlü harflerden daha fazla algılamamıza neden olan seslerdir. Ayrıca söz konusu turu 

keskin bir hâle dönüştürüp, melodik yumuşaklıktan da yoksundurlar. Sessiz harf "R"ye ilişkin 

bu dengesizliğin çok belirgin olması hâlinde ise, bu tüzük kapsamında ileride tanımlanacak olan 

Rascadas kapsamında olacaktır. 

 

BÖLÜM 3 - KANARYANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE GELİŞİMİ 

 

Antik çağda, Kanarya Adaları, eski Guanche halkı ile ticaret yapan Fenikeliler ve 

Kartacalar tarafından iyi bilinen bir bölgedir. Şimdiki Kanarya Adaları dediğimiz yer, 14. 

Yüzyılda, Cenevizli denizciler tarafından Kuzey Afrika'nın batı kıyısından 100 kilometre ötede 

keşfedilmiştir. Yemyeşil bitki örtüsü ve çok çeşitli renkli kuşların arasında, melodik bir şarkısı 

olan Serinus Canarius adında, yeşil üzerinde siyah-kahverengi çizgileri olan bir kuş vardı.  

Bu evcil olmayan kanarya, kanaryaların anavatanı Atlas Okyanusu’nda bulunan Kanarya 

ismi ile anılan adalar topluluğu olarak bilinse de, ilk keşfedildikleri yer yine bu adalara yakın 

olan Köpek Adası diye anılan bir adadır. Daha sonra Kanarya Adalarına getirilmişlerdir. Bu 

adalar 1402 yılında Jean de Bethancourt adlı denizci tarafından ele geçirilmiş ve bu adalardan 

getirdiği kuşları Kral Charles VI armağan etmiştir. 

15. yüzyıl boyunca, Kanarya kuşu Avrupa saraylarında bir lükstü. İspanyollar 1474’te 

Kanarya Adaları’nın fethine başladığında, bu kuşların şarkı söylemelerine tutuldular. İspanyol 

denizciler geri döndüklerinde, bu melodik şarkıcı kuşları akrabalarına hediye olarak getirdiler. 
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Herkeste olmasın diye bazıları onları çok yüksek fiyatlardan sattılar. İlk evcilleştirmeleri 

İspanyol keşişler yaptı ve erkek kanaryaları ayrıştırarak bu işin ticaretini yüzyıllarca tekellerinde 

tuttular.  

1550 yılında ilk dişiler bu tekelden koparak İtalya'da görüldüler. Anlatılana göre, 

Livorno’ya giden İspanyol bir ticaret gemisi, Elba adasının kıyılarında batmıştır. İtalyan sahiline 

varıp kurtarılan kanaryalar, Verdecillo cinsi dişi kuşlarla (Serinus Serinus) çiftleştirilmiştir. Yeni 

cins kuşlar İtalyan yetiştiriciler tarafından Alpleri de aşarak İsviçre, Tirol, Belçika, Fransa ve 

Hollanda’ya satılmıştır. 

Ayrıca bir ihtimalde, İtalya’ya yapılan bu yolculuklar esnasında bazı üreticiler, 

ellerindeki dişi kuşları erkeklerle takas etmiştir ve diğer üreticiler takas ettikleri dişilerle 

üretime başlayabilmişlerdir. İtalya'daki kanaryanın gelişiminde, bu olasılık çok güçlüdür. Çünkü 

İtalyanlara, İspanyol rahipler sadece erkek olanları satmıştır. Bu düşünüldüğünde ilk kanarya 

türleri minik, yeşil ve şişkin olan Monte kanarya cinsi ile eşleştirilmiştir. Diğer taraftan orijinal 

kanaryaya sahip olmaları da mümkün. Çünkü keşişler yanlışlıkla dişi kanarya da vermiş 

olabilirler. Aslında en başından beri İspanyol keşişler bu işin tekelini ellerinde tutmuşlardı ve 

diğer ihtimalde İspanya Krallığı tarafından tekrar keşfedilmiş olabilir. 

16. yüzyılda, düzenli avcılık ve ihracat organize edilmiştir. Uzman ada avcıları ile 

Hollandalı ve İspanyol denizciler arasında, düzenli bir ilişki ile neredeyse tüm Avrupa’ya şarkı 

söyleyen kanaryaları dağıtılacak ticaret yolları kurulur. 16. yüzyılın başında, Flanders ve 

Anakara İspanya, kanaryalar için ana alıcı merkezleridir. İspanya limanlarından yayılma, 

özellikle Alto Adige'nin ılıman bölgesinde, ticari yolun Almanya'ya devam ettiği önemli bir 

ticaret merkezi haline gelen İtalya'ya başlar. Orijinal adalardaki duruma gelince, bu yüzyılın 

ortasına kadar ilk damızlık örgütlerin çoktan kurulmuş olduğu görülüyor. Bu andan itibaren, 

avlanma yöntemi ile tedarik bırakılıp, türlerin üreme ve evcilleştirilmesine önem veriliyor. 

16. yüzyılda, kanarya esaretten çıkıp evcil olarak üretilmeye başlanmıştı ve çoğunluğu 

Kanarya Adalarından, İspanya yarımadalarına ve Flandersa’den ticari olarak yayılmaya 

başlamıştı. La Palma’daki üreticiler de ürettiklerinin büyük bir kısmını Tenerife ve Britanya 

Adalarına göndermişlerdir. Ticari açıdan ilk önemli kuluçkahaneler Flanders, Almanya ve Kuzey 

İtalya’da kurulmuştur. Bu kuluçkahaneler başlangıçta ailelere ait çiftliklerken, zamanla bazı 

bölgelerde bütün kasabanın kendini bu işe yönlendirdiği görülmüştür. Adalardan avlanarak 

ithal etmek gerekli olmaktan çıkıp, halihazırda gerçek bir evcil hayvan halini getirilip, farklı 

renkler ve farklı sesler çıkartan kanaryalar üretilmeye başlanmıştır. İlk mutasyon, 1670’de 

ortaya çıkmıştır (İlk mutasyonun Kraliçe I. Elizabet’in kuşhanesinde olduğu söylense de ilk 

mutasyona Almanya’daki kuşhanelerde rastlanmıştır). 

İspanya ve Flanders arasındaki savaşların koşulları nedeniyle çok sayıda Flaman ailenin 

Britanya adalarına göçü teşvik ediliyor ve sonuç olarak; 

1. Bununla birlikte birçok kanarya göç etmiştir ve birçok çeşit oluşturulmuş olsa da en bilineni 

İngiliz cinsi olmuştur. 
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2. Flanders ilk renk değişimleri üzerinde çalışırken; Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya 

öncelikli olarak şarkı seçimi konusunda çalıştı. Belçikalı üreticilerin "Bülbül Kanaryalarını" 

ortaya çıkarması 19. yüzyılı bulmuştur ve bu harika sesli kanaryalar, şu anki Waterslager ve 

Roller’in oluşmasına neden olacak harika şarkıcılar doğurmuştur ve onlar da İspanya’da bilinen 

yarım tonlu yüksek melodili “Flüt Kanaryaları“ ’nı ortaya çıkarmıştır. 

Almanya'da, Harz dağlık bölgesinde, bazı araştırmacılara göre daha net bir şekilde Sant 

Andreas Köyü'nde kanarya üremesi azami gelişme gösterdi. Kanaryaların ilk yavruları kömür 

madenlerinde, muhtemel gaz sızıntısını önceden bilebilmek için canlı alarm olarak kullanılmış 

ve kanaryalar tehlike anını kendi canları pahasına madencileri uyarmışlardır. 

1556 yılına gelindiğinde, bu kıtaya Cizvitler tarafından yazılan, Peru'daki bu hayvanların 

varlığının kayıtları vardır. Bu yıllar boyunca, bu ülkenin Flanders'deki savaştan mültecilere 

yaptığı koruma nedeniyle, kanaryalar İngiltere'ye de yayıldı. Bazı araştırmacılar, o yıllarda 

Norwich kentinde, orijinalinde de bu kent ile aynı adı taşıyan prestijli kanaryalar bulunduğunu 

söylemektedir. 

Flanders, İtalya ve Almanya'nın üreticileri, bu hayvanların muhteşem fiyatları ve 

popülaritesinden etkilenerek, vahşi kanarya adalarından kanarya trafiğini azaltmaya yardımcı 

olan üreticiler haline geldi. 

1622'de Giovanni Pietro Olina, o zamanlar ve sonrasında kanaryaların değişkenliğini 

açıklamak için oldukça önemli olacak bir şey yazdı, çünkü ortaya çıkan tüm kanarya çeşitlerinin 

bilimsel olarak kabul edilmesi çok zordu (yeşil, sarı, kahverengi, beyazlar vs.). Hepsi Kanarya 

Adaları'nın yeşil kuşundan geldi. Daha sonra Elba Efsanesi olarak adlandırılan şuydu: Doğacı 

Olina'ya göre 1622 yılında Kanarya Adalarına çıkan İspanyollar tarafından yakalanarak 

gemilere yüklenen kanaryalar Avrupa’ya taşınırken İtalya açıklarında batan gemiden Elbe 

Adası’na ve İtalya kıyılarına yayılarak zamanla üreyip çoğalmışlardır. Buralarda yakalanan ve 

Afrika'dan getirilen kanaryalar kafes hayatına alıştırılmışlardır. Kanarya Adalarındaki orjinal 

kanaryalar siyahımsı ve sarı ayaklara sahiplerdi. İlk önceleri zenginlerin kuşhanelerinde bakılan 

kanaryalar daha sonraları halk tarafındanda bakılmaya başlanılmıştır.  

Kanarya Adalarındaki Bölgeler: Kanarya Adaları, Madeira ve Azores’te olasılıkları da 

hesaba katarak, gerçekte durumun nasıl olduğu ile alakalı açıklama yapmaya çalıştık. Bu 

kesinlikle vahşi kanarya tarihine doğal bir bütünleşmenin sonucudur. Bu her bir grup numuneyi 

biraz farklı bir habitatta ve diğer ailelerle geçme olasılığı olmadan yaşarken küçük farklılıklar 

ile sonuçlanır. İsviçreli doğacı Conzad Gesner tarafından ortaya atılan ve ilk örneklerden 

enteresan bir şekilde sonuç olarak: "... bazılarının daha kısıtlı ama daha fazla şarkıcı ve daha 

melodik şarkı söyleme deneyimine dayanır. Büyük kuşlar kafese konulduklarında orjinal 

kanarya adalarındaki kuşların aksine, başlarını dairesel olarak çevirirler. Bu cinslere de, aptal 

kuşlar denilir. Çünkü bu aptalların tipik hareketidir ve La Palma ve Cape Verde bölgesinden 

getirilmişlerdir." 
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Bu makale, onları parlak ışığa maruz kaldıklarında başlarını hareket ettirmeye zorlayan 

görme kusurlarının (albinolarda olduğu gibi) olduğu daha erken örneklerin seçilmesi için 

önemli bir referanstır. 

1709'da sadece kanaryalara adanmış bir kazanç çalışması ortaya çıkıyor. Başlığı: 

"Kanarya Adaları'nın kuşları üzerinde, onları yetiştirmenin yolunu içeren yeni bir tez çalışması, 

güzel cinslere sahip olmaları için çiftleşmeleri.". Yazarı Hervieux de Chanteloup büyük bir kuş 

hayranı, orman yetkilisi ve Condé Prensesi kuşlarının valisi (bekçisi) ve ırkın ortaya çıkmasını 

sağlayan kişidir. Tezi çeşitli bölümler içerir; üreme, şarkı söylemeyi öğretme, hastalıklara karşı 

savaşma, kuşların ve tohumların birbiriyle ilişkisi hakkında bilgi verir ve sonraki dönemler için 

araştırma yapanlara yol gösterici olması açısından rehber olur ve en önemlisi, en yaygın 

olandan başlayıp en nadir görülen 30 çeşit tür içeren bir liste yayımlanmasıdır. Flanders 

yetiştiricilerinden gelen çeşitleri de ekleyerek çok sayıda kuş, 1700 senesinde Fransa’da 

tanıltılmıştır. 

19. yüzyılın sonunda Almanya, çeşitli ülkelere 300000 kuş ihraç etti ve bunun 100000’i 

New York'a yapıldı. 

Yeşil tüy rengindeki bir anormallik nedeniyle, yeşilimsi renk yerine, bu kuluçkahanede 

sarı örnekler doğdu. Altın tüy renkli bu sarı şarkıcılara “Şekerli Kuşlar“ denilmiştir. 

İlk yerli kanaryalar hakkında elimizde çok az veri var, ancak zamanla kanaryaların 

seslerinin güzelliğine göre en değerlileri seçilmiş  ve geldikleri yerde Kanarya Ülkesi olarak 

adlandırıldığını düşünüyoruz. Endülüs, Asturias ve Katalonya kanarya üretimine odaklanmış  

bölgeler olarak gösterilmektedir. Özellikle ünlü olan kanaryalar saf flüt turları ile tanınan 

Katalonya Kasabası Vich'in kanaryalardır. Sebebi ise; değerli sesleri sınırları ötesine ünü 

yayılmış, rahatsızlık vermeyen güzel bir ses ve repertuvarları çok geniş olup, bülbül şarkısının 

bölümlerini zarif ve hoş bir şekilde seslendirmişlerdir.  

Ülke Kanaryası birkaç nedenden dolayı ortadan kaybolmak üzereydi, bunların 

başlıcaları nedenleri şunlardır: 

1 - İspanya’ya getirilen kıvırcık kanaryaların hızlı bir şekilde çoğaltılarak ve bunların anatomik 

özelliğine göre Ülke Kanaryası’nın boyutlarında artış görüldü. 

2 - Roller Kanaryası’nın ilgi odağı olması ve yükselişe geçmesi. 

3-Bazı araştırmacılara göre, yetiştiricilerin kuluçkahanelerindeki "kırmızı faktör" kanaryalarının 

başarısını azaltmıştır. 

4 - 1940’lı yıllarda bir grup Madrid taraftarı, kanaryaların eski ırkını kurtarmak için yola çıktı. 

Çalışmalarının sonucu olarak, 1950'de, Roller kanaryasına dayanan ilk şarkı kodunun 

yapılmasıdır. 1954'te İspanyol Kanarya Kültürleri Birliği yeni bir şarkı kodu yaptı ve bu cinsi 

İspanyol Timbrado ismiyle tanıttı. Bu durum, kırklı yıllarda, eski İspanyol kanarya ırkını 

kurtarmak için yola çıkan Madridli İspanyol Kanarya Kültürü Derneği üyelerinden oluşan bir 
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gruba kadar devam etti. Irkın hayranları arasında büyük bir çekişmeye sebep olmuştur. 1950’li 

yıllarda ilk "Şarkı Kodu" yapıldı ve türe yeni bir isim verildi; "İspanyolca Timbrado”. Zaten şu  

anda iki farklı şarkı hattını savunan hobinin içinde iki akım göze çarpıyordu; bunlardan biri 

Asturias'taydı (AONS'un yetiştiricileri arasında ana akım, şu anki (FOCDE) ve diğeri Madrid'de 

(ACE ve FOE'nin çevresinde)), bu yerli ırkın hobiciler arasında tekrar coşkuyla karşılandığı bir 

başka örneğiydi. 

Bir sonraki adım, Barselona'da düzenlenen “C.I.C.'nin IV. Dünya Şampiyonası” sırasında 

1956'da gerçekleşen türün uluslararası platformda tanınmasını talep etmekti. Sonuç daha 

fazla hayal kırıklığı yaratamazdı. Yeni ırkı değerlendiren komisyon, bu yeni ırkı Roller kanaryası 

ile pekiştirerek uluslararası platformda kabul görmesini reddetti. “C.O.M.’nin X. Dünya 

Şampiyonası” sırasında, A.C.E.’nin isteği üzerine İspanyol Timbrado’nun nihayet uluslararası 

olarak tanındığı 1962 de Brüksel’de kabul edilmiştir.  

O zamandan bu yana çok ilerleme kaydedilmiştir ve takip edilen çok sayıda Şarkı Kodu ve 

çeşitleri vardır. Benzersiz ses çeşitliliğiyle İspanyol Timbrado kanaryaları İspanyol hayranları 

arasında ilginin artmasına sebep olmuştur. 

Kanarya Ülkesi, sözde ve zamanın yetiştiricilerinin inandığı gibi, İspanya'da esaret altında 

toplanan ilk vahşi kanaryaların en saf en doğru soyudur. Bu nedenle genotiplerinin ve 

fenotiplerinin, vahşi atalarına en yakın olduğu varsayıldı. Bununla birlikte, bir türün kurucusu 

olarak bu tür kanaryadan bahsetmek imkansızdır. Çünkü anavatan kanaryaları genel olarak 

sabit ve seçilmiş ırkları karakterize eden fenotipik homojenliğe sahip değildir. Bu ilk yerli 

kanaryalardan, zamanla en uygun şarkıcıların seçilmesiyle, bir kanarya türünün şarkılarına çok 

değerli bir soy oluşup ve buna Kanarya Ülkesi adını verdiğini düşünüyoruz. 

Kanarya Ülkesinde, İspanyollar ya seçim yoluyla ya da yabancı ırklarla, yabani kanaryalar 

ile melezlemeler ve kontrollü hibridizasyon yoluyla, çeşitli ırklar ortaya çıkarmışlardır. Hatta 

bunların bazıları birkaç yıl öncesine kadar tanınmamıştır. Bu yüzden, geçmiş makalelerini 

okursak, kanarya kültürü kitaplarından alıntı yapmışlar, İspanyol ve yabancı cinslerin ve onların 

arasında melezlemelerin yapıldığından ilerlersek, Raza Española (Katalonya) kanaryalarının 

kökeninin o olduğunu doğrulayacağız. Timbrado cinsi (Madrid), İspanyol Giboso (Seville), 

Tinerfeño Melado (Tenerife) ve Larguillo (Valencia)’ın karışık olduğunu doğrulayacağız. 

Bu tüzükte yer alan İspanyol Timbrado şarkılarının teknik düzeni, bu tür şarkıların 

desteklenmesinin temelini ve genel olarak teknik özelliklerini, hem turları hem de notaları 

oluşturması gereken seslerin ana nitelikleri açısından, bu turlarla oluşturulması gereken 

şarkının müzikal özelliklerinden dolayı belirtilmektedir. Şarkı kanaryaları, mantıksal olarak, 

şarkılarının güzelliği ile sesin (ton, yoğunluk ve tını) emisyonunda saflık arayan, yüzyıllar 

boyunca, insan tarafından modellenen ve mümkün olduğunca müzikalite (ritim, uyum ve 

melodi), müzikal duyarlılığını ve vahşi kanaryanın sağladığı mükemmel hammaddeyi 

kullanarak yetiştirilen şarkıcılardır. 



   

 13  
 

C.O.M. (Dünya Ornitolojik Konfederasyonu) yarışlarda; Roller (Almanya), Malinois (Belçika) 

ve Timbrado (İspanya)’yu şarkı söyleyen kanaryalar olarak tanır. Bu kanaryaların şarkısı 

arasındaki temel fark, yaydıkları tonda ve yaptıkları turlarda yatmaktadır. Şarkının emisyon 

tonu ile ilgili olarak ayırt edici bir kriter olarak düşünürsek; 

1 - Roller melodisini düşük tonlarda yayar, 

2 - Malinois orta tonlarda yayar, 

3 - İspanyol Timbrado, diğer iki ırka nazaran yüksek tonlardadır. Bu yüzden onun şarkısı aşırı 

yüksek ya da tizdir (başka bir deyişle, bu konuda efsaneleri umursamayan hobici, evinin 

oturma odasında bu şarkıcılardan birine mükemmel bir şekilde sahip olabilir ve şarkılarının 

melodisini huzur içinde tadını çıkarabilir). 

Tarihsel geçmiş ile çok az şey bilinir. Değişik dillerde çevrilmiş ve çoğaltışmış eski 

kitaplar, efsaneleri yaydı. Kanaryayı esarete uyum sağlayan diğer yabani kuşlarla karıştırdı ve 

böylece yerli kanaryaların birkaç hayali ırkı hakkında. Verimli ve kurgusal hayal gücünün 

yazarları, İtalya'da yaban hayatına alışmış olan kanaryalardan kaçan Elba kıyılarına yakın bir 

İspanyol gemisinin enkazının efsanesini yaydılar. Gerçek kanaryanın, benzer renkteki diğer 

Avrupalı kuşlar ile karıştırılmasından doğan romanlar. Şu anda dünya genelinde bulunan tüm 

çeşitlerin, Kanarya Adaları'ndaki küçük vahşi kanaryayı kökeni olarak tanıması, kuşkusuz bizi 

tatmin ve gururla dolduran bu doğru olan kanıt, bir evcil hayvan olarak kanarya tarihinin 400 

yıldan daha uzun bir zaman geçmesine rağmen, ancak çok önceden bazı köyler kuşun şarkısını 

dinlemek için esaret altında tutmuştur. 

CANARIO SILVESTRE ( Vahşi Kanarya) 

 
PRIMEROS CANARIOS DOMÉSTICOS CRIADOS EN ESPAÑA (İspanya’da Üretilen İlk 

Kanaryalar)  

 
CANARIO DEL PAÍS (Ülke Kanaryası) 

     
CANARIO DE CANTO TIMBRADO ESPAÑOL ( İspanyol Timbrado Şarkı Kanaryası) 

Günümüzdeki kanarya türünün kökeni, vahşi kanarya'nın 14. yüzyılın sonu ile 15. 

yüzyılın başları arasında İspanya'ya, özellikle de Kastilya'ya getirildiği zamana kadar uzanıyor. 

Yabani kanaryanın ana çekiciliği şarkısıydı ve bu yönüyle ıslahın evcil üremesinin başından 

itibaren şarkısı esas alınarak yapıldığı varsayılacaktır. 
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BÖLÜM 4 - ŞARKI ÜRETİM MEKANİZMASI 

 

 

        Seslendirme sistemi veya fonator, 

kanaryaların beyinleri ile ötüşleri 

arasındaki arayüzdür. Bu, kanaryalarda 

iki alana bölünmüştür: Soluk borusu, 

hava yolu, akciğerler, bronşlar ve hava 

keselerinden oluşan solunum sistemi ile 

gırtlak, ağız boşluğu, dil, ağız ve 

burundan oluşan ses yolu veya üst 

bölge. 

         Hava yolu birbiriyle neredeyse 

simetrik iki adet yarımdan oluşan 

kıkırdaklı bir yapıya sahip karmaşık bir 

organdır. Bu organ soluk borusunun alt 

kısmında, özellikle de sırasıyla diğer hava 

keseleri ile akciğerlere bağlanmış olan 

infraklaviküler hava kesesi içerisinde 

konumlanmıştır.  

Püskürteç, membranların gerilimi 

de dâhil kendi hareketini kontrol etme 

yetisine sahip özel kaslara sahiptir.Kanaryalar, membranlar üzerindeki bulunan püskürteç 

kaslarını kullanarak akciğerleri ile püskürteç arasındaki mesafede hava basıncını değiştirmek 

suretiyle seslerin yoğunluğunu ve tonunu değiştirebilirler. 
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Püskürtecin her iki tarafı da bağımsız olarak çalışabilmektedir. Çünkü her ikisi de bilgiyi 

beynin aynı kısmından alan hipoglosal sinire bağımsız olarak bağlıdır. Bu türden bir anatomik 

yapının avantajı ise kanaryanın iki bağımsız ses kaynağına sahip olmasına imkân tanıdığı için 

büyük önem taşımaktadır. Bu püskürtecin her iki tarafı da aynı solunum kaslarının ürettiği 

solunum basıncına bağlıdır ve aynı ses yolunu paylaşırlar. Sırta ait püskürteç kasları ses 

üretimini püskürtecin bir tarafından diğer tarafına 

hızlı bir şekilde değiştirerek dudakları kapamak 

suretiyle diğer tarafı susturabilir. Yine benzer bir 

şekilde karına ait püskürteç kasları her bir tarafta 

üretilen seslerin frekanslarını bağımsız olarak 

değiştirebilir. 

         Ötücü kuşlar, kuşlar arasında en karmaşık 

püskürteç kaslarına sahip olanlardır. Bu kaslar 

püskürteç içerisindeki beş çift kastan ve püskürteç 

üzerinde dolaylı olarak hareket eden altıncı bir çift 

kastan oluşur. Genel olarak çok sayıda kas, 

püskürtecin daha çok sayıda farklı sesi çıkarabilmesi 

için püskürteci ayarlamada bir kolaylık sağlar. 

         Belirli frekansların icra edilmesi adına farklı 

ötücü kanarya ırklarındaki lateralizasyonun ötüş üzerindeki etkisi açıktır. Örneğin çok düşük 

frekanslarda ötmek için seçilmiş ve yetiştirilmiş Malinois Waterslager türü buna örnek olarak 

gösterilebilir. Malinois Kanaryası repertuvarının %90’ını sol gırtlağında üretir, bunun 

sonucunda da güçlü bir yanal hakimiyet söz konusudur. Bu türün ötüş türlerinden çoğu 3 

kHz’in altındadır, ancak bunun istisnası olarak sağ tarafta icra edilen bazı heceler 2.5 ila 4.2 

kHz arasında değişir. Malinois türünün 2 kHz’in üstündeki sesleri yaklaşık 40dB seviyesinde 

duyma kabiliyetini azaltan kalıtsal bir kusuru olduğu kanıtlanmıştır. 

 

Ötüş kanaryalarında bunların hecelerinin frekansı çok yüksek olup 5 ila 6 kHz’e kadar 

çıkabilir ve tek heceli olarak üretilen hecelere kıyasla (3 ila 4 kHz aralığında) püskürtecin her 

iki tarafında üretilen sesler 7 kHz’e kadar ulaşabilir. 
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 Püskürtecin her iki tarafından da eş zamanlı seslerin üretildiğini ses görüngesinde 

gözlemlemek mümkündür. 

 Ötücü kuşların püskürteci, ton olarak birbirinden farklı olan ve armonik olarak birbiriyle 

ilişkili olmayan iki notanın çakışması yoluyla uyumsuz sesleri başarıyla icra edebilmek için 

hazırlıklıdır. İki sesli heceler (tüzükteki ortak varyasyonlar) hava akımının püskürtecin her iki 

tarafından da gelmesini gerektirir. Püskürtecin her iki tarafı da eş zamanlı olarak 

çalışmaktayken eş zamanlı iki sesin fonetiğinin olası frekansların ayrışmasında kısıtlamalara 

neden olması mümkündür. 

Ünlüleşmenin sırası ve ötüşün zamanı, doğrudan solunum döngüsü ile ilişkili bir 

durumdur. Göğüs kafesi ve karındaki hava keseleri gibi ekspiratuvar kasları püskürteç ve soluk 

borusu yoluyla akan solunum basıncını arttırır. 

Ötüşün üretildiği esnada küçük nefesler adı verilen soluk almalar söz konusudur, bunlar 

genellikle her bir hecenin icra edilmesinin ardından meydana gelir ancak hece tekrar oranının 

çok yüksek olduğu durumlar bu kuralın istisnasıdır. Ünlüleşme, püskürteç kaslarının 

titreşimleriyle değiştirilen hava akımının salınımı yoluyla solunum döngüsü meydana getirildiği 

esnada gerçekleşir. Kanaryalar bir dakikadan fazla süreyle sürekli bir şekilde ötebilirler, bir 

ötme döngüsü esnasında yüzlerce hece üretebilirler ancak fonasyonun geri kalanındaki 

dinlenme esnasındaki hacimleri yalnızca bir mililitre hacmindedir. Ünlüleşme veya fonasyonda 

kullanılan hava akımını eski durumuna getirmek için her bir heceden sonra küçük nefesler 

alırlar. 

 

Yetişkin kanaryaların ötüşlerinde, belirtildiği üzere, solunum ve püskürteç kasları beyin 

ile koordineli olarak çalışır. İki paralel ses kaynağına sahip olmak, bunlardan her birinin bir 

basınçlı hava valfi olması ve sinirsel kontrol kuşlara soluk borusuna ilişkin püskürteci olmayan 

ya da püskürtecin her iki tarafı bakımından bağımsız kontrole sahip olmayan diğer türlerde 

bulunmayan ayrı bir özgürlük alanı sunar. 
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 Bir ötüşün sahip olduğu frekans 

aralığına bant genişliği denir ve bu 

genişlik hava yolunun her bir kısmının 

farklı bir frekans bandında 

uzmanlaşmasıyla elde edilir. Buna ek 

olarak kanaryalar ve ötücü diğer kuşlar 

ötüşlerinde ek değişimler 

gerçekleştirmek için gaga veya burun 

deliği gibi ses yolunun unsurlarını 

kullanırlar. Ön beyinde ötme ve 

öğrenmede uzmanlaşmış olan bir 

devrenin bulunması ötücü kuşların 

beyinlerini ünlüleşme yapamayan 

kuşlardan ayırır. 

Beyin sapını ve ön beyni entegre eden bu alan hepsi birlikte Ötüş Sistemi olarak anılır 

ki bu sistem hava yolu ve nefes alma kaslarını kontrol ederek ünlüleşmeyi etkiler. Ötüş Sistemi 

iki ana devreden oluşur: Bunlar, Ötüş Motor Devresi (SMP) ve Ön Beyin Devresidir (AFP) ve 

her ikisi de Üst Vokal Devreden (HVC) elde edilmiştir. HVC’nin boyutu kanaryanın öğrenme 

kabiliyetiyle doğrudan ilişkilidir. 

SMP’deki lezyonlar kristalleşen ötüşün performansını etkiler, dolayısıyla da bu 

bakımdan olmazsa olmazdır. Aksine, eğer AFP zarar görürse, kristalleşmiş olan ötüşün icra 

edilmesi bundan etkilenmez ancak bu durum ötüş formasyonu için kritik olan duyusal-motor 

öğrenmeyi önler. Hem SMP hem de AFP devrelerindeki nöronların ötüş faaliyeti esnasında 

aktif oldukları belirlenmiştir. 

 Ötüş Sistemi tüm beyni ve onun alçalan motor sinyallerinden ve ayrıca işitsel ve motor 

geri bildirim bilgilerinden gelen yükselen akıştan oluşan, geniş dağıtım ağına sahip oluşumdur. 

Bu kompleks sistemin başlangıç noktası ve hiyerarşik anlamda en önemli unsuru HVC’dir. 

Buna ek olarak, SMP ve AFP devreleri PN adı verilen HCV tarafından yansıtılan farklı 

nöron popülasyonlarından türetilmiştir. SMP devresi, Güçlü Arcopallium Çekirdeği (bundan 

sonra “RA” olarak anılacaktır) üzerine yansıtılan HVCRA nöronlarından elde edilmiştir. RA ön 

beyine izdüşümleri sayesinde motor bilgiler sunar. 

 Bu örnekte hecesel değişkenliğe sahip bir repertuvar sunulmuştur, tercümelerinden 

birindeki model aşağıdaki sıra ile icra edilir: 
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Basmakalıplığın ve hecesel değişkenliğin yüksek seviyede olduğu bir durum aşağıdaki 

örnekle betimlenmiştir: ABCDE. 

Kristalleşme 

 Kristalleşme duyusal-motor aşamasının sonuna işaret ederken, basmakalıplıkta 

meydana gelen artış ve işitsel geri bildirime dayalı bağımlılıkta bir azalma şeklinde karakterize 

edilir. Öğrenme aşamasının aksine, kristalleşme çok çabuk (genellikle de bir haftadan daha kısa 

bir süre içerisinde) meydana gelebilir. Hipoglossal motor çekirdeğin trakeo-püskürteç 

kısmındaki motor nöronları (XIIts) ile Ventrolateral Medülla’da yer alan hücre sütunundaki 

solunum nöronları Ventral Solunum Grubu (VRG) olarak bilinir. VRG soluk vermeyi kontrol 

eden Retroambigualis çekirdeği (RAm) ile soluk almayı kontrol eden Parambigualis çekirdeğini 

(PAm) ihtiva eder. 

 RA ayrıca orta beyindeki bulunan ve XIIts ile VRG’yi zayıflatan İntercollicular 

Dorsomedial çekirdek (DM) üzerine de yansıtılır. AFP (siyah grafikteki) Alan X olarak bilinen 

bölgeyi zayıflatan diğer bir grup HVC nöronları (HVCx) yoluyla üretilir. 

Kalıplaşmış ve Hecesel Değişkenlik 

 Kalıplaşmış; bir repertuvarın dizilişindeki tekrar derecesidir. Akustik özelliklerinde 

minimum değişikliklere sahip hecelerin tekrarları ile karakterize edilir ve şarkının kristalleşmesi 

yoluyla elde edilir. Bir kanaryanın ötüşünü kristalleştirmesine rağmen kalıplaşmış bir ötüşe 

sahip olması mümkündür, ancak kanarya hecesel değişkenliği repertuvarının yorumlanışını 

daha keyifli bir hâle getirerek takdim eder. 

 

                     

Ötüşün Geliştirilmesi 

  Kanaryalar sesleri yayma yeteneğine doğuştan sahiptir. Bu sesler yemek için, gözetleme, 

tehlike veya korku, dişi için yapılan çağrı vb. gibi içgüdüseldir. Bu sesler yalnızca ihtiyaçları ifade 

etmeyip aynı zamanda daha güçlü veya sık hâle gelerek aciliyet, yoğunluk veya umutsuzluğu 

da belirler. Hayat boyunca yayılan bu sesler, cinsiyet ayrımı olmaksızın gerçek bir iletişim 

sisteminin üyeleri olarak kabul edilir. 
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  Ancak ötüş tipik olarak erkeklere özgüdür ve kanaryanın gelişimi ve büyümesine göre 

yapı değiştirir. Üreme döneminin ardından kanarya bu özelliği kaybeder. Bunun nedeni 

muhtemelen, yeni üreme döneminin başında farklı repertuvar çeşitleri ile bu özelliği yeniden 

kazanmaktır. Bu nedenle tabiatın bu cinsiyetin fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli 

şeyleri sunduğu ifade edilir. Bunlar bölge sınırlarını belirleme, yuva alanının seçimi ve 

korunması, bir eş olması için dişinin dikkatini çekme ve hatta olası bir rakibin bozguna 

uğratılmasıdır. Bu gelişim esnasında kanarya farklı aşamalar kaydeder ve eğitim için en iyi 

zamanı seçebilmek için bu aşamalarının bilinmesi gerekir. Bazı örneklerin ötmek için erken bir 

hamle yaparak az bir ses gücü ile, aceleci fakat dillere düşmüş bir şekilde ötmeye çalıştığını 

görürüz. Çünkü soluk borusu hava keselerini (bazıları buna “ötüş ağzı” da der) etkileyen 

titreşim ve karın şişkinliği belirgin bir şekilde görünür hâle gelir. 

 Bu aşamaya subcanto adı verilen aşamaya tekabül eder ve Darwin bunu bebeklerin 

konuştuğu aşamaya benzetmiştir. Bu erkekleri tanımlayan ve bilindik "gorgoreo"dur. Bu 

dönem yaklaşık üç veya üç buçuk ay sürer ve genellikle fizyolojik değişimin sonunda sona erer. 

Daha sonra bunu ötüşün yapılanmaya başladığı ve biçimlendirilebilir bir hâle geldiği, bu 

nedenle de plastik ötüş adı verilen bir aşama takip eder. Diğer türlerden ve çevresel seslerden 

örnek alınan turlarla yapılan deneyler başlar. Gençler tarafından kullanılan jargonla mukayese 

ederek, bir erkek kanarya olarak bazı şekillerde kendi doğrulama sistemini oluşturur. Bu ötüş 

beş veya altı aya kadar sürer ki bu noktada kanarya artık bir yetişkin olmaya başlar. Bu dönem, 

eğitime başlamak için en iyi zaman olarak kabul edilir. 

 Yetişkin bir kanarya çok daha fazla uyumlu, yüksek tonda ancak keskin bir ötüş icra 

eder. Net bir yayılma, uzun süreli veya değiştirilmiş turlar ve kendi kapasitesine göre daha az 

veya çok bir repertuvar söz konusudur. Bu dönem aynı zamanda kanaryanın kendi bölgesi ve 

yuvalanma alanının sınırlarını belirlediği zamandır. Döngü ilerledikçe ve örnek geliştikçe ötüş 

daha yüksek sesli, daha hızlı hâle gelir ve keskin, aceleci ve uyumlu olmayan yapısı nedeniyle 

hoş olmayan sesleri çıkarmaya, kendisini daha çok maruz bırakır. 

         Bu aynı zamanda gayret anına tekabül eder ki buna "kur ötüşü” de denir. Zira bu ötüş 

genellikle kanat, baş ve bacak hareketleri ile birlikte ortaya konur ve bu bir düğün dansının 

özelliklerini ifade eder. Bu aşamaya gelen örneklerin “geçmiş” ötüşe sahip oldukları ve 

yarışmaya tabi tutulmamaları belirtilir. 

Ötüş Esnasındaki Solunumla İlgili Açıklamalar 

       Ötüşün yayılmasında, solunum fonksiyonunda önemli bir düzenleme gerektirir ki bu 

akciğerlere ilişkin ihtiyaçları giderirken aynı zamanda da fonasyona imkân veren püskürtece 

yeterli miktarda ve oranda hava akışı sağlamalıdır. Kuşların gövdeleri memelilerdeki gibi 

adalesel diyaframla bölünmemiştir. Bunun yerine karaciğer ve karın hava keseceği arasına 

yerleştirilmiş, az sayıda kas lifine sahip ve nefes almada önemli bir rol oynuyor gibi durmayan 

hassas bir doku mevcuttur. Solunum kasları hava keseciklerini göğüs kemiğinin karınsal 

hareketi sayesinde genişletir. Soluk alma kasları bu harekete direnç gösterir ki bu da hava 

keseciklerini bastırır. Ötüş yokken kanaryanın azami soluk verme basıncı yalnızca 0,5 ila 3,0 cm 
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H2O’dur ancak bu miktar ötüş esnasında önemli ölçüde artarak göğüs ön keseciğinde sıklıkla 

10 ila 15 cm H2O’ye ulaşır. Bazı heceler için bu azami 30 cm olarak ölçülmüştür. Ötüşün 

tamamı neredeyse soluk verme esnasında meydana gelir. 

        Soluk alma ve verme kaslarının 

faaliyeti ötüşün ortaya çıkmasıyla 

ilişkilidir. (a) Nefes alma kaslarından 

bazıları ve dört karınsal nefes verme 

kasından bir tanesi. (2004 basım tarihli 

Suthers and Zollinger’ten alınmıştır) 

 

 

     Ötüş esnasında motor solunum modeli püskürtecinki ile koordine hâle getirilmelidir. Bu 

potansiyel anlamda, normal nefes almada görev alan 11’e yakın asli solunum kasının ve 

ilaveten bu özel nefeslerde faaliyeti kaydeden 8 ek kasın devreye girmesi anlamına gelir. 

Bugüne kadar birkaç karınsal soluk verme kası (esasen dış oblik ve transver abdominal kaslar) 

ve iki göğüs nefes alma kasının, skalen ve kostal kasların ötüşü esnasında sadece 

elektromiyogramlar kaydedilmiştir. Geri kalan solunum kaslarının ötüş esnasındaki görevi 

bilinmemektedir. 

 

       Soluk verme ve soluk alma kaslarının elektriksel faaliyeti zamanla örtüşmez. Soluk verme 

kaslarının faaliyeti yanallaştırılmamış görünür. Hava yolunun her iki tarafındaki EMG’nin 

benzer büyüklüğü hangi taraf olduğuna bakılmaksızın ses üretir ve çift taraflı motor kontrolü 

sunar. Soluk verme kasları faaliyetlerini her iki tarafta da aynı şekilde değiştirir ve fonasyon tek 

taraflı olsa bile basınç ile hava akımının belirli hece modellerini üretir. 

  
       Ötüşün hecesel temposuna bağlı olarak, geçici solunum modeli ötüş esnasında önemli 

derecede değişir. Ötücü kuşlar belirtilen iki solunum modelinden birini benimserler. Ses 

üretiminde dışarı verilen hava hacmini geriye getirmek için orta heceli tempolarda neşredilen 

her bir heceden sonra kısa küçük bir nefes alırlar. Hecelerin süresi genellikle tekrarlama oranı 

ile ters orantılıdır. Uzun hecelerde daha fazla hava kullandığından küçük nefesler de uzun 

olmak zorundadır. 

BÖLÜM 5 - İSPANYOL TİMBRADO KANARYASI’NDA ÖTÜŞÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

İspanyol Timbrado ötüşün bu Tüzükte düzenlenmiş olan teknik kavramı kapsamında bu 

tür ötüşün desteklenmesi gerekliliği ve aynı türü diğer çeşitlerden ayıran temel ve genel yön 

yani bu kuşların teknik karakteristiği belirtilmiştir ki bu da hem tur ve notaları oluşturmak 

durumunda olan seslerin temel özellikleri hem de bu turlarla meydana gelecek ötüşün müzikal 

özellikleridir. 

http://4.bp.blogspot.com/_nDKrzPMUejc/SXOSOn3ku8I/AAAAAAAAABk/ivLZJZ1pYRk/s1600-h/Imagen-Repiracion-aves.gif
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 Bu tanım, yetiştirilen farklı “Timbrado” ötüş hatlarına sahip kanaryaları 

değerlendirmeleri amacıyla herhangi bir hakemden kanaryanın kalitesini değerlendirmeleri 

için bir puanlama yapmaları istendiğinde şüphelerini gidermek için başvurabilecekleri bir 

referans noktası olacaktır. 

 "Timbrado Español” ötüş kanaryaları tarafından icra edilen değerler aşağıdaki temel 

özelliklere sahip olmalıdır: 

Genel tonu geniş bir ses perdesi kaydı içermelidir ve bu kanaryanın bugün mevcut 

bulunan diğer ötüş çeşitlerinde olduğu gibi belirli bir tonda uzmanlaşmasına gerek yoktur. 

Yukarıdaki düşüncede ilk kategorideki kanarya bir ötüşün tamamını “suyla ilgili” tonlarda 

yayınlar ya da ciddi genel tonlarda bir ötüşe sahip olanlar olarak ele alınmayacaktır zira 

söylenildiği üzere bunlar diğer çeşit kanaryaların ötüş özellikleridir. 

Kullanılan turların ses yoğunluğu bunları oluşturan sesli ve sessizlerin duyumlarının net 

olmasına imkân tanıyan ve keskinlik derecesine ulaşmayan bir değerde olmalıdır; bu şekilde 

bu değer bu türden ötüşün neşeli müziksel karakterini vurgular. 

Ton için de belirtildiği üzere, kullanılan turun tınısı mevcut olarak tanınan diğer ötüş 

türleriyle aynı olmadığı sürece geniş bir spektruma yayılabilir. 

Ötüşün özellikleri turlarla oluşturulmalı ve esasen şunlara dayanmalıdır: 

Yavaş ritimler bir diksiyonun olabildiğince net olmasına imkân tanır. Bu nedenle bu 

türün ötüşlerin ana turları yavaş ritimli veya orta ritimli olanlar olarak kabul edilecektir. Ancak 

hızlı ritimli turların kapsam dışında bırakılmasına gerek yoktur. Zira bunlar da bu tür ötüşün 

zenginliği ve çeşitliliğine katkıda bulunurlar. Ancak ötüş bu hızlı ritimlere dayanmamalıdır. 

Çünkü resmi olarak kabul görmüş olan diğer bir ötüşün karakteristik uzmanlığı ve özelliğini 

oluşturur. 

Çok çeşitli melodiler ve dolayısıyla bunlar her türlü yayılma ritmine sahip turlardan 

oluşmalıdır. Ancak bu ritimlerde yavaş ve orta-yavaş olanlar baskın olmalıdır. Böylece ritim 

değişikliği net bir şekilde ve tutarsızlık olmadan gerçekleşir. Yukarıdakilerle uyumlu olarak, ilk 

kategorideki kuşlar belirli bir tur türünü, çeşitli bir ötüşün aleyhine monoton bir şekilde 

tekrarlar şekilde ele alınmayacaktır. 

Kısaca; İspanyol Timbrado ötüşü yavaş hızda, iyi bir diksiyona sahip ve çeşitli olmalıdır. 

"İspanyol Timbrado" ötüşü bir ötüş türü olduğundan ve birçok kuş tür tarafından 

benimsenebileceğinden, bu kuşlar bu çeşit kapsamında değerlendirilecektir. Şu kadar ki: 

benimsenen ötüş bu kavramsal tanımda belirtilen özelliklere sahiptir. Turlar Puanlama Formu 

kapsamında ve Tüzüğün ilgili tanımı içerisinde sınıflandırılabilir. Turlara ve ötücü türlerin resmi 

olarak kabul edilmiş olan ötüş özelliklerine dayalı bir ötüş neşredilmez. 
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Fenotip; Timbrado Şarkı Kanaryası renkli veya özel bir şekile sahip değildir. Yetiştirici 

kendi örneklerinin fonetik özelliklerini vahşi kanaryanın evrimine dayanarak uyarlamakta 

özgürdür. Red Factor (kırmızı kanarya) ve tüylerindeki kıvırcıkların varlığı kabul edilmeyecektir. 

Ötüşün Değerlendirilmesindeki Temel Konular 
 
1 - Şarkı Değerlendirmede Önemli Sorular  

Bir kanarya ötmeye başladığında (örneğin ötüşe başladığını düşündüğü an da, uygun 

entonasyonu (sesi çeşitli aşamalarda kullanma) da dikkate alarak, farklı turlar ile 

değişkenlikleri tanımlayarak ve düzgün bir değerlendirmenin ön koşulu olarak) puanlamayı 

yapan hakem tarafından atılacak ilk adım, kanaryanın sesinin özelliklerine ve müzik kalitesine 

göre benimsenen ötüşü analiz etmektir. Bunları tekrar hatırlamak gerekir ise; 

a - Sesin Özellikleri 

-Ton: Esasen İspanyol Timbrado Kanaryası ötüşü daha yüksek bir ton kaydından yayan ve 

kanaryaların tenörü olarak kabul edilir (Malinois bariton, Roller bas olarak). Ancak bu durum 

bu kanaryaların ötüşlerinin keskin olması veya kulağa hoş gelmemesi anlamına gelmeyip ve 

hatta tam tersidir. Kendisinin rakipsiz müzikal yeteneklerini en güzel ve karmaşık vokal 

değişimler vasıtasıyla ortaya koyabilmesi için, Timbrado’nun ton kaydı ne kadar geniş olursa o 

kadar iyidir. Tonda, ötüşün melodik çizgisini gerek aşırıya kaçarak (keskinlik) gerekse hükmen 

(aşırı zayıf ton) kesintiye uğratacak seslere mahal verebilecek keskin değişiklikler olmamalıdır.  

-Yoğunluk: Ötüşün yoğunluğu her daim yeterli olmalıdır. Kanarya sesinin kuvveti veya gücü ile 

oynamalıdır. Çünkü bu durum ötüşü süsleyen bir dizi müzikal nüans yaratır. Turların veya 

ötüşlerin yayılımından çok yüksek bir yoğunluk derecesiyle kaçınılmalıdır. Bu yayılım keskin ve 

düşük seviyede bir yoğunluğa sahip olmalıdır. 

-Tını (Sesin Rengi): Tını sesi kişiselleştiren özellik olduğunu ve vericisini belirlememize olanak 

tanıdığını biliyoruz. Her kanaryanın ötüşünde karşımıza geçişler ve esasen üç türlü tını veya ses 

gürlüğü çıkar: Metalik, derin ve su gibi. Ötüş kanaryaları türünde sahip oldukları ton kaydı ile 

net bir ilişki olan bir tür uzmanlaşma görürüz. 

CİNS SESİN ÇIKIŞI BASKIN TINI 

TIMBRADO YÜKSEK METALİK 

MALINOIS ORTA SULU 

ROLLER DÜŞÜK DERİN 

 

          Gördüğümüz üzere İspanyol Timbrado Kanaryasının ses tınısı tanım olarak parlak ve 

metaliktir. Bununla birlikte bu kanaryanın ötüşünün bazı kısımlarında tını, derinlik ve gürlüğe 

de rastlarız. Çeşitlilik ve zıtlıklar ne kadar artarsa kanaryanın ötüşü de o derece çekici hâle gelir. 
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b - Şarkının Özellikleri 

-Ritim: İspanyol Timbrado ötüşünün ritmi ne kadar yavaş olursa o kadar iyi demektir.  

-Melodi: Müzikal anlamda birbirine bağlı olan seslerin birbirini takip etmesidir, zengin ve çeşitli 

olmalıdır. 

-Uyum: Uyum puanlama formunda yer alan bir kavram olduğu için bu hususu daha sonra ele 

alacağız. 

2 - Cevaplanması Gereken Üç Soru 
 
 Kanaryaların ötüşleri esnasında kullandığı üç adet turun analizi ve değerlendirmesine 

başlarken şu üç soruya cevap vermemiz gerekir:  

Kanarya turu nedir?  

Bunu nasıl icra eder?  

Bunu ne zaman icra eder? 

3 - Turların Geçirdiği Değişim 

 
a) Turun Tanımı: İlk soruyu cevaplandıralım 
 
1) Fonetik metnin analizi (ünlü ve ünsüzler) bizim kanaryamızın ötüşünde hangi farklı 

varyasyonu kullandığını belirlemeyi ifade eder. Bu görev kapsamında turları sizin fonetik 

metninizin (sınırlandırılmış veya sınırlandırılmamış) yapılandırılmasına göre sınıflandıracağız. 

Sınırlı fonetik metnin turlarındaki bu tespit bunları yapılandıran ünsüz harfler ile tipik ünlüler 

vasıtasıyla yapılacaktır. 

2) Yayılma oranı incelemesi (sürekli, yarı sürekli ve süreksiz) bakımından, aynı ünsüzler ve 

ünlüleri paylaşan turlar olduğundan, bunlar sadece yayılma oranına göre ayırt edilebilir. Bu 

yönden şu hususlar göz önünde bulundurulacaktır: 

-Sürekli ritimlerin zamanlamaları: Devamlılık hissiyatında bir bozulma olmadan meydana 

gelmiş hissi yaratan seslerdir. Kulak, kanaryanın ürettiği farklı heceleri duyusal istikrar adı 

verilen olgu vasıtasıyla (beynimiz aynı sürekli sesi duymaya devam ettiğimizi düşünür) fark 

etme yetisine sahip değildir. 

-Yarı sürekli ritim turları: Bu turlarda kulaklarımız bunlardan her biri birine çok yakın şekilde 

yayılmasına rağmen turları meydana getiren hecelerin hepsini tek tek zaten ayırt 

edebilmektedir. 

-Süreksiz ritmin püf noktaları: Turun farklı heceleri veya kelimeleri arasındaki ayrım daha da 

belirgindir (bir tur veya varyasyon meydana getiren ve iç içe geçmiş iki veya daha fazla hecenin 

oluşturduğu farklı seslere kelime adı veririz). 
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Bu sınıflandırma çok katı bir şekilde ele alınmamalıdır. Çünkü aynı türden turlar farklı 

ritimlerle de meydana getirilebilir. Örneğin, istisnaların da bu kuralı teyit ettiği üzere, Cloqueos 

ve Floreoslar, yarı sürekli bir ritim veya süreksiz bir ritimle yayılabilir. 

b)Tur Analizi: 2. ve 3. Soruları Cevaplayınız 
 
1) Diksiyonun Saflığı: 

 
-Zayıf: Tura karışan ünsüz harfler zar zor ayırt edilir. 

-Düzenli: Ünsüz harflerin sesleri ünlüler üzerinde daha baskındır. 

-İyi: Telaffuzdaki ünsüz ve ünlüler arasında denge vardır. 

-Çok iyi: Ünsüz harfler net bir şekilde algılanmaktadır ancak sesi daha yumuşak ve daha hoş 

bir hâle getirerek ünlüler galip gelmektedir. 

2) Yayılma Şekli: 

 Tonda dikkat edilmesi gereken: Düz veya değiştirilmiş (yükselen, alçalan veya dalgalı). 

Değiştirilmiş şekilde aktarılan turlar daha değerli olarak kabul edilecektir ve belirtilen şu liyakat 

sıralamasına sahip olacaktır:  

a) Dalgalı değişim,  

b) Alçalan değişim, 

c) Yükselen değişim. 

-Yoğunlukta dikkat edilmesi gereken: Müzikal nüanslar veya yoğunluk değişimini ifade eder, 

örneğin burgu yapan sesin yoğunluğu ile oynama kabiliyetinden meydana gelir. Örneğin, 

kreşendo, alçalan, forte, fortissimo, piano, pianissimo ve benzerinde. 

-Ritimde dikkat edilmesi gereken: Kuşun, turun müziksel ritmini değiştirme yeteneğidir 

(Örneğin: Yayılma oranını azaltma veya çoğaltma). 

-Turun fonetik karmaşıklığı: İçinde bulunan ünsüzler ve ünlülere dikkat çeken. 

-Tur süresi: Turun süresi çok kısa veya çok uzun olamaz. 

3) Güzellik: İçsel Müzikalite (turun kendisinin) ve Dıştan Gelen Müzikalite (kanaryanın 

ötüşünde veya melodisindeki). 

Tüm puanların farklı turlara veya geçişlere tekabül etmesi nedeniyle bu miktarın üçe 

veya daha fazlasına katlanmasına neden olur. Bu da teknik uygulama olarak muhakeme 

esnasında aşağıdaki detayları göz önünde almamıza neden olur: 

1) Aynı tür turlar için birden çok şekilde icra edilmesi söz konusu ise, puanlama olabildiğince 

mesafeli ve objektif şekilde, bunların ortalama özellikleri dikkate alınarak yapılacaktır. Diğer 
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vasat ve kusurlu olanların yanı sıra oldukça değerli turların da olması nedeniyle cömertliğe 

kapılmamamız ya da tam tersi, kusurlu olanları düşünerek çok haşin olmamamız gerekir.  

2) Sadece kabul edilebilir veya yeterli özelliklere sahip olan turlar puanlanacaktır. Kusurlu 

olanlar (cezalandırılması için herhangi bir neden teşkil etmediklerinde) dikkate 

alınmayacaklardır. Şu kadar ki, kuş tarafından icra edilen diğer varyasyonların ve deneme 

formunun aynı bölümünde belirtilenlerin puanlarının belirlenmesi durumları istisnadır. 

3) Farklı turların puanlama ölçeği üç adıma ayrılmıştır: 

a) Puanlama ölçeğinin birinci üçte birlik kısmı düzenli, yeterli veya kabul edilebilir olarak kabul 

edilen turlara ayrılmıştır. 

b) Puanlama ölçeğinin ikinci üçte birlik kısmı iyi olarak kabul edilen turlara ayrılmıştır. 

c) Puanlama ölçeğinin üçüncü üçte birlik kısmı çok iyi, mükemmel veya üst düzey olarak kabul 

edilen turlara ayrılmıştır. 

4) Diksiyonun saflığı ve turun yayılma şekli aşamayı veya üçüncü puanı belirler. 

5) Burgunun güzelliği veya müzikalitesi son puanı belirleyip netleştirmemizde bize yardımcı 

olur. 
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BÖLÜM 6-  CANTO TIMBRADO ESPAÑOL STANDARDI 
 

C1-1 - Takımlar: 4 kuştan oluşur. Numaralandırma organizasyon komitesinin belirlediği şekilde 

olacak ve bu numaralandırmaya azalan bir sıra ile yerleştirilmiş olan A, B, C ve D harfleri eşlik 

edecektir. Uyum hakemin takdir yetkisine bağlı olmak üzere 4 puana kadar verilir. 

C1-2 - Seriler: 2 kuştan oluşur. Bunlar birlikte muhakeme edilir ve birincilik ödülünün alınması 

için en az 180 puana, ikincilik ödülü için 178 puana ve üçüncülük ödülü için 176 puana 

ulaşmaları gerekir. Hakemin takdir yetkisine göre iki puanlık bir uyum puanı verilir. 

C1-4 - Tekliler: Aynı yetiştiriciye ait olmak şartıyla; 1, 2 veya 3 kuştan oluşur. Bunlar sayısal 

değer olarak, en iyiden en az iyiye doğru azalan bir sıra ile dizilir. 
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1 - POZİTİF TURLAR 
 
1-1- Timbres 
 Timbres, sürekli ritim ve metalik ses rengindeki turlardır. Sessiz harf "R" ile sesli harf 

"İ"dan oluşur (örnek: ririririririri ...). Pozitif Değer: Maksimum 9 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE 

SESSİZ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

TİMBRES SÜREKLİ METALİK SINIRLI SESSİZ R 

SESLİ İ 

RİRİRİRİRİRİRİRİ EN FAZLA 

9 PUAN 

 
1-2- Variaciones Rodadas 
 Variaciones Rodadas, sürekli ritim ve derin ses rengi ile sınırlı fonetik metinlerdir. 

İçerisinde sessiz harf "R" ve sesli harfler "E", "O" ve "U" bulunur (örnek: rororororo ...; 

rururururururu ....). Bu turlarda hecelerin yayılma oranı süreksiz ritim tınılarındakinden daha 

büyüktür, bu nedenle de devamlılık hissi ve yuvarlanmış sesler daha muntazam bir şekilde icra 

edilir. Timbrado’nun ötüşündeki bu tür turların süresi ve varlığı ihtiyatlı olmalıdır. Çünkü derin 

ve yuvarlanmış seslerin icra şekli, bu Tüzüğün ilgili bölümündeki hükümler gereğince bir 

diskalifiye nedeni teşkil edebilir. Pozitif Değer: Maksimum 18 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE 

SESSİZ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

VARIACIONES 

RODADAS 

SÜREKLİ DERİN SINIRLI SESSİZ R,  

SESLİ E, O, U 

RORORORO.. 

RURURURU.. 

EN 

FAZLA 18 

PUAN 

 
1-3- Timbre de Agua 
 Timbre de Agua yarı sürekli bir turdur ve ses rengi su tonlarındadır. Sınırlı fonetik metin, 

ünsüz harfler "B" veya "G” sessiz harf "L" veya sessiz harf "W" ile sesli harf "İ"ye eklenmiştir 

(örnek : blibliblibli ...). Yarı sürekli bir yayılma oranına sahip olmasına rağmen uygun tempo, 

turun tipik olan sessiz ve sesli harflerini net bir şekilde algılamamıza imkân veren tempo 

olacaktır. Aksi hâlde diksiyon bulanık hâle gelir ve suyu andıran titreşimlilik kaybolur. Bu suyu 

andıran ses, tura kendi kimliğini kazandıran ve özel bir tını olarak onun karakterini haklı kılan 

unsurdur. Pozitif Değer: Maksimum 9 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE 

SESSİZ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

TİMBRES DE AGUA  YARI 

SÜREKLİ 

SULU SINIRLI SESSİZ B, G, 

L, W 

SESLİ İ 

(KISA) 

BLİBLİBLİBLİ... 

GLİGLİGLİGLİ... 

EN FAZLA 

9 PUAN 

 

1-4-Cascabel 

              Cascabel, yarı sürekli bir ritim ve ses rengi metaliktir. Ayrıca sessiz harfler "L" ve "N" ile 

sesli harf "İ"den oluşan bir sınırlı fonetik metindir (örnek: linlinlinlin ...). Timbre de Agua gibi, 

bu da özel bir ses rengi vardır. Ancak Cascabel’de bir tur olarak kendi kimliğini veren sesin rengi 

metalik ve yayılımı yüksek seslidir. Ses renginin şekli bu varyasyonu meydana getirir ki bunun 

adını tam olarak çıngıraklı yılan sesini hatırlarız. Çan şeklindeki özel sesi veren sondaki ünsüz 

harf “N”dir. Pozitif Değer: Maksimum 9 Puan 
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TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

CASCABEL YARI SÜREKLİ METALİK SINIRLI SESSİZ L VE 

N 

SESLİ İ 

LİNLİNLİN... EN FAZLA 9 

PUAN 

 
1-5- Floreos 
 Floreos, yarı sürekli, tını ve yüksek ritimli burgudur. Esasen metalik veya derin ses 

renginde ve sınırsız fonetik metindir. Yani Floreos’ta tüm sessiz ve sesli harfler yer alabilir. 

Floreos konsepti bir ölçüde geriye kalan kısımdır. Çünkü bunu Tüzüğün geri kalan başlıkları 

altında sistematik bir yeri olmayan tüm varyasyonlar olarak sınıflandırabiliriz. Burada aynı 

zamanda hâli hazırda tüzükte ve puanlama formunda kendi yerleri bulunan turlar da vardır. 

Ancak ilk Ötüş Tüzüğündeki sınırlandırmalar nedeniyle bunlar yer almamıştır. Herhangi bir 

abartı olmadan İspanyol Timbrado Şarkı Kanaryası’nın yayabileceği floreos yelpazesi sınırsızdır. 

Pozitif Değer: Maksimum 27 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

FLOREOS YARI SÜREKLİ METALİK 

VEYA DERİN 

SINIRSIZ HER SESLİ 

VE HER 

SESSİZ HARF 

LU LU LU...  

Tİ Tİ Tİ ...  

TUİ TUİ 

TUİ... 

EN FAZLA 27 

PUAN 

 
1-6- Floreos Lentos 
 Bir önceki için gösterilen konsept (Floreos) aslında bu başlığa da hizmet eder. Çünkü 

ikisi arasında bulunan tek fark, en temel hâli ile yayılma oranıdır. Floreos Lentoslar süreksiz 

olmak zorundadır. Floreos Lentoslar en güzel olanlarıdır ve kanaryamızın ötüşünün müzikal 

kısmıdır. Değerini tanımlamak gerekirse İspanyol Timbrado Şarkı Kanaryası’nın en değerli 

varyasyonudur. Pozitif Değer: Maksimum 27 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE 

SESSİZ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

FLOREOS 

LENTOS 

SÜREKSİZ METALİK  

VEYA DERİN 

SINIRSIZ HER SESLİ 

VE HER 

SESSİZ HARF 

TUİİ TUİİ 

TUİİ  

TUİO TUİO 

FLİORİO 

FLİORİO 

TAA TAA 

TAA DOOİLİ 

DOOİLİ 

CUELİ CUELİ  

VS. 

EN FAZLA 27 

PUAN 

 
1-7- Campana 
 Campana, bir süreksiz ritim burgusunda ve metalik ses rengindedir (çan enstrümanının 

sesi). Fonetik metin görece "N", "NK" veya "NG"deki bitiş ile sınırlıdır. En sondaki ünsüz olan 

"N” harfi bu tura genişletilmiş sesi veren unsurdur. Bitişi "NG" yerine "NK” ile gerçekleştirmeyi 

daha uygun buluyoruz. Çünkü Campana (özel ses özelliği nedeniyle) kanaryamızın ötüşündeki 

turlardan biridir. Genizden okunmasına dayandırılması daha olasıdır ki bunlar sessiz harf "G” 

oldukça da artar. Pozitif Değer: Maksimum 9 Puan 
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TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE SESSİZ ÖRNEK PUANLAR 

CAMPANA SÜREKSİZ METALİK SINIRLI BU ÇAN SESINE 

BAĞLIDIR. SONU N, 

NK VEYA NG 

OLMALIDIR.  

TAN TAN 

TAN  

TLAN TLAN  

TLONK 

TLONK 

TONK TONK  

TANG TANG 

EN FAZLA 9 

PUAN 

 
1-8- Cloqueos 
 Cloqueos, hem süreksiz hem de yarı sürekli ritimler ile yayılabilen turlardır. Süreksiz 

ritimler tavuğun karakteristik sesine (gıdaklama) en yakından benzeyen ritimlerdir ki ismi de 

bundan alıntıdır. Bu nedenle süreksiz olarak icra edildiğinde en övgüye değer olanıdır. Bunlar 

derin ses rengine ve ayrıca sessiz harfler "C", "L" ve "K” ile sesli harfler "O" ve "U” müdahalesi 

ile kısıtlanmış olan bir fonetik metne sahiptir (örneğin: klo klo klo; klok klok klok ... ).  Pozitif 

Değer: Maksimum 18 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ  

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE 

SESSİZ HAR 

ÖRNEK PUANLAR 

CLOQUEOS YARI SÜREKLİ 

VE SÜREKSİZ 

DERİN SINIRLI SESSİZ C, L, 

K 

 

SESLİ O 

CLO CLO 

CLO 

CLOK 

CLOK.. 

CLU CLU .. 

CLUK CLUK 

EN FAZLA 18 

PUAN 

 
1-9- Castañuelas 

Castañuelas, yarı sürekli ritim ve derin ses rengi  ile "C", "L", ve "K” sessizleri olan, asla 

"CH” olmayan ve sesli harf "A" bulunan bir sınırlı fonetik metnin karışımıdır (örnek: clakclakclak 

...). Bu varyasyonun yapısı Cloqueos ile kesişir. Ancak Castañuelas yarı sürekli bir ritim ve 

tempo ile yayılır. Genellikle Cloqueos’den daha hızlıdır ve fonetik metinlerindeki ünlü harf "A", 

" O “ veya " U " nun yerini alır. Bazı müzik enstrümanlarındaki ile kendi seslerindeki benzerlik 

nedeniyle bunların adını alan diğer karışımlarda olduğu gibi, Castañuelas sesleri tipik ve 

geleneksel İspanyol folklor enstrümanını kastenyeti (küçük tahta el çalgısı) hatırlatmalıdır. 

Pozitif Değer: Maksimum 9 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

CASTAÑUELAS  YARI SÜREKLİ DERİN  SINIRLI SESSİZ C, L, 

K 

SESLİ A 

CLACLACLA... 

CLAKCLAK 

EN FAZLA 9 

PUAN 

 
1-10- Las Variaciones Conjuntas 
 Variaciones Conjuntas, İspanyol Timbrado Ötüş Kanaryası’nın repertuvarında 

tanımlanmış olan herhangi iki veya daha fazla turun eş zamanlı olarak algılanmasıdır. Bu ortak 

varyasyonlar bunu oluşturan tüm turlarda puanlanmalı ve hakemin takdir yetkisi ile farklı 

bölümlerde fazla değer biçmesine neden olmamalıdır. Pozitif Değer: Maksimum 27 Puan 
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1-11-  Agua Lenta 
Agua Lenta, süreksiz ritim ve ses rengi sulu olan bir burgudur. Fonetik metni sessiz 

harfler "B", "G", "L" ve "W” ve ayrıca sonunda muhtemel bir "D” ile sesli harfler "A", "I", "O" 

ve "U" nun bulunması ile sınırlanmıştır. Muhtemel en iyi örnek yarı dolu bir kovaya damlayan 

su sesidir. Eğer tüm turlarda iyi bir diksiyon gerekirse, suya benzer ses rengi varyasyonları söz 

konusu olduğunda bu gereklilik en yüksek ifade seviyesine ulaşır. Bunun nedeni bu tür turlarla 

karışan sessiz harflerin net ve saf bir şekilde yayılmamasıdır. Bulanık veya net olmayan bir ses, 

bu ötüşün güzelliğinin ve müzikalitesinin büyük kısmını kaybetmesine neden olur. Pozitif 

Değer: Maksimum 18 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

ÖRNEK PUAN 

AGUA 

LENTA 

SÜREKSİZ SULU SINIRLI SESSİZ B, G, 

L, W, EN 

SONDA D 

SESLİ A, I, O, 

U 

BLOB BLOB  

BLOU BLOU  

BLOUİ 

BLOUİ 

GLUB GLUB 

EN FAZLA 18 

PUAN 

 
1-12- Agua Semiligada 

 Agua Semiligada, yarı sürekli ve ses rengi sulu olan bir burgudur. Fonetik metni sessiz 

harfler "B", "G", "L" ve "W” ve ayrıca sonunda muhtemel bir "D” ile sesli harfler "A", "O” ve 

"U” bulunmaması ile sınırlanmıştır. Agua Lenta ile olan tek farkı yayılma oranıdır. Burada ünlü 

harf "İ"nin bulunduğunu kabul ederiz. Çünkü Agua Lenta’nın yarı sürekli yayılma oranını göz 

önüne aldığımızda karşımızda bir Timbre Agua buluruz. Pozitif Değer: Maksimum 9 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ 

VE SESLİ 

ÖRNEK PUANLAR 

AGUA 

SEMİLİGADA 

YARI 

SÜREKLİ 

SULU SINIRLI SESSIZ B, 

G, L, W, D 

ILE 

BITEN  

SESLI A, 

O & U 

BLABLABLABLA.,.  

BLOBLOBLOBLO.. 

BLUBLUBLUBLU... 

EN 

FAZLA 9 

PUAN 

 

2 - NEGATİF TURLAR 

2-1- Rascadas 
 Rascadas genellikle sürekli ritim turlarda ve belirli tip floreoslarda, ünsüz "R"nin ünlü 

üzerindeki aşırı baskınlığının bir sonucu olarak meydana gelen ve sonucunda da kulaklarımız 

için bir hayli kötü bir sesin ortaya çıktığı bir kusurdur. Negatif turların geri kalanında olduğu 

gibi ceza kusurun ciddilik derecesini ve kanaryanın ötüşünün geri kalan kısmını ne şekilde 

etkilediği dikkate alınarak verilecektir. Negatif Değer: Maksimum 3 puan 

2-2-Estridencias 
 Estridencias, bir tur sesinin ton veya yoğunluğundaki aniden veya anlık yükselişten 
oluşan bir kusurdur. Ötüşün melodik hattını kesen yüksek bir ses çıkarır. Negatif Değer: 
Maksimum 3 puan 
 
2-3-Nasalidad 

 Nasalidad, solunum problemleri olan bir kişinin konuşurken çıkarılan seslere benzer 
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mükemmel olmayan seslerin meydana getirilmesinden oluşan bir kusurdur. Bu nedenle 

genizden okunma sınıfına dâhildir. Bunlar genellikle turda yer alan ünlü harflerin zayıf bir 

diksiyonu sonucunda ya da belirli sessiz harflerin ("G” gibi) varlığı nedeniyle oluşur ki bunların 

gürlüğü nedeniyle bu kusura suç isnad etmeye dair daha büyük bir eğilim vardır. Bunlar ayrıca 

kuştaki solunum problemleri nedeniyle de ortaya çıkabilir. Negatif Değer: Maksimum 3 puan 

NOT: NEGATİF PUANLI KUŞLARIN HİÇBİRİ 90 PUANA ULAŞAMAZ. 

Sistematik olarak bu puanların uygulanması şu şekilde gerçekleşecektir: 

TUR ELVERİŞSİZ YETERLİ İYİ ÇOK İYİ 

9 Puan VASAT 1 ile 3 puan 4 ile 6 puan 7 ile 9 puan 

18 Puan VASAT 1 ile 6 puan 7 ile 12 puan 13 ile 18 puan 

27 Puan VASAT 1 ile 9 puan 10 ile 18 puan 19 ile 27 puan 
 

 3 - DİĞER KAVRAMLAR 

  a - İntiba 

 Bu bölümün uygulanması bakımından, aynı matematiksel uygulama sistemi ile devam 

edeceğiz. Çünkü subjektif izlenimin tüm geri dönüş puanlarında yansıltıldığını düşünüyoruz. Bu 

başlığın da geri dönüşünüzdeki negatif puanlardan yoksun anılan kuşlar için yardımcı bir ek 

olması nedeniyle, bunların uygulanmasına ilişkin kurallar aşağıdaki gibidir: 

1. Her ikisi de dâhil olmak üzere, 72 ila 80 arası pozitif puan alan kuşlara bir puan verilecektir.  
2. Her ikisi de dâhil olmak üzere, 81 ila 89 arası pozitif puan alan kuşlara iki puan verilecektir. 
3. 90 ve daha fazla pozitif puan alan kuşlara üç puan verilecektir. 
4. 70 puanın altında olması durumunda bir İspanyol Timbrado’nun ötüşü yetersiz olarak 
kabul edilir. 
5. Bir kuşun negatif puanlar sunması halinde bunlar doğrudan pozitif kısımdan düşülür. 
 
b - Armoni (Uyum)   

 Armoni denilince eş zamanlı olarak yayılan farklı sesleri bir araya getirme sanatı 

anlaşılır. Bu durumda konu takımı oluşturan dört kanaryanın ötüşleri arasındaki birliktelik ve 

eş zamanlılığı değerlendirmektir. Bir noktada bu dördünün aynı anda ötüş icra ettikleri ve 

ötüşlerinin müziksel açıdan birbiriyle uyumlu olup olmadığı değerlendirilecektir ki bu da 

armoninin olup olmadığının değerlendirilmesi demektir.  

 Takımı oluşturan kuşlar tarafından bu şarkıyla elde edilen armoninin derecesine bağlı 

olarak bu husus 1 ile 4 pozitif puan arasında puanlanacaktır. İkiliyi oluşturan örnekler 

tarafından bu şarkıyla elde edilen armoninin derecesine bağlı olarak bu husus 1 ile 2 pozitif 

puan arasında puanlanacaktır. Bu puan takımın her bir bileşeninin bireysel özelliği ile herhangi 

doğrudan bir ilişkisi yoktur. Çünkü örneğin, değerlendirilen bu olduğu için bu dört kanaryanın 

4 puanlık maksimum bir armoni yakaladığı ve ancak bireysel özellikleri bakımından vasat 
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oldukları düşünülebilir. Dört kanarya tarafından icra edilen ötüşün birliktelik ve eş zamanlılığı 

işte bu kısımdadır. 

4-DİSKALİFİYE NEDENLERİ 
 

a - Hileli unsurlardan doğan diskalifiye nedenleri  (C.J./F.O.C.D.E. Tüzüğünün 16 F bölümü)  

-Kanaryaların halkasının olmaması (Buradan F.O.C.D.E. kapsamındaki mevzuata ilişkin halka 

anlaşılır). 

-Hayvanın bacaklarına ona zarar vermeden çıkarılabilecek türde, mevzuatta düzenlenmemiş 

olan bir halka takılması. 

-Yetiştiricinin kimliğinin belirlenmesine izin veren işaretler bulunması. 

-Birden fazla halka taşıması. 

b - Ötüş Tüzüğünden doğan diskalifiye nedenleri 
  

Bunlar, F.O.C.D.E. (Hakem Okulu Tüzüğündeki madde 16.f) kapsamında yer alan genel 

hükümlere ek olarak diskalifiye nedenleri olacaktır. Kuşun fenotipindeki herhangi bir karakter, 

hakemin bunun diğer bir ırk veya çeşitle çakışmanın ürünü olduğu fikrine kapılmasına neden 

olur. Diğer bir ırk veya çeşitle çakışmaya kılavuzluk eden işaretler dikkate alınır. 

1-Fenotip kıvırcık tüylerde, kıvırcık duruş kanaryaları ile muhtemel bir çakışma. 

2-Red Factor’ın (kırmızı kanarya) söz konusu olması. 

3-Ötüşün oluşturulması veya yayılmasında, diğer ötücü kanarya ırklarında tipik olarak görülen 

bariz bir karakteristik özelliği varlığı. 

4-Teknik Komisyon Genel Kurulu tarafından karar verilebilecek diğer herhangi bir işaret. 

5 - UZATMA KURALLARI 

Teklilerde 
1) Olumsuz turların dikkat edilerek 
2) 9 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (27) 
3) 6 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (18) 
4) 3 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (9) 
5) Hakemin gözlemlerine veya açıklamaları dikkate alınarak 
6) Beraberliğin devam etmesi durumunda, hakemin takdirine bağlı olarak. 
 
Takımlarda 
1) Olumsuz puanların toplamına dikkat edilerek 
2) Uyum noktalarına dikkat edilerek 
3) 9 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (27) 
4) 6 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (18) 
5) 3 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (9) 
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6) Hakemin gözlemlerine veya açıklamalarına dikkate alınarak 
7) Beraberliğin devam etmesi durumunda, hakemin takdirine bağlı olarak. 
 
Serilerde 
1) Olumsuz puanların toplamına dikkat edilerek 
2) Uyum noktalarına dikkat edilerek 
3) 9 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (27) 
4) 6 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (18) 
5) 3 puanlık turların toplamı dikkate alınarak (9) 
6) Hakemin gözlemlerine veya açıklamalarına dikkate alınarak 
7) Beraberliğin devam etmesi durumunda, hakemin takdirine bağlı olarak. 

KATEGORİLER 
  
 Bir İspanyol Timbrado Ötüm kanaryasının elde edebileceği maksimum puan 100 pozitif 

puan olarak belirlenmiştir ve bu aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır: 

 
 
 
  
  
 
  
 
 70 puanın altında olması durumunda gözlemler bölümünde bunun karşılığı yetersiz 

özellik olarak kaydedilecektir. Değerlendirmeyi yapabilmesi ve geri dönüşte doğrudan karşılık 

gelen sütun içerisinde farklı turların puanlamasını yapabilmesi ya da ilgili formdaki kutucuğa 

yetersiz kelimesini yazabilmesi için hakemin takdirine bırakılır. 

 
BÖLÜM 7 - CANTO TIMBRADO ESPAÑOL FLOREADO STANDARDI 

 
C1-5 - Takımlar: 4 kuştan oluşur. Numaralandırma organizasyon komitesinin belirlediği şekilde 

olacak ve bu numaralandırmaya azalan bir sıra ile yerleştirilmiş olan A, B, C ve D harfleri eşlik 

edecektir. Uyum puanı hakemin takdir yetkisine bağlı olmak üzere 4 puana kadar verilebilir. 

C1-6 - Seriler: 2 kuştan oluşur. Bunlar birlikte muhakeme edilir ve birincilik ödülünün alınması 

için en az 180 puana, ikincilik ödülü için 178 puana ve üçüncülük ödülü için 176 puana 

ulaşmaları gerekir. Hakemin takdir yetkisine göre iki puana kadar bir uyum puanı verilecektir. 

C1-8 - Tekliler: Aynı yetiştiriciye ait olmak şartıyla; 1, 2 veya 3 kuştan oluşur. Bunlar sayısal 

değer olarak, en iyiden en az iyiye doğru azalan bir sıra ile dizilir. 

 

KATEGORİLER 

1 90-100 ARASI 

2 82-89 ARASI 

3 70-81 ARASI 

YETERSİZ 69 VE ALTI 
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Bu yeni sınıf için, aşağıdaki önemli ilkelere dayanılarak yeni bir form geliştirilmiştir:  

 

1 - İspanyol Timbrado Floreado, İspanyol Timbrado Ötüş kanaryası kapsamı içerisinde bir tür 

olduğundan, yeni puanlama formu mevcut İspanyol Timbrado Kanaryası puan formu ile ve 

dolayısıyla bu form içerisindeki notalarla büyük benzerlik göstermektedir. 

2 - İspanyol Timbrado Floreado için süreksiz pozitif notalar baskın olmalıdır, böylelikle mevcut 

puanlama formu 2 sürekli pozitif notalar olarak bilinen Timbresler ve Variaciones Rodadas 

notaları, İspanyol Timbrado Floreado puanlama formunda negatif tur olarak değerlendirilir. 

3 - Süreksiz pozitif notalar bakımından: Yeni puanlama formunda Floreos Lentos, Variciones 

Conjuntas ve Cloqueos değerleri arttırılmıştır. Floreos Lentos ve Variciones Conjuntas 27’den 

30 puana, Cloqueos 18’den 21 puana yükseltilmiştir. 

4 - Daha Fazla yarı sürekli sahip pozitif notalar bakımından: Timbre de Agua veya Blibleo, 

Castañuela, Cascabel değerleri yeni puanlama formunda düşürülmüştür. Timbre de Agua veya 

Blibleo ve Castañuela 9’dan 3 puana, Cascabel ise 9’dan 6 puana indirilmiştir. 
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5 - Sulu notalar bakımından ise, ritmi nedeniyle ve yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 

Waterslagers veya Malinois’e olan yaklaşımı önlemek için puan da düşürülmüştür. Agua Lenta 

18’den 9 puana ve Agua Semiligada ise 9’dan 6 puana indirilmiştir. 

6 - CH ile icra edilen turlar negatif nota olarak belirlenmiştir zira bu ötüşün keskinliğini azaltır. 

7 - Son olarak, pozitif notalar puanlama formunda bunların icra edilme oranlarına göre en 

yüksek süreksizlikten en düşük süreksizliğe ve ayrıca en yüksek değerden en düşük değere 

doğru sıraya konulmuştur. 

Puanların Uygulanması 
 
Tüm puanların farklı turlara veya geçişlere tekabül etmesi nedeniyle bu miktarın üçe 

veya daha fazlasına katlanmasına neden olur. Bu da teknik uygulama olarak puanlama 

esnasında aşağıdaki detayları göz önünde almamıza neden olur: 

1) Aynı tür turlar için birden çok şekilde icra edilmesi söz konusu ise, puanlama olabildiğince 

mesafeli ve objektif şekilde, bunların ortalama özellikleri dikkate alınarak yapılacaktır. Diğer 

vasat ve kusurlu olanların yanı sıra oldukça değerli turların de olması nedeniyle cömertliğe 

kapılmamamız ya da tam tersi, kusurlu olanları düşünerek çok haşin olmamamız gerekir.  

2) Sadece kabul edilebilir veya yeterli özelliklere sahip olan turlar puanlanacaktır. Kusurlu 

olanlar (cezalandırılması için herhangi bir neden teşkil etmediklerinde) dikkate 

alınmayacaklardır. Fakat kuş tarafından icra edilen diğer varyasyonların ve puanlama 

formunun aynı bölümünde belirtilenlerin puanlarının belirlenmesi durumları istisnadır. 

3) Farklı turların puanlama ölçeği üç adıma ayrılmıştır: 
 
a) Puanlama ölçeğinin birinci üçte birlik kısmı düzenli, yeterli veya kabul edilebilir olarak kabul 

edilen turlara ayrılmıştır. 

b) Puanlama ölçeğinin ikinci üçte birlik kısmı iyi olarak kabul edilen turlara ayrılmıştır.  

c) Puanlama ölçeğinin üçüncü üçte birlik kısmı çok iyi, mükemmel veya üst düzey olarak kabul 

edilen turlara ayrılmıştır. 

4) Diksiyonun saflığı ve turun yayılma şekli, aşamayı veya üçüncü puanı belirler. 
 
5) Burgunun güzelliği veya müzikalitesi son puanı belirleyip netleştirmemizde bize yardımcı 
olur. 
 

 
 
 
 
 
 



   

 36  
 

    Sistematik olarak bu puanların uygulanması şu şekilde gerçekleşecektir: 
 

TUR ELVERİŞSİZ YETERLİ İYİ ÇOK İYİ 

3 Puan VASAT 1 2 3 

6 Puan VASAT 1 ile 2 puan 3 ile 4 Puan 5 ile 6 Puan 

9 Puan VASAT 1 ile 3 Puan 4 ile 6 Puan 7 ile 9 Puan 

21 Puan VASAT 1 ile 7 Puan 8 ile 14 Puan 15 ile 21 Puan 

27 Puan VASAT 1 ile 9 Puan 10 ile 18 Puan 19 ile 27 Puan 

30 Puan VASAT 1 ile 10 Puan 11 ile 20 Puan 21 ile 30 Puan 

 
1- POZİTİF TURLAR 
 
1-1- Variaciones Conjuntas 
 Variaciones Conjuntas, İspanyol Timbrado Ötüş Kanaryasının repertuvarında 

tanımlanmış olan herhangi iki veya daha fazla turun eş zamanlı olarak algılanmasıdır. Bu ortak 

varyasyonlar bunu oluşturan tüm turlarda puanlanmalı ve hakemin takdir yetkisi ile farklı 

bölümlerde fazla değer biçmesine neden olmamalıdır. Pozitif Değer: Maksimum 30 Puan 

1-2- Floreos Lentos 
Floreos Lentos, süreksiz ritim ve ses rengi metalik ve derin karışımıdır. Esasen metalik 

veya derin ve sınırsız fonetik metindir. Yani Floreos’ta tüm sessiz ve sesli harfler yer alabilir. 

Floreos bir ölçüde geriye kalan kısımdır. Çünkü bunu tüzüğün geri kalan başlıkları altında 

sistematik bir yeri olmayan tüm varyasyonlar olarak sınıflandırabiliriz. Burada aynı zamanda 

hâli hazırda tüzükte ve formda kendi yerleri bulunan turlar da vardır. Ancak ilk Ötüş 

Tüzüğündeki sınırlandırmalar nedeniyle bunlar yer almamıştır. Herhangi bir abartı olmadan 

İspanyol Timbrado Şarkı Kanaryası’nın yayabileceği floreos yelpazesi sınırsızdır. Floreos 

Lentoslar en güzel olanlarıdır ve kanaryamızın ötüşünün müzikal kısmıdır. Değerini tanımlamak 

gerekirse İspanyol Timbrado Ötüm Kanaryası’nın en değerli varyasyonudur. Pozitif Değer: 

Maksimum 30 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE 

SESSİZ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

FLOREOS 

LENTOS 

SÜREKSİZ METALİK  

VEYA DERİN 

SINIRSIZ HER SESLİ 

VE HER 

SESSİZ HARF 

TUİİ TUİİ 

TUİİ  

TUİO TUİO 

FLİORİO 

FLİORİO 

TAA TAA 

TAA DOOİLİ 

DOOİLİ 

CUELİ CUELİ  

VS. 

EN FAZLA 30 

PUAN 

 
1-3- Campana 
 Campana, bir süreksiz ritim burgusunda ve metalik ses rengindedir (çan enstrümanının 

sesi). Fonetik metin görece "N", "NK" veya "NG"deki bitiş ile sınırlıdır. En sondaki ünsüz olan 

"N” harfi bu tura genişletilmiş sesi veren unsurdur. Bitişi "NG" yerine "NK” ile gerçekleştirmeyi 

daha uygun buluyoruz. Çünkü çan (özel ses özelliği nedeniyle) kanaryamızın ötüşündeki 
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turlardan biridir. Genizden okunmasına dayandırılması daha olasıdır ki bunlar sessiz harf "G” 

oldukça da artar. Pozitif Değer: Maksimum 9 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE SESSİZ ÖRNEK PUANLAR 

CAMPANA SÜREKSİZ METALİK SINIRLI BU ÇAN SESİNE 

BAĞLIDIR. SONU N, 

NK VEYA NG 

OLMALIDIR.  

TAN TAN 

TAN  

TLAN TLAN  

TLONK 

TLONK 

TONK TONK  

TANG TANG 

EN FAZLA 9 

PUAN 

 
1-4- Floreos Semiligados 

Floreos Lentos için belirtilen konseptler aslında bu başlığa da hizmet eder. Çünkü ikisi 

arasında bulunan tek fark, en temel hâli ile, yayılma oranıdır. Floreos Semiligados yarı sürekli 

olmak zorundadır.  Pozitif Değer: Maksimum 27 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESLİ VE SESSİZ ÖRNEK PUANLAR 

FLOREOS 

SEMİLİGADOS 
YARI 

SÜREKLİ 

METALİK 

VE DERİN 

SINIRLI HER SESLİ VE 

HER SESSİZ HARF 

LU LU LU ... 

TI TI TI... 

TUI TUI 

TUI... 

EN FAZLA 

27 PUAN 

 

1-5-Cascabel 

            Cascabel, yarı sürekli bir ritim ve ses rengi metaliktir. Ayrıca sessiz harfler "L" ve "N" ile 

sesli harf "İ"den oluşan bir sınırlı fonetik metindir (örnek: linlinlinlin ...). Timbre de Agua gibi, 

bu da özel bir ses rengi vardır. Ancak Cascabel’de bir tur olarak kendi kimliğini veren sesin rengi 

metalik ve yayılımı yüksek seslidir. Ses renginin şekli bu varyasyonu meydana getirir ki bunun 

adını tam olarak çıngıraklı yılan sesini hatırlarız. Çan şeklindeki özel sesi veren sondaki ünsüz 

harf “N”dir. Pozitif Değer: Maksimum 6 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTİMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

CASCABEL YARI SÜREKLİ METALİK SINIRLI SESSİZ L VE 

N 

SESLİ İ 

LİNLİNLİN... EN FAZLA 6 

PUAN 

 
1-6- Cloqueos 
 Cloqueos, hem süreksiz hem de yarı sürekli ritimler ile yayılabilen turlardır. Süreksiz 

ritimler tavuğun karakteristik sesine en yakından benzeyen ritimlerdir ki ismi de bundan 

alıntıdır. Bu nedenle de en övgüye değer olanıdır. Bunlar derin tınıya veya gürlüğe ve ayrıca 

sessiz harfler "C", "L" ve "K” ile sesli harfler "O" ve "U” müdahalesi ile kısıtlanmış olan bir 

fonetik metne sahiptir (örneğin: klo klo klo; klok klok klok ... ). Pozitif Değer: Maksimum 21 

Puan 

TUR EMİSYON RİTİMİ  TİTREŞİM FONETİK YAZI SESLİ VE 

SESSİZ HAR 

ÖRNEK PUANLAR 

CLOQUEOS YARI SÜREKLİ VE 

SÜREKSİZ 

DERİN SINIRLI SESSİZ C, L, K 

SESLİ O 

CLO CLO CLO 

CLOK CLOK.. 

CLU CLU .. 

CLUK CLUK 

EN FAZLA 21 

PUAN 
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1-7- Castañuelas 

Castañuelas, yarı sürekli ritim ve derin ses rengi ile "C", "L", ve "K” sessizleri olan, asla 

"CH” olmayan ve sesli harf "A" bulunan bir sınırlı fonetik metnin karışımıdır (örnek: clakclakclak 

...). Bu varyasyonun yapısı Cloqueos ile kesişir. Ancak Castañuelas yarı sürekli bir ritim ve 

tempo ile yayılır. Genellikle Cloqueos’den daha hızlıdır ve fonetik metinlerindeki ünlü harf "A", 

" O “ veya " U " nun yerini alır. Bazı müzik enstrümanlarındaki ile kendi seslerindeki benzerlik 

nedeniyle bunların adını alan diğer karışımlarda olduğu gibi, Castañuelas sesleri tipik ve 

geleneksel İspanyol folklor enstrümanını kastanyeti (küçük tahta el çalgısı) hatırlatmalıdır. 

Pozitif Değer: Maksimum 3 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

HARFLER 

ÖRNEK PUANLAR 

CASTAÑUELAS YARI SÜREKLİ DERİN  SINIRLI SESSİZ C, L, 

K 

SESLİ A 

CLACLACLA... 

CLAKCLAK 

EN FAZLA 3 

PUAN 

 
1-8-  Agua Lenta 

Agua Lenta, süreksiz ritim ve ses rengi sulu olan bir burgudur. Fonetik metni sessiz 

harfler "B", "G", "L" ve "W” ve ayrıca sonunda muhtemel bir "D” ile sesli harfler "A", "I", "O" 

ve "U" nun bulunması ile sınırlanmıştır. Muhtemel en iyi örnek yarı dolu bir kovaya damlayan 

su sesidir. Eğer tüm turlarda iyi bir diksiyon gerekirse, suya benzer ses rengi varyasyonları söz 

konusu olduğunda bu gereklilik en yüksek ifade seviyesine ulaşır. Bunun nedeni bu tür turlarla 

karışan sessiz harflerin net ve saf bir şekilde yayılmamasıdır. Bulanık veya net olmayan bir ses, 

bu ötüşün güzelliğinin ve müzikalitesinin büyük kısmını kaybetmesine neden olur. Pozitif Değer: 

Maksimum 9 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

ÖRNEK PUAN 

AGUA 

LENTA 

SÜREKSİZ SULU SINIRLI SESSİZ B, G, 

L, W, EN 

SONDA D 

SESLİ A, I, O, 

U 

BİOB BLOB  

BLOU BLOU  

BLOUİ 

BLOUİ 

GLUB GLUB 

EN FAZLA 9 

PUAN 

 
1-9- Agua Semiligada 

Agua Semiligada, yarı sürekli ritim ve ses rengi sulu olan bir burgudur. Fonetik metni 

sessiz harfler "B", "G", "L" ve "W” ve ayrıca sonunda muhtemel bir "D” ile sesli harfler "A", "O” 

ve "U” bulunması ile sınırlanmıştır. Agua Lenta ile olan tek farkı yayılma oranıdır. Burada ünlü 

harf "İ"nin bulunduğunu kabul ederiz. Çünkü Timbre de Agua’nın yarı sürekli yayılma oranını 

göz önüne aldığımızda karşımızda bir Timbre de Agua buluruz. Pozitif Değer: Maksimum 6 

Puan 

TUR EMİSYON 

RİTMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

ÖRNEK PUANLAR 

AGUA 

SEMİLİGADA 

YARI SÜREKLİ SULU SINIRLI SESSIZ B, G, 

L, W, D ILE 

BITEN  

SESLI A, O 

& U 

BLABLABLABLA.,.  

BLOBLOBLOBLO.. 

BLUBLUBLUBLU... 

EN 

FAZLA 6 

PUAN 
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1-10-Blibleo 
Blibleo, yarı sürekli bir ritim ve ses rengi suludur. Sınırlı fonetik metin ünsüz harfler "B" 

veya "G” sessiz harf "L" veya sessiz harf "W" ile sesli harf "İ"ye eklenmiştir (örnek: blibliblibli 

...). Yarı sürekli bir yayılma oranına sahip olmasına rağmen uygun tempo turun sessiz ve tipik 

olan sesli harflerini net bir şekilde algılamamıza imkân veren tempo olacaktır. Aksi hâlde 

diksiyon bulanık hâle gelir ve suyu andıran titreşimlilik kaybolur. Bu suyu andıran ses, tura 

kendi kimliğini kazandıran ve özel bir tını olarak onun karakterini haklı kılan unsurdur. Pozitif 

Değer: Maksimum 3 Puan 

TUR EMİSYON 

RİTMİ 

TİTREŞİM FONETİK 

YAZI 

SESSİZ VE 

SESLİ 

ÖRNEK PUANLAR 

BLİBLEO YARI SÜREKLİ SULU SINIRLI SESSIZ B, G, 

L, W 

SESLİ İ 

BLİBLİBLİBLİ... 

GLİGLİGLİGLİ... 

EN 

FAZLA 3 

PUAN 

 
2 - NEGATİF TURLAR 
 
a - Giros Continuos 

Giros Continuos, sürekli ritim turlarıdır. Metalik ya da derin ses rengindedir. Ayrıca 

sınırlı fonetik metinlerdir. İçerisinde sessiz harf "R" ve sesli harfler "E", "O" ve "U" bulunur 

(örnek: rororororo ...; rururururururu ....). Bu turlarda hecelerin yayılma oranı süreksiz ritim 

tınılarındakinden daha büyüktür. Bu nedenle de devamlılık hissi ve Variaciones Rodadas daha 

muntazam bir şekilde icra edilir. Timbrado’nun ötüşündeki bu tür turların süresi ve varlığı 

ihtiyatlı olmalıdır. Çünkü derin ses renginin ve Variaciones Rodadas seslerin yayılma şekline 

göre, bu Tüzüğün ilgili bölümündeki hükümler gereğince bir diskalifiye nedeni teşkil edebilir. 

Negatif Değer: Maksimum 3 puan 

b - Giros Con “CH” 
 Kanaryanın repertuvarındaki Giros con “CH”, sessiz harf olarak "CH” sesinin aşırı 

baskınlığının bir sonucu olarak kanaryanın repertuvarındaki keskinliği ve diksiyonu azaltır. 

Ceza, kusurun ciddilik derecesini ve kanaryanın ötüşünün geri kalan kısmını ne şekilde 

etkilediği dikkate alınarak verilecektir. Negatif Değer: Maksimum 3 puan 

c - Rascadas 

 Rascadas, genellikle sürekli ritim turlarında ve belirli tip Floreos’larda, ünsüz "R"nin 

ünlü üzerindeki aşırı baskınlığının bir sonucu olarak meydana gelen ve sonucunda da 

kulaklarımız için bir hayli kötü bir sesin ortaya çıktığı bir kusurdur. Negatif turların ger i 

kalanında olduğu gibi ceza, kusurun ciddilik derecesini ve kanaryanın ötüşünün geri kalan 

kısmını ne şekilde etkilediği dikkate alınarak verilecektir. Negatif Değer: Maksimum 3 puan 

d-Estridencias 
 Estridencias, bir tur sesinin ton veya yoğunluğundaki anilik ve ani yükselişten oluşan bir 
kusurdur. Ötüşün melodik akışını kesen yüksek bir ses çıkarır. Negatif Değer: Maksimum 3 
puan 
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e-Nasalidad 

 Nasalidad, solunum problemleri olan bir kişinin konuşurken çıkarılan seslere benzer 

mükemmel olmayan seslerin meydana getirilmesinden oluşan bir kusurdur. Bu nedenle 

genizden okunma sınıfına dâhildir. Bunlar genellikle turda yer alan ünlü harflerin zayıf bir 

diksiyonu sonucunda ya da belirli sessiz harflerin ("G” gibi) varlığı nedeniyle oluşur ki bunların 

gürlüğü nedeniyle bu kusura suç isnad etmeye dair daha büyük bir eğilim vardır. Bunlar ayrıca 

kuştaki solunum problemleri nedeniyle de ortaya çıkabilir. Negatif Değer: Maksimum 3 puan 

NOT: NEGATİF PUANLI KUŞLARIN HİÇBİRİ 90 PUANA ULAŞAMAZ. 

3 - DİĞER KAVRAMLAR 

a - İntiba 

 Bu bölümün uygulanması bakımından, aynı matematiksel uygulama sistemi ile devam 

edeceğiz. Çünkü subjektif izlenimin tüm geri dönüş puanlarında yansıltıldığını düşünüyoruz. Bu 

başlığın da geri dönüşünüzdeki negatif puanlardan yoksun anılan kuşlar için yardımcı bir ek 

olması nedeniyle, bunların uygulanmasına ilişkin kurallar aşağıdaki gibidir: 

1. Her ikisi de dâhil olmak üzere, 72 ila 80 arası pozitif puan alan kuşlara bir puan verilecektir.  
2. Her ikisi de dâhil olmak üzere, 81 ila 89 arası pozitif puan alan kuşlara iki puan verilecektir. 
3. 90 ve daha fazla pozitif puan alan kuşlara üç puan verilecektir.  
4. 70 puanın altında olması durumunda bir İspanyol Timbrado’nun ötüşü yetersiz olarak kabul 
edilir. 
5. Bir kuşun negatif puanlar sunması halinde bunlar doğrudan pozitif kısımdan düşülür. 

 
b - Armoni (Uyum) 

 Armoni denilince eş zamanlı olarak yayılan farklı sesleri bir araya getirme sanatı 

anlaşılır. Bu durumda konu takımı oluşturan dört kanaryanın ötüşleri arasındaki birliktelik ve 

eş zamanlılığı değerlendirmektir. Bir noktada bu dördünün aynı anda bir şarkı icra ettikleri ve 

ötüşlerinin müziksel açıdan birbiriyle uyumlu olup olmadığı değerlendirilecektir ki bu da 

armoninin olup olmadığının değerlendirilmesi demektir. 

 Takımı oluşturan kuşlar tarafından bu şarkıyla elde edilen armoninin derecesine bağlı 

olarak bu husus 1 ile 4 pozitif puan arasında puanlanacaktır. İkiliyi oluşturan örnekler 

tarafından bu şarkıyla elde edilen armoninin derecesine bağlı olarak bu husus 1 ile 2 pozitif 

puan arasında puanlanacaktır. Bu puan takımın her bir bileşeninin bireysel özelliği ile herhangi 

doğrudan bir ilişkisi yoktur. Çünkü örneğin, değerlendirilen bu olduğu için bu dört kanaryanın 

4 puanlık maksimum bir armoni yakaladığı ve ancak bireysel özellikleri bakımından vasat 

oldukları düşünülebilir. Dört kanarya tarafından icra edilen ötüşün birliktelik ve eş zamanlılığı 

işte bu kısımdadır. 
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4 - DİSKALİFİYE NEDENLERİ 
 
a - Hileli unsurlardan doğan diskalifiye nedenleri (C.J./F.O.C.D.E. Tüzüğünün 16 F) bölümü 
 
1-Kanaryaların halkasının olmaması (Buradan F.O.C.D.E. kapsamındaki mevzuata ilişkin halka 

anlaşılır). 

2-Hayvanın bacaklarına ona zarar vermeden çıkarılabilecek türde, mevzuatta düzenlenmemiş 

olan bir halka takılması. 

3-Yetiştiricinin kimliğinin belirlenmesine izin veren işaretler bulunması. 

4-Birden fazla halka taşıması. 

B - Ötüş Tüzüğünden doğan diskalifiye nedenleri 

Bunlar, F.O.C.D.E. (Hakem Okulu Tüzüğündeki madde 16.f) kapsamında yer alan genel 

hükümlere ek olarak diskalifiye nedenleri olacaktır. Kuşun fenotipindeki herhangi bir karakter, 

hakemin, bunun diğer bir ırk veya çeşitle çakışmanın ürünü olduğu fikrine kapılmasına neden 

olur. Diğer bir ırk veya çeşitle çakışmaya kılavuzluk eden işaretler dikkate alınır. 

1 - Fenotip kıvırcık tüylerde, kıvırcık duruş kanaryaları ile muhtemel bir çakışma. 

2 - Red Factor’ın (kırmızı kanarya) söz konusu olması. 

3 - Ötüşün oluşturulması veya yayılmasında, diğer ötücü kanarya ırklarında tipik olarak görülen 

bariz bir karakteristik özelliği varlığı. 

4 - Teknik Komisyon Genel Kurulu tarafından karar verilebilecek diğer herhangi bir işaret. 

5 - UZATMA KURALLARI 

Bireysel Eşitliklerde 
1) Olumsuz puanların toplamına dikkate alınarak 
2) 30 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
3) 27 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
4) 21 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
5) 9 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
6) 6 puanlı turların toplamı dikkate alınarak 
7) 3 puanlı turların toplamı dikkate alınarak 
8) Hakemin gözlemlerine veya açıklamaları dikkate alınarak 
9) Beraberliğin devam etmesi durumunda, hakemin takdirine bağlı olarak  
 
Takım Eşitliklerinde 
1) Olumsuz puanların toplamına dikkate alınarak 
2) Uyum noktalarına dikkat ederek 
3) 30 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
4) 27 puanlık turların toplamı dikkate alınarak  
5) 21 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
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6) 9 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
7) 6 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
8) 3 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
9) Hakemin gözlemlerine veya açıklamaları dikkate alınarak 
10) Beraberliğin devam etmesi durumunda, hakemin takdirine bağlı olarak  
 
 
İkili Eşitliklerinde 
1) Olumsuz puanların toplamına dikkat ederek 
2) Uyum noktalarına dikkat ederek 
3) 30 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
4) 27 puanlık turların toplamı dikkate alınarak  
5) 21 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
6) 9 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
7) 6 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
8) 3 puanlık turların toplamı dikkate alınarak 
9) Hakemin gözlemlerine veya açıklamaları dikkate alınarak 
10) Beraberliğin devam etmesi durumunda, hakemin takdirine bağlı olarak  
 
KATEGORİLER 
  

Bir İspanyol Timbrado Floreado kanaryasının elde edebileceği maksimum puan 100 

pozitif puan olarak belirlenmiştir ve bu aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır: 

 

KATEGORİLER 

1 90-100 ARASI 

2 82-89 ARASI 

3 70-81 ARASI 

YETERSİZ 69 VE ALTI 

  
 70 puanın altında olması durumunda gözlemler bölümünde bunun karşılığı yetersiz 

özellik olarak kaydedilecektir. Puanlamayı yapabilmesi ve geri dönüşte doğrudan karşılık gelen 

sütun içerisinde farklı turların puanlamasını yapabilmesi ya da formdaki ilgili kutucuğa yetersiz 

kelimesini yazabilmesi için hakemin takdirine bırakılır. 

BÖLÜM 8 – PUANLAMA ve GENEL KURALLAR 
 

1 - Puanlamadan Önce 
 

Son hükümleri vermeye başlamadan önce dikkate alınması gereken bir dizi nüans 

vardır. Çünkü bu hususlar yarışmanın normal bir gelişime ya da tamamen bir felakete 

dönüşmesine sebebiyet verebilir.  

Öncelikle kayıtlı kanarya sayısı kesinliğe kavuşturulmalıdır. Bunun nedeni ilgili günler 

için atanmış olan işin dağıtımındaki ilerlemenin kaydedilmesidir. Yarışma komisyonu, hakemin 

günde 23'ten fazla takım (ikili veya dörtlü) veya tekler kategorisinde 27'den fazla grubu 
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puanlamasına izin vermemelidir. Bu sayı çok istisnai durumlarda değişebilir. Bu durumda 

yarışma organizasyonu daha fazla hakeme duyulan ihtiyaç ya da belirtilen mahalde kalışın 

uzatılamaması hâlinde kuşların kayıtlarında bir sınırlandırılmaya gidilmesi hususunda 

uyarılmalıdır. Deneyimlerimizin bize öğrettiği üzere, ideal kuş sayısının üzerine çıkıltığında, 

puanlama kalitesine zarar vermektedir. Çünkü yarışan kuşlar hakkında puanlamada bulunmak 

için az zaman kalmakta ve yarışma için gerekli dikkat bakımından (kanaryalarca yayılan seslere 

de bağlı olarak) çok uzun saatler gerekmektedir. 

Kayıtlı kuş sayısı teyit edildikten sonra, buranın gerekli asgari şartlara sahip olduğundan 

emin olmak için (ki bu yarışmanın kendisine fayda sağlayacak bir husustur) puanlama odasının 

yerini incelememiz gerekir.  

2 - Kuşların Teslimi ve Hazırlık Odası  

Kuşlar yarışma komisyonu tarafından teslim alındıktan sonra aşağıdaki kurallar 

geçerlidir. Teslim alınan taşıma sandığına numara verilir ve bu numara teslim eden kişinin 

teslim alma belgesine işlenir. Taşıma sandığının içindeki kafesler, en soldaki kafesten 

başlayarak, her kafesin yemlik ve sulukların bulunduğu ön kısmına ve sağ tarafına olmak üzere 

sıralı şekilde numaralandırılmalıdır. Taşıma sandığı numarası ve kafes sıra numaraları 

puanlama formuna aktarılır. Numaralandırma işlemi için kafesler taşıma sandığından dışarı 

çıkarılır. Numaralandırma işleminden sonra tekrar taşıma sandığındaki aynı yerine koyulmalı 

ve taşıma kasasının delikli iç kapakları kapatılmalıdır. Taşıma kasasının dış sürgülü kapağı 

taşıma kasasının altındaki hazırlanmış kertiğe yerleştirilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra taşıma 

sandıkları hazırlık odasına alınmalıdır. Bu uygulamalar, kuşların kayıt edildiği hazırlık odasından 

ayrı şekilde hazırlanmış olan, kayıt odasında yapılmalıdır. Kuşlar teslim alındıktan sonra 

yarışmaya hazırlanmak üzere hazırlık odasına  alınır. Taşıma sandıkları hazırlık odasında 

masaların üzerine sıralanmış şekilde ve üst üste en fazla iki sandık koyulabilir. Hazırlık odasına 

gün ışığının girmesi engellenmiş olmalı ve sadece gerektiği kadar suni şekilde 

ışıklandırılmalıdır. Oda ısısı gece ve gündüz 16-18 °C arasında sabit olmalıdır, ısınma için 

yanma ihtiva etmeyen ısıtıcılar kullanılmalıdır. Hazırlık odasında kuşlara her gün taze yem ve 

su verilmelidir. Kuşlar teslim edildikten sonra bütün bakım ve sorumluluk yarışma 

komisyonuna aittir. Kuşlara sunulan yem, tüm yarışma süresince aynı karışımda olmalıdır. 

Puanlaması biten kuşlara hergün yem ve taze su verilip, yeteri kadar yem yemeleri ve su 

içmeleri sağlanmalıdır. Yem ve suları verilen kuşların taşıma kasalarının delikli olan iç kapakları 

kapalı tutulmalıdır. Eğer puanlama bir günden fazla sürecekse o gün puanlanacak kuşların 

sabah puanlama başlamadan 1 saat önce iç kapakları açılıp, yarım saat yem yemeleri sağlanır. 

Hazırlık odasına TKKKF ötüm kuşları yarışma komisyonunun belirlediği, kuşların bakımından 

sorumlu olan ve taşıyıcılardan başkasının girmesi ve hazırlık odasında sigara içilmesi kesinlikle 

yasaktır. 
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3 - Puanlama Odası  
 
Yarışmanın yapıldığı odanın sıcaklığı 20-22 °C olmalı ve kanaryaların puanlama için 

beklediği yerdeki sıcaklıktan, bir şekilde her daim daha yüksek sıcaklıkta olması sağlanacaktır. 

Puanlama odasında kuru hava oluşmasını engellemek için ısıtıcıların üzerine içinde su bulunan 

bir kap konulabilir. Odadaki ışıklandırma suni ve sabit olacaktır. Puanlaması yapılan türlerin 

gerçek ötüş kalitesini algılamayı ve dolayısıyla da yapılan puanlamaları etkileyebilecek 

rezonans ve yankılanmaların olabileceği odaların kullanımından kaçınmak için gerekli 

hassasiyet gösterilecektir. Bu anlamda geniş ve boş odalarda, seslerin yankılanma ve akis (ışık 

veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi) yapabileceği durumlarda 

puanlama yapmaktan mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Çünkü bunlar bizde kanaryalar 

tarafından neşredilen ötüş bakımından bozuk ve çarpıtılmış bir his uyandıracaktır. Benzer 

nedenler küçük odalar için de geçerli olabilir. Eğer sesleri emip hapseden materyalden 

yapılmamışlar ise duvarların yakınlığı da bir geri tepme etkisi yaratacaktır ki bu da akislere 

neden olur; sonucunda da iyi duymamızı engelleyecektir. Yapılacak iyi bir uygulamada bu 

istenmeyen seslerin çoğundan kaçınmaktır. Bunun yolu da kanaryaların yanlarına ya da 

arkalarına ahşaptan veya mukavva kutular yerleştirmektir. Bu kutular puanlamanın yapıldığı 

odada meydana gelecek eko, akisler ve rezonansları engelleyecek şekilde yeterince sesi 

emecektir. Birçok kuruluş tarafından kullanılan puanlama kabinleri tarif edilen bu akustik 

problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu kabinlerin kullanımları için uygun 

şartları sağlayıp sağlamadıklarını özellikle de kristallerin herhangi bir görüntüyü, puanlamaya 

katılabilecek olan kuşlardan veya kuş severlerden herhangi birini yansıtmadığını kontrol etmek 

de yine bizim sorumluluğumuzda olacaktır. Bunun yanı sıra göz kamaşmasını engellemek veya 

kabinin içindeki kanaryaları rahatsız edebilecek bir göz kamaşmasından kaçınmak için 

ışıklandırma türünü kontrol etmek de önerilenler arasındadır. Puanlamayı yapacak hakemin 

rahat görmesini sağlayacak şekilde suni ışıklandırma olmalıdır. En uygun olanı florasan 

lambalardır.  

Oda içerisindeyken dış pencerelerin olması gibi bir durumda, kuşların durumlarında 

herhangi bir gerginlik, stres veya asabiyet yaratabilecek olan herhangi bir durumdan kaçınmak 

gerekir. Zira bu pencerelerin önünden geçen insan veya diğer hayvanlar görüldüğünde, kuşları 

rahatsız edecektir. Ayrıca makinelerin, puanlama alanına yakın yerlerde yapılan sohbet ve 

konuşmaların veya benzer unsurların çıkaracağı yüksek seslerden de kaçınmamız gerekir. Bu 

olumsuz durumlardan ve puanlamanın ciddiliğine aykırı düşen herhangi biri durum derhâl 

değerlendirilmeli ve meydana geldikten sonra olabildiğince hızlı bir şekilde ortadan 

kaldırılmalıdır. Hakemin oturabileceği uygun bir sandalye ve yazabileceği uygun bir masa 

bulunmalıdır. Hakemin masası kuşların masasından en az 150 cm. uzaklıkta olmalıdır. 

Yarışma şartlarına uygun bir puanlama odasının hazırlanmasından, yarışma komisyonu 

sorumludur. Puanlama odasında sigara içmek kesinlikle yasaktır. Son olarak, ilgili sorunlar 

çözülene ve durum normale dönene kadar puanlamaya devam edilmemelidir. 
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4 - Kuşların Puanlamaya Hazırlanması 

Kuşların puanlanma sıraları, kura usulü ile belirlenir. Kura için o gün yarışacak kuşların 

taşıma sandık numaraları teker teker küçük kağıtlara yazılır ve görünmeyecek şekilde katlanıp 

bir derin kaba konulur. Kuralar puanlamadan yarım saat önce hakem tarafından çekilir. 

Puanlama sırası gelen kuşlar üzerinde hiçbir yazı işaret bulunmayan tarafsız bir taşıma 

sandığına aktarılır. Kurası çekilen kuşlar kasalarının iç kapakları açılıp yem yemeleri sağlanır. 

Bu esnada kuşların ötmeleri engellenmelidir. Bu yemleme esnasında ekstra yem verilmesi 

gerekli değildir. Kuşların ötmeleri durumunda iç kapaklar kapatılır. Puanlama odasına 

getirilmeden önce taşıma sandığının iç kapakları kapalı olmalıdır. 

5 - Puanlama Esnasında 

 Kuşlar puanlama odasına ötüm kuşları yarışma komisyonu tarafından görevlendirilmiş 

bir taşıyıcı vasıtasıyla getirilir. Kuşlar, puanlamaya girmeden 10 dakika önce hazırlanır ve 

sandıkları olmadan içeri girerler. Taşıyıcı hakeme kuşların sahibi hakkında ve benzeri bilgiler 

vermesi kesinlikle yasaktır. Açık kapı şeklinde yapılan puanlamalarda katılan kuş severler 

puanlama alanına girebilme iznine sahiptir. Böylelikle kuşların performanslarını 

gözlemleyebilir ve diğer katılımcıların performansları ile de kıyaslayabilirler. Bu kuş severlerin 

davranışlarının her daim doğru ve uygun olduğunun, sessiz ve soğukkanlı olduklarının, masada 

bulunan kuşların puanlanmasını belirlenmesine etki edecek ya da puanlaması yapılan 

kanaryaların özellikleri veya eksik yönleri hakkında herhangi bir yorum yapmadıklarının 

gözlemlenmesi de yine organizasyonun sorumluluğunda olacaktır. Aynı şekilde puanlama için 

verilmiş olan zaman bitmeden önce herhangi bir ani hareket yapılmasına veya odaya yapılan 

giriş çıkışlara da müsaade edilmeyecektir. Unutulmamalıdır ki bu değişikliklerin meydana 

gelmesi durumunda organizasyon ilgili değişiklik hakkında bilgilendirilecektir. Böylece 

organizasyon, yarışmanın sorunsuz bir şekilde işlemesi için uygun olduğunu düşündüğü 

önlemleri alır. Olumsuz durumların ısrarla ortadan kalkmaması hâlinde ise rahatsızlık yaratan 

kuş severlerin odadan çıkarılmalarına karar verilebilir. Hakem ve tercüman dışında puanlama 

odasında, yönetim kurulunun onayı ile, dernekten bağımsız olarak, 2 tane hakem adayı, asil 

hakemin yanında puanlamayı izleyebilir. 

Bu Tüzükte puanlamaya ilişkin düzenlenen tüm hususlara ek olarak, aşağıdaki olguları 

da dikkate almamız gerekir. 

 Puanlama masasına hasta kuşların getirilmesi durumunda organizasyon bahse konu 

olan kuşları yarışmadan çıkarmak ve gerekli uygun önlemleri almak üzere bundan haberdar 

edilmelidir. Eğer kuşlar açık bir şekilde sağlıklı ise ve ancak afoni (ses yitimi) gibi ses problemleri 

yaşıyor ve sesin durumu ötüşü değerlendirmemize engel olacak bir derecede ise bu durumu 

puanlama formuna kayıt düşmemiz ve bahse konu olan kuş hakkında puanlama yapmaktan 

kaçınmamız gerekir. Bu durumda ilgili kayıtta anılan beklenmedik olayı ciddilik derecesine göre 

“ses yitimi” veya “afoni” gibi açıklamalarla belirtmemiz şarttır. 
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 Kuş tarafından icra edilen turların bölünmemesi veya yarıda kesilmemesi için acele 

etmememiz gerektiğini hatırlatmak gerekir. Kuş, alan içerisinde sakin bir durumda iken onun 

kendi tonlamasını almasına ve ötüşünü geliştirmesine izin verilmelidir. Bu esnada bizim de 

kanaryanın ileride sergileyeceği ötüşü ve yapacağı noktalamalara ilişkin mental olarak iyi 

notlar almamız ve her zaman bunu kuş gerçekten de sahip olduğu tüm yeteneği ve değerini 

ortaya koyduğunda yapmamız gerekir. 

 Kanaryalar puanlama için ya takımlar (aynı yetiştiriciye ait dörtlü kuştan oluşan gruplar) 

hâlinde, seriler (aynı yetiştiriciye ait iki kuştan oluşan gruplar)  ya da bireysel olarak (aynı 

yetiştiriciye ait en fazla üç kuşun oluşturduğu gruplar şeklinde) sunulacaktır. Dört kanaryayı 

tek seferde bireysel olarak puanlamak eylemin zorluğu nedeniyle doğru değildir. Çünkü bu 

dördünün, ötüşlerini yorulmaksızın icra ederken farklı sonik ve vokal özellikleri ayırt etmek 

kolay olmayacaktır. 

Puanlama için belirlenen zaman kayıtlı olan kanarya sayısına bağlı olmak üzere her bir 

tur için 15 ila 20 dakika arasındadır ve puanlama yapılan tüm kategoriler bakımından aynı süre 

limiti uygulanır. Hakemin takdirine bağlı olarak, eğer gerekli görürse, kuşlara 30 dakika 

verebilir. Yarışma başlamadan önce her bir kategorinin değerlendirilmesi ve puanlama için 

ayrılmış olan zaman hakkında bilgi verilir.  Puanlama odasına gelen kuşlar puanlama masasının 

üzerine sağdan başlayarak nakil kasasından çıkarılarak üst üste sıralanır ve en üstteki kafes 

gölge oluşumunu engellemek için uygun büyüklükteki koyu renkli bir cisim (kontraplak)  ile 

kapatılır. Kafesler üst üste sıralandığında bir sallanma olmamalıdır. Taşıyıcı kuşları puanlama 

odasına getirme ve sıralama işlemini yaptıktan  sonra hakem tarafından çekilen sıradaki 

takımın kurasını aldıktan hemen sonra puanlama odasını terkeder. Hakem masasında 

bakıldığında kafeslerin yemlikleri sola bakmalıdır. Form doldurulurken kanaryanın aldığı 

puanlara tekabül eden numaralardan hiçbirinin üzeri çizilmemiş veya flu hâle gelmemiş olması 

ve hepsinin kolaylıkla okunur ve anlaşılır durumda olması oldukça önemlidir. Puanların 

değerlerinde değişiklik yapıldığı anlamına gelen tüm işaretler kesinlikle yasaktır ve bunları 

kullanmaktan kaçınılmalıdır. Puanlama formları, puanlama bittikten sonra hakem tarafından 

yarışma komisyonuna teslim edilir. Yarışma komisyonu puanları listeye ekler. Tüm kuşların 

puanlamaları bitmeden ara sonuçlar verilemez. Puan kartlarını ve puanlama kurallarındaki 

kriterlerini dikkate alarak yarışma komisyonu kategorilerdeki  sıralamaları belirler. 

Ayrıca yarışma komisyonunun kararı ile, puanlama esnasında, kamera ile sesli kayıt 

yapılması mümkün olup, canlı olarak sosyal medyada paylaşımda bulunulabilir. 

Formu doldurma işi icra edilirken, bu Tüzükte düzenlenen kurallar, özellikle toplamların 

ve yazdırma işleminin uygulamasında bu Tüzükte belirlenen kurallar dikkate alınacaktır.  

Puanlama işlemi bittikten sonra kuşlar taşıma görevlisi tarafından hazırlık odasına geri 

götürülür. Burada yarışma komisyonu tarafından yüzük kontrolleri yapılır ve uygun olmayan 

bir durum tespit edildiği zaman organizasyon komitesine bildirilir. Kuşların ait olduğu 

yetiştirici, yarışmadan diskalifiye edilir.  Ötüm takdiminin yapılacağı yer ve saati yarışma 

komisyonu tarafından belirlenmesi şartıyla, yüzük kontrolleri yapıldıktan sonra taşıma kasaları 
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ile beraber kuşlar, sergi salonunda hazırlanmış raflar üzerine yerleştirilebilir. Sergi salonuna 

umumi giriş saatine kadar iç kapaklar kapalı tutulur. Sergi salonu umuma açılana kadar iç 

kapaklar sabah ve akşam olmak üzere yarım saat, yem ve su ihtiyaçlarını karşılamak için açık 

tutulur. Sergi salonu umuma açılınca iç kapaklar bütün gün açık tutulur.  

6 - Nihai Sonuçlar ve Dikkate Alınacak Diğer Hususlar 
 

 İcra etmek için atandığımız puanlama işlemi sona erdiğinde, yarışmanın temel ilke ve 

amaçlarına ve ayrıca verilen kupa sayısı ile gereken asgari puanlara göre Yarışma Organizasyon 

Komitesi tarafından verilen ödülleri belirleme işlemi ile devam edeceğiz. Takımlar dalında 

sıralamaya giren ilk 3 üreticiye; kupa, madalya ve sertifika verilir. Tekliler dalında sıralamaya 

giren ilk 3 üreticiye; kupa, madalya ve sertifika verilir. Seriler dalında sıralamaya giren ilk 3 

üreticiye; kupa, madalya ve sertifika verilir. Ayrıca düzenlenen yarışmanın şampiyon kuşu 

belirlenerek üreticisine; kupa, madalya ve sertifika verilir. Şampiyon kuş; takım, tekliler ve 

seriler kategorilerinden belirlenir. Hakemler tarafından alınması gereken diğer bir aksiyon ise 

belirli bir ödül için seçilmiş olan tüm kuşların ayrıntılı dökümlerini ortaya koymaktır, bunun için 

de Tüzükte düzenlenmiş olan kurallara tarafımızca özenle uyulur. Kuruluşların ve bunların ilgili 

Organizasyon Komitelerinin önceden açıklanmış ve kanarya severler arasında yapılacak olan 

konuşmalar ve konferansları bir çizelgeye bağlamaları şiddetle tavsiye edilir. Böylece hakem 

kendi puanlama kriterini ve yarışmaya dair kendi değerlendirmesini açıklama şansını elde 

ederek ötüş kanaryamızın yetiştirilmesinde gözlemlenen kaygılar, sorunlar ve yaklaşımlara 

kapsamlı şekilde cevap verebilir. Ancak rövanş ve elemeler de bittikten sonra Ulusal Hakem 

Okulu Tüzüğünde yer alan hükümlere uygun olarak hakem tutanakları hazırlayabilir. Bunun 

için elbette eksiksiz ve tam bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Çünkü üyelerin hakları ve 

yükümlülükleri ile hakem olarak eylemlerimizde göz önüne alacağımız diğer birçok konu da 

bunun uzantısı niteliğindedir. 

Etik nedenlerden ötürü puanlama öncesinde, esnasında ve sonrasında hakemin yanlış 

anlaşılma ve yorumlanmaya mahal verebilecek her türlü işlemden kaçınması gerekir. Hakem, 

puanlama yaparken kanaryaların özellikleri hakkında ironik veya hakaret ya da aşağılama teşkil 

edecek şekilde yorumlar yapmaktan kaçınması gerekir. Puanlamada yer alan başvuru 

sahiplerinin yarışma kapsamında yarışan kuşlarının, kuşların yarışmaya uygun olmadığı 

hususunu, henüz yarışma başlamadan önce hakemin netliğe kavuşturması gerekir. Kanarya 

severlerin sorularına kibar bir üslup ile cevap vermesi, uygun olduğu düşünülen açıklamaları 

yapması fakat her durumda münakaşa veya ihtilaflardan kaçınması gerekir. Son olarak, hakem 

hiçbir yarışmada, puanlamaya tabi tutulacak olan kuşların taşıyıcısı olarak hareket etmemesi 

gerekir. Yarışmayı düzenleyen dernekler veya T.K.K.K.F., her türlü kayıp, çalınma, ölüm ve 

yaralanmalardan sorumlu değildir. Bütün riziko üreticiye aittir. 

7 - Ötüm Kafesleri, Taşıma Kasaları ve Yarışma Kabini 

Bütün sergilerde ve yarışmalarda, C.O.M. standartlarına bağlı kalarak T.K.K.K.F.’nin 

belirttiği ötüş kuşları standardındaki kafesler ve taşıma kasaları kullanılması zorunludur. 

Kafesler ve taşıma kasaları kuşlar yarışmaya getirilirken temiz ve bakımlı olmalıdır.  
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Kafese yandan bakıldığında ön çıta soldan 3. telde arka çıta sağdan 6. telde takılı 

olmalıdır. Ön kısımdan bakıldığında suluk sol tarafta yemlik sağ tarafta olmalıdır. Kafeslerde 

herhangi bir işaret bulunmamalıdır, kafeslerinde herhangi bir işaret olan yetiştiriciler 

diskalifiye edilirler. Kafeslerde herhangi bir işaretin bulunması halinde yarışma komisyonuna 

bildirilmelidir. Bariz durumlarında üretici T.K.K.K.F. disiplin kuruluna bildirilmelidir. 

Aşağıda yarışma kabininin standart ölçüleri ve görünümü belirtilmiştir. Yapımında 

kullanılan malzeme 1,6 cm. kalınlığında kontraplaktır. Üst kısmın iç merkezinde ışık kaynağı 

olarak beyaz floresan kullanılacaktır. Yarışmada kullanılacak kabin modeli için, yarışmacıların 

en az 2 ay önceden mutlaka bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 
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8 - Yarışmalara Katılma Hakkı 

Yarışmalara sadece T.K.K.K.F. üyeleri katılabilirler. Her üretici kendi yetiştirdiği kuşlarla 

yarışmalara katılabilir. Aynı takım içerisinde değişik üreticilerin kuşları bulunamaz. Üyelik ispatı 

için kuşların yarışmaların yapıldığı yıl için; kapalı  2,9 mm. T.K.K.K.F.  yüzükleri ile 

yüzüklenmiş  olmaları şarttır. Aynı takımda  yarışacak kuşların yüzükleri aynı ayaklarda takılı 

olmalı ve kuşların ayaklarında renkli veya başka derneklere ait yüzükler bulunmaması 

gereklidir. Eğer bir yarışmada yüzükleri farklı ayaklarda takılı aynı takım içinde olan kuşlar 

olursa, o takımın puanlanıp puanlanmıyacağına yarışma organizasyonu karar verir. 

9 - Kuşların Yarışmalara Bildirilmeleri 

Bu konuda T.K.K.K.F.’nin veya bağlı derneğin hazırlayacağı maktu bildirim formlarını 

veya T.K.K.K.F.’nin internet adresi üzerinden kuş bildirim sayfasından  müracaat tarihine kadar 

yarışma komisyonuna ulaştırılması gerekmektedir. Her yarışmacı istediği kadar takım ve seri, 

en fazla 5 tane teklerde yarışan kuş bildirebilir. Yarışma Komisyonu gerekli gördüğü 

durumlarda takım ve tekli gruplarda kısıtlamalara gidebilir. Kuşların yarışmalara bildirilme 

tarihleri ve teslim tarihleri konusunda üreticilerin yeterli zaman zarfında haberdar 

edilmesinden T.K.K.K.F. sorumludur. 

10 - Kuşların Yarışmalara Getirilmesi ve Geri Verilmesi 

Kuşların, T.K.K.K.F. tarafından belirlenen teslim tarihinde, yarışma yerine getirilmeleri 

gereklidir. T.K.K.K.F., yarışmaya teslim tarihlerini puanlamadan bir gün önce olmasını, şartlar 

elverdiği şekilde düzenlemelidir. Kuşları yetiştirici kendi, tespit ettiği bir başka kişi veya toplu 

taşıma sistemi ile yarışmaya getirebilir. Taşıma sandıkları ve ötüm kafesleri T.K.K.K.F.’nin 

belirlediği standartta olmalıdır. Ötüm kafeslerinin taşındığı taşıma kasalarının içine, kuşların 

takım içindeki sıralamasına göre; yüzük numaraları, yetiştiricinin  adı soyadı, açık adresi, 

dernek üyelelik numarası ve üyesi olduğu dernek adının yazılı olduğu bildirim belgesi 

bulunmalıdır. Taşıma sandıklarının içinde en solda kafa kuşu olacak şekilde yukardan aşağıya 

doğru en sağa ise masa kuşu yerleştirilmelidir. Taşıma sandığının ve ötüm kafeslerinin kurallara 

uygun ve bakımlı olmalarından, yarışmaya getirilen kuşların teslim anında yeterli yem ve su 

ihtiyaçlarının karşılanmış olmasından, ötüm kafesini tabanında ince ve açık renkli (kuvars) 

kumu bulunmasından ve kuşların sağlıklı olmasından yetiştirici veya kuşları teslim eden kişi 

sorumludur. Hasta veya hastalık belirtisi bulunan ya da puanlamayı engelleyecek bariz sakatlığı 

bulunan kuşları yarışma komisyonu teslim almamalıdır. Kuşları teslim alan yarışma komisyonu, 

taşıma kasalarını numaralandırır ve yetiştiriciye taşıma kasa numarasının yazılı olduğu teslim 

alındı belgesini verir.Yetiştirici yarışmadan sonra kuşlarını bu belge karşılığında geri alabilir. 

Yarışma ve katalog ücreti kuşlar teslim edilirken ödenir. Sergi süresi bittikten sonra, yarışma 

komisyonunun belirlediği saatte, kuşların teslim edildiği esnada, yetiştiriciye verilen alındı 

belgesi karşılığında, kuşlar geri verilir. Geri verme işleminin yürütülmesinden ve saatinin 

belirlenmesinden yarışma komisyonu sorumludur. 


