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Bir Halk Çalgısından Daha Fazlası: Tar 

Ahmet Serhat TURUNÇ 

İTÜ 

Tar; Azerbaycan ve İran başta olmak üzere, Orta Asya ve Kafkasya ile Türkiye’de özellikle Kars, Iğdır ve 

çevresinde yaygın olarak çalınan mızraplı bir çalgıdır. Esas itibariyle bir halk çalgısı olan tar, 20. yüzyılın 

başlarından itibaren Azerbaycan’da yapılan değerli çalışmalar sayesinde dünyada pek az halk çalgısının sahip 

olduğu icra ve eğitim standartlarına ve çok özel bir repertuvara kavuşmuş, böylelikle uluslararası bir tanınırlık ve 

saygınlık elde etmiştir. Örneğin, Azerbaycanlı büyük müzik adamı Üzeyir Hacıbeyli, ilk kez 1908 yılında 

sahnelenen Leyla ve Mecnun Operası’nda senfonik orkestra terkibinde tar çalgısına da yer vermiştir. İlk tar 

eğitim metodu, 1935 yılında Seid Rüstemov tarafından yazılmıştır. Hacı Hanmemmedov, tar ve senfonik 

orkestra için ilk konçertoyu 1952 senesinde bestelemiş ve günümüze kadar bu çalgı için kırk civarında konçerto 

daha yazılmıştır. Bu bildiri, tar çalgısı için Azerbaycan’da gerçekleştirilen ve yukarıdakilere benzer onlarca 

örneğinden daha söz edilebilecek böylesi çalışmaları, kronolojik bir sırayla ve görsel-işitsel kaynaklardan da 

yararlanarak aktarmayı ve böylece ülkemizde geleneksel çalgılarımız adına bu alanda yapılacak çalışmalar için 

bir model ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Çalgı, tar, Azerbaycan, konçerto. 

 

More Than a Folk Musical Instrument: The Tar 

The tar is a musical instrument played with a plectrum, which is commonly used in Azerbaijan and Iran in 

particular, and in the Central Asia, Caucasia and Turkey; especially around Kars and Igdır. Although it is 

essentially a folk instrument, the tar has reached the performance and education standards that few folk 

instruments have around the world, and a very special repertory due to the precious studies carried out in 

Azerbaijan since the beginning of the 20th century, so it has gained an international recognition and prestige. For 

instance, Uzeyir Hacibeyli, who is great Azerbaijani musician, included the tar in the symphonic orchestra 

composition in Leyli and Majnun Opera, which was staged for the first time in 1908. The first tar education 

method was written by Seid Rustemov in 1935. Hacı Hanmemmedov composed the first concerto for the tar and 

symphonic orchestra in 1952, and about forty concertos were composed for this instrument so far. It may be 

mentioned dozens of other studies similar to above ones. This notification aims to put forth such studies carried 

out for the tar in Azerbaijan, transferring those in chronological order and utilizing the audio-visual sources as 

well, so it aims to put forth a model for the studies to be carried out in this field for our traditional musical 

instruments in Turkey.       

Key Words: Musical instruments, the tar, Azerbaijan, concerto. 
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Çalgı Eğitiminde Kullanılan Sistematik Öğretim Yöntemleri ve Öğrencilerin Farkındalık Durumlarının 

Belirlenmesi 

Ali Korkut ULUDAĞ 

Atatürk Üniversitesi 

Bu araştırmada, sistematik olarak hazırlanmış çalgı öğretim yöntemlerinin incelenmesi ve öğrencilerin konuya 

yönelik farkındalık durumlarının farklı değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklemi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören toplam 159 öğrenciden oluşturulmuştur. 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında, çalgı öğretimi kapsamında var olan 

öğretim sistemleri ve akademik çalışmalar incelenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, katılımcıların çalgı 

öğretim yöntemleri hakkındaki farkındalık durumlarının belirlenmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen beşli 

likert tipi dereceleme ölçeğinin uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel 

analizi için SPSS paket programından yararlanılarak ‘t’ testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca veriler, 

“cinsiyet”, “akademik başarı”, “lisans sınıfları arası öğrenim düzeyi farklılıkları”, “lisans ve yüksek lisans 

öğrenim düzeyi farklılıkları” ve “çalgı branşları” değişkenleri açısından incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Çalgı eğitimi, öğretim yöntemi, farkındalık durumu. 

 

Systematic Eduction Methods Used in Instruments Education and Has Been Determined Awareness State 

of Students 

In this research, has been aimed systematically prepared instrument teaching methods analysing and determine in 

different variables state of awareness of students on the subject. Represantive of research has constituted 159 

students degree and graduate teached in Atatürk Univesity Fine Arts Education department, music education 

department. In research has been maked the screening model. In the first stage of the research, have examined 

the existing education system and academic research within instruments teaching. In the second phase of the 

research, has been made application of the grading measure the five-point likert-type developed by the 

researchers to determine the level of awareness about instrument teaching methods. For analyzed of data 

obtained from the survey results has been geting “t” test and analysis of variance By means of SPSS 

software.  Also data has been analyzed in terms of variables "sex", "academic achievement", "education level 

differences between undergraduate classes", "undergraduate and graduate education level differences" and 

"instrument industry". 

Key Words: Instrument education, education method, awareness state. 
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Balkan Halk Dansları Müziğinde Kontrbasın Kullanım Şekli 

Arda ERAVCI & Sevda CAN 

Fatih Üniversitesi &Trakya Üniversitesi 

Halk dansları müziği, özellikle içerdiği zaman unsuru ile dansa ilişkin diğer öğelerin belirlenmesinde çok önemli 

bir rol oynamaktadır. Çünkü sahne üzerinde gerçekleşen dans hareketleri müziğin ortaya koyduğu ritim ve 

zamana uygun olarak gerçekleştirilmek zorundadır. Gerek müziğin gerekse dansın ortak unsuru olan zamanın 

belirlenmesinde başlıca kullanılan çalgılar vurmalı çalgılardır. Balkan halk dansları ele alındığında ise bu 

vurmalı çalgıların zaman zaman ortadan kalkarak yerini başka çalgılara bıraktığı görülmektedir. Yaylı bir çalgı 

olarak tasarlanmış bir çalgı olan kontrbasın Balkan halk dansları müziğinde hem diğer çalgıların hem de sahne 

üzerindeki dansın ritmini ve zamanını belirlemede adeta bir vurmalı çalgı gibi kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Kontrbasın bu özelliğini ortaya koyan başlıca etmenler gerek kullanılan diğer çalgılara nispeten frekans 

aralığındaki farklılık ve buna bağlı kolay duyulabilme avantajı gerekse ritmik vurguları iyi yansıtabilecek olan 

“pizzicato” tekniğinin kullanılabilmesidir.Bu bildiride kontrbasın Balkan halk dansları müziği içerisindeki 

kullanım şekli sebep sonuç ilişkisi içerisinde görsel ve işitsel örnekler ile açıklanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Balkan halk dansları, halk dansları müziği, kontrbas, dans ve çalgı ilişkisi. 

 

The Usage of Double Bass in Balkan Folk Dance Music 

Folk dance music plays an important role in determining of other components of dance, especially by the time 

component which it includes. Because the dance action which is performed on the stage, must be performed in 

accordance with the time and the rhythm which music presents. Percussion instruments are the main instruments 

which are used in determining the time component, which is a common component of music and dance. It is seen 

that sometimes these percussion instruments leave their places to another instruments when Balkan folk dance 

music is mentioned. It is determined that the double bass, which is designed as a strings instrument, is used like a 

percussion instrument in determining time and rhythm of dance performed on the stage in Balkan folk dance 

music. The main factors in revealing this specialty of double bass are both its advantage of being heard easily 

that relies on its difference on frequency interval comparing with the other instruments which are used, and 

availability of the “pizzicato” technique which can reflect rhythmic accents well.In this paper, the usage of 

double bass in Balkan folk dance music will be explained with audio/visual examples within the cause and effect 

relation. 

Keywords: Balkan folk dances, folk dance music, double bass, dance and instrument relation. 
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Mahalli Dil Kültürünü Bilmeyen Derlemecilerin, 

Geleneksel Müziğe Olumsuz Etkileri 

Aşkın ÇELİK &Can DOĞAN 

Kafkas Üniversitesi&Karabük Üniversitesi 

Bu çalışmada, halk müziği ezgileri derlenirken mahalli dil kültürünü bilmeyen derlemecilerin, topladıkları 

ürünlerini, edebi yönden doğru aktaramamış ve bu ürünleri derleyen kişiler, Sözcükleri sadece kendi 

hafızalarındaki yakın Sözcüklere benzetmiş veya cümle akışına uygun sözcükleri yerleştirdikleri tespit 

edilmiştir. Olaya bu açıdan baktığımızda, kültürümüzün somut olmayan ürünlerinin başta yapılan yanlışlıkla bir 

kartopu misali nasıl büyüdüğünü görebiliriz. Bu bakımdan doğru derleme yapan kişilerin bu işi yapması 

gerektiği ve derleme yapılırken derleme yöntem ve tekniklerinin ötesinde derleme etiğine sahip olması gerekir. 

Herkes derleme yapabilir. Yapmalıdır da. Ancak, eğer derleme anlam olarak yanlışlıklar içeriyorsa, düzeltmeler 

yapılmadan sunulmamalıdır. Bu bakımdan derlemecilerin mahalli dil kültürünü iyi bilmesi gerekmektedir. 

Çalışmada yalnızca bir yöreye ait örnekler verilmiştir. Eserlerin seslendirilmesinde müzikal açıdan bir problem 

olmamasına karşın, yukarıda bahsettiğimiz gibi ciddi anlam hataları olmaktadır. Eğer söz ile ezgi birbirine 

uyuyorsa, anlam olarak da uyması gerekmektedir. Dinleyicide derin ve anlamlı bir iz bırakması için bu 

önemlidir. Çalışma tamamıyla nitel bir çalışma olup, elde edilen bilgiler doküman tarama yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Elde edilen çalışma verileri neticesinde, kültürümüzün ve müziğimizin en önemli ürünleri olan halk 

müziği ezgilerimizin, bilinçli ve konuya hâkim(mahalli dil kültürünü bilen) olan derlemeciler tarafından 

derlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Derleme, müzik, mahalli dil. 

 

Negative Effects of Compilers, Who Do Not Know Local Language Culture, to the Traditional Music 

In this work, it is stated that compilers who do not know the local language culture didn’t quote the products they 

collected truly, they used the words as they know and put  the words in sentences considering sentence flow. 

Considering from this aspect, we can see how concrete products of our culture  grow as a  snowball as a result of 

the mistakes made before. Compilation should be done by compilers who are experts of this work and they 

should know compilation ethic in addition to techniques and methods of compilation. Eveybody can make 

compilation.  In fact, they should do.  But if the compilation has mistakes in meaning, they shouldn’t be 

presented before correction. That’s why, a compiler should know local language culture well.This work includs 

examples that belong only one region. The aren’t any musical problems while performing the works; however, 

there are serious mistakes in meaning. If lyrics and melody harmonizes, the meaning should harmonize, too. It is 

important for leaving deep and meaninful mark on audiences. This work is a totally qualitative work and all the 

information is found by document researches. As a result of this research, it is concleded that folk music 

melodies which are important products of our culture and music should be collected by the compilers who are 

aware and master of a subject  (who knows local language culture). 

Key words: Compilation, music, local language. 
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Azerbaycan'da Koro Sanatının Oluşumu ve Gelişim 

Yolları Hakkında 

Aynur HÜMBETOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan müzik kültüründe koro topluluğunun ve koro için eserlerin oluşması Üzeyir beyin adı ile bağlıdır. 

Ü.Hacıbeylinin 1908. yıl 25 Ocak'ta Bakü'de sahneye konulan "Leyli ve Mecnun" muğam operası sadece 

Azerbaycan'da değil, bütün Müslüman Doğu'da ilk opera ve aynı zamanda bestecilik sanatının ilk örneğidir. 

Üzeyir Hacıbeylinin koro için yazılan eserlerine bakıldığında koronun ifadeli imkanlarını çok güzel hissetmesini 

görüyoruz. Eserlerin fakturasında homofon-harmonik ve polifonik özellikler dikkati çekmektedir. Besteci koro 

partisinin tını ifadəliliyini, vokal seslerin parlak doğasını özel vurguluyordu. Üzeyir Hacıbeyli ile birlikte 

Müslüm Maqomayevdə Azerbaycan koro müziğinin tebliği çalışmasında aktif yer alıyor. Operalarda koro 

müziğine geniş yer veriyor. Bu korolar karakterine göre birbirinden farklıydı. Kızların lirik korosu, düğün 

korosu, asker korosu vb. Koro topluluğunun ve sesli ifa sanatının bir takım ciddi sıkıntıları vardı. Onları 

gidermek için sadece yaratıcı girişimi yok, ayrıca örgütü beceri isteniyordu. İçeriğinde erkek ve kadınlar olan 

koro kollektivini oluşturma girişimi halen mevcut dini şartlara göre zordu. İfaçıların iletken tabi olması, ellerin 

ve iletken çubuğunun işareti ile okuma herkese garip geliyordu. Bu yöntem birçoklarına tamam yad idi. Teksesli 

geleneği o kadar kuvvetliydi ki, yorumculuk yönteminde tamam bir devrim - darbe gerekiyordu. Azerbaycan'da 

Sovyet hakimiyeti kuruluncaya kadar tesisi olmuş geleneğe göre gerçek ses yüksek tenor sayılırdı. Bariton, 

özellikle de bas sesi dinleyicilerin hoşuna gitmiyordu. Bir başka önemli yenilik ise xanendelerin oturur 

pozisyonda okuması, koronun ise ayak üstte durması idi Üzeyir bey sadece besteci, şef olarak değil, hem de 

onları sahne kurallarına öğreten eğitimci olarak da çalışıyordu. Koro Kapellasının yapılmasının ardından vokal 

müziğinin de gelişmesine özel önem verilecektir. Bu sadece solo okuma sanatının değil, koro yorumculuk 

sanatının gelişmesi için gerekiyordu. Kapellanın oluşması aynı zamanda öğretim planına koro derslerinin 

salınmasına da zemin yarattı. Koro Kapellası ilk konserini 1941 yılının Nisan ayında verdi. Burada 54 sanatçı 

vardı. Belirtmek gerekir ki, Azerbaycan'da "Koro toplumunun" kurulması, bu kafedranın yetenekli eğitimcilerin, 

koro topluluğunun gelişmesinde büyük hizmetleri olan Leman Atakişiyevanın adı ile bağlıdır. O, 1981 yılından 

Türkiye'ye çalışmaya davet alarak, Atatürk adına İstanbul Opera Tiyatrosuna baş xormeystri görevinde çalışır. 

Bakü'ye döndükten sonra, pedagojik ve xormeystrlik etkinliğini birleştirir ve M.F. Ahundov Azerbaycan Devlet 

Opera ve Bale Tiyatrosu'nda çalışıyor (1987 yılında Atakişiyeva emektar sanat adamı adına taltif görülüyor). Bu 

kollektivlerin sayesinde Azerbaycan bestecilerinin koro için yazılan eserlerinin listesi genişliyor. Bu eserler batı 

çağdaş müzik örnekleri ile birlikte, çeşitli koro kollektivlerinin ifasında sesleniyor, ayrıca Azerbaycan'ın dışında 

Azerbaycan müzik sanatını koro sanatını temsil ederek artırırlar. Azerbaycan müziğinin dünya müzik kültürünün 

ayrılmaz bir öneki olmasını bir daha kanıtlıyor. 

Anahtar Sözcükler: Kollektif, besteci, koro, müzik, sanat. 

 

About Chorus Development Ways and Occupation Originating in Azerbaijan 

The originating of chorus  team  and the works , created for chorus in   Azerbaijanian musical  culture   is 

connected with  Uzeir Hadjibekov’s name .Staged   in 25 th of January  in 1908 year in Baku   mugam  opera 
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“Leyli and Medjnun “, is the first opera   and at the same time  becomes the first example in composer’s 

occupation not only in  Azerbaijan  but  in the  whole muslim East. On taking into consideration, written for 

chorus works by Uzeyir Hdjibeyli discovery we can observe wonderful feelings for chorus performance abilities. 

Homophonic - Harmony and Polyphony features in works essence attract attention. The composer specially 

emphasized chorus part timbre performance and striking shinning   vocal sounds nature. All together with Uzeyir 

Hadjibeyli, Muslim Magomayev took active part in music for chorus popularization matter in Azerbaijan. 

Allocates wide place to chorus music in operas. These choruses were distinct on their character .The girl’s lyric 

chorus, wedding reception chorus,   military chorus, soldier’s chorus,   and others etc. There were the raw of 

serious difficulties in chorus collective and multivoiced performance occupation. To overcome them were 

needed not only creative attempts, but at the same time organization skills and abilities.  For  that time existing  

religious atmosphere conditions , it was  difficult  to establish  chorus collective  which had  woman and men in  

its  structure. Performers subordination  to conductor , reading vocal content , singing  by conductors hands  and 

conductors  baton ‘s sign -  seemed  strange to everybody. This way seemed to many and absolutely extraneous 

to majority. Solo, the only voice singing   tradition was so strong, that needed absolute riot, the revolution   in 

performance mode. Before soviet power, according to the established tradition the real voice was considered the 

highest tenor in Azerbaijan. Amateur’s audience did not like Baritone voice and especially bass voice. Another   

heavy novelty was   like singers singing while sitting position, but chorus standing on the legs. Uzeyir 

Hadjibekov was working not only like the composer and conductor but also like teaching stage regulation 

teacher.  After chorus capellas establishment the special attention was paid to vocal music development. This 

was necessary not only for solo singing, but also for chorus performance art development. Capella’s 

establishment at the same time created possibility for chorus lessons inclusion into study curriculum. Chorus 

Capella gave its first concert performance in April 1941.There were 54 singers. It should be underlined that the 

establishment in Azerbaijan “Chorus Society”, this department talented teachers' big service for chorus 

collectives development are connected with Leman Atakishiyeva’s name. From 1981, on receiving the job 

invitation to work in Turkey, she works on senior choirmaster position in named after Ataturk Istanbul Opera 

Theatre. On returning  to Baku , she unites teaching and chorus activity  and works in named after M. F. 

Ahundov  Azerbaijan State  Opera and  Ballet  theater./ In 1987  Atakishiyeva is awarded by honoured art 

benefactor name.\ Because  of these collectives  the list  of  written for  chorus by azerbaijanian composers 

works   is widened. These works altogether with western contemporary musical examples are sounded by 

various chorus collectives’ performance. Also far abroad from Azerbaijan, by representing azerbaijanian   

musical art by chorus art enlarge their quantity. And proves again the existence of Azerbaijanian music as 

indivisible part in world music culture. 

Key Words: Collective, composer, choir, music, art. 
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Batı Dans Sanatında Koreografi ve Müzikal Kompozisyon İlişkisi 

Ayrin ERSÖZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Müzik ile dans arasındaki ilişkinin incelenmesine elverişli örneklerden biri de Batılı sahne dansıdır. Müzikte 

kullanılan kompozisyon yapıları ve ritim kalıpları klasik ve modern dans sanatında koreografik temelin zeminini 

oluşturur. Müzik ile dans arasında kurulan bu organik bağın 15.yy’dan 20.yy’ın ortasına dek literatürde her 

dönem vurgulandığı görülür. Rönesans dans risalelerinde bu ilişki üzerinde önemle ve etraflıca durulmaktadır. 

Barok dönem müziklerinin neredeyse tümünün dans edilmek için veya dans adımları gözetilerek bestelendiği 

söylenebilir. Klasik balede her eser için bestelenmiş müzik ile özgül bir dans dilini (danse d’ecole) kullanan 

koreografi arasında mutlak bir uyum vardır. 20.yy’ın ilk yarısında tarihsel, dinsel, folk, caz, empresyonist, 

ekspresyonist, primitif gibi çeşitli müzik türleriyle ilişki kurabilen her koreografinin müzikal kompozisyon 

formlarına dayandırılması modern dansta zorunlu bir ön koşul olmuştur. Günümüzde ise, dans dışında birçok 

alana yayılarak kapsamını hızla genişletmekte olan koreografi ve özellikle Avrupa’da giderek vatandaşın sanat 

yapma hakkı çerçevesinde değerlendirilen, adı ve tanımı kökten tartışılan dans sanatı ile müzik arasındaki 

ilişkinin geçmişte bilinen tüm biçimlerinin geçerliğini yitirmekte olduğu görülmektedir.   

Anahtar Sözcükler: Batı sahne dansı, koreografi, müzik kompozisyonu. 

 

The Relationship between Choreography and Musical Composition in Western Dance Art 

The Western dance scene provides a good example to examine the relationship between dance and music. 

Composition structures and rhythm patterns used in music form the choreographic basis of classical and modern 

dance art. The bond between music and dance has always been emphasized in the literature from the 15th 

century until mid-20th century. The Renaissance dance treatises focus on this relationship in more detail. Almost 

all music from Baroque era was composed for dance or considering dance steps. In the classical ballet, there is 

absolute harmony between music composed for the piece and the choreography based on the specific dance 

language. Modern dance, in the first half of the 20th century, engaged with a variety of music genres such as 

historical, religious, folk, jazz, impressionist, expressionist, and primitive. It was a precondition for every 

choreography to be based on musical composition forms. Nowadays, however, the relationship between music 

and choreography, which is expanding its scope rapidly by spreading to many areas outside of dance, and dance 

art with its radically questioned name and definition, which especially in Europe is increasingly evaluated in the 

scope of the citizens’ right to make art, seem to be losing the validity of all known forms of the past. 

Key Words: Western dance art, choreography, musical composition . 
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Türk Müziği İcrasında İnsan Sesinin Eğitimine Yönelik Psikolojik ve Fiziksel Yaklaşımlar 

Ayşegül ARAL ALTIOK 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Türk Müziği, insan sesi icrası açısından incelendiğinde kendine has üslup ve tavır özellikleri ile dünya müzikleri 

içinde ayrı bir yere sahiptir. Hem yöresel tavır özellikleri, hemde klasik üslup farklılıkları ile bu özel icra tarzını 

geliştirmek için gereken önemli çalışmalardan birisi Türk müziğine uygun ses eğitimidir. Dünyada bilinen ses 

eğitimi kriterlerinin, Türk müziği icrası için yeterli olmadığı, hatta farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda son yıllarda insan sesi üzerine yapılan çalışmalarla Türk Müziğinin kendi içinde Türk halk müziği, 

Türk sanat müziği ve diğerleri de olmak üzere özel bir ses eğitim sistemine sahip olduğu inancına varılmıştır. Bu 

eğitim ile hedeflenen, klasik Türk müziği normlarını bozmadan ve yabancılaştırmadan sürdürebilirliğini 

arttırmak, ayrıca Türk halk müziği içindeki yöresel ve bölgesel unsurların göz ardı edilmeden ses üzerinde icra 

edilebilmesi için gereken bilinci yerleştirmektir. Psikolojik ve fiziksel açıdan uygulanan yaklaşımlarla 

geliştirdiğimiz bu eğitim sisteminin solistler üzerinde olumlu etki yarattığı deneklerle tespit edilmiştir. Ses soyut 

bir kavramdır ve psikolojik algı sesin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu yaklaşımın önemini fark 

eden çalışmalar sesin eğitimi için gereken fiziksel yaklaşımları da destekleyici nitelikte olup, faydası solistin 

eğitim sonrası gösterdiği icra ile kanıtlanmıştır. Sunacağımız bildiri ile Türk Müziği için uygulanabilecek ses 

eğitimi çalışmalarına yer verilerek, hem yurt içinde hem de yurt dışında Türk Müziği icrası ile ilgilenen solistlere 

bilgi aktarılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Türk Müziği, ses eğitimi. 

 

Psychologıcal and Physıcal Approaches Aimed at Human Voice Traınıng for Performing Turkish Music 

Turkish Music has a distinct place in the music world with its specific style and attitudes when analyzed with 

respect to human voice performance. Voice training suitable for Turkish music is one of the important studies 

that is required for improving this special performance style with the differences within both regional attitudes 

and classical styles.  It is a known fact that voice training criteria used at global scale are not sufficient for 

performing Turkish music and they even show substantial differences. Accordingly, the recent studies on human 

voice lead to the conclusion that Turkish music has a special voice training system aimed at Turkish folk music, 

Turkish classical music and others. The aim of this training is to improve the sustainability of classical Turkish 

music norms without destructing and estranging them, and establish the awareness required for the vocal 

performance of Turkish folk music without disregarding the regional and local elements. Positive influence 

created by this training system we developed by adopting psychological and physical approaches on the soloists 

have been determined through case studies. Voice is an abstract concept and psychological perception plays an 

important role in shaping the voice. Studies recognizing the importance of this approach support physical 

approaches required for the voice training, too, and the benefits of it have been proven with the performance of 

the soloist displayed after the training. Voice trainings that can be implemented for Turkish music shall be given 

place in the statement to be presented and the objective of relaying information shall be pursued in connection 

with the soloists who are interested in performing Turkish music both at home and abroad.  

Key Words: Turkish Music, voice training. 
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Türk Halk Oyunlarının Sahnelenme Sürecinin Oyunlar ve İlgili Unsurlar Üzerinde Yarattığı Değişimler 

Bülent KURTİŞOĞLU & Arda ERAVCI 

İTÜ &Fatih Üniversitesi 

Binlerce yıllık Türk kültürünün günümüze kadar ulaşmış en önemli öğelerinden birisi olan Türk halk oyunları 

günümüzde bir kültür öğesi olarak, bir spor branşı olarak ve en önemlisi kaynağı orijinal kültür değerleri olan ve 

modern sahneleme tekniklerinin tümünün kullanılabildiği çok yönlü bir sahne sanatı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yüz yıla yakın bir süredir sahnelenen Türk halk oyunları bu süreç içerisinde gerçekleştirilen farklı 

uygulamalardan oyun figürleri, oyunların geleneksel formları, oyun müzikleri ve kullanılan giyim-kuşam 

bağlamında etkilenmiştir. Bu etkilerin birçoğu yeterli bilgi ya da donanıma sahip olmadan gerçekleştirilen 

uygulamalar sebebiyle meydana gelmiştir. Bunun yanı sıra “halk oyunları” adı altında gerçekleştirilen kitsch 

projeler ise halk oyunlarının toplum nezdindeki algılanmasında değişikliğe sebep olmuştur.Bu bildiri içerisinde 

Türk halk oyunlarının sahnelenme sürecinin bu oyunlar ve ilgili unsurları üzerinde yarattığı değişimler tespit 

edilecek ve bu çok değerli kültür ürünlerinin üzerinde gelecekte oluşabilecek değişimlerin önlenebilmesi adına 

çözüm önerileri sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Türk halk oyunları, sahneleme, halk oyunlarında değişimler, kitsch. 

 

Changes in Dances and Related Components by the Staging Process of Turkish Folk Dances 

Turkish folk dance which is one of the most important lived up component of thousands of years Turkish culture, 

appears as a cultural component, as a sport branch and most importantly as a versatile stage art whose source is 

original cultural values and which can be staged with modern staging techniques. Turkish folk dance which has 

been staged nearly for one hundred years, is affected in the context of dance figures, traditional forms of these 

dances, accompanying music and apparel because of different practices which are brought into action within that 

period. Most of these effects came into existence because of the practices which are executed without having 

enough knowledge and experience. In addition to this, kitsch projects which are performed under the name “folk 

dance” have caused a shift on the perception of “folk dances” by the Turkish society.Within this paper, the 

changes found in the dances and related components by the staging process of Turkish folk dances will be 

determined and solution will be offered to prevent future changes in these very valuable cultural products. 

Key Words: Turkish folk dances, staging, changes in folk dances, kitsch. 
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İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesi’nde Yaşayan Patriyotların Düğün Geleneklerinde 

Müzik ve Oyun Bağlamında 1960’lardan Bugüne Yaşanan Değişimler 

Bülent KURTİŞOĞLU &Seren DALAY 

İTÜ &Fatih Üniversitesi 

 Günümüz Balkanlarının siyasi sınırı Avrupa kıtasının güneydoğu kesimini, İtalya Yarımadası'nın 

doğusunu, Anadolu'nun batısını ve kuzeybatısını içerisine alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Siyasi haritaların 

sürekli değiştiği dünyada en son Balkan Ülkeleri olarak karşımıza çıkan devletler; Slovenya, Hırvatistan, 

Arnavutluk, Bosna –Hersek, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ,  Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve 

Türkiye’dir. Bahsedilen siyası bölge geçmişte birbirinden farklı zamanlarda farklı insan topluluklarının 

yaşadıkları yer olmuştur. Bu siyasi yapılanmanın oluşumunun öncesinde ve sonrasında bu ülkeler arasında çeşitli 

sebepler ile göçler yaşanmıştır. Bu göçlerin bir örneği olarak karşımıza çıkan, Lozan Mübadelesi sonucunda 

Celaliye Mahallesi’ne göç etmiş ve 1923 yılından itibaren bu yana burada yaşamakta olan “Patriyot”lar  gerek 

oyun ve müzik gelenekleri ile gerekse diğer kültürel öğeleri ile bölgenin kültürel yapısına yön vermiş bir 

topluluktur.  Eski ismi “Celaliye Köyü” olan mahalle çevre beldelerce “Patriyot Köyü” olarak bilinmektedir. 

Fakat 1960’ların sonu itibariyle dışarıdan farklı etnik kökenlerden göç alan mahallenin kültürel yapısı gerek bu 

göçler sonucu gerekse başka etmenler sebepleriyle değişime uğramıştır. Bu bildiride Patriyot topluluğunun 

kültürel yapısı içerisinde önemli bir yer tutan düğün geleneklerinin 1960’lardan bugüne yaşadığı değişimler 

sebep sonuç ilişkisi içerisinde açıklanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İstanbul, Celaliye mahallesi, düğün geleneği. 

 

The Changes in the Feast Traditions of Patriots Who Live in Celaliye Neighborhood of Büyükçekmece 

District of Istanbul City From 1960’s to Today in the Context of Dance and Music 

Today’s political area of the Balkans is the geographic and cultural region which includes southeast part of the 

Europe, east part of the Italian Peninsula, west and northwest part of the Anatolia. The latest Balkan countries in 

the world where the political maps are changing continuously are Slovenia, Croatia, Albania, Bosnia and 

Herzegovina, Serbia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Greece, Bulgaria and Turkey. The political 

region which is mentioned had been a place where different ethnic communities live in different time periods. 

Immigrations have been happened between these countries before and after forming of this political settlement. 

As an example of these immigrations, The “Patriots” who immigrated to Celaliye Neighborhood and have lived 

there since 1923, as a result of Greco-Turkish population Exchange of Lausanne Convention, is a community 

who has dominated the cultural structure of the region via their dance and music traditions and the other cultural 

components. The neighborhood, whose old name is “Celaliye Village”, is known as “Village of the Patriots” by 

the nearby towns’ people. The cultural structure of the neighborhood which got immigrations from other ethnical 

groups, has got changed as a result of both these immigrations and the other factors after late 1960’s. In this 

paper, changes in the feast traditions which have an important place in the cultural structure of the Patriot 

community from 1960’s to today, will be explained within the cause and effect relation. 

Key Words: Istanbul, neighbood of Celaliye, wedding custom. 
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Obezite ve Dans; Halk Oyunları Örneklemi 

Bülent Kurtişoğlu &Gülsüm Hatipoğlu & Özcan Sancar Özcan 

İTÜ & Gedik Üniversitesi & MEB 

 Bu çalışmanın amacı; 10 haftalık halk oyunları egzersiz programının ağırlık ve fiziksel uygunluk 

parametreleri üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Dünyada obezite prevelansı artmakta olup bu durum 

önemli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin 

yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir 

yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite başta olmak üzere birçok kronik hastalıkların görülme sıklığını 

artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Ayrıca düzenli bir şekilde yapılan dans egzersiz çalışmalarının, obezite 

egzersiz tedavisinde olumlu etkilerinin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Beden kütle indeksi (BKİ) ≥ 30 

olan 13 deney 13 kontrol grubu olmak üzere 26 kişiden oluşan 15-16 yaşlarındaki katılımcılar 10 hafta boyunca 

haftada 3 gün, günde 90 dakika süren halk oyunları egzersiz programına katılmışlardır. Çalışma kapsamında ön 

test ve son test olarak ağırlık ve boy ölçümlerinin yanı sıra eurofit ölçümleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, 

SPSS istatistik paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; halk oyunları egzersiz 

programının, katılımcıların ağırlık ve eurofit test bataryasına bağlı değişkenleri üzerinde olumlu sonuçlar ortaya 

koyduğu tespit edilmiştir.  Bu bildiride yapılan çalışmada izlenen yöntem, test uygulamaları, bulgular ve 

sonuçlar Obezite, Egzersiz ve Halk Oyunları ilişkisi çerçevesinde açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler:Halk oyunları, obezite, egzersiz, dans. 

 

Obesity and Dance; Folk Dance Sample 

          The purpose of this study is to evaluate the effect of 10 week folk dances exercise program on weight and 

physical fitness parameters. The increasing prevalence of obesity in the world poses significant health problems. 

The lack of knowledge about physical activity, the insufficient understanding of the importance of the physical 

activity for health and the slow adoption of a sedentary life style became one of the important reasons why we 

see a lots of chronicle diseases foremost obesity. Besides, it is scientifically proven that the regular dancing 

exercises have positive effects on obesity exercise treatments.A group of 26 people and which includes 13 

people for experiment and 13 people for control group whose body mass indexes are above or equal to 30, have 

participated to 10 week folk dances exercise program which lasts 3 days each week and 90 minutes a day. Pre-

test and post-test as well as weight, height and Eurofit measurements are executed. Findings were analyzed by 

SPSS statistical software program. According to survey; folk dance exercise program variables depending on the 

participants’ weight and Eurofit test was determined on positive results. The method of the study in this paper, 

tests, findings and results will be explained with the relation of these with obesity, exercise and folk dance. 

KeyWords:Folk dance, obesity, exercise, dance. 
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Duduğun Popülerleşmesiyle Enstrümana Yansıyan Gelişmeler 

Cem EKMEN 

İTÜ 

Duduk ( balaban) olarak bilinen enstrumanın tarihi hakkında bazı bilgiler vardır. Fakat enstrumanın gelişimi ile 

ilgili nasıl bir süreç izlediği hakkında ve dünya genelinde yayılması ile ilgili çok fazla bilgiye ulaşılamamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye ve dünya genelindeki duduk (balaban) kullanımının popülerleşip, genişlemesinden 

dolayı duduk (balaban) ile ilgili elde edilen gelişmelere değinmek. Çalışma enstrumanı yapan ve icra eden 

kişilerden elde edilen bilgiler, müzik programlarındaki konuşmalar ve ders notları kullanılarak hazırlandı. Son 

20-25 yıl içerisindeki değişim ve gelişim ele alındı. Elde edilen bulgular sonucu enstrumanın yapımı, icrası ve 

kullanılan malzeme ilgili değişim kaydedildi. Sonuç olarak enstrumanın popülerleşmesi ve enstrumana talebinin 

artması kullanım alanının genişlemesine neden olmuştur. Farklı alanlarda kullanılan duduk (balaban) kullanıldığı 

alandaki ihtiyaçları karşılamak için değişmiş ve gelişmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Duduk, balaban, gelişim. 

 

The Developments of Duduk After the Popularization 

There is some information about the history of duduk ( balaban) at the literature. However, there is lack of 

information about process of improvement and expand in the world.  The aim of the study is that, due to being 

populer and using various regions of duduk  (balaban) ,  to tackle progression about duduk (balaban). This 

working prepared using conversation from some music programs, lecture notes and obtain information from 

duduk players and duduk makers. Change and process İn the last 20-25 years about duduk is handled. And 

findings show that there are some facts which are making, playing and using different materials about duduk 

(balaban).  As a result of we can say that area of useage of duduk (balaban)  expands,  because of  being populer 

and increasing of request to duduk (balaban). Thus duduk (balaban) is evolved and improved in order to satisfy 

needs at the useage of area. 

Key Words:Duduk, balaban, development. 
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Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Yeniden Düzenlenmesi 

Cemal YURGA & Mehmet Cem YURGA 

İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi 

Hiçbir ders programı uzun yıllar boyu aynen kalamaz. Günün koşulları, o alan üzerindeki olayların ve 

beklentilerin değişime uğraması, zaman içerisinde değişikliklere neden olabilecektir. Müzik Öğretmenliği 

Programlarımızda 1998’de Yeniden Yapılanma adıyla uygulamaya giren lisans ders programımız 2006 ve 2007 

yıllarında tekrar elden geçirilerek bugüne değin kullanılagelmiştir. Ancak zaman içerisinde gerek günün 

koşulları göz önüne alındığında, gerekse işleyişte ayrı üniversitelerde farklılıklar ve aksamalar görüldüğünden, 

aradan geçen 8 yılsonunda yine masaya yatırılması gerekliliği doğmuştur. Müzik Öğretmenliği lisans 

programlarımızda bugüne değin denenerek sınanmış olan derslerin başarısını etkileyen ve verimliliğini 

azaltıp/artıran durumların ortaya konarak bir müdahale daha yapılması kaçınılmaz görünüyor.  

Bu müdahalenin ayrıntılarını aşağıdaki şekilde serebiliriz: 

1. Aynen kalması gereken dersler, 

2. Kaldırılması gereken dersler, 

3. Eklenmesi gereken dersler, 

4. Adının değiştirilmesi gereken dersler, 

5. İçeriğinin netleştirilmesi gereken dersler, 

6. Yarıyılı değiştirilmesi gereken dersler, 

7. Teorik, pratik ve kredisi değiştirilmesi gereken dersler. 

Bu çalışmada 4 yıllık lisans programımızın derslerin içerikleri ile birlikte; neden kaldırılması veya eklenmesi 

gerektiği, neden teorik, pratik ve kredisinin ve yarıyılının değiştirilmesi gerektiği ayrıntılı bir şekilde ele 

alınacaktır.  Bununla birlikte; ders programlarının oluşturulması aşamasında her 4 yılda bir yapılacak olan YÖK 

ve bakanlık yetkililerinin de katılacağı bir sempozyum veya bölüm başkanları toplantıları ile sınanmış program 

üzerinde gerekçeleri ile sunulan değişiklikler, mutlaka serilmeli, günün koşullarına uyumu sağlanmalı ve 

tartışılarak program daha kullanılabilir, sürdürülebilir ve verimli hale getirilmelidir. 

Anahtar Sözcükler:Müzik öğretmeni, lisans, program. 

 

Restructuring the Undergraduate Music Education Program 

No course can not remain the same for many years to come. Conditions of the day, it remained unchanged for 

the events and expectations on the field, may lead to changes over time. In our Music Teacher Education 

Program in 1998 with the implementation Restructuring name entered our program undergraduate courses 

overhauled in 2006 and again in 2007, has been used so far. However, when considering the conditions required 

in the day time, as well as differences and disruptions in the functioning of the different universities is seen, at 

the end of the intervening eight years, born of necessity be tabled again. Heretofore tried and tested in Music 
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Education degree program with affecting the success and reduce the efficiency of the courses / increase by 

introducing the condition, it seems inevitable for effective intervention. 

The details of these interventions can lay as follows: 

1. Just need to stay lessons 

2. Abolition of the required courses, 

3. Add the required courses, 

4. The lessons to be changing the name, 

5. Lessons to clarify the content, 

6. Semester courses must be replaced lessons, 

7. Lectures, tutorials and practical needs replacing loans. 

In this study, together with the content of the lessons of our 4-year degree program; why it should be removed or 

added, theoretical reasons will be discussed in detail as necessary to change the practice and loans and half years. 

At the same time; course in the process of creation of the program which will be held every 4 years of Higher 

Education and Ministry officials also attended a symposium or department heads with the reasons for the 

changes presented above tested the program with meetings, must-series should be adjusted to the conditions of 

the day and discussed the program was available, should be sustainable and efficient. 

Key Words:Music teacher, graduate, programme. 
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Van’da Türkülü Oyunlar ve Dengbejlik Geleneği 

Cenap GÜNGÖR & Nihal CÖMERT ÖTKEN 

İTÜ &İTÜ 

Van bölgesi, halay türü halk oyunlarının çok çeşitli biçimlerde sergilendiği bir bölgedir. Halay türü halk 

oyunlarının geleneksel olarak icrasında kullanılan bir şekil de, halk oyunlarının türküler eşliğinde icra 

edilmesidir. Van bölgesi aynı zamanda türkülü oyunları ve yörede tarihsel olarak da varlığını sürdüren 

"dengbejlik geleneği"ne de sahiptir. Hatta halay türü türkülü halk oyunlarımızın Van bölgemizdeki bilinen 

örneklerinin pek çoğunda, türkülü oyunlarının müzikal ve oyun icralarının kontrol ve yönlendirmeleri de 

dengbejlik geleneğini halen yaşatan "dengbejler"  tarafından sağlanmaktadır. İTÜ Bilimsel Araştırma ve 

Geliştirme Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen “Van’da Türkülü Oyunlar ve Dengbejlik Geleneği” 

adlı bu çalışma, günümüzde çeşitli sebeplerden ötürü günden güne unutulmaya yüz tutmuş önemli unsurlardan 

biri olan Dengbejlik geleneği ile icra edilen türkülü oyunların, yöresinde tespit edilerek İTÜ TMDK THO 

Bölümü oyun repertuarına kazandırılması amacıyla hazırlanmış bir projedir. Araştırmaya Van ili Merkez olarak 

Çatak ilçesi ve Erçek Beldesi seçilmiştir. Dengbejlerin seslendirdiği oyun türküleri, seçilen bölgelerdeki oyun ve 

müzik icra yapılarının farklılığı, kaynak kişilerle yüz yüze yapılan görüşmelerle tespit edilmiş, bu görüşmelerden 

elde edilen veriler ayrı ayrı sınıflandırılarak görüntülü ve sesli olarak arşivlenmiştir. Araştırmanın sonucunda 

türküler notaya alınarak derlenmiş, sözleri hem Kürtçe hem Türkçe olarak kayıt altına alınmıştır.  

Anahtar Sözcükler:Van, türkülü oyunlar, dengbej, gelenek. 

 

The Folk Dances with Songs and “Dengbej” Tradition in Van 

Van region is one of the regions where the halay style folk dances are exhibited in many different forms. One of 

the forms of traditional halay style folk dances is performing them with folk songs. Van region has also dances 

with folk songs and a “dengbej” (storyteller with song) tradition. Moreover, in many of the examples of folk 

dances with folk songs in Van region, dance and music performance are controlled and directed by “dengbej”s. 

This study is a project named “Folk Dances With Songs and the “Dengbej” Tradition in Van” which is supported 

by İTÜ BAP (İstanbul Tecnical University Programme of Supporting to Scientific Research and Progress) aims 

to add the folk dances with songs in “dengbej” tradition, which is performed in Van and sunk into oblivion, to 

İTÜ Turkish Music State Conservatory Turkish Folk Dances Department dance repertory. Çatak and Erçek 

districts are choosed as a center of research. The folk dance songs which are sang by “dengbej”s, the differences 

of dance and music structures in the choosen districts are determined by the interviews. And these visual and 

audio datas were classified and archived. As a result of this research, the folk songs are notated, and the lyrics 

are recorded in Turkish and Kurdish 

Key Words: Van, folk dances with songs, dengbej, tradition. 
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Dünyanın Güzelliği Harap Oldu: Antik Maddeciliği Aşmak ve Modern Estetik 

David D. BUTORAC 

Fatih Üniversitesi 

Parmenides’ten beri evren ekseriyetle kusursuz bir küre olarak algılanmıştır. İlaveten Pythagoras’tan beri 

genellikle gezegen ve yıldızların her birinin birer müzik notasının olduğu düşünülmüştür. Timeusadlı eserinde 

Platon bu iki geleneği birleştirir ve O’nun evren izahatı bundan sonraki 1800 yıl boyunca evrenin yapısını 

açıklamakta - her ne kadar tek olmasa da – en geçerli evren izahatı olur. Tüm doğa ve kozmosun belli bir öze, bir 

ruha ya da yaşama sahip olduğu düşünülür - gezegenlerin bile. Ancak modern kozmolojinin ortaya çıkmasıyla 

birlikte kozmosun durumu kökten değişir. Bir bakıma, evren güzellik ve değerle bezenmişlikten uzaklaşıp 

resextensa’ya (yer kaplayan varlığa) indirgenir. Descartes ayın sadece bir kaya kütlesi olduğunu gözlemlemiştir. 

Ayrıca kozmolojideki bu değişikliklerle birlikte estetik, felsefe ve ahlakta da köklü değişiklikler meydana 

gelmiştir. Anglikan bir şair ve rahip olan John Donne’ın (1572-1631) gözlemlediği gibi, “Dünya’nın güzelliği 

harap oldu... İsteksizce yükseklere çıkıyoruz ya da cennete gitmek için uğraşmak yerine, cenneti kendimize 

getiriyoruz (An anatomy of the world. The first anniversary/Bir Dünya Anatomisi. İlk yıldönümü). Ben, 

kozmolojideki bu değişimin, dünyanın ahlakını ve güzelliğini bozmak yerine hem insan öznesini dünyaya daha 

derin bir şekilde yerleştirdiğini, hem de barok sanat ve müzikte görebildiğimiz gibi bizim dünya tecrübemizi 

olumlu bir biçimde dönüştürdüğünü savunacağım. 

Anahtar Sözcükler: Antik, maddecilik, modern estetik. 

 

The Worlds Beauty is Ruıned: Overcomıng Ancient Materialıty and Modern Aesthetics 

From Parmenides onwards, the universe is often conceived of as a perfect sphere. Additionally, from Pythagoras 

onwards, more often than not, the planets and stars were each understood to have a musical pitch. Plato unites 

these two traditions inhis Timaeus and his account of the universe becomes the dominant, though not the only, 

explanation for the structure of the universe for the next 1800 years. All of nature and the cosmos was 

understood to be possessed of some essence, some soul or life, even the planets. However, with the advent of 

modern cosmology, the status of the cosmos radically changes. Thus in one way of looking at it, the universe 

goes from being laden with beauty and value to res extensa. Descartes observes that the moon is just a rock. 

Further, with these changes in cosmology came radical changes in aesthetics, philosophy and morality. As John 

Donne (1572-1631), an Anglican poet and clergyman, observed, “The worlds beauty is decai’d... Loth to goe up 

the hill, or labour thus/To goe to heaven, we make heaven come to us” (An anatomy of the world. The first 

anniversary). I will argue that this change in cosmology, rather than corrupting the morality or the beauty of the 

world, both places the human subject more deeply inthe world and transforms our experience of it in a positive 

way as we can witness in baroque art and music.  

Key Words: Antique, materialism, modern aesthetic 
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Multidisipliner Bir Bilim Olarak Müzik 

Deniz AYDAR 

Ordu Üniversitesi 

Müzik ilk etapta her ne kadar sanat olarak gözükse de, aslen bir bilim dalıdır. Çünkü, evrenin güzelliğini 

betimleyen bu sanat, tek başına ortaya çıkmaksızın, hayatın mitolojik, kültürel, tarihi, sosyolojik, hatta  

ekonomik boyutu ile oluşmuş; zamanla çeşitli disiplinlerle etkileşim içine girerek, alanlaşma yoluna gitmiştir. 

Dolayısıyla etkilenen, etkileyen ve sürekli değişim içerisinde olan bir bilim dalıdır.Alt yapısında matematik ve 

fizik kuralları taşıyan müziğin aslını oluşturan yetenek ve yaratıcılık olgusunun geliştirilebilirliği göz önüne  

alınırsa, müziğin bir bilim dalı olarak, diğer alanlarla olan ilişkisini, doğal karşılamak gerekir. Bu konu, 

müzikolojik boyutlardan, müzik eğitimine ve teknolojiye kadar giden, uzun soluklu bir konudur. Çünkü özellikle 

bu aşamada, sistem kavramı hayli belirginleşir. Bu kavram, müziği diğer disiplinlerle birlikte farklı düşünmeye 

sevketmiş, temsil olarak sanat olmanın dışında farklı arenalara sokmuştur.Bu anlamda yapılacak olan bu 

çalışmada, müziğin diğer disiplinlerle ilişkisine bir yaklaşım sergilenecek, bilim olma süreçleri çeşitli başlıklar 

altında incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, bilim, disiplin, sistem, kültür. 

 

Music as a Multidisciplinary Science 

Even though music is seen as an art branch, it is actually science branch. Because the art of music  which 

describes the beauty of universe is composed of mythological, cultural, historical, sociological and even the 

economical extent of life and it interacts with different disciplines in time and becomes a field. Thereby it is a 

science which is affected, affects and it is always in a change in progress.If improvability of the case of ability 

and creativity which music consist of with the base of mathematics and physics is considered, it is reacted 

normally to music’s relation with other fields. This subject is a long- running subject which goes from 

musicological aspect to music aducation and technology. Because especialy in this stage, concept of  the system 

becomes clear. This concept motivates music to consider distinctive through other disciplines and except being a 

representation art, it made music to introduce with different arenas.In this sense of this study, it will be presented 

an approach to music relation with other disciplines and the process of becoming a science is examined with 

different titles. 

Key Words: Music, science, discipline, system, culture. 
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Anadolu Alevî-Bektaşî İnancında Kadın ve Anşa Bacı Örneği 

Deniz GÜNEŞ 

İTÜ 

Alevî-Bektaşî inancında kadının yeri ve sosyo-kültürel yapısı oldukça önemlidir. Geçmişten günümüze farklı 

isimlendirmelerle kültür ve inanç yapısını günümüze taşıyan Alevî Toplumu, yaşam alanını kırsal çevre olarak 

tercih etmiştir. Erkten ayrı yaşam sürmüş olmaları, yargı ve inançlarının yanı sıra, toplumsal kuralların da 

belirginleşmesine/uygulanmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda toplumun dinî önderi, sözcüsü, âşığı, bacısı, 

anası vb. adlandırmalarla karşımıza çıkan kadın, dinî ve sosyal yapının her alanında kendini göstermiş, kadın-

erkek ayrımı yapılmaksızın bir birey olarak tüm oluşumlarda varlığını ispatlamıştır.XV. yüzyılda Küçük Asya’da 

dört iş-kolundan;“Gaziyan-ı Rum”, “Ahiyan-ı Rum”, “Abdalan-ı Rum”ve “Bacıyan-ı Rum” söz edilmekte ve 

kadın loncalarını da “Bacılar” sınıfı oluşturmaktadır. Aynı şekilde toplumun sesli sözcüsü olan ozan ve âşık 

olarak karşımıza çıkan kadın ozanlar [İkbal Bacı, Havva Bacı, Hüsniye Bacı, Derviş Münire Bacı, Gülsüm Bacı] 

günümüzde de bu geleneği devam ettirmektedir.Tokat/Almus/Hubyar Köyü’nde bulunan Hubyar Ocağı’ndan 

ayrılma Anşa Bacı’nın [Anşa Bacı Ocağı] hem Hubyar Ocağı, hem de farklı illerde bulunan talipleri açısından 

büyük bir şahsiyettir. Zira, Anşa Bacı, Hubyar Ocağındaki dedelere karşı Veli Baba’nın başlattığı ve kendilerine 

göre bozulmamış Hubyar yolunu devam ettiren bir kadın postnişindir. Anşa Bacı Ocağı, bir postnişt olarak 

Alevîlikte kadının yerini belirlemek ve örneklendirmek açısından üzerinde durulması gereken önemli bir 

konudur. 

Anahtar kelimler: Alevî-bektaşî, alevîlikte kadın, anşa bacı ocağı. 

 

Women in Anatolian Alawite-Bektashi Belief System and Sister Ansa as an Example 

The women's place in the socio-cultural structure of Alawite-Bektashi belief system is very important. The 

Alawi Society who brought their cultural structure and belief system into the present day under different names, 

favor the rural environment as their choice of living space. Living separately from the centre of the political 

power, provided a scene for their justice and belief systems, as well as their social codes to flourish and to be 

implemented. In this respect, the women who appear as the religious leader, spokesperson, troubadour, sister, 

mother etc. of the society established themselves in all aspects of the religious and social structures, and proved 

their existence as individuals within all entities without any gender discriminations.In the 15th century, four lines 

of work in Asia Minor are mentioned; “Gaziyan-ı Rum”, “Ahiyan-ı Rum”, “Abdalan-ı Rum” and “Bacıyan-ı 

Rum” , with “Bacılar (Sisters)” forming the women's guilds. Similarly, the female singers who appear as 

troubadours and bards who are in turn the vocal spokespeople of the society [Sister İkbal, Sister Havva, Sister 

Hüsniye, Devrish Sister Münire, Sister Gülsüm] still maintain this tradition today.Sister Ansa [Home of Sister 

Ansa] who originates from the Hubyar Home which is located in Tokat/Almus/Hubyar Village is an important 

personality in terms of the Hubyar Home along with other suitors who are located in various cities. Because 

Sister Ansa is a female leader who, maintains the relatively uncorrupted Hubyar way which was started by 

Father Veli against the elders in the Hubyar Home. Home of Sister Ansa is an important subject to dwell on, to 

exemplify and determine the place of women as leaders among the Alawites. 

Key Words: Alawite-bektashi, women in alawism, home of sister ansa. 
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Sanat, Kültür ve Siyaset Etkileşiminde W.A.Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” Operası   

Derya AĞCA 

Baki Müzik Akademisi 

XVII. Yüzyılın sonlarında Floransa’da ortaya çıkan ve güzel sanatlar bütünü kabul edilen opera sanatı XVIII- 

XIX.  yüzyıllarda Batı Avrupa’da kültür ve iletişim aracı olmuştur. Bu dönemde Türkleri ve  Doğu’yu, Batı 

Avrupa’dan ayrıştıran 120 nin üzerinde opera yazılmıştır. Çoğu kilise ve saray çevreleri için sipariş usulü yazılan 

bu eserler insanların Türklere bakışını derinden etkilemiştir. Batı Avrupa kültürünü yücelten bu operaların çoğu 

XV. Yüzyılda Avrupa’nın Osmanlı siyasetinin bir uzantısı olarak Nürnberg’te ortaya çıkartılan Türk imajına 

hizmet etmiştir. II. Joseph’in emriyle yazılan ve Avusturya milli operası ünvanını alan Mozart’ın “Saraydan Kız 

Kaçırma” operası gibi eserler bugün de Batı’ya egemen olan Türk- Doğulu imajının yanlış yerleşmesinde önemli 

rol oynamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Mozart’ın“saraydan kız kaçırma” operası, libretto , “alla turca” kültür, imaj.  

 

Arts, Culture and Political Interaction in W.A. Mozart’s “Abduction from the Seraglio" Opera 

At the end of the seventeenth century, opera which was regarded as a sum of all fine arts was born in Florence 

and has become an instrument of communication and cultural exchange in western Europe in the eighteenth and 

nineteenth centuries. Over 120 opera works have created seperation between the Turks and Western Europe. 

Most of them have been written and composed upon the orders of church, aristocrats and monarchs. However, 

they deeply affected the opinions of the West Europeans concerning the Turks.Those opera works which exalted 

western culture and church values mostly served to build up the image of the Turk created in Nuremberg 

throughout the fifteenth century as the consequences of the then Ottoman-European relations.  Opera works such 

as “Abduction from the Seraglio” composed by Amadeus Wolfgang Mozart upon the order of Austrian Empire 

Joseph the Second, which was also  described as the Austrian National Opera, played an important role in 

strengthening the Turk’s distorted image deeply rooted the present-day western world. 

Key Words:Mozart’s  "the abduction from the seraglio" opera, libretto, “alla turca”, culture, image. 
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Öğrenci Görüşlerine Göre Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarında Müzik Teknolojilerinin Kullanımı 

Derya SELÇUK KÖSE 

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi 

Bu araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine göre, müzik öğretmenliği anabilim dalları lisans programlarında 

kullanılan müzik teknolojisi türlerini, bu teknolojilerin kullanım düzeylerini ve müzik teknolojilerinin 

kullanıldığı dersleri belirlemektir.Araştırma betimsel tarama modelinde olup; araştırmanın evrenini 2011-2012 

eğitim-öğretim yılında müzik öğretmenliği anabilim dallarında okuyan öğrenciler, örneklemini ise Türkiye’nin 

yedi bölgesinde, kuruluş yılına göre en eski olan yedi üniversitenin müzik öğretmenliği anabilim dallarında 

okuyan lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada; müzik öğretmenliği anabilim dalları lisans 

programlarında bulunan ve kullanılan müzik teknolojisi araç-gereçleri, bu teknolojilerin kullanım düzeyleri ve 

hangi derslerde kullanıldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, araştırmanın amaçlarına uygun istatistiksel 

yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.Sonuç olarak, müzik öğretmenliği anabilim dalları lisans 

programlarında müzik teknolojisi donanımının özellikle bilgisayar, internet erişimi ve metronomda yoğunlaştığı, 

derslerde kullanımının özellikle tüm dönemlerdeki Bireysel Çalgı ve Piyano dersleri ile Müziksel İşitme Yazma 

Okuma ve Güncel/Popüler Müzikler derslerinde yoğunlaştığı, diğer derslerde dağınıklık gösterdiği 

belirlenmiştir.Bu bulgular ışığında derslerde müzik teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için somut 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Teknoloji ve eğitim, müzik öğretmenliği ve müzik teknolojileri. 

 

The Views of Students on the Usage of Music Technologies in the Division of Teaching Music License 

Programmes 

The aim of this study is to indicate the types of music technologies, the level of the use of these technologies and 

lessons in which music technologies are used in views of the students studying in music Technologies in the 

division of teaching music liscense programs.This study is in the research modeling and includes the students 

studying in this division.The samples consist of the 3rd and 4rd grade students studying in this division in 2011-

2012 in seven universities which are the oldest universities according to their establishment dates. In this study,  

the facility of music technology in the division of teaching music the use of this facility, the distribution of the 

usage of this facility according to the lessons.The data obtained are compared and evaluated by using statistical 

methods in consistent with the aims of the study.As a consequence, the facility of music technology focuses on 

the lessons in which computer, internet and metronome are used and especially in all terms. The Individual 

Instrument and The Piano Lessons and Musical Hearing Writing Reading and Contemporary/Popular Music 

lessons, hovewer, it changes in other lessons.In the light of these findings, concrete recommendations are made 

to make music Technologies widespread in the lessons. 

Key Words: Technology and education, music teaching and music technologies. 
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Diasporada Bir Kürt Müzisyen: Nizamettin Ariç 

Ebru AVCI 

MEB 

Hazırlanan bu çalışma bir Kürt Müzisyeni olan Nizamettin Ariç’in müzik kariyeri, yorumundaki diasporik 

yansımalar ve tanık olduğu dönemlerdeki müzikal değişimleri konu alır. Nizamettin Ariç’in yorumu; hem 

Türkiye hem de Almanya’da yaşadığı yılların müzikal aynasıdır. Nizamettin Ariç, aile büyüklerinin Erivan’dan 

Van’a ardından Ağrı’ya göç etmesiyle 1956 yılında Ağrı’da doğdu. Çocukluk dönemi burada geçen Ariç, Erivan 

Radyosu’nu, ağabeyi Cemal Ariç’i ve yöresinde Kürt Müziği geleneğini icra eden dengbêjleri dinleyerek 

büyüdü.Nizamettin Ariç, 1971 yılı sonlarında ailesi ile birlikte Ankara’ya yerleşti ve liseye burada devam etti. 

1976’da TRT Ankara Radyosu’na girdi ve profesyonel müzik hayatına bu kurumda başladı. Bir dönem TRT’de 

çalıştı, halk konserlerine, TV programlarına katıldı. TRT’de bir süre Türk Halk Müziği icra etti, hatta bazı kürtçe 

müzikleri TRT Denetleme Üst Kurulu’nun uyguladığı “Türkçe olmalı, başka bir dil kabul edilemez” ilkesinden 

dolayı; kimini Türkçeleştirerek kimini de yeni sözler yazarak seslendirdi ve bu şekilde türkü olarak kabul edilmiş 

repertuarla, iki de albüm yaptı. TRT’de çalıştığı üçüncü yılında, kurumun tutum ve uygulamalarından 

huzursuzlanan Ariç, bu uygulamaların bir hata olduğunu diğer TRT sanatçılarıyla paylaştı. Fakat dönemin 

muhtemel iktidar politikaları ve kurumlara yansıyan ilkeleri sebebiyle yakın arkadaşları dâhil çoğu sanatçı bu 

konuda sessiz kaldılar. Ariç ise kendisiyle yapılan bir röportajda bunu dile getirdi ve TRT ile bağlantıları da 

zayıfladı. Nihayetinde 15 Nisan 1979’da dönemin diğer TRT Sanatçıları ile katıldığı Ağrı’nın Düşman 

İşgalinden Kurtuluşu’nun 61. Yıldönümü konseri onun tutuklanarak gözaltına alındığı son sahne çalışması oldu. 

1979 yılında bazı devlet bakanlarının da bulunduğu bu konserde, çeşitli türkülerin ardından, hemşehrilerinin 

isteği üzerine söylediği bir Kürtçe eserden dolayı TCK’nın 31 Mart 1991’de terörle mücadele kanunu olarak 

değiştirdiği 141/1 ve 142/1 fıkralarına istinaden 5-15 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı. Hayatı bir anda değişen 

Ariç, verilen bu cezayı kabullenemedi ve ülkeden ayrılmayı tercih etti. 1981’de önce Suriye’ye ardından da 

Almanya’ya gitti. “Anadilimde eğitim başladığı anda davet veya karşılama bile beklemeden doğduğum 

topraklara dönerim” diyen Nizamettin Ariç otuzüç yıldır Almanya’da yaşamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Nizamettin Ariç, Kürt Müziği, diaspora, dengbêj, dengbêjlik geleneği. 

 

A Kurdish Musician in The Diaspora: Nizamettin Ariç 

This work being prepared is to be about Kurdish musician Nizamettin Ariç’s career, diasporic reflection of his 

remark and his musical changes at the times he has been witness. Nizamettin Ariç’s remark in one sense is a 

musical mirror of the years he lived both in Turkey and Germany.Nizamettin Ariç was born in Ağrı in 1956, his 

ancestors moved from Yerevan (Armenia) to Van and then Ağrı.  During his childhood in Ağrı, Nizamettin Ariç 

has began to educate himself by listening Yerevan Radio Station, his brother Cemal Ariç and Kurdish Music 

Custom performers Dengbejs. Nizamettin Ariç has moved to Ankara with his family at the end of 1971 and 

studies high school in Ankara. In year 1976, he joined TRT Ankara Radio and started his professional music life. 

For some period of time he worked with TRT, performed at public concerts and TV programs. He performed 

Turkish Folk Music for some time; even he has written new lyrics or turned some of the songs to Turkish due to 

Supreme Board of TRT rules “there would be only Turkish lyrics, other languages can not be accepted”. In the 
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mean time, he has released two albums with those accepted songs in repertoire. At his third year at TRT, Ariç 

was feeling discomfort with TRT’s posture and executions. He started to tell other TRT singers/artists that this  

mistake need to be changed. However because of the probible government policies of that era and it’s reflected 

principles on institutions; many of the artists including his close friends decided to keep silent. Ariç mentioned 

about this at an interview and it has weakened the relationship between Ariç and TRT. Ultimately he was 

arrested at 15 April 1979, after a concert organized for anniversary of Ağrı’s Independence. This was his last 

stage performance. At this concert which some of the ministers of the government were among the audience, he 

sang a Kurdish song as a favor to his fellow citizens as well as the other songs in year 1979. Due to this Kurdish 

performance, he was found guilty regarding to TCK (Turkish Punishment Law) 141/1 and 142/1 paragraphs -

which changed to Anti-Terror Law at 31 March 1991- and received imprisonment for 5-15 years. Ariç’s life was 

changed sharply and he did not accept the punishment given to himself. He decided to leave the country. İn year 

1981 he first went to Syria then after Germany. Nizamettin Ariç, who told  “As soon as education in the mother 

tongue begins, I will be back to the land where i was born without expecting for an invitation neither welcome” 

has been living in Germany for 33 years. 

Key Words: Nizamettin Ariç, Kurdish Music, diaspora, dengbêj, dengbêj tradition. 
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Kültürlenme Sürecinden Formal Eğitime, Kars Âşıklık Geleneğinde Değişim ve Süreklilik: “Âşık Günay 

Yıldız” 

Caner BEKTAŞ & Elif BEKTAŞ  

Kafkas Üniversitesi 

Anadolu âşıklık geleneğinin en temel eğitim-öğretim yöntemi usta- çırak ilişkisidir. Bu yöntem usta âşıkların 

gelenekle ilgili tüm bilgi, görgü, edep erkân ve deneyimlerini çırak âşıklara aktarması suretiyle gerçekleşir. Usta-

çırak ilişkisi, Kars yöresi âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşaması, geleneksel öğelerin devamlılığı ve sonraki 

kuşağa aktarılması açısından önemlidir. Usta-çıraklık, bir yandan gelenek içindeki değişime diğer yandan ise 

genel olarak geleneğin sürekliliğine görünürlük kazandıran bir aktarım modelidir. Konuya ister antropoloji 

isterse eğitim bilimleri perspektifinden yaklaşalım, usta-çırak modeli; hem ‘kültürlenme’ (enculturation) 

sürecinin, hem de modern eğitim-öğrenim hayatımızdan çıkmış gibi görünse de, aslında formal eğitimin hala 

önemli bir parçasıdır.Bu çalışma âşıklık geleneğindeki değişim ve sürekliliği, günümüz Kars âşıklarından Günay 

Yıldız örneğinde ele almaktadır. Çalışmada önce kültürlenme sürecindeki aktarım modelleri ile modern formal 

eğitim arasındaki benzerlikler ve temel farklılıklar gözden geçirilecektir. Daha sonra bu teorik tartışma, âşıklık 

geleneğindeki usta-çırak ilişkisinin yerinin tayin edilmesi için kullanılacaktır. Son olarak ise, Âşık Günay Yıldız 

başta olmak üzere, gelenek içindeki diğer âşıklarla yapılan görüşme ve gözlemler yoluyla toplanan etnografik 

veriler, ilk iki kesimde toplanan kuramsal malzeme yoluyla irdelenecektir. Sunum ses ve video örnekleri 

eşliğinde gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Âşıklık, usta-çırak, kültürlenme, eğitim-öğrenim. 

Change and Continuity in the Tradition of Minstrelsy in Kars from the Enculturation Process to Formal 

Education: “The Minstrel Günay Yıldız” 

The most primary educational method for the tradition of minstrelsy in Anatolia is the master-apprentice 

relationship. This process is performed through master minstrels’ transferring the whole information, manners, 

and experiences to their apprentices. The master-apprentice relationship is essential because of the continuity of 

the tradition of minstrelsy in Kars and its vicinity rousingly, the continuity of traditional elements and their 

transmission to future generations. Master-apprentice relationship is a method of transmission attaching 

importance to change in tradition and generally the continuity of tradition. Whether the subject is approached 

from the perspective of anthropology or educational sciences, the master-apprentice method is still  an important 

part of formal education even though it seems to have been excluded from both enculturation process and 

contemporary educational life. This study deals with the change and continuity in the tradition of minstrelsy, and 

Günay Yıldız, minstrel of today in Kars, is studied as an example. In the study first of all similarities and basic 

differences between transmission methods in the enculturation process and contemporary formal education will 

be reviewed. Then this theoretical discussion will be used to determine the place of master-apprentice 

relationship in the tradition of minstrelsy.  And finally, the ethnographic data, collected through observations and 

interviews with the poets, especially with Günay Yıldız, in the tradition will be analysed with the theoretical 

materials collected in first two sections. The presentation will be given accompanied by some audio and video 

samples.  

Key Words: Minstrelsy, master-apprenctice, enculturation, education.  



24 
 

Türk Müziğinde Uygulama ile Teori Farklılığı Tespiti Noktasında Kullanılabilecek Bilgisayar Yazılımları 

Emre Pınarbaşı & Ahmet Çakır 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi & Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Geleneksel Türk Müziği kapsamında bakıldığında saz ve ses icrası eğitimi geçmişten günümüze kadar usta çırak 

ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarz eğitimin sebebi genel olarak yazılı bilgi aktarımdan daha ziyade 

sözlü bilgi aktarımı yolunu kullanma olgusudur. XX. Yüzyıla kadar bu sözlü kültür aktarımının daha sağlıklı 

temellerle yapılabilmesi amacıyla birçok kişi tarafından Türk Müziği nazariyatı ile ilgili eserler yazılmıştır. XX. 

Yüzyılda Rauf Yekta, Abdülkadir Töre ve Arel-Ezgi-Uzdilek’in ortaya koymuş oldukları ses sistemlerinden 

günümüze kabul edilerek kullanıla gelen Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi olmuştur. Bu sistem genel olarak bir oktavı 

53 komaya ayırarak, dizileri ve makamları bu 53 ses açısından açıklamaya çalışmış bir teoridir. Bu teorinin 

matematiksel kurulumu kendi içinde düzenli olmasına rağmen uygulama boyutunda teorisi ile örtüşmeyen 

birtakım sorunları olduğu da aşikârdır. Bu sıkıntının temeli de önceden bahsettiğimiz usta çırak eğitiminden 

ortaya çıkmaktadır. Bu teori ve uygulama farklarını belirlemek için günümüz çağında teknolojiden faydalanmak 

oldukça kolaylık sağlamaktadır. Kişisel olarak en temel kullanılabilecek olan teknoloji bilgisayardır. Bu tarz 

çalışmalarla uğraşan araştırmacılara kolaylık sağlayacak birkaç program bulunmaktadır. Bu yazımızda uygulama 

ile teori farklılığını hem görsel hem de matematiksel ortaya koyabilecek olan programların tanıtılacak, bu 

programlardan Celemony Melodyne programının temel kullanımı ve bu program sayesinde uygulama ile teori 

farklılıklarının ne şekilde bulunabileceği anlatılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, müzik teknolojisi, geleneksel Türk Müziği. 

 

Distinguish the Theoretical and Practical Differences using a Software for Turkish Music 

When we look at the traditional Turkish music aspect, instrument and vocal training, from past to today is mostly 

developed around master and apprentice relations. The reason of this style education is because of the knowledge 

transfer was based on oral tradition rather than the written. Before the 20th century there were several 

publications try to preserve this oral tradion on Turkish Music. At 20th century Rauf Yekta, Abdülkadir Töre and 

Arel-Ezgi-Uzdilek’s sound structure widely adopted and today it’s called Arel-Ezgi- Uzdilek system. This 

system splits an octave to 53 pices (KOMA). This theory try to explain tunes and tones using this 53 sound. This 

theory’s mathematical structure is solid but when its applied, there are a lot of problem between the practical and 

theoretical aspects of it. The foundation of this problem lays on the master and apprentice style education that we 

mentioned earlier. Today’s technology helps to distinguished this practical and theoretical differences. At a 

personal levels, computers are the best tool in our disposal. There are several commercial software are available 

to make this research easier. In this article I will introduce you to some software that helps to demonstrate the 

difference between theory and practice. These software can do visualization and also can show the mathematical 

aspect of it. We will take a look at one of these software. We will try to explain the theoretical and practical 

differences using a software called Celemony Melodyne.  

Key Words: Music, music technology, traditional Turkish Music. 
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Devlet Müzik Kurumlarının Hedeflenen Başarısında “Müzik Yöneticisi” 

Esin de THORPE MILLLARD 

Ege Üniversitesi 

Küreselleşen dünyada, devletlerin kalkınma politikalarında kültür ve sanat kurumlarının işleyiş biçimlerinin 

çağdaşlaşması, toplumun kültürel kimliğinin ve kültürel farklılıklarının zenginleşmesi, kültürel kimliğinin 

korunması, yaratıcılığın desteklenmesi için çaba harcamaları gerekmektedir. Özellikle sanat kurumları tamamen 

devlet korumacılığında bulunan ülkemizde, müzik kurumları, personel ve mali yönlerden yaşadıkları sorunlara 

rağmen, sanat faaliyetlerini sürdürmektedirler.Bu müzik kurumlarına bazen atama, bazen seçim ile getirilen 

yöneticilerin “yöneticilik donanımı” eksikliği de müzik kurumlarının “başarı” ya da “başarısız”lığının önemli 

unsuru olmuştur. Kurumun sanatçılarından yapılan bu “lider” kişiler, halkla ilişkiler, iletişim, finansman gibi 

donanımlara sahip değildirler. Bu sebeple başında oldukları kurumları çoğu zaman deyim yerindeyse yapıp-

bozarak, kırıp- dökerek yöneticiliği öğrenirler. Bunun sonucunda geçen zaman kurumun her anlamda zararına 

olmaktadır. Sanatın özgür yapısını ve gücünü destekleyen bir yapısı olması gerekmektedir. Bu politika liderlik 

niteliklerine sahip kişiler tarafından belirlenmeli ve biçimlendirilmelidir. Müzik kurumlarının yönetim sisteminin 

yeniden yapılandırılması aşamasında “müzik yöneticiliği” eğitimi almış, liderlik niteliğine sahip olmanın 

önemini kavrayan, ekip çalışması, proje yönetimi, bütçe planlaması, zaman yönetimi gibi donanımlara sahip 

müzik insanlarının kurumlarda yönetici olarak sorumluluk alma olasılığı doğacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Devlet müzik kurumları, müzik yöneticiliği, liderlik. 

 

“Music Administrator” in the Targeted Success of State Music Institutions 

In the globalising world, the states are supposed to make efforts in their development policies so as to modernise 

the process of the cultural and artistic institutions, enrich the society’s cultural identity and the differences, 

protect the cultural identity and to support creativity.Especially in our country, where the artistic institutions are 

totally under state protection, the music institutions sustain their activities despite the financial problems they 

have been going through.The lack of “the administrative background” of the administrators who had been 

assigned or elected has been an important factor in the “success” or “failure” of the music institutions. These 

“leaders” who are chosen amongst the artists of the institution lack the skills like public-relations, 

communication and finances. That is why they live and learn how to be an administrator through trial and error. 

As a consequence the institution is negatively affected during this process.Art should have a construction that 

supports its free structure and power. This policy should be determined and shaped by people with leadership 

skills. Musicians with “music management training”, aware of the importance of having leadership skills, 

equipped with the qualifications like project management, team work, budget planning and time management 

will have the possibility to take more responsibility as administrators in the institutions. 

Key Words: State music ınstitutions, music management, leadership. 
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Halk Danslarına Çalgısal Eşlikte Geleneksel İcra Biçimi  “Ayağa Çalma ve Asma Davul Örneği” 

Eyüp Uzunkaya 

İTÜ 

Halk danslarının geleneksel icrasındaki en önemli unsurlardan biri yöresel eşlik çalgılarıdır. Hiçbir şekilde  

müzik eğitimi almamış, tamamen geleneksel yöntemlerle, usta çırak ilişkisi ile yetişmiş yöre müzisyenleri 

dansların var olduğu en eski dönemlerden bu günlere uzanan süre içerisinde  yaşadıkları bölgelere ait müzikleri 

ve ritmik  yapıları ustaca benimsemişler, kendilerini  bu anlamda bölge halkına kabul ettirmişlerdir. Böylece halk 

danslarının müzikal ayağı oluşmuş ve danslar çalgısal eşlikle icra edilen değerler haline dönüşmüşlerdir. Halk 

danslarının kaynağında icra edildiği ve sahneye taşındığı süre boyunca eşlik sazları daima önemli roller 

üstlenmişler ve dans icrasının vazgeçilmez birer unsuru olmuşlardır.  Bu sazları icra eden yöresel çalgıcılar eşlik 

rollerinin gereğini yerine getirirken, hareketin akışını bozmamak, aksine katkıda bulunmak, belirleyici vuruşların 

hareketin güçlü noktalarına gelmesini sağlamak adına kontrollü, bilinçli bir çalım sistemine dönüşün kendini 

gösterdiği, dansa göre, harekete göre ve temelde hepsini temsil eden ayağa göre çalmayı, müzisyenle dans eden 

oyuncu arasındaki uyumu, duyguyu, ahengi ortak bir payda da buluşturan bir çalım biçimi olarak 

geliştirmişlerdir. Halk danslarının icrasında kullanılan en yaygın enstrümanlar davul ve zurna olarak karşımıza 

çıkarlarken Anadolu’nun hemen hemen her köşesinde bilinen ve geleneksel törenlerde yöresel müzisyenler 

tarafından icra edilen davul yöresel müziğin ve dansın vazgeçilmez eşlik enstrümanı olarak yerini almıştır. Dansı 

yöneten, oyuna yön veren, oyuncuyu oyuna motive eden önemli bir unsurdur. Bir taraftan müziği ölçü ve usul 

yönünden dikkate alan davul icracıları dansı icra eden kişi ya da kişilerin yaptıkları hareket parçalarını da takip 

ederek doğaçlama olarak sergileyecekleri ritmik yapıların bu hareketlerle örtüşmesini de sağlamak zorundadırlar. 

Bunu yaparken kullandıkları yöntem ayağa çalmadır. 

Anahtar Sözcükler:  Halk dansları,  geleneksel icra, ayağa çalma,  davul. 

 

Traditional Performing Style of Instrumental Accompanied to Folk Dances 

“Playıng to Foot Movement and Sample of Suspending Drum” 

One of the most important elements are regional accompanying instruments in the folk dances are performed 

traditional. District musician who are  in no way did not receive music education, grow by conventional methods 

and with the master-apprentice relationship have adopted ingenious to music and rhythmic structures of the area 

they live and sell on themselves to region people extending time from the most ancient times that there are dance 

to these days . In this way musical pillars of folk dance are formed and dances have become the values to be 

performed instrumental accompaniment. Accompanied instruments have always assumed important roles and 

have become an indispensable element during the time performed at the source and during the time has moved to 

the stage of folk dances. Regional musicians who perform this instruments in fulfilling the requirements of roles 

have developed as a playing forms bringing harmony and sense of harmony together in a common denominator 

between musician and dancer named playing to foot movement which is playing according to the dance and  

movement or basically representing all  is a is a conscious and  controlled playing system for to impede the flow 

of movement just the opposite contribute and bring  the shots the strong points of the movement. While the most 

common instruments used in the performance of folk dance drums and clarion, drums which is known in almost 
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every corner of Anatolia and playing by local musicians in traditional ceremony has been indispensable 

accompaniment instrument of local music and dance. Is an important factor governing dance guiding the dance, 

motivate the dancers to dance. While taking into account music in terms of measure and procedural dimensions 

drummer must provide movements made by the person or persons who perform the dance tracks overlap the 

rhythmic structure they will perform improvised. Methods used to make it is playing to foot movement. 

Key Words: Folk dances, traditional performance, playing to food movement, suspended drum. 
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Geleneksel Halk Oyunlarında Popüler Kültür Etkileri 

“GDO-Genetiği Değiştirilmiş Oyunlar” 

Eyüp Uzunkaya 

İTÜ 

Popüler kültür akımı 20. yüzyılın tüm dünyada yarattığı modernleşme akımına paralel olarak doğmuştur. Yaygın 

olarak tercih edilen, çabuk tüketilen, gerçek kültürel değerlerin yerine empoze edilen ürünlerdir. Her alanda 

toplumları etkisi altına almayı başarmış, sanatsal ve estetik düzeyinin düşük olması nedeni ile toplumun her 

kesimince kolayca algılanmıştır. Çoğunlukla ticari amaçlara hizmet eden, kalıcılığı olmayan, gündelik 

ürünlerdir. Tüm sanat dalları gibi geleneksel oyunlar da bu akımdan etkilenmiştir. Genetik mühendisleri 

tarafından çeşitli tekniklerle  kalıtımsal değişikliğe uğratılan GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) gibi 

,geleneksel halk oyunları da farklı dans formları ile karıştırılıp  natürel genetik yapıları değiştirilerek koreografik 

çalışmalar adı altında sunulmaya başlanmıştır. Ticari amaçlara hizmet eden bu çalışmaların toplumda karşılık 

görmesi ile orijinal oyun figürleri yerini yaratı figürlere bırakmaya başlamıştır. Devlet Halk Dansları topluluğu 

ile başlayan bu akımı son dönemde bir çok dans topluluğu sürdürmüştür.  Geleneksel oyunlardan beslenen bu 

popüler koreografik yaklaşımlar görsel ve işitsel zenginlikleri ile beğeni görürken oyunlarda kültürel asimilasyon 

sürecini de başlatmış ve genetiği değiştirilen oyunları ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Sözcükler:  Popüler kültür, geleneksel halk oyunları, kültürel asimilasyon. 

 

Popular Culture Effects on Traditional Folk Dance 

“GMD-Genetically Modified Dances” 

Popular culture was born in parallel with the current modernization of the 20th century created the whole world. 

Widely preferred, quickly consumed, and imposed products instead of the real cultural values. They have 

managed to get under the influence of society each area and were readily detected in all parts of society because 

of the low level of artistic and aesthetic. Serving mainly for commercial purposes, non-permanence and everyday 

items. Traditional dance, like all art forms are also affected by this trend.As GMO (genetically modified 

organisms)  defeat of genetic changeswith various techniquesby genetic engineers, also traditional folk dances 

began to be offered mixed with different dance forms and changing the natural genetic structure under the name 

of choreographic studies. This work serving commercial purposes see response in the community and original 

dancing figures is left to their places to created figures. This current begins with the community of State Folk 

Dance has been maintained by many dance community latterly. While liking this popular choreographic 

approaches fed from the traditional dance initiate the process of cultural assimilation on traditional dances and 

has revealed genetically modified dances. 

Key Words: Popular culture, traditional folk dances, cultural assimilation. 
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Geleneksel Müzik Araştırmalarında Çağdaş Yaklaşımlar ve Yöntemler 

F. Gülay MİRZAOĞLU 

Hacettepe Üniversitesi 

Müziğin kültür ile ilişkilendirilerek araştırılması XX. yüzyılın ortalarından itibaren başlamıştır. Müziğin kültür 

ile ilişkisini araştıran ve inceleyen bilim dalı, bilindiği gibi Etnomüzikolojidir. Bir toplumun müzik kültürü 

içeriğinde geleneksel kültüre özgü pek çok unsur bulunur. Müzikal materyaller bize, kültüre ilişkin önemli 

tanımlamalar ve açıklamalar verir. Geçmişte, bir müzik araştırması yalnızca müzik metinlerine odaklanırken 

günümüzde, son elli yıldan beri halk müziği araştırmaları, müzik materyallerinin derlenmesinden 

ötededir.Çağımızın folklor ve etnomüzikoloji yaklaşımları, müziği, doğup icra edildiği çevrede ve yaşamaya 

devam ettiği sosyal ve kültürel bağlamlar içinde ele almayı gerekli görmektedir. Konusu insan ve onun yarattığı 

kültür olan sosyal bilimlerin olaylar ve olgular arasında ilişki kurabilmesi için bu bakış açısının gerekliliği 

açıktır. Bir başka deyişle, günümüzde sadece müzik metinleri değil, müziğin ait olduğu toplumda anlam ve 

işlevleri de önemlidir ve bu alandaki çalışmaların odak noktası haline gelmiştir. Bu bildiride, dünyada ve 

Türkiye’de yapılan müzik kültürü araştırmalarının bakış açılarından hareketle çağdaş yaklaşımlar, yöntemler ve 

bir araştırmada yanıtı aranması gereken sorular ve sorunlar irdelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Müzik kültürü, müzik araştırması, etnomüzikoloji, müzik folkloru, folklor. 

 

Contemporary Approaches and Methods in Studies on Traditional Musical Culture 

The practice of studying music by relating it to culture started after the middle of the 20th century. As it is 

known, the discipline which studies the relation of music with culture is named Ethnomusicology. In the musical 

traditions of certain society, there are many cultural elements that belong to the traditional culture. Musical 

materials give us several definitions and explanations related to the culture. While a musical study was focused 

on an only musical text in the past, folk music studies have gone beyond compilation of musical materials 

especially for last 50 years.The approaches to folklore and ethnomusicology in our age require investigating the 

music within the social and cultural contexts in which it is created, performed and maintained. It is clear that this 

point of view is essential for social sciences, whose research area is human being and its culture, to interrelate 

between happenings and phenomenon. In other words, today not only music texts, but also the meaning and the 

function of music in the particular society it belongs are important, and it has come under the interest of 

researches made in this area.In this paper, approaches, methods, questions and problems of a research on a music 

culture will be examined with reference to the points of view on studies on the music cultures of the World and 

Turkey. 

Key Words: Musical culture, musical studies, ethnomusicology, musical folklore, folklore. 
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Solfej Kitaplarındaki Ses Sınırı Sorunu: Lavignac 1A Örneklemi 

Faruk YILDIRIM 

Erciyes Üniversitesi 

İşitme derslerinde öğretimi yapılan en önemli konulardan biri, solfej öğretimidir. Solfej öğretimi ile bireye nota 

okuma becerisi, ton bilgisi ve müzik dağarcığı oluşturma gibi, müzisyen olabilmek için gerekli olan pek çok 

önemli donanımın kazandırılması hedeflenmektedir. Tüm bu hedef davranışların kazandırılması aşamasında, 

ülkemizde ağırlıklı olarak belli kaynaklardan yararlanıldığı görülmektedir. Bu kaynaklar içerisinde en yaygın 

kullanılanlardan birisi ise Lavignac solfej kitabı serisidir. Lavignac kitaplarında dikkat çeken önemli bir 

problem, kitap içerisinde yer alan etütlerin pek çoğunun ses sınırlarının soprano-tenor ses sınırları dâhilinde 

olmasıdır. Bu durum, işitme derslerinde alto-bas ses sınırına sahip öğrencilerin Lavignac kitaplarındaki etütleri 

seslendirmelerinde güçlük çekmelerine neden olmaktadır.Bu araştırmada Lavignac 1A kitabı ile ilgili olarak, bu 

kitabı derslerinde okuyup bitirmiş müzik bölümü öğrencilerine çeşitli sorular içeren bir anket uygulanmıştır. 

Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda elde edilen veriler yüzde ve frekans hesaplamaları ile sayısal verilere 

dayandırılmıştır. Elde edilen sayısal veriler yorumlanarak, konu ile ilgili sorunlar tespit edilmiş ve bu doğrultuda 

çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Solfej, ses sınırı, lavignac. 

 

Voice Limit Problems in Solfege Book: Lavignac 1A Sample 

One of the most important issues in the hearing held teaching course is teaching solfege. Teaching solfeggio 

provide that individual notes reading, tons of information, and the like to create music repertoire teaching 

reading skills. This is very necessary equipment to be a musician. All of these target behaviors in the process of 

gaining our country seems to mainly benefit from certain sources. One of those most commonly used in these 

sources is the Lavignac solfege book series. A major problem in Lavignac book, the studies included in the book 

is within the boundaries of many of the soprano-tenor voice volume limit. In this case, studies of alto-bass limit 

students with Lavignac book leads to difficulty in voiceover.In this study, with several questions to music 

department students have completed courses in this book. The data obtained in accordance with the opinion of 

the students is based on the numerical data by percentage and frequency calculations. The obtained numerical 

data interpretation, have been identified problems with the issues and provides recommendations for various 

solutions in this regard. 

Key Words: Solfege, voice limit, lavignac. 
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XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Yazma Eserlerinde Mûsikî Terimleri 

Ferdi Koç 

Sakarya Üniversitesi 

Mûsikî, İnsanoğlu’nun varoluşundan günümüze sanat olmasıyla birlikte aynı zamanda bir bilimdir. Türk-İslam 

coğrafyasında mûsikî’nin bir bilim olarak çalışılması, antik yunanda filozofların mûsikînin bilimsel yönünün 

araştırılmasıyla başlamıştır. Aristotales, Öklid ve Pisagor gibi filozoflar ses, nağme, aralık oluşumu, 

enstrumanlar ve mûsikî-tıp, mûsikî-astronomi ilişkisi olmak üzere temel çalışmaları başlatmıştır. Türk-İslam 

coğrafyasında El-Kindî (ö. 874), Fârâbî (ö. 950) ve İbn Sînâ (ö. 1037) İhvanu’s-Safâ (X. Yüzyıl) gibi mûsikî 

bilginleri yunan filozofların çalışmalarını Arapça’ya tercüme edip, tedkîk ederek Türk mûsikîsi nazariyatının 

temellerini atmıştır. İki yüzyıl sonra mûsikî bilgini Safiyüddin Urmevî (ö. 1294) önceki yapılan çalışmaları 

kaynak alarak vücuda getirdiği Kitabü’l-Edvar ve Risale-i Şerefiyye yazma eserleriyle Türk mûsikîsi nazariyatını 

sistemli bir bilim alanına dönüştürdü.XV. Yüzyılda mûsikî bilgin ve sanatkârı Abdülkâdir Merâgî (ö. 1435) ile 

birlikte bir çok mûsikî âlimi Safiyüddin’in ortaya koyduğu nazariyat sistemini inceleyerek geliştirdi ve şerhler 

yazdı. XV. Yüzyıl nazari çalışmaların yoğun yapıldığı dönem olmasıyla birlikte Türk mûsikî icrâsının gelişmeye 

başladığı ve sistemin icrâya geçtiği dönemdir.Bildirimizde XV. Yüzyılın mûsikî nazariyatındaki öneminden yola 

çıkılarak bu dönemde yaşamış Kırşehirli Nizameddin İbn Yusuf, Lâdikli Mehmed Çelebi, Hızır b. Abdullah, 

Amasyalı Şükrullah, Abdülkadir Merâgî, Abdülaziz b. Abdülkadir Merâgî, Mahmud b. Abdülaziz, Abdurrahman 

Câmî, Bedri Dilşâd, Fethullah Şirvani, Alişah b. Hacı Büke ve Kadızade Tirevi’nin mûsikî yazma eserlerinde 

kullandığı mûsikî terimlerinin tarifleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik terimleri, müzik terminoloji, Türk Müziği, müzik edvar, mûsikî 

 

Music Terms on Turkish Music Manuscripts of Fifteenth Century 

Music has been both the science and the art until the present since mankind's existence. To research on the music  

as a science in the Turkish-Islamic geography has begun since Greek philosophers researched  the scientific 

aspects of the Music in the ancient term. Philosophers including Aristotle, Euclid and Pythagoras have initiated 

the basic studies on sound melody, interval, scale, sound formation, instruments, relationship with medical-

music and astronomy-music.In the Islamic geograph, Al-Kindî (d. 874), Fârâbî (d. 950), İbn Sînâ (d. 1037), 

İhvanu's-Safâ (d. X. Century)have laid the foundations of the Turkish music theory by translating the studies of 

Greek philosophers into Arabic and studying on them. Two centuries later, music scientist Safiyüddin Urmevî 

(d. 1294) transformed Turkish music theory into the field of systematic Turkish music science by taking the 

previous studies resources  together the manuscripts such as Kitabu’l-Edvar and Risale-i Sherefiyye.In XV. 

Century, A lot of music scientists such as The music scientist and artist Abdulkadir Meragi (d. 1435) developed 

music theory system that was revealed by Safiyuddin and wrote the descriptions about it. XV. Century is term 

that Turkish music started the development and the music performance.In our paper, it will be the descriptions of 

musical terms in the music manuscipts of Kırşehirli Nizameddin İbn Yusuf, Lâdikli Mehmed Çelebi, Hızır b. 

Abdullah, Amasyalı Şükrullah, Abdülkadir Merâgî, Abdülaziz b. Abdülkadir Merâgî, Mahmud b. Abdülaziz, 

Abdurrahman Câmî, Bedri Dilşâd, Fethullah Şirvani, Alişah b. Hacı Büke ve Kadızade Tirevi lived in that time. 

Key Words: Music terms, music terminology, Turkish Music, music edvar, music. 
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Atonal Müziğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi Arka Planı 

Fırat İLİM 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Bu çalışma, J.M. Hauer, Arnold Schoenberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde gelişen ve “atonal 

müzik” veya “12 ton müziği” şeklinde adlandırılan müzik anlayışının tarihsel gelişimini ve felsefi arka planını 

incelemeyi amaçlar. Konumuzun merkezinde teknik bir konu olarak “müzik”, daha özel olarak, belli bir müzik 

anlayışı, geleneği yer almaktadır: Klasik Batı Müziği. Bu müzik geleneğinin tarihsel gelişimini önceleyen 

uğraklar olarak “modal dönem”, “organum dönemi” ve “tertian dönem”, onun teorik altyapısı ile sıkı bir 

bağlantıya sahiptir. Şimdiden söylemek gerekirse, atonal müzik açısından öne çıkan bir figür ve bir müzik 

kuramcısı olarak Schoenberg’in de hesaplaşmak peşinde olduğu, bu tarihsel-teorik yapının müzisyen üzerinde 

kazanmış olduğu belirleyiciliktir. Bu nedenle, araştırmamız iki başlıkta düzenlenecektir: İlk bölüm, atonal 

müziğin gelişiminin tarihsel arka planının ve klasik müzikteki teorik kırılmaların yaşandığı tarihsel uğrakların 

kısa ve ayrıntısız bir dökümünü içerir. İkinci bölümde ise, Schoenberg’in kuramının ana hatları ve atonal 

müziğin felsefi temelleri üzerine odaklanan bir filozof olarak Adorno’nun atonal müziği karşılama tarzı 

incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Atonal müzik, üçlü armoni, mimetik sanat, avangart. 

 

Historical Development and Philosophical Background of Atonal Music 

This paper aims to analyze the historical development and philosophical background of the so-called “atonal 

music” or “twelve-tone music” developed by J.M. Hauer, Arnold Schoenberg, Alban Berg and Anton Webern. 

Generally in the center of our research subject lays “music” as a technical subject, and a specific consideration or 

tradition of music: Western Classical Music. “Modal period”, “organum period” and “tertian period” as the 

preceding moments of the history of this musical tradition have a close relationship with its theoretical 

background. To tell in advance, what Schoenberg wanted to object as a music theorist and a prominent agent 

with regards to atonal music is the determination of this historical-theoretical structure on musician. For this 

reason, our research will be organized in two sections: First section includes a short and less-detailed 

documentation of the historical background of the development of atonal music and of the historical moments of 

the theoretical detachments in classical music. In the second section, main lines of Schoenberg’s theory and 

Adorno’s reception of atonal music as a philosopher focusing on the philosophical basics of atonal music will be 

examined. 

Key Words: Atonal music, tertian harmony, mimetic art, avant-garde. 
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İşlevsel Halk Bilimi Kuramı Bağlamında “Kars İlinde Oynanan Şeyh Şamil Oyunu’’nun İncelenmesi 

Funda BOZKURT 

Kafkas Üniversitesi 

Halk dansları, yaratıldığı ve icra edildiği toplumun sosyal, kültürel, ekonomik vb. pek çok yönü hakkında bilgi 

vermektedirler. Dansların, ortaya çıkış şekli, o coğrafya üzerindeki sosyal ve tarihsel etkileşimleri, icra ortamları, 

kuşaklararası kültür aktarımını sağlamasındaki rolü, kültürler arası etkileşimleri gibi özellikleri dans etnografisi 

ile incelenmektedir. Dans etnografyasına farklı bir perspektif kazandıran ve halk bilimi kuramlarından biri olan 

işlevsel halk bilimi kuramı bu çalışmada kullanılacak yöntem olarak belirlenmiştir. Tüm Kafkasya’da ün salmış 

olan Şeyh Şamil’in kahramanlığını ifade eden ve Kafkasya halkının Rus ordusuna karşı savaşını anlatan bu dans 

bıçaklarla oynanır ve direniş gücünü temsil eder. Yapılan figürler, kullanılan müzik ve materyaller, atılan naralar 

ve icradaki jest ve mimikler bu dans hakkında büyük ölçüde fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Ancak bir 

toplumu ve o toplumun sahip olduğu hareket sistemlerini anlamak bilimsel bir çalışmayla elde edilir. Bu çalışma 

William R. Bascom’un oluşturduğu dört işlev baz alınarak hazırlanmış ve Kars ilinde oynanan Şeyh Şamil 

Oyununun işlevlerini, Kars halkı üzerindeki etkilerini, icra ortamlarını, icra esnasındaki tepkimeleri ve dönütleri 

incelemiştir.  

Anahtar Sözcükler: Kars, Şeyh Şamil,dans, işlevsel halk bilimi kuramı, dans etnografyası. 

 

A Study on ‘‘Sheikh Shamil Dance Performed in the Province of Kars’’ within the Context of Functional 

Folklore Theory 

Folk dances give information about numerous aspects of the society in which they are created and performed 

such as social, cultural and economical. The characteristics of dances such as the shape of their emergence, 

social and cultural interactions on that geography, performance environment, their role in providing cultural 

transmission and cross-cultural interaction have been studied through dance ethnography. Functional folklore 

theory, which is one of the folklore theories and introducing a different perspective to dance ethnography, has 

been assigned as the method to be used in this study. This type of dance, which reflects the heroism of Sheikh 

Shamil who acquired fame in the whole Caucasia Region and tells about the Caucasian Public’s fight against 

Russian army, has been performed with knives, and it represents the power of the resistance. The performed 

figures, the music and materials used, the yell let out and gestures and mimics during -performance provide us to 

have an idea about this dance to a great extent. However, understanding the movement system and the society 

this system belongs to is only possible through a scientific study. This study has been organized based on 

William R. Bascom’s four functions, and investigates the effects of Sheikh Shamil Dance on Kars people, its 

performance environment, feedback and reactions during performance. 

Key Words: Kars, Sheikh Shamil, dance, functional folklore theory, dance ethnography. 
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Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS 

Seksolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi 

Gonca DEMİR 

İTÜ 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki 

dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği 

Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı 

doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel 

ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, 

konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde 

en geniş işleve sahip olan, yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon 

azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu 

diyalektolojisi derleme çalışmaları kapsamında derlenen yöresel ağız metinleri ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı 

ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan 

transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya 

dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, transkripsiyon sistemin 

karışıklıklarını önleyebilme, her ses için ayrı sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş 

standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. Seksolektolojide dilbilimsel 

yaklaşımlar ekseninde sosyal varyasyon yöntemi ile yapılanan araştırmalar sonucu sekso (seksbilimsel eksende 

her türlü seksolojik terim/kavram/öğe)-lekt (seksodilbilimsel eksende her türlü seksodilsel 

varyant/değişke/çeşitlenme) terimine dikkat çeken seksolektologlarca seksodilbilimsel yasalara bağlı olarak 

varlığını sürdüren seksolinguistik özelliklerin, müzikolektolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde yerel 

varyasyon yöntemi ile yapılanan araştırmalar sonucu müziko (müzikbilimsel eksende her türlü müzikolojik 

terim/kavram/öğe)-lekt (müzikodilbilimsel eksende her türlü müzikodilsel varyant/değişke/çeşitlenme) terimine 

dikkat çeken müzikolektologlarca müzikodilbilimsel yasalara bağlı olarak varlığını sürdüren müzikolinguistik 

özelliklerin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori (halkbilimsel eksende her türlü 

halkdilbilimsel/toplumdilbilimsel/sosyodilbilimsel icra gösterim türleri) ekseninde sözel/sanatsal bir performans 

türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel 

ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır. I. 

Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla; 

seksodilbilimsel/müzikodilbilimsel yasalar ekseninde yapılanan seksolekt/müzikolekt özelliklerinin Türk Halk 

Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa yöresi 

örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.  

Anahtar Sözcükler:Sekso/Lekt/Varyant/Seksolojik Değişke/Değişkedilbilimsel 

Performans,Müziko/Lekt/Varyant/Müzikolojik Değişke/Değişkedilbilimsel Performans, 

Seksolektoloji/Seksolinguistik/Seksolekt/Seksodilbilimsel Performans, 

Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans, Türk Halk Müziği Fonetik 

Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V. 
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Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS 

Characteristics of Sexolect-Musicolect: A Case Study of Urfa Region 

Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is an example for notation system which was founded 

within the scope of ITU ISS Turkish Music Program post-graduate thesis in order to start a practice which is 

parallel to linguistic/musicological practices on national/international platform, which is to be improved within 

the scope of ITU ISS Musicology and Music Theory Program post-graduate thesis and organized on Standard 

Turkey Turkish/STT (known and adopted as cross-regional convention means, dominant among dialects/local 

language, having the broadest function language types/within the field it is used, having no traces specific to 

local/social stratum, supra local language/ forming norm/decreasing variation standard/ prestige variant/standard 

language)-Turkish Language Institution Transcription Signs/TLITS (transcription signs which is used in order to 

transcript local dialect characteristics which sustains within the axis of local dialect texts 

phonetics/morphology/vocabulary criteriacompiled within the scope of Anatolian dialectology compilation 

studies)-International Phonetic Alphabet/IPA (type of standard alphabet which is formed of signs and symbols in 

order to write sounds in international standard, code speech sounds of all languages in uniform, prevent disorders 

of transcription system, develped different symbol for each sound) in the axis of 

phonetics/morphology/vocabulary criteria together with local/universal correlations.In sexolectology as a result 

of researches carried out with social variation method in the axis of linguistic approaches  it was emphasized by 

sexolectologists who draw attention to the term sexo (every kind of sexologic term/concept/element in the axis 

of sexological)-lect (every kind of sexolinguistic variant/alternate/range in the axis of sexolinguistical)  that 

sexolinguistic properties which sustain according to sexolinguistics laws, in musicolectology as a result of 

researches carried out with local variation method in the axis of linguistic approaches it was emphasized by 

musicolectologists who draw attention to the term musico (every musicologic term/concept/element in the axis 

of musicological)-lect (every kind of musicolinguistic variant/alternate/range in the axis of musicolinguistical) 

that musicolinguistic properties which sustain according to musicolinguistics laws are sustained in the the 

existence of phonetics/morphology/vocabulary criteria together with local/universal correlations on 

theorical/executive infrastructure of Turkish folk music literary/musical texts in the axis of performance theory 

(every kind of folklinguistic/rociolinguistic/sociolinguistic execution deictical types in the axis of ethnological) 

which is one of the foklore analysis models.With the announcement to be presented within the scope of I. 

International Music and Dance Congress; trasnferral/adaptation process of sexolect/musicolect properties on 

Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out in the axis of 

sexolinguistic/musicolinguistic laws through Urfa region sample.   

Key Words:Sexo/Lect/Variant/Sexological Variant/Dialinguistic Performance, 

Musico/Lect/Variant/Musicological Variant/Dialinguistic Performance, 

Sexolectology/Sexolinguistics/Sexolect/Sexolinguistic Performance, 

Musicolectology/Musicolinguistics/Musicolect/Musicolinguistic Performance, Turkish Folk Music Phonetic 

Notation System Database/ TFMPNS D. 
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Samsun Yöresi Mübadil Düğünlerinde Geleneksel Dansların İcrası 

Gökhan BARUTÇU 

Giresun Üniversitesi 

Samsun yöresi, Orta Karadeniz bölgesinin ortasında yer alan coğrafi konumu itibariyle uzun yıllar çeşitli 

nedenlerle göç eden toplumların durak noktası haline gelmiştir. Limanlarının, şehir yapısının ve iki büyük 

akarsuyunun bulunması verimli topraklara sahip olması sebebiylede birçok toplumun bu bölgelere yerleşmiş 

olduğunu görmekteyiz. Anadolu, Osmanlının son dönemlerdeki toprak kayıpları neticesinde, balkanlar gibi 

birçok bölgeden göç almaya başlamış, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte millileşme süreci içerisinde farklı 

politikalar ve anlaşmalarda bulunmuştur. Bunlardan en önemli olanlarından birisi de hiç şüphesiz Yunanistan ve 

Türkiye arasındaki Lozan Mübadelesi anlaşmasıdır. Lozan mübadele anlaşması ile birlikte ülkemizdeki Rum 

Ortadokslar ile Yunanistan topraklarında yaşayan Müslüman Türk nüfusun değiş tokuşu söz konusu olmuş ve 

yüz binlerce insan göç etmek zorunda bırakılmıştır. Bu göçler nedeniyle ülkenin birçok yerine göç eden mübadil 

toplumları Samsun bölgesinde yoğun bir şekilde yer almış ve uzun yıllar kalınan bu topraklarda kendi 

kimliklerini yeniden oluşturmuştur. Samsun yöresi yerel halkları ve diğer ülke içi göçlerle bu bölgeye yerleşen 

halklar zaman içerisinde gerek aile bağları ile gerekse kültürel anlamda entegre olmuş ve yeni yerleşim 

alanlarında kültürel kimliklerini oluşturmuştur. Bu alandaki öne çıkan en önemli özelliklerinden biriside hiç 

şüphesiz geleneksel dansların icrası ve bu dansların icra alanları olmuştur. Yeni yerleşim alanlarına adapte olan 

mübadil halkı zaman içerisinde yer alan kültürel birikimlerini ortaya çıkarmış ve farklı düğün ve oyun 

gelenekleriyle samsun bölgesi kültürüne çeşitlilik kazandırmıştır. Aile bağlarının oluşmasıyla bu kültürel 

değerler tüm diğer toplumların oyun, müzik ve geleneklerine yansımıştır. Özelliklede düğün gelenekleri ve bu 

seramoni içerisindeki geleneksel danslar bu bölge insanı için özelliklede mübadil toplumları için büyük önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Mübadil, geleneksel halk dansları, icra. 

 

Execution of Traditional Dance in Samsun Region of Emigrants Wedding 

Samsun region for many years as its geographical location situated in the middle of Central Black Sea has 

become a stopping point for migratory society for various reasons. Ports, and the other communities in the city 

structure and due to the fertile River on two major presence we see that settled in this region.Anatolia, the soil 

losses in the late Ottoman period as a result, began to take immigration from many regions such as the Balkans 

are found in different policies and agreements in the nationalization process with the proclamation of the 

Republic. One of these is undoubtedly the most important event in Lausanne population exchange agreement 

between Greece and Turkey. Muslims living in Lausanne exchange agreement with the Greek Orthodox and the 

Greek territory of our country was concerned the exchange of the Turkish population and hundreds of thousands 

of people were forced to emigrate. This is due to the country's migration instead of migrating many emigrant 

communities have been involved heavily in Samsun and for many years this land was thick rebuild their 

identity.Samsun region with local people and other domestic migration should be integrated in both cultural and 

family ties in meaning when the people who settled in the region and create their cultural identity in the new 

residential area. One of the most important features that stand out in this field has also been undoubtedly the 
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performance of traditional dance and enforcement of this dance. In time emigrant population to adapt to a new 

residential area situated revealed cultural heritage and has gained a different wedding and diversity of the 

cultures of the Samsun dance tradition.The cultural values of all other communities in the formation of family 

ties, dance was reflected in the music and traditions. In particular, the wedding traditions and traditional dances 

within this ceremony, especially for the people of this region is of great importance for the emigrant 

communities. 

Key Words: Emigrants, traditional folk dances, executive. 
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İbradı Müziğinde Def Çalgısı 

Gülay DİRİ 

İbradı, Antalya iline bağlı bir ilçedir. Kaynakların verdiği bilgiler, bölge tarihinin en eski uygarlıklara kadar 

uzandığını göstermektedir. İbradı’da müzik ürünleri sözlü, sözsüz, serbest ve ritmik olmak üzere oldukça zengin 

bir çerçeveye sahiptir. Sözlü ezgilerin icraları kadın ve erkekler arasında farklılık gösterir. Kadınlar tarafından 

ritmik ve tiz okunan ezgiler erkekler arasında daha ağır ve vurgulu seslendirilir. Aynı durumu oyunlarda da 

gözlemlemek mümkündür.İbradı müziğinin temel çalgısı, vurmalı sazlar sınıfında yer alan deftir. Çalgının 

yapımında, yörede kolayca elde edilecek bitkisel ve hayvansal ürünler kullanılmaktadır. Bunlar arasında çeşitli 

ağaçlar, koyun, keçi, kurt ve köpek derisi, teneke parçası gibi malzemeler kullanılır. Yörede bu malzemelerin 

özel bir teknikle bir araya getirilmesi ve defin yapılmasına “Tef Çekme” denir.En az üç kişinin çaldığı def yine 

en az üç kişinin vokal eşliğiyle düğün gibi eğlenceli toplantılarda icra edilir. 

Anahtar Sözcükler: İbradı, def, çalgı. 

 

The Def in Ibradı Music 

Ibradı is a town located in Antalya. According to information collected from several sources, its history extends 

back to the earliest civilizations. Music in İbradı is very rich, and includes a variety of kinds, such as vocal, non-

vocal, rhythmic and non rhythmic. The vocal songs are sang differently depending upon the gender of the 

vocalist. Women sing their songs more rhythmically and at a higher pitch. It is the opposite for men. The same 

situation seems to take place with its dances where the differences depend upon the gender of the dancer.The 

basic instrument of İbradı music is the def, a member of the percussion family. The instrument makers use 

endemic plants and animal materials which they find easily in the region. They are several materials used, like 

 trees, sheepskin, chamois leather, wolfskin, dogskin, and pieces of tin. The process of making a def is called “tef 

çekme,” in the regional language. The def is played by a minimum of three musicians and in some celebrations it 

is also accompanied by at least three singers. 

Key Words:Ibradı, def, ınstrument. 
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Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Çalgıya Yönelik Benlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 

Gülbahar KARABULUT & Enver TUFAN 

Aksaray Üniversitesi & Gazi Üniversitesi 

Çalgı, müzik eğitiminin önemli bir aracıdır. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çalgıları ile ilişkileri kendini 

çalgısında keşfetmesi,  dört yıllık lise dönemi’nde başlar ve eğitim fakültelerinde devam eder. Çalgı eğitiminde 

bir çalgının öğrenilmesi yetenek, hazır bulunuşluk, bilişsel yeterlilikler, beceri ve fiziksel yatkınlıklar gibi 

nitelikler gerektiren bir süreçtir. Bununla birlikte çalgıya yönelik duyuşsal özelliklerin yeterli düzeyde olması 

çoğu zaman çalgı performansının çok önemli bir belirleyicisi olabilir. Çalgı eğitiminde öğrencinin çalgısına 

yönelik tutum düzeyi, çalgısını çalabileceğine yönelik inancı ve çalgısını çalmak ya da onda başarılı olmak için 

duyduğu isteklilik, çalgısında başarıyı yakalayabilmesi açısından en az çalgı yeteneği ve çaldığı eğitimin 

yeterliliği kadar önemlidir. Çalgıya yönelik benlik algısı da kişinin kendisini çalgısında nasıl algıladığı olarak 

tanımlanabilir. Kişinin çalgısında daha başarılı olup olamayacağına olan inancı, yeteneğinin farkında olması, 

gelecekte neler yapabileceğini tanımlayabilmesi, istekliliği, çalgıya yönelik benlik algısı tanımının içinde yer 

alan kavramlardır.Bu araştırmada güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin cinsiyet, anne - baba öğrenim durumu, 

bireysel çalgı, çalgıdaki başarı, öğrenim gördüğü bölgeye göre çalgıya yönelik benlik algı durumlarının nasıl 

deiştiğinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan 

‘Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği’ kullanılmıştır ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi ile 

yürütülmüştür. Araştırmaya 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören toplam 1200 

dördüncü sınıf öğrencisi cevaplamıştır. Araştırma sonucundan elde edilecek bulgulara bildiri tam metininde yer 

verilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Çalgı, piyano, güzel sanatlar lisesi. 

 

A Study of Self-Perception of the Fine Arts High School Students towards Their Musical Instruments in 

Terms of Some Variables 

A musical instrument is an important tool in music education. The relationship between a fine arts high school 

student with his instrument and exploring himself in his instrument begins at high school years and continues in 

education faculties. Learning of an instrument is a process that requires qualifications such as talent, readiness, 

cognitive competency, skills and physical predispositions. Furthermore, adequate levels of instrument-oriented 

sensational skills can often be an important determinant of the instrument performance. In instrument training, 

the attitude of the student to his own instrument, his faith in playing the instrument, the willingness to play or to 

succeed in playing his instrument are at least as important as his talent and adequacy of his training in terms of 

achieving success in the instrument. Self-perception towards the instrument can be defined as the way of 

perceiving oneself in his instrument. The student's belief to be successful in playing his instrument, his 

awareness of his talent, his ability to portray what he can do in the future and his willingness are the concepts 

within the definition of self-perception towards the instrument.In this study, it is aimed to determine how the 

self-perception of the fine arts students change according to their gender, the education of their parents, the 
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instrument they play, the success in playing the instrument and the region of training. "Instrument specific self-

perception scale" which was developed by the researcher is used in this study and the results are analyzed by 

qualitative research methods. A total of 1200 fourth grade students who are in 2013-2014 academic year spring 

semester participated in this research. The findings of the research results will be given in the full text of the 

report. 

Key Words: Musical instrument, piano, fine arts high school. 
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Yardımcı Piyano Dersinin Müzik Eğitiminde Yeri ve Önemi 

Güler DEMİROVA GYÖRFFY 

Ankara Üniversitesi 

Bu çalışmanın amacı müzik eğitimi veren kurumlarda yapılan yardımcı piyano dersinin öneminin ortaya 

konulması ve özelliklerinin açıklanmasıdır. Ayrıca dersin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların 

çözüm yolları aranmaya çalışılmıştır. Çalışmada yardımcı piyano dersinin kısaca tarihsel gelişimi ve dersin 

öğrencilerin eğitim kalitesine katkısından da söz edilmiştir. Anasanat dalı piyano olmayan öğrencilere yardımcı 

piyano dersinin faydaları hakkında bilgi verilmiştir. Eğitimcilere eğitim sürecinde karşılaşılan zorluklar hakkında 

bilgi verilerek onlara çözüm yolu bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda yardımcı piyano dersinin 

başarıyla yürütülmesi için bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Yardımcı piyano, eşlik, deşifre, ansambl. 

 

The Place and Importance of Assisting Piano Lessonsin Music Education 

The aim of this study is to highlight the importance of assisting piano lessons that are given in musical 

institutions and explain their features. It has also been tried to deal with the problems that occur in instructing 

and look for ways to tackle these problems. In the study, the historical development of assisting piano lesson and 

lessons' contribution to students' learning quality are also emphasized. Information relating to the benefits of 

assisting piano lesson has been given to students whose major art is not piano. It has been tried to give 

information to instructors about the problems occurring in the education process and probed to overcome those 

difficulties. At the end of the study, some suggestions have been put forward in order to conduct a successful 

assisting piano lesson. 

Key Words: Assisting piano, accompaniment, sight-reading, ensemble. 
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Halk Dansları Bir Popüler Kültür Gibi Piyano Transkripsiyasında 

Gülnaz ABDULLAZADE  

Bakü Müzik Akademisi 

Geleneksel müziğin günümüze ulaşması ve kitle tarafından onun yeni bakışlarla algısı bu müziği sunuyor 

olunmasından birçok unsurlar bağlıdır. Eğer eski dönemde şarkı ve danslar milli aletler eşliğinde ifa olunurdusa 

bununla birlikte XIX-XX yüzyıllarda Doğu'da yaygın piyano aleti bir evrensel araç olarak halk müziğinin bu 

alette sanatçılar mahsus çeşitli çalarlarla eserleri zenginleştirerek ona yeni renk, yeni nefes qatırdılar. Bu süreç 

Azerbaycan'dan da yan geçmemiştir. Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da yirminci yüzyılın başlarında ortaya 

çıkmış yeni profesyonel besteci nesli halk müziği incilerinin toplanmasına ve nota aktarılmasına büyük yer 

ayırıyorlardı. Elbette nota aktarılma sürecinde besteci aynı zamanda bu örneklerden birkaçını piyano dans dizi 

şekline çevirmişlerdir. Bu dans örnekleri ele professionalcasına gösterildi ki, bugünkü güne kadar ünlü 

piyanocular kendi repertuarında onlara büyük yer ayırıyorlar.Azerbaycan halk danslarının piyano için işlemeleri 

tanınmış besteciler Tofig Guliyev, Soltan Hacıbeyov, Rauf Hacıyev, Mithad Ahmedov ve Rafık Rüstemov ve 

başkaları tarafından işlenilmişdir.Tofig Guliyev tarafından – “Genclik reqsi”, “Mahnı”, “Yeni reqs”, “Qaytağı”, 

“Baharı”, “Naz eleme”, “Rövşeni”, “Şamaxı reqsi”, “Ağır reqs”, “Nuxa reqsi”, “Qulu reqsi”, “Brilyant”, “Yüz 

bir”, “Esgeranı”, “Qızıl gül”, “Altı nömre”, “Lale”, “Şalaxo”, “Xalabacı”, “Narıncı”, “Darçını”, “Cığcığa”, 

“Keçimemesi”, “Bexteveri”, “Turacı”.Soltan Hacıbeyov tarafından -  “Sarı başlıq”, “Merdlik reqsi”, “Besti”, 

“Şamama”, “Gelin reqsi”, “Güle-güle”, “Üç barmaq”, “Koroğlu”, “Lirik reqs”, “Kendiri”. Mithed Ahmedov 

tarafindan - “Nuxa reqsi”, “Qazağı”, “Azerbaycan”, “Uzundere”, “Qeşengi”. “Terekeme”, “Gülgez”, “Mirzeyi”, 

“Qıtqılıda”, “İnnabı”, “On dörd”.Rauf Hacıyev tarafından – “Sünbülü”, “Yarış”. Rafık Rüstemov tarafindan - 

“Cengi”, “Rast deramedi”, “Zabul deramedi”, “Bayatı-Şiraz deramedi”, “Segah deramedi”, “Hümayun 

deramedi”, “Dilşad”, “Solmaz”, “Elmira”, “Eynur”, “Qaytağı”, “Xumar”, “Hacıkend”, “Melahet”, “Teyyub”, 

“Yeni reqs” gösterebiliriz. Geleneksel müziği piyano transkripsiyasında piyano yorumculuk sanatının 

yiyelenmesinde ve halk müziği örneklerinin dünya sahnesine bu yolla çıkarılması daha geniş kitleye milli 

müziğinin yakından tanışmasına olanak tanır. 

Anahtar Sözcükler:Kültür, müzik, piano, transkript, sanat. 

 

Folk Dances Like the Popular Culture in Arrangement/Acoustic Backing/for Pianoforte 

Several elements depend on traditional music achievement to modern contemporary time, its mastering with new 

sights on the masses part, representation. If in the ancient times the songs and the dances were performed to the 

national instruments accompaniment, in XIX-XX centuries, jointly with this matter,  pianoforte instrument 

widely covered in East, like the universal one,  folk music performers\musicians t.n.\on this instrument, by 

enriching\saturating\it in their own original shape with various tinges, contributed it with new colour, new 

breath.This process did not bypass Azerbaijan. Like in Turkey, appeared at the beginning of XX century in 

Azerbaijan new professional composer’s generation, attached great importance to folk music pearls collection 

and transferring them into notes.Certainly in their transposition to notes process, the composer, at the same time, 

transferred several of these samples into dances for pianoforte sequence order. These dances examples were 
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written with such professional approach, that till today, famous pianists attached them great importance in their 

repertoire.Azerbaijanian folk dances transposed for pianoforte works were exploited on well- known  like Tofik 

Kuliyev, Rauf Gadjiyev, Mithad  Ahmedov, Rafik Rustamov and the others side. From Tofik Quliyev part –   “ 

Gandjlik Regsi” -  “ The Dance of Youth “ ,  “ Mahni”- “ The Song “,  “ Yeni Reqs”-“ The New Dance “ , 

“Gaytagi” , “ Bahari” -“The Spring” ,” Naz Eleme” –“ Don’t Persist”  , “ Rovshani “, “ Shamahi Dance “ , “ 

Agir Reqs “ - ” Heavy Dance” , “Nuha Dance , ” Qulu Dance “, “ Brilliant “ , “ Yuz Bir”- “ 101 One Hundred 

and One”, “ Asgerani” ,”Gizil Gul “- “ The Rose “,  “ Alti nemre “-“ Six Numbers” ,” Lale “ ,” Shalaho”,” 

Halabaji “, “ Narinji “- “ Orange colour” , “ Darchini”- “ The Cinnamon” ,” Chigchiga,” “ Kechimemesi”-“ 

Nanny Goat” ,” Behtevery “- “ The Lucky”, “ Turaji” . From Soltan Hadjibeyov  part – “ Sari Bashliq”- “ The 

Yellow  Head Cover “, “ Merdlik Reqsi”- “ The Courage Dance ”, “ Besti”, “Shamama”, “ Gelin Reqsi”- The 

Fiancee Dance “ , “Gule- Gule”-“ Rejoising “ , “Uch Barmaq”-“ Three Fingers” , “ Korogli”- ‘ The Son of Blind 

“ , ‘ Lirik reqs “- “ Liric Dance”, “ Kendiri” .From Mithad Ahmedov part  “  Nuha reqsi”- “ Nuha Dance “, 

“Gazaghi” , “ Mirzeyi” , “Qitqilida” , ”Innabi”, “ On dord”- “ The 14 Fourteen”.From Rauf Hadjiyev part - “ 

Sunbulu “ , “ Yarish “. From Rafiq Rustamov part – “ Djangi” , “ Rast Daramadi “, “ Zabul Daramadi “, “ Segah 

Daramadi”, “Humayun Daramadi” , “ Dilshad”, “ Solmaz”, “ Elmira, “ ,” Elnur “, “ Gaytagi”, “ Xumar”, “ 

Hadjikend “, “ Melahet”, ” Teyyub”, “ Yeni Reqs”-“ The New Dance “.  And others can be shown. In  Arranged  

for pianoforte traditional music performance art  popularization, and folk music  samples carrying out  onto the 

world stages  by this way, creates the possibility  for more wide mass  auditory to be  closer acquainted with  

national musical  art.   

Key Words: Culture, music, piano, transkript, art. 
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Mey ve Zurnanın Halk Oyunlarının İcrasında Kullanımı 

Gürkan ÇAKMAK 

Haliç Üniversitesi 

Türk Halk Müziği nefesli çalgılarından Mey ve Zurna yapısı ve tınısı bakımından incelendiğinde, bu çalgıların 

çalım tekniği ses gürlüğü ve kullanım alanları bakımından farklılıklar gösterdiği görülecektir. Özellikle Halk 

oyunlarının icrasında yüksek desibele sahip zurnanın kullanılması, Halk Oyunlarının genellikle açık havada ve 

geniş bir alanda oynanıyor olmasıdır. Ancak Mey çalgısı, daha düşük desibel sesiyle, çok fazla tercih 

edilmemektedir. Doğu Anadolu müzik kültürünün bir parçası olan Mey çalgısı, ses kuvveti açısından diğer 

nefesli çalgılardan daha düşük olmasına rağmen, yine de Halk Oyunlarının icrasında gelenek içinde 

kullanılmıştır. “Barlar ve Halaylar Bölgesi” olarak adlandırılan Doğu Anadolu’da oynanan Halk Oyunları’nda 

açık havada Zurna kullanılırken, kapalı alanda oynanan oyunlarda Mey çalgısı da kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada, Halk Oyunları ezgilerinin icrasında mey ve zurnaın kullanımına ilişkin öneriler örnek eserlerle 

desteklenerek sunulacaktır. Araştırma da yöntem olarak kaynak taraması ve betimsel yöntem kullanılmıştır. 

Sonuç olarak, özellikle halk oyunları icrasında otantik icralarda ve açık havada zurna, düzenlemeli ve kapalı 

mekân oyunlarında mey in tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Organoloji, mey, zurna. 

 

Use of Mey and Zurna in Performing Folk Dances 

If one examines May and Zurna, Turkish Folk Music wind instruments, in terms of structure and tone, it would 

be seen that such instruments differ in terms of playing technique, loudness of sound and areas of use. The 

reason for using zurna which has high decibels in performing folk dances is that Folk Dances are generally 

performed outdoors and at a wide area. However, Mey instrument is not preferred much due to its lower decibel 

sound. Mey instrument, a part of Eastern Anatolia musical culture, has been used within tradition in performance 

of Folk Dances despite having lower volume in comparison with other wind instruments. While Zurna is played 

outdoors in Folk dances played in Eastern Anatolia which is designated as “Region of Bar and Halay dances”, 

Mey is also played for dances performed indoors.This study will present suggestions related to use of mey and 

zurna for performing Folk dances tunes by supporting with sample works. Literature review and descriptive 

methods were used for the research as method. Consequently, it appears that zurna is preferred for performing 

folk dances, authentic performances and outdoors, mey is preferred in arranged and indoors dances. 

Key Words: Orgonology, mey, zurna. 
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Müzik Kurumlaşması ve TÜSAK Yasa Taslağı  

Gürsel YURTSEVEN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçişle birlikte sanat kurumlarının yapısında özellikle orta Avrupa 

ülkelerindekine benzer yapılaşmalar ortaya çıktı. Batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme gibi görüşlere paralel 

olarak ortaya çıkan bu yapılar bugün de varlığını korumaktadır. Belki de bu yapılaşmaların en dikkate çeken 

örnekleri müzik alanında görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda birebir karşılıkları bulunmadığından bu 

kurumlar Batı'daki bazı modellere uygun birer devlet kurumu olarak şekillendirildiler.  "Devlet konservatuvarı" 

"devlet opera ve balesi" "devlet senfoni orkestrası" gibi kurum modelleri günümüzde batı modelindeki eğitim ve 

icra kurumlarını temsil etmektedir. Son yıllarda hükumetin mevcut kurumsal yapıya ilişkin kapsamlı 

değişiklikler yapma hazırlığında olduğu bilinmektedir. Bu girişimlerin en kapsamlı olanının henüz "kanun 

tasarısı taslağı" olarak Kültür Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmakta olan TÜSAK (Türkiye Sanat 

Kurumu) yasa taslağıdır. Bu taslağın yasalaşmasının sanat kurumları üzerinde büyük etkisi olacağı kuşkusuzdur. 

Henüz tartışılmakta olan bu metnin mevcut kurumsal yapıları nasıl etkileyeceği neler getirip götüreceğinin 

değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışma TÜSAK yasa taslağını eleştirel bir bakışla ele alacaktır.  

Anahtar Sözcükler: TÜSAK, müzik, kurumlaşma, eğitim, icra. 

 

The Association of Music and the Draft Law for Turkish Art Association (TUSAK) 

With the fall of the Ottoman Empire and the establishment of the Turkish Republic, the art institutions gradually 

started to have structures similar to those particularly in Central Europe. These structures emerged with the 

influence of some notions such as Westernization, Modernization and Rationalization, and they still survive in 

the present day. The most significant instances of this structuring is seen in the field of music. They did not have 

an equivalent in the Ottoman Empire; therefore, they were shaped as governmental institutions based on certain 

Western models. Institutional models such as “State Conservatory”, “State Opera and Ballet” and “State 

Symphony Orchestra” are the representatives of educational and performance institutions that are compatible 

with the Western models. It is a widely known fact that the Turkish government has been getting prepared to 

make extensive changes related to the existing institutional structure. The most comprehensive of these 

initiatives is the draft law for TUSAK that is being published on the web page of the Ministry of Culture as a 

“draft law proposal”. If this draft passes into law, it will definitely make a great influence on art institutions. This 

text is still being discussed and it is necessary that its influences on the existing organizational structures along 

with its pros and cons are evaluated. This study tackles the TUSAK draft law with a critical perspective.  

Key Words:TUSAK, music, institutionalization, education, perfomance. 
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Türk Halklarının Şarkılarında Tür Özelliği 

Habibe MAMMADOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Türk halklarının oluşumu çok zor bir proses olmuştur. Onlar yüzyıllar boyu çeşitli tarihi sebepler yüzünden 

birleşmiş ve ayrılmışlar. Bu halklar sadece birbirleriyle ilişkide deyil, aynı zamanda başka komşu halklar ile 

karşılıklı temas  kurmuşlar. Tarih boyunca çeşitli faktörler bu halkların gelişme sürecini etkilemiştir. Türk 

halkları en eski xalqlardandIr. Bunu bir çok bilimsel çalışmaların sonuçları kanıtlıyor. 

Türk halklarının dil grubuna göre sırası şöyledir: 

Oğuz qrupu – azerbaycan, türk, türkmen, qaqauz; 

Qıpçaq qrupu – qazak, qırğız, karakalpak, krım-tatar; 

Bulqar qrupu – kazan-tatar, başqırd, kumuk; 

Karluk-uyğur qrupu – özbek, uyğur; 

Uyğur-oğuz qrupu – tuva, hakas; 

Çuvaş - yakut qrupu – yakut, çuva.  

Her bir halkın şarkı kültüründe tonlama özelliklerini incelerken müziğin tamamen, onu yaratan esas tarafları - 

melodi, ses yüksekliği, lad-işlevsellik, boyut, şekil gibi anlamlar diğer faktörlerle - şiirsel bir metinle, 

yorumuyla, organik ilişkide incelenmelidir. İşte, müziğin bu açıdan analizi temelinde Türk halklarının 

şarkılarında tonlama ilişkileri ile ilgili özellikleri ortaya çıkarmak mümkündür.Türk boylarının, kültürünün 

sürekli karşılaşması, çarpazlaşması sonucunda şarkının bir tür olarak oluşumu gidiyor. Bu da Türk halklarının 

şarkılarında bir sıra benzer özellikler ile birlikte, farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu sebepleri 

incelemekten dolayı ilk önce kısa da olsa, Türk halklarının tarihine ve dil bölgüsüne göz yetirmişik. Geniş 

kapsamda yerleşen Türk halklarının kültürünü dil bölgüsüne ve şarkı tarz tahliline dayanarak belirli bir sistemə 

düşürmek, onların aynı kökten yaranan kültürlere sahip olmalarını ortaya çıkarır.Türk halklarının şarkılarında 

her bir halka özgü olan kendine özgü özellikleri, şarkılar arasında intonasion ilişkilerini ortaya çıkarmak için 

melodik çevrimdışı giden süreçleri, makam ile ilgili daha derin katlara, ritm ile lehçe arasında olan bağlılığa 

tonlama kontesktindən yanaşarak araştırmak çok önemlidir.Türk halklarının şarkılarının erken intonasiyalar ile 

ilgili olayları incelerken, özellikleri ile beraber, tonlama özünde giden süreçlerde genel düzenlilik gözlemliyoruz. 

Şarkılarda genel özelliklerden biri, ses düzeninde III, IV ve V basamakların referans sesleri olup, sütunlara, 

dayanak noktalarına dönüşmesidir. Zennimizce ses düzeninde bu dayanacaqların olması bir takım hususlar ile 

ilgilidir: 

1. Şarkıların kurulduğu zaman mevcut olan müzik aletlerinin kendine sabit duraklarının olması; 

2. Erken intonasiyalar ilişkin örneklerin dayandığı lad sistemlerinde bu dayanacaqların sınır sesi işlevini 

taşıması; 
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3. Uzak geçmiş ile bağlı olan özel törenlerde, ayinlerde kullanılan büyü içerikli çağırışların, sembol taşıyıcılar 

zamanın süzgecinden geçerek sütunlara dönüştürülmesi; 

4. Sadece Türk halklarında, genellikle, tüm halkların folklor müziğinde III, IV ve V pillerin referans, sınır sesleri 

olması. 

Tüm bu özellikler, ses koleksiyonu belirli bir avazın, küçük tonlama anlamının oluşumu erken aşamadan 

geçerek, bir sonraki gelişim aşamasına koyuyor. 

Anahtar Sözcükler:Türk Halkları, müzik, kültür, şarkı, tür. 

 

Genre Peculiarities in Turkish Peoples Songs 

The formation of Turkish peoples – nation was quite difficult process. Hereupon   because of various history 

reasons they, for the centuries were sequiently united and separated.  These people were not only communicated 

to each other, but at the same time, with all neighbor nations, developed through such bilateral contacts.Various 

factors during history phase influenced these people’s development stages. But just one thing can not be argued 

that Turkish nations \peoples\ are the ancient ones. This is approved by numerous scientific researches. The 

sequence of Turkish peoples division on their language group is the following: 

1. Bogus group - Azerbaijani, Turks, Turkmen, Gagauzes. 

2.   Qipchag group – Kazakh, Kirghiz, Kara-kalpak, Crimean Tartars. 

3.   Bulgar group- Kazan- Tatar, Bashkir, Qumuq. 

4.   Karlug-uygur group- Uzbek, Uighur. 

5.   Uighur-oghuz grup- Tuva, Khakas. 

6.   Chuvash and Yakut group - Yakut, Chuvash.  

In  each nation  song culture, while researching intonation private peculiarities created music , in common ,  

main  features\ sides \ like – melody, voice force strongness, tune functioning, measure, shape like  notions , 

jointly  with other factors  like poetry content, performance way , should be learned in organic relationship. 

Exactly based upon music analysis ground from this point of view, it is possible to reveal intonation features, 

connected with Turkish peoples songs.As the result of Turkish ethnoces, culture permanent unity crossing,   

song‘s   formation process, like the genre is in an action.This means that jointly with the raw of similar features – 

this, in Turkish people’s songs - is the reason of distinctive features delineation.To research these reasons firstly 

even shortly, in brief, we took into consideration Turkish people’s history and language matters.Rooted  upon 

Turkish peoples culture wide  circumscribe allocation language matters  and song genre analyses,  attaching 

them into definite  system , reveals their membership , derived from the same origin culture.It is considered  

reasonable  to research original  features  in  Turkish peoples songs , typical for existence in  any nation, to 

reveal  intonation links  among  songs,  activated in melody line processes, connected with  tune, into more  deep 

strata’s ,  in unity  between   rhyme and dialect links from intonation context  approach. 

Researching  connected  with Turkish peoples  songs early intonation  opportunities , jointly with peculiarities in  

the processes activated in intonation structure \ cell\ , we can observe common guidance to the  traditional order  
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law.In the songs, one of the common features in the sound scale the III, the IV, and V stages   changed into 

affirmed sounds is transforming them   into columns supporting points. As for author’s opinion, in the sound 

scale - the existence of such stop points is connected with a raw of opportunities 

1. Particular constant stop points existence for available musical instruments in songs creation process. 

2. Connected with early intonations examples based upon tune systems, these stop points bordering voice 

carrying on function. 

3. In the special ceremonies connected  with  far ancient past , explored in the rites  exorcism character like calls,  

allegoric symbols bearers , elapsing through  time  filter  transforming them into pillars . 

4. not only for Turkish peoples but in common, all nations’ folklore music III, IV, and V levels affirmed border 

sounds existence. 

Wholly all of these features definite voice small intonation understanding formation   in sound collection, on 

passing through early stages, makes a step into next development stage. 

Key Words: Turkish People, music, culture, song, genre. 
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Avant-Garde Sanatında Çağdaş Bir Ağıt Örneği: Erdem Helvacıoğlu & Ros Bandt “Black Falcon” 

Eserinin İncelenmesi 

Hakan DURAN 

MSB 

Fransızca bir terim olan Avant-garde 19. Yy.’dan itibaren Avrupa’da kullanılmıştır. II. Dünya Savaşından sonra 

1950’li yıllardan itibaren Boulez, Nono, Stokhousen, Berio, Maderna, Cage, Carter, Babitt gibi sanatçılar 

müzikte Avant-garde akımını benimsemişlerdir. Bu akımın sanatçıları çağın ötesinde olma ve hiç denenmemiş 

olanı ele alma gibi öncü bir rol benimsemiş,  bilinen sanat biçimlerinin yerine deneysel çalışmalarla eserlerini 

üretmişlerdir.Bununla birlikte 20. Yy.’da müzik akımlarının çok yönlü ve çok çeşitli tekniklerinin olması  

“Çağdaş Müzik” kavramını doğurmuştur. Ülkemizde İlhan Mimaroğlu (1926-2012) çağdaş müziği: “Yaratılış 

alanında yirminci yüzyıl, müzik sanatında hızlı ilerleyişlerin, yeni yolların, yeni yöntemlerin çağıdır… 

Çağımızın bestecilerinin getirdiği yenilikler, önceki bütün yüzyılların getirdiklerinin toplamından daha çoktur. 

Demiştir.(Mimaroğlu 1995;119-120). Erdem Helvacıoğlu besteci, ses tasarımcısı, gitarist ve prodüktör olarak 

gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalarla, uluslararası alanda kazandığı başarılarla dünyada en çok tanınan çağdaş Türk 

bestecilerindendir. Bugüne kadar ABD’den Avrupa’ya, Arjantin’den Yeni Zelanda’ya, Kanada’dan Kore’ye 

kadar dünyanın en prestijli elektroakustik ve çağdaş müzik festivallerinden davet alan Helvacıoğlu’nun eserleri, 

BBC, ABC, WDR, SWR, HDR2, WNYC, SR P2, Radio France gibi radyolarda sıkça yer almaktadır.Sanatçı, 

Avustralyalı avant-garde sanatçısı Ros Bandt ve çaldığı etnik bir enstrüman “Tarhu” ile 2010 yılında “Black 

Falcon” albümünü yapmıştır. Albüm “Çağdaş Bir Ağıt” olarak yorumlanmış ve Blogcritics Dergisinde 2011 

yılının en iyi 10 albümü listesine dâhil edilmiştir. Nesli tehlike altında bulunan “Kara Doğan” kuşunun 

hikâyesini konu alan albüm; günümüz Çağdaş Müziğine bir örnektir. Çalışmada albümün belirtilen yönleriyle 

birlikte, kullanılan müzik formları ve doğaçlamaları, enstrümanları, canlı ses işlemeleri, kayıt yöntemleri, anlık 

bestecilik tekniği ve sinematik anlatımı New-york’ta çalışmalarını sürdüren sanatçıyla e-röportaj yapılarak ele 

alınıp, değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Avant-garde, çağdaş müzik, Erdem Helvacıoğlu. 

 

An Example of Contemporary Lament in The Art of Avand-Garde:the Analysıs of “Black Falcon” with 

Erdem Helvacıoğlu & Ros Bandth 

It is a French Word and it has been since 19th. Century in Europe. After the World War II since 1950s musicians 

such as Boulez, Nono, Stokhousen, Berio, Maderna, Cage, Carter, Babit adopted this stream. The musicians of 

this stream internalized being ahead of its time and containing unique elements. Avantgardists produced their 

Works with experimental studyings instead of common art styles.Together with this, sophisticated music 

movements and different techniques brought out “contemporary music” concept in the 20th. Century. As a 

reaction to the complex music which was significantly influenced by Europe in 20th. In our country, İlhan 

Mimaroğlu (1926) said about contemporary music: 20th. Century is the era of the new branches, new techniques 

in music. Innovations brougth by contemporary composers in this century more than the total brought by the 

other centuries.Erdem Helvacıoğlu, received numerous international awards, composer, sound engineer, guitar 

player, producer is one of the most talented contemporary Turkish composers. He was invited by the most 
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prestigious electro-acoustic and contemporary music festivalswhich were took place in all around the World 

such as, America, Europe, Argantine, New-Zeland, Canada, Korea his productions are frequently broadcasted in 

BBC, WDR, HDR, WNYC, SSR, Radio France.He released the albüm “Black Falcon” in 2010 accompanying 

with Australian awant-garde musician Ros Bandt and he played an ethnic instrument the “Tarhu”. This albüm is 

interpreted as a “contemporary lament” and it has included in the best Albums of 2011 list in the Blogcritics 

Magazine.The story of endangered “Black Falcon” is the theme of this albüm, and it is an example of 

contemporary music period. In this study, musical sound compositions and improvisations, instruments, live 

electronics, recording methots, instant composition techniques and cinematic explanation and e-interview with 

the musician who is continuing his studying in New-York will be examined and handled. 

Key Words: Avant-garde, comtemporary music, Erdem Helvacıoğlu. 
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Halk Oyunlarında Metin-Oyun İlişkisi; “Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği” 

İdris Ersan KÜÇÜK 

Ege Üniversitesi 

Metinler sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır ve halk edebiyatının temelini oluşturur. Metinler duygu ve düşünce 

aktarımının yanı sıra bilgi verici özellikleriyle de işlevseldir. Türkiye’de bulunan halk oyunları metinlerinde 

sıkça karşılaşılan, oyunların bir “duygu”,”düşünce” aktardığı görüşü oyun ile metin arasında ne şekil bir ilişki 

olduğunu sorgulatmıştır. Bu noktadan yola çıkılıp, mevcut makalede metin kelimesinin disiplinler arası anlam 

farklılıkları dikkate alınarak, Doğu Karadeniz özelinde halk oyunlarının metin üzerinden değerlendirmesi 

yapılmıştır. Değerlendirme kapsamına alınan oyunların farklı sınıflandırma yapmaya gerek doğuracak 

özelliklerde olmalarına özen gösterilmiştir. Bu nedenle Doğu Karadeniz’de bulunan bütün oyunlar dikkate 

alınmamış ancak öznel örneklere yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Metin, dans, Doğu Karadeniz. 

 

The Relationship between Text and Dance;an example of “East Blacksea Region” 

 

The text is divided into two part like oral and written types and forms the basis of folk literature. The texts are 

not only transfers thoughts and feelings but also functional with a knowledge giving properties. Which is comes 

across in folk dance texts where exist in Turkey, the thought of transfering“feelings” and “thoughts”by dance has 

had questionalized that what kind of relationship is there between dance and text. Exiting the road from this 

point, considering the differences interdisciplinary meaning of the text  word which is in the present article, folk 

dance is evaluated through the text in specific of Eastern Black Sea region. For the evaluation of care the dances 

which needs to make different categories of dances has been taken. Therefore all the dances are not taken into 

account in the Eastern Black Sea region, but the place was given to the subjective samples. 

Key Words: Text, dance, Eastern Blacksea. 
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Stüdyo Müzisyeni: Aranjörler ve Profesyonel Kayıt Müzisyenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Ülkemizde 

Stüdyo Müzisyenliğinin Temel Özellikleri 

İsmail SINIR & Halil APAYDIN & Fatma SINIR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi&Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi& Muğla GSL 

Ülkemizde popüler müzik endüstrisi oldukça önemli bir alandır. Aynı zamanda bu alandaki üretim geniş bir 

çalışma ağı içerisinde tamamlanmaktadır. Bu çalışma ağı içerisindeki en önemli sacayaklarından ikisi ise 

aranjörler ve piyasada genel olarak “stüdyo müzisyeni” olarak tanımlanan profesyonel kayıt müzisyenleridir. Bu 

iki çalışma paydaşı pazara sunulan ürünlerin üretiminde çok büyük ölçüde belirleyici role sahiptirler.Stüdyo 

müzisyenliği olarak tabir edilen bu müzisyen tipi ile ülkemiz popüler müzik kayıt endüstrisinde çalışan 

profesyonel icracılar kastedilmektedir. Çoğunlukla tek bir enstrüman üzerine profesyonelleşen bu müzisyenler 

stüdyolardaki çalışmalar esnasında kendilerine dinletilen müzikleri, çok kısa bir zamanda algılamak ve 

yorumlamak durumundadırlar. Bununla beraber kaydedilen müziği piyasanın genel eğilimlerini de hesaba 

katacak bir şekilde icra etmek zorundadırlar. Ancak burada aranjör ile icracılar arasında önemli diyalektik bir 

ilişki söz konusudur: Bir yandan aranjör icracıyı yönlendirirken, diğer yandan icracı aranjörün yapmak istediği 

müziği yönlendirir, vücuda getirir ve bir anlamda yaratır. Bu ilişki içerisinde dikkat çekilmesi gereken nokta, 

aranjörün müzisyen tercihlerini neye göre yaptığıdır. Yani aranjörün, tahayyül ettiği müziği ortaya çıkaracak 

olan müzisyenleri neye göre, hangi özelliklerine ya da hangi piyasa koşullarına göre seçtiği ülkemiz 

piyasasındaki genel geçer “stüdyo müzisyeni” olma kriterlerini kendiliğinden oluşturmaktadır. Bu kriterler her 

ne kadar günün ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına göre değişiklik gösterebilse de yine de “stüdyo 

müzisyen”inden kastedilen belirli bir standardın varlığından söz edilebilir.Bu çalışmanın öncelikli hedefi, 

profesyonel kayıt müzisyenlerinin ve aranjörlerin penceresinden “stüdyo müzisyenliği” ile kastedilenin 

içeriğinin ve ülkemizde bu konu ile ilgili alanın en önemli paydaşlarının sektörün bu bölümüne atfettikleri 

kriterlerin anlaşılmasıdır. Bu çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için ülkemizde müzik piyasasından aktif olarak 

çalışan kayıt müzisyenleri ve aranjörlerle görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmeler yarı yapılandırılmış bir 

görüşme formu üzerinden tamamlanarak, ülkemizdeki stüdyo müzisyenlerinin temel özellikleri anlaşılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Stüdyo müzisyeni, aranjör, müzik ve teknoloji. 

 

Studio Musician: Basic Structures of Studio Session Musicians in Turkey from the Perspectives of 

Arrangers and Professional Studio Session Musicians 

Popular music industry in Turkey is quite a significant area of cultural production, which takes place within a 

wide production network. In this production network, two of the most important nodes are the arrangers and 

professional recording musicians who are generally defined as "studio musicians" in the music production 

circles. These two production partners have a determining role in the production of music products marketed for 

consumption. This type of musician described as studio musician refers to the professional performers working 

in the recording industry. These musicians, usually specializing in the performance of a single instrument, have 

to perceive and interpret quickly any music played or described to them during recordings in the studio. They 

also have to perform with a view of the general tendencies of the market. At his point it is necessary to point out 
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the dialectical relation between the arranger and the musician. On the one hand, the arranger directs the music 

performance; on the other hand, the musician directs forms and in a way creates the music the arranger wants. In 

this relation, it becomes important to know how and according to what criteria the arranger chooses the 

instrumentalists. In other words, the criteria and the market tendencies according to which the arranger chooses 

the musicians to create the music he/she imagines constitutes the criteria of being a studio musician. Although 

these criteria and the market tendencies may change in parallel with social, cultural and economic conditions, it 

is fairly safe to argue that there is a determined standard designating and determining who can be called a "studio 

musician".The primary aim of this study is understanding the criteria determining the qualities and conditions of 

being and being seen as "studio musician" from the perspectives of arrangers and professional recording 

musicians as well as from the view of other important actors in the industry. Semi-structured interviews 

conducted with working/active arrangers and studio musicians provide the data for this study. 

Key Words: Session musician, arranger, music and technology. 
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Aranjörlük, Yaratıcılık ve Teknoloji 

İsmail SINIR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Müzik tarihinde İlk aranjörlük pratiklerinin beş yüzyıl öncesine kadar gittiği bilinmektedir. İlk aranjörlük 

çalışmaları genelde çalgı müziği literatürünün geliştirilmesi ve armoni-kompozisyon çalışmalarının 

gerçekleştirilebilmesi için bir tür kaynak niteliğindeydi. Dolayısıyla esere direkt bir katkı değil de eserlerin, 

olduğu gibi başka enstrümanlara aktarımı şeklindeydi. İlerleyen yıllarda yapılan aranjörlük çalışmalarında, 

orijinal esere katkıda bulunularak aranjman yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda aranjmanı 

gerçekleştiren kişinin bir tür yaratımda bulunduğu ve yaratıcı konumuna yükseldiği söylenebilir. Ancak 20. 

Yüzyıldaki teknolojik gelişmelerle beraber, aranjörlük işi giderek teknolojik aygıtlarla gerçekleştirilen bir işe 

dönüşmeye başlamıştır. Dolayısıyla aranjörlük işi makinaların olanakları ve sınırlarıyla çevrelenmeye 

başlamıştır. Bu sebeple aranjörlüğe atfedilen “yaratıcı” konum bir bakıma tartışmalı bir hal almış ya da 

makinalarla müzik üretimi aranjörlüğün “yaratıcı” halesini bozmuştur. Böylece aranjörler makinalara “eklenti” 

olmaya başlamış, ürettikleri müziğe yabancılaşmış ve pazara bir meta üretir konuma gelmişlerdir. Bu yazı ile 

amaçlanan, teknik olanaklarla yapılan bir aranjörlüğün bir yaratım olup olmadığının ve aranjörün ürettiği müziğe 

yabancılaşması sürecinin ülkemizdeki güncel aranjörlük pratikleri üzerinden irdelenmesidir. Bunun 

gerçekleştirilmesi için de, konuyla ilgili literatür taraması ve aktif olarak çalışan aranjörlerle çeşitli görüşmeler 

yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Aranjörlük, yaratıcılık, aranjörlük ve teknoloji. 

 

Arranging, Creativity, and Technology 

It’s known that arranging practice goes back over the five hundred years ago. First arranging practices were 

generally intended to developing instrumental music literary and providing a source for educational studies of 

harmony-compositional works. Therefore, first arrangement examples were not a contribution to the original 

pieces, they were only transcription of the original works to the new ensembles. Nevertheless in the forthcoming 

years, arrangements has contributed to the original works. That’s why by this arrangements that can be seen the 

arrangers has been taken a creative role over the music. Nevertheless, along with the technological developments 

in the 20. Century, it can be said that the arranging as a work field, has transformed to a machine-made field. 

Therefore, arranging field has become bordered with the opportunities of the machines. That’s why, the 

“creative” role of the arrangers over music production has taken an arguable position or creating arrangements 

by using technical devices has failed “creative aura” of the arranging. So, arrangers has become to appended to 

the machines, aliened to their music production and taken a role who produces a meta to the market. This paper 

aims to examine that whether an arranging practice which made by the technological devices is creativity or not 

and alienation of arrangers to their music production via recent arranging practices in Turkey. To realizing aim 

of this paper, relevant literary will be surveyed and some interviews will be realized with the arrangers who still 

work actively.   

Key Words: Arranging, creativity, arranging and technology. 
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 Orta Anadolu Türküleri ve Bozlak İcrasında “Abdal Düzeni” Kullanımının Azalması ve Sebepleri 

Kemal ÖZAVCI 

Ardahan Üniversitesi 

Her yerde adı bozlaklarla bir anılan ve bir abdal kültürü ürünü olan “Abdal Düzeni”nin günümüzde eskiye 

nazaran daha az kullanıldığını, hatta kaybolmaya yüz tuttuğunu görmekteyiz. Bu konuda yapılmış herhangi bir 

çalışmaya da rastlamadık. Abdal düzeninin icra sahasında yerini Ana düzene bırakması, başka bir deyişle, Orta 

Anadolu türkülerinde ana düzenle çalma tekniği ilk olarak Bayram Aracı ile başlamış ve ondan etkilenen Neşet 

Ertaş da bu düzeni kendi icrasına uygulamıştır. Ne yazık ki, bu süreç, Neşet Ertaş sevgisi vb. gibi nedenlerle, 

Orta Anadolu abdalları tarafından devam ettirilmiş ve yaygınlaşmıştır. Neşet Ertaş’tan sonraki bu işleyiş, birçok 

artıları ve eksileri de beraberinde getirmiştir. Biz bu çalışmada, söz konusu geçiş sürecinden sonra, Abdal 

Düzeninin özellikle Abdallar tarafından dahi icra edilmemesine ve neredeyse unutulmaya yüz tutmasına dikkat 

çekmeye, aynı zamanda da söz konusu sürecin bozlak icrasına kazandırdığı ve kaybettirdiği unsurları 

değerlendirmeye çalıştık. Geleneksel müziğimizde bozlak türünün en önemli unsurlarından biri olan Abdal 

Düzeninin, icra sahasında giderek yok olması müzik kültürümüzden bir yıldızın kayması anlamına gelir ki bu 

kayıp kabul edilebilir bir durum olarak görülmemelidir. Çalışmamızın konu ile ilgili araştırmalara katkı 

sağlaması en büyük dileğimizdir. 

Anahtar Sözcükler: Abdal, abdal düzeni, Neşet Ertaş, bozlak, bağlama’da düzenler. 

 

The Reasons of Decrease in "Abdal Tune" Usage in the Bozlak and other Folk Song Performance in the 

Middle Anatolia 

We realize that "Abdal Tune", whose name is mentioned with folk songs everywhere and that is a product of 

Abdal culture, is being utilized less nowadays than before and even is about to fall into oblivion. We have not 

encountered any studies done about this topic. The fact that Abdal Tune gave its place to the Main composition 

in performance field; in other words, performance technique with the “main tune” in the Middle Anatolian songs 

started with Bayram Aracı first. Neşet Ertaş, affected by him, applied this tune in his performances. 

Unfortunately, this process was continued and become popular by Abdals in the Middle Anatolia because of the 

reasons such as love of Neşet Ertaş, etc.. This process existing after Neşet Ertaş accompanied a lot of pros and 

cons. In this study, we aimed to point out that "Abdal tune" has been not performed even by Abdals and been 

about to fall into oblivion after the passing process in question. Besides, we aimed to evaluate the parts that the 

process in question brought and lost in terms of folk song performance. That "Abdal tune", one of the most 

important parts of Bozlak types in our traditional music, has gradually lost its significance in performance field, 

and that means a falling star in our music culture. This lost should not be seen as an acceptable situation. Our 

most vital wish is to make a significant contribution to related researches. 

Key Words: Abdal, abdal tune, bozlak, Neset Ertas, tunes of baglama. 
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Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl İllerindeki Delilo Oyununun Karşılaştırılması Analizi 

Kürşad GÜLBEYAZ 

Dicle Üniversitesi 

Tarih boyunca insanlar farklı sebeplerden dolayı yaşadıkları yerlerden yakın veya uzak yerlere göç etmek 

zorunda kalmışlardır. Bu göçler sebebiyle yeni yerleşim alanlarında farklı kültürlerle karşılaşmışlar ve bu yeni 

kültür unsurları ile kendi kültürlerini karıştırıp ortaya ortak bir kültür çıkarmayı başarmışlardır. Bu etkileşimden 

kültür unsurlarımızdan olan halk oyunlarımız da hiç şüphesiz etkilenmiştir. Bunun sonucunda da birbirine isim, 

müzik, ritim ve hareket olarak birbirinin aynı veya benzeri oyunlar ortaya çıkmış, farklı illerde hatta 

bölgelerimizde de bu oyunlar oynanmaya başlamıştır.Çalışmamızda bu bağlamda bir üçgenin köşelerini 

oluşturacak şekilde konumlanmış olan Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl illerinde oynanmakta olan “Delilo” oyunu 

ele alınmıştır. Delilo oyunu üç ildeki geleneksel formda icra edilişleri esas alınarak müzikal yapı, ritmik yapı ve 

hareket açısından incelenmiştir. Üç ilde icra edilen oyunun müzik, ritim ve hareket açısından benzer ve 

farklılıklar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, halk oyunları, müzik, ritim. 

 

Comparative Analysis of the Delilo Folk Dance in Diyarbakır, Elazığ and Bingöl  

Throughout the history, people have been forced to expatriate nearby or distant places because of different 

reasons. Because of these migrations, they encountered different cultures in new residential areas and they 

managed to raise a common culture by mixing these new cultures with their own culture. In this social 

interaction, our folk dances which have been our cultural elements have been influenced beyond any doubt. As a 

result of this, the similar or the same games have been emerged into with the same name, music, rhythm and 

movement, these games have also began to perform in different cities and even regions.  In this study, “Delilo” 

game which has been played in Diyarbakır, Elazığ and Bingöl, are formed the corners of a triangle, has been 

handled. Three provinces’ tradition form performance’s Delilo game has been analyzed according to musical 

structure, rhythm structure and movement. The game, performed in three provinces, has been demonstrated its 

similarities and differences in terms of music, rhythm and movement.  

Key Words: Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, folk games, music, rhythm. 
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Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma Sürecinde Müzik ve Bunun Devlete Etkileri 

Kürşat KORKUT & Sungur DOĞANÇAY 

Dicle Üniversitesi 

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılın sonlarından itibaren inkıraza uğramaya başlaması ve 18. 19. yüzyıllarda bunun 

derinden hissedilmesi hem Sultanlar hem de devlet adamları için çözülmesi gereken en önemli sorun oldu. 

Devletin yaşadığı bu buhranlı dönemde Batı, altın çağını yaşamakta Doğu ise sıkıntılara düçar olmaktaydı. Önde 

gelen birçok devlet adamı, Batı ile dahil oldukları Doğu arasındaki bu büyük farklılık nedeniyle Doğudan 

uzaklaşmak ve Batı ile entegre olmak gerektiği kanaatine vardı. Neticede devletin bünyesine başta askeri olmak 

üzere birçok alana Avrupai tarzda yenilik empoze edildi. Buna ilave olarak sosyal ve kültürel birçok yenilik de 

meydana geldi. Kültürel alanda yapılan yeniliklerden birisi de müziktir. Bu yenilik alt tabakadan ziyade askeri 

okullar ve devlet daireleri ile sınırlı kaldı. Örneğin, Mehterhanenin yerini batılı tarzda organize edilen Mızıka-i 

Hümayun aldı. Bu bando, bundan sonraki süreçte birçok etkinlikte faaliyet gösterdi.  Bandonun kuruluşunu 

başka gruplar ve orkestralar takip etti. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılda bahsedilen gruplar ve orkestralar 

ülkenin muhtelif yerleşim yerlerinde sanatlarını icra etti.Başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ve diğer arşiv ve 

araştırma merkezlerinde bulunan ana kaynakların yanı sıra bu hususta kaleme alınmış olan klasik ve literatür 

eserlerden istifade ile bu alandaki eksikliğin giderilmesi için katkı sağlanmaya gayret edilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Müzik, mızıka-i hümayun, batılılaşma, mehterhane. 

 

Music and its Effects over the State During the Ottoman State’s Westernisation Period 

The Ottoman State started to decline at the end of the 17. century and it was deeply felt in the 18. and 19. 

centuries. This was one of the most important issues needed to be solved for the Sultans and officials. In this 

turbulent atmosphere, the Western countries were living in the golden age, as for the Eastern countries they were 

on the rock. Many prominent officials were convinced that the State needed to seperate from the Eastern 

countries and be integrated with the Western countries, due to this difference between Eastern and Western. As a 

result of this, European style innovations were imposed on military and the other fields. In addition to this, many 

socio-cultural innovations occured, too. One of the cultural innovations was music, too. This innovation was 

limited with military schools and offices rather than the public. For instance, The Band of Janissary Musicians 

were replaced with Mızıka-i Humayun. Mızıka-i Humayun performed in many activities after its foundation. It 

was followed by the other groups and orchestras. They performed in the different parts of the State at the end of 

the 19. century and in the 20. century. The main purpose of this study is to shed light on the musical innovations 

in the State by using the main sources from the Prime Ministery Archive and the other research centers besides 

the published works. 

Key Words: Music, mızıka-i humayun, westernization, mehterhane. 
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Müzik Biliminin Öğrencilere Aşılanması 

Leman MEHDİQULİYEVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Bilindiği gibi eğitim sisteminin temelini okul öncesi eğitim oluşturmaktadır. Bu bir gerçektir ki, Sovyet 

döneminde de okul terbiye müessiselerinde çocukların eğitim ve öğretim sorunları hep dikkat merkezində 

olmuştur. Bunun sonucu olarak okul öncesi eğitim müessiselerinin şebekesi kurulmuş, milyonlarca insanlar 

kendi çocukluk dönemini işte burada geçirmiş, buradan pervazlanmış, vatana, halka hizmet etmek, onu sevmek 

gibi soylu duyguların esasları işte burada atılmıştır.Genç neslin kapsamlı gelişmesinde ve kimlik gibi 

formalaşmasında okul işletmelerin üzerine daha büyük sorumluluk düşüyor. Gelecek toplumda yaşayacak 

vatandaşların bir kimlik olarak şekillenmesinin, kapsamlı gelişiminin temeli okul öncesi yıllarda konur. Bu 

yıllarda çocuğun nasıl terbiye olunması, onun daha sonra bir vatandaş gibi şekillenmesini belirler. Okulöncesi 

kurumlarda eğitim-terbiye işinin iyileştirilmesi, çocuğun okula hazırlanması açısından özel önem arz 

etmektedir.Çocuğun bir kimlik gibi kapsamlı gelişmesi için onun estetik yönünden oluşumu, yüksek sanatsal 

zevke ve kültürel alışkanlıklara yiyelenmesi temel şartlardan biridir. Genç neslin eğitimine hizmet eden estetik 

beslenmesi kuvvetli etki gücüne sahip araçlarından biri de müziktir. Bu önemli konu ile ilgili yapılan işin esas 

ağırlığı çocuk bahçelerinin üzerine düşüyor.Çocuklarda müziğe olan ilgisi zamanında terbiye edip, yönlendirmek 

için çocuk bahçelerinde yapılan müzik terbiyesini düzgün kurmak ve bunu düzenli sürdürmek gerekir.Çocukların 

tarihimize, milli gelenek ve göreneklerimize muhabbet ruhunda terbiye edilmelerinde müziğin rolü büyüktür. 

Müzik eğitimi çocukların sanatsal zevkinin oluşmasında önemli role sahiptir. Aile istisna edilirse, maneviyatı 

zengin, kültürel düzeyi ve sanat zevki yüksek olan, varlığın, estetik kalitelerini-müziği, sanat eserlerini 

hassasiyetle kavrayıp, güzel sanatsal zevke yiyelenmeyi başaran kimlikler yetiştirilmesi işi okul terbiye 

kurumlarından öncelikle okul öncesi kurumları bu aşamanın imkanlarından etkin kullanmak kaygısına 

kalmalıdırlar . Yüksek zevkli kamil gençler üreme temeli aileden başlasa da, sistemli şekilde temeli okul öncesi 

kurumlarda konur. Okul çağındaki çocuklar gerçekliğin müzik eserlerinde nasıl yansıdığını fark edince onların 

güzellik hakkında tasavvurları daha da tekmilleşir.Orta öğretim, pedagojik kanat orta meslek okullarında sorunla 

ilgili interaktif modern eğitim metotları, "Müzik" biliminin diğer fenlerle ve aksine entegrasyonun kullanım 

özellikleri, çocuklara yürütülecek bilgi, beceri ve alışkanlıklar deneysel eğitim ve deneysel yolla 

esaslandırılmışdır."Müzik" biliminin öğretilmesi ile ilgili yazar tarafından sunulmuş bilgi, beceri ve alışkanlıklar 

sistemini, danışmanlık görülmüş aktif öğrenme yöntemleri ve diğer modern eğitim yöntemleri, entegre 

yöntemlerinden incelediğimiz probleme yakın diğer məşğələlərlə ilgili araştırmalarda kullanılır. Öyle ki, modern 

çocuğun zihinsel gelişiminin özelliklerinin müzik sanatının özelliklerini müzik sanatının gelişim özellikleri ile 

kıyaslarsak, birkaç ilkesel hükümler şekillendirmek mümkündür: 

- Kimliğin sosyal talebi hakkındaki psikolojik kavram, müzik sanatında toplumsal etkenin rol müzik - estetik 

anlayışta olduğu gibi, pedagojik, psikolojik ve müzik bilimlerinin birliğini temsil eder. 

- Modern psikoloji müziğinin duygusal anlaşılır tefekkürle vehdetle götürür; 

- Emosionallıq ve şüurluluğun vahdeti müzik sanatının esasını teşkil eder; 

- Çocuk kişiliğinin gelişmesinde duygular onların hayatında olayların değerlendirilmesi gibi göstermektedir. 
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Müzikte de çeşitli duygular ifade edilirler. Bu duygular oluşturulan eserde sanatçının hayati olaylara yaklaşımını, 

onun fikir tutumunu belirtiyorlar. 

Anahtar Sözcükler:Öğrenci, müzik, eğitim, tür, kavram. 

 

Representing Musical Subjects to the Schoolchildren 

Preschool education is organizing and representing   the system of education foundation as we know. It goes 

without saying, that  also during the soviet period-preschool  bringing up institutions, connected  with children’s  

training and bringing up matters were in the  centre of attention .As  result of this, was established and founded 

preschool network, millions of peoples spent their childhood exactly here. Basics of such noble senses like 

Motherhood, service to nation, and love to it, were founded exactly here.The bigger responsibility falls on 

preschool education institutions, to form young generation like personality and give them all–round 

comprehensive development.Future society citizens personality formation, their all-round comprehensive 

development basis is fixed during preschool years. Depending from how the child is brought up these years,  

further-later  defines  his\her  formation  like the citizen.In preschool educational institutions improving the work 

over training bringing up for preparing the child for school point of view acquires special meaning. The main 

condition for child’s personality all round comprehensive development, the child’s esthetical side formation, is 

child’s involvement and mastering into high artificial observer and cultural values.Music is one of the means, 

possessing esthetic bringing up powerful influential force, which serves young generation bringing up.Children’s 

kindergartens carry main gravity over the made job connected with this important matter.On  time,  bringing up 

children’s  interest  to the music,  to direct it,  it is necessary  to organize children’s musical bringing up  in 

kindergartens  and continue this work  regularly. The role of the music in our children bringing up in national 

traditions and history spirit is great. The musical upbringing has its proper, important role for children’s artistic 

taste formation.If the family is excluded, the matter of   heavy morality  high artistic  taste  richness ; esthetical 

qualities, the music, artistic works tactful comprehension  able to possess beautiful artistic taste  personalities 

bringing up and their  preparation,  for the  first  instance should concern preschool  educational institutions 

efficiently explore  the same level  opportunities. Preschool age children after understanding in what way the 

reality is reflected   in the musical creations, their opinions –notions about the beauty become more improved. 

Common  secondary,  special teachers training, in specialized  secondary  education schools, connected with the 

problem  of interactive contemporary  training  methods, “Music“ subject  with  other  subjects  and vice versa   

integration exploring features,  learning  and mastering  the children -  knowledge, habits  and skills  practical 

upbringing-were established  by experimental way.Connected with   The music subject education  represented 

from the author  part- knowledge habits and skills  system, recommended energetic training methods and other 

contemporary  training  methods  integrity   modes  closed  to the researched  problem, connected with other  

practice steps   can be explored   in  scientific researches. Such as  if we compare  contemporary child  

psychological  development  features  musical art  features  musical art development  features  it   is possible to 

form several  principal  thesises.  

- The personality  social demands  psychological  understanding–notions, like the existence  of  social factor  

role  in  musical art,  like in musical  esthetic concept also reflects teaching training , psychological  and musical 

sciences   unity coexistence .  
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- The contemporary psychology musical emotional perception mentality unity is making them identical. 

-  The unity of emotions and consciousness mentality   provides musical art basics.  

-  Emotions in child’s personality development are displayed like valuable events in their lives.   

In music as well various emotions are performed.  In the created work\ musical\artistic expert‘s\probably the 

author, or the composer\ attitude, an idea viewpoint is performed through these emotions.   

Key Words: Student, music, education, type,concept. 
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Mesleki Müzik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri 

Levent ÇINARDAL & F. Ceyda ÇINARDAL & Binali ÇATAK 

Kafkas Üniversitesi&Kafkas Üniversitesi&Kafkas Üniversitesi 

Küreselleşen dünyada kontrolsüz bilgi artışının önlenebilmesi için üst düzey düşünme becerilerine sahip bireyler 

yetiştirilmesi müzik eğitim ve öğretim süreci için de oldukça önemlidir. Günümüz teknolojisini kullanabilen, 

düşünmeyi düşünme yaklaşımını benimseyen, bilginin hızlı değişimine ayak uydurabilen ve müzikal açıdan 

yeterli bireylerin yetişmesi açısından müzik öğretiminde izlenecek yeni yöntem ve yaklaşımlara gereksinim 

duyulmaktadır. Bu araştırmada mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimlerini ve bu düzeyi etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte yapılan 

araştırmanın evrenini Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 

2014-2015 eğitim öğretim yılında 1. (115 öğrenci) ve 4. sınıfta (68 öğrenci) öğrenim gören 173 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmeyerek evrenin 159’una (%91,9) ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, 

veri toplama formuyla ve gözlem altında veri toplama tekniği kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama formu 

öğrencilerin demografik bilgileri ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI)’nden oluşmuştur. 

Veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı ölçütlerden frekans ve yüzde, sayımla 

belirlenen verilerin karşılaştırılmasında ise ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan tüm 

istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin en 

uzun yaşadığı yerler %8,2 ile köy, %19,5 ile ilçe, %36,5 ile şehir ve %35,8 ile büyükşehirdir. Öğrencilerin 

%47,2’ si Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi mezunu iken %52,8’i diğer liselerden mezundur. Öğrencilerin %5,7’si 

düşük, %87,4’ü orta ve %6,9’u yüksek gelirlidir. CCTDI’nin ortancası 214’dür (minimum: 166 – maksimum: 

280). Univariate analizlerde kişinin en uzun yaşadığı yer, sınıf düzeyi, ailenin ekonomik durumu ile eleştirel 

düşünme eğilimi ortancası arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05); öğrencinin mezun 

olduğu lise türü ve öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu ile eleştirel düşünme eğilimi ortancası arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). GSSL mezunu olmayanlar ile Konservatuvar 

öğrencilerinde eleştirel düşünme eğilimi ölçeği ortancası daha yüksektir. Bu bağlamda, lisans öncesi eğitimde 

eleştirel düşünme ile ilgili etkinliklere yer verilmeli; lisans döneminde ise bu etkinliklerin periyodik olarak 

devamı sağlanmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Eleştirel düşünme, müzik eğitimi, üst düzey düşünme becerileri, California eleştirel 

düşünme eğilimi ölçeği. 

 

Critical Thinking Tendency of Students at Higher Education Institutions Providing Professional Music 

Education 

In the globalizing world, it is important to educate individuals with a high level of thinking for the process of 

music education and learning, in order to prevent the uncontrolled increase of knowledge. New methods and 

approaches in music education are needed to be adopted in terms of educating individuals who can use today’s 

technology, embrace thinking and thinking approaches, conform with the rapid information change and be 

competent in music. This study seeks to determine the critical thinking tendencies of students at higher education 
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institutions providing professional music education, and the factors which affect this level.  Population of this 

descriptive study consists of 173 students in total, containing 115 freshmen and 68 senior students studying at 

Kafkas University State Conservatory and Atatürk University Faculty of Fine Arts Department of Musical 

Sciences and Kazım Karabekir Faculty of Education Division of Music Education, in 2014-2015 Academic 

Year. 159 individuals in the population (91.9%) have been reached without choosing a sample. Data of the study 

has been collected by means of data collection form and data collection under observation technique. The data 

collection form has been prepared from the demographic information of students and California Critical 

Thinking Disposition Inventory (CCTDI). The data have been analyzed on SPSS package software. In the 

analyses, from the descriptive standards; frequency and percentage, and in the comparison of data obtained by 

census; chi-square test have been used. In all statistical analyses used within the research, the significance level 

has been determined as p<0.05. Regions where the students who participated in the research lived longest are 

8.2% villages, 19.5% districts, 36.5% cities and 35.8% big cities. 47.2% of the students graduated from Fine Arts 

and Sports High School and 52.8% of them from other high schools. 5.7% of them are low-income, 87.4% 

middle-income and 6.9% are high-income students. The median of CCTDI is 214 (minimum: 166 – maximum: 

280). While there hasn’t been a statistically significant difference between the region where the student lived 

longest, class level and economic condition of the family, and critical thinking tendency median (p>0.05); the 

same difference has been observed between the type of high school where the student graduated or the higher 

education institution where the student studies, and critical thinking tendency median (p<0.05). The critical 

thinking tendency scale median is higher in those who are not from Fine Arts and Sports High School and those 

in Conservatories. Within this context, in the pre-undergraduate education activities regarding the critical 

thinking must be provided, and must be continued on a regular basis in undergraduate period.  

Key Words: Critical thinking, music education, high-level thinking skills, California critical thinking disposition 

inventory. 
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Politik Yaklaşımların Müzik Üzerindeki Etkileri  

(Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Örneği) 

Levent DEĞİRMENCİOĞLU 

Erciyes Üniversitesi 

Belediye konservatuarları, bulundukları şehirlerin sosyal yaşantısını canlandırmayı, geliştirmeyi amaçlayan, bu 

bağlamda sanatın birçok alanında (müzik, resim, tiyatro, ebru vs.) ücretsiz kurslar, konserler, vb. faaliyetler 

düzenleyen resmi kurumlardır. Halkın amatör ya da profesyonel yaklaşımlarla şekillenen kültür ve sanat 

alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilme çabasındaki bu kurumlar, yukarıda ifade edilen bütün bu faaliyetleri 

belediyelerin hizmet birimleri içerisindeki Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıkları’na bağlı olarak 

gerçekleştirirler. Konservatuar yönetimlerinin kurumsal işleyiş bakımından Kültür ve Sosyal İşler Daire 

Başkanlıkları’na, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıkları’nın da belediyelere bağlı olması durumu, yukarıdaki 

etkinliklerin gerçekleştirilmesi noktasında, doğal olarak bazı politik müdahaleleri de beraberinde getirmektedir. 

Bu noktadan hareketle hazırlanan bu araştırmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın müzik 

alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere yönetim üzerinden yapılan politik müdahalelerin olumlu ve olumsuz etkileri 

tartışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Politika, sanat, müzik, etki, belediye konservatuarları. 

 

Effects of The Political Approaches on Music 

(Sample of Conservatory of Kayseri Metropolitan Municipality) 

Municipal Conservatories are the official institutions which aim to revive and improve the social life of the cities 

that they are located. In this context they organize activities in many areas of the art (music, painting, theater, 

marbling, etc.) such as free courses, concerts, etc. These institutions which are in a struggle for satisfying the 

needs of people in the fields of art and culture carry out all the activities that present above under the social and 

cultural services of municipality. Conservatories work under the social and cultural services of municipality. 

Social and cultural services of municipality work under municipalities. This situation originated from 

institutional working process brings also some politic interventions for conservatories. In this study, positive and 

negative effects of the politic interventions on activities of Conservatory of Kayseri Metropolitan Municipality 

performed in the field of music will be discussed.  

Key Words: Policiy, art, music, effect, municipal conservatories. 
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Her Yönüyle Türkiye’de Protest Müzik Olgusu 

M. Serkan ÇAKIR & Banu Mustan DÖNMEZ 

İnönü Üniversitesi&İnönü Üniversitesi 

Protest müziği; ‘‘Toplumsal sorunları, yoksulluğu, siyasi çözümü ve siyasi aktiviteleri sözsel içeriğe yansıtmak 

suretiyle, var olan devlet düzenine karşı alternatif öneren popüler müzik türü” olarak tanımlayabiliriz. Dünya’da 

ve Türkiye’de her zaman için toplumsal sıkıntı ve sorunlar var olmuş ve müzik aracılığıyla dile getirilmiştir. 

Ancak bu sorun ve sıkıntıların belirli ideolojiler aracılığıyla sistemli olarak ele alınması olgusu, 1970’lerin 

başında popüler türlerden biri olan “protest müzik”i oluşturmuştur. Türkiye’de Protest Müzik olgusunun her 

yönüyle incelendiği bu çalışmada ilkin protest müziğin tanımı yapılmış,  Dünya’da ve daha sonra Türkiye’de 

doğuşu, yaygınlaşması, oluşumunu sağlayan politik ve kültürel etkenler üzerinde durulmuştur. Türkiye’de 

protest müzik yapan sanatçıları birbirinden ayıran biçemsel farklılıklar ortaya konarak, protest müziğin 90’lı 

yıllardaki sönüşü ve 2000’li yıllarda birçok sanatçı tarafından yeniden coverlanarak izler kitlelere sunumu 

araştırılmıştır.Konuya ilişkin veriler, kütüphane çalışması ve arşiv taraması aracılığı ile elde edildikten sonra, bu 

veriler dünyada ve Türkiye’de cereyan eden politik, kültürel ve ekonomik olaylar doğrultusunda tekrar analiz 

edilmiştir. Araştırmada Avrupa ve ABD kökenli pop müziğin Türkiye’ye 1960’lı yıllarda tam bir Batı hayranlığı 

ile girdiği, yabancı orijinli müzik ürünlerine Türkçe sözler yazılarak aranjmanların yapıldığı; ancak 1960’ların 

sonuna doğru hızlı endüstrileşme sonucu köyden kente göçün başlaması ile kitlelerin kırsal kültürü kentlere 

taşımaya başladığı görülmüştür. Böylelikle popüler müziğin bir türü olan ‘pop’un yanı sıra ‘arabesk’, ‘Anadolu 

Rock’, ‘Pop-rock’ ve ‘protest’ türleri de orijinal Türk popüler müziğin alt türleri olarak olgunlaşmaya 

başlamıştır.  Kent varoşlarına taşınan kırsal kesin insanı,  sanat müziği, halk müziği ve Mısır müziğinin bir 

karışımı olan isyan nitelikli arabesk türünün izler kitlesi olmuştur.  Bu türün izler kitlesi, müziklerinde toplumsal 

sorunların ve yoksulluğun çözümü için siyasi aktivite ve eylem yerine kadere ve Tanrıya isyan ederek deşarj 

oluyordu. Aynı dönemde ortaya çıkan protest müzikse, toplumsal sorunların ve yoksulluğun çözümü için siyasi 

aktiviteyi öneriyordu: 1970’lerde Türkiye’de var olan siyasi gerginlik, izler kitlesini ağırlıklı olarak “solcu” 

kesimin oluşturduğu yeni bir türü doğurmuştur: Bu tür, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “protest müzik” 

adıyla anılmıştır. Türkiye’deki protest müziğin en büyük özelliği, geleneksel Türk halk ve sanat müziği, arabesk, 

pop, Rock, Akdeniz müziği gibi tüm geleneksel ve popüler Türk müziği türlerinin iki ve ya üçünün karışımı 

olmasıdır. Sözgelimi Gurup Yeni Türkü Akdeniz Müziği yaparken, Ahmet Kaya arabesk, geleneksel Türk Sanat 

ve Halk Müziği (Alaturka Müzik) karışımı, Gurup Kızılırmak halk müziği ve Rock karışımı bir müzik 

yapmaktaydı. Protest müzik türünü oluşturan temel öğe, tür ve biçem değil sözsel içerik olagelmiştir. Eşitlik ve 

özgürlük ütopyaları, işçi sorunları, toplumsal sorunlar, sürgün ve mahpus ayrılıkları, işkenceler, yoksulluk, kente 

göç, hapishane yaşantısı gibi temalar, eleştirel birer şarkı sözü olarak protest müziğin içeriğini oluşturmuştur. 

1990’lı yıllarda, politik nedenlerden dolayı sol ideolojinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güç 

kaybetmesi sonucu popülaritesini kaybeden protest müzik,  yeni kurulan Rock grupları tarafından coverlanarak 

nostalji raflarında yerini almaya başlamıştır. Buradan da müziksel uygulamaların sosyo-kültürel ve politik 

olguların bir devamı olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Türkiye, protest müzik, anadolu rock, popüler müzik. 
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The Fact of Protest Musıc inside Out in Turkey 

We can describe protest music as a type of music which reflects poverty, social matters, political situations and 

activities by expressing with words, which suggests alternatives against current government system.There has 

always been social mattersand problems in Turkey and in the World. These problems has been uttered by means 

of music.The phenomenon of discussing these matters and problems with a particular ideology created the 

protest music which is one of the most popular types of music in early 1970s.In this study of analysing protest 

music phenomenon in Turkey completely; at first,the protest music has been defined. Furtermore, the political 

and cultural factors that maintain the birth and spread of it in Turkey and also in the world have been 

emphasized. Turkish protest music artists’ formal differences have been stated.Disappearance of protest music in 

1990s and appearance as a covered form by many artists, presentation to the crowd in 2000 have been searched. 

After data about the theme had been qained by the help of library studies and archieve scanning, these data was 

analysed again through the political, cultural and economical cases happened in Turkey. It has been known from 

this study that pop music which origins from USA and Europe appeared in Turkey with a west admiration in 

1960’s; Turkish lyrics were written for originally foreign music and arranged; but through the end of the 1960’s, 

because the fast industrialization, migration from the rural areas to the cities started. So the culture was shown in 

cities. In this way, beside of "pop" music, which is one of the most popular kind, "arabesque" "Anatolian Rock" 

"Pop-rock" and "protest" start to develop as subgroups. People living in a rural area started to follow the 

Arabesque Music which is a combination of folk, Egpytian and art music. The fans of this type of music were 

discharging by rebelling to God and destiny instead of political activity and action to solution for social problems 

and poorness. The protest music which appeared in the same period suggest political movements as a solution 

for the social problems and poorness. The political stress in 1970s in Turkey produced a new type that was 

completely formed by Left Wing Socialists. This type was known as a protest music both in Turkey and all over 

the world. The most important characteristic of protest music is that it is a combination of two or three of all 

kinds of music such as Turkish folk and art music, arabesque, pop, rock, and mediterranean music. For instance; 

while Group Yeni Türkü was making Meditterranean music, Ahmet Kaya was making arabesque music. On the 

other hand Group Kızılırmak was making a kind which is a mixture of folk and Rock music is not its type or 

form; it is verbal content. The theme of protest music is consist of freedom and equality utopia, workers matters 

social problems, exile and imprisoned contrast, torture, poorness, immigration to cities, prison life in songs 

lyrics. Protest music lost its popularity in Turkey 1990s as Left Wing Socialism lost its force because of political 

reasons. But it has been covered by the new Rock Groups and so it has been taken its place on the nostalgia 

shelves again. So it has been appeared that musical implementations are continuation of social-cultural and 

political themes. 

Key Words: Turkey, protest music, anatolian rock, popular music. 
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Dersim’in Kaybolmuş Ağıtları 

Martin GREVE 

Orient Institute Istanbul 

Özet 

Yakın zamana kadar Tunceli’de -1936’a kadar Dersim- en önemli edebi ve müzikal form ağıttı. (Kırmanç: 

Kılam) Günümüzde ise en tanınmışlarından biri olarak Sait Baksi’nin geleneksel şekilde ağıt yaktığı biliniyor. 

Bu form ciddi boyutta kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. 1970’lerden başlayarak Daimi Cengiz, Zilfi Selcan, 

Mesut Özcan, Cemal Taş, Metin Kahraman, Mehmet Yıldırım ve Seyfi Mûxûndi gibi bireysel araştırmacılar, 

ağıtları derleyip-çözerek, 1990’lardan itibaren makale ve antolojiler çıkarmışlardır. (Düzgin, 1992; Özcan, 2002; 

Cengiz, 2010). Koleksiyonlarında Sey Qaji (d. 1936), Sa Heyder (d. 1917?), Hesê Kek (1889 – 1974), Hesenê 

Gaj (1889 – 1982), Sey Weliyê Kupikey (Sey Weli Kemaneci) (1900/05 – 1980) ya da (Apê) Keko (Keko 

Demirkıran) (1915 – 1992) gibi yöresel ünlü şairler yer alır. Ayrıca kaynağı daha az bilinen ya da tamamen 

anonim eserler de mevcut. Bunları icra edenler arasında Sılo Qız (Süleyman Doğan, doğum 1908), Alaverdi (Ali 

Çawdar, 1921-1983) ve en son Mehmet Çapan (doğum 1945) gibi yerel ünlü sanatçılar mevcut. Diğer icracılar, 

ağıtları sadece özel anlarında akraba, komşu veya arkadaşları için söylemişlerdir. 20. yüzyılın son otuz yılında 

çekilmış kayıtlar, hem aşık hem de dengbejlerin tarzından bağımsız ama ikisinden de etkilenmiş olma ihtimali 

yüksek, şaşırtıcı derecede farklı müzikal tarzların varlığından bizi haberdar ediyor. İcracıların çoğu tembur (cura 

saz) ile ya da kısmen batı kemanı ile ağıtlarına eşlik ediyorlar. Bazen de hiçbir çalgı eşliği olmadan söylüyorlar. 

Sunumda kaybolmuş Tunceli / Dersim ağıtlarının müzikal üslupları ile ilgili genel bir bakış açısı sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Tunceli, ağıt, aşık, dengbêj. 

The Lost Laments from Dersim 

Until recent times main literary and musical genre in todays province of Tunceli (until 1936: Dersim) were 

laments (Kırmanç: kılam, Turkish: ağıt). Today only one singer, Sait Baksi, is know to sing kılams in the 

traditional style, the genre is hence in serious danger to disapear. However, since the late 1970s several private 

researchers such as Daimi Cengiz, Zilfi Selcan, Mesut Özcan, Cemal Taş, Metin Kahraman, Mehmet Yıldırım, 

Seyfi Mûxûndi and others have collected and transcribed these songs, several articles and anthologies were 

published from the 1990s on (e.g. Düzgin, 1992; Özcan, 2002; Cengiz, 2010). The collections include songs of 

locally famous poets of the past such as Sey Qaji (d. 1936), Sa Heyder (d. 1917?), Hesê Kek (1889 – 1974), 

Hesenê Gaj (1889 – 1982), Sey Weliyê Kupikey (Sey Weli Kemaneci) (1900/05 – 1980) or (Apê) Keko (Keko 

Demirkiran) (1915 – 1992), as well as those of less known or anonymous poet-singers. Also some of the 

performers achieved fame at their time, for example Sılo Qız (Süleyman Doğan) (born 1908), Alaverdi (Ali 

Çawdar) (1921-1983) or lately Mehmet Çapan (born 1945), many others just sang privately for relatives, 

neighbors and friends. The recordings which have been made in the last decades of the 20th century show 

musical styles, independant of though obviously partly influenced by both aşık and dengbêj performance styles 

in a unexpected diversity. Most of the singers accompained themself on either a tembur (cura saz) or a western 

violine, others sing with any instrumental accompaniment. The paper will give a first overview on this lost 

musical styles of Tunceli / Dersim.  

Key Words: Tunceli, lament, aşık, dengbêj. 
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Halk Danslarında Feminist Eleştirinin Gerekliliği 

Mehmet ERDEM 

Kafkas Üniversitesi 

Feminist eleştiri; bedenin hangi yollarla biçimlendirildiği ve hangi yollarla anlam ifade ettiği üzerine yaptığı 

araştırmalarını; bedenle ilgili çalışmalar, bedenin eğitimi, öyküleri, dünyadaki varoluş ve algılanış biçimi için bir 

tür canlı laboratuar olan dans çalışmalarına doğrudan bir şekilde uygular. Dansı, bedenin sanatsal bir biçimi; 

bedeni ise toplumsal cinsiyet farklılıklarının büyük oranda kaynağı olarak gören feminist dans eleştirisi ise kadın 

imgelerinin temsil ve sunum biçimlerinin yanında bu imgelerle kadınların toplum içindeki konumları ve rolleri 

arasındaki ilişkiyi merkezine alarak analiz eder ve tartışır. Bu çalışma bahsi geçen feminist dans eleştirisi 

kuramının açıklanmasının ardından, kuramın halk danslarına uygulanabilirliği sorunsalı bağlamında, bugüne 

kadar halk dansları çalışma sahasında feminist dans eleştirisi ve analizi yönteminin yeterince kullanılmamış 

olmasından kaynaklanan feminist bakış açısının eksikliğini görerek, halk dansları çalışma sahasına yeni bakış 

açıları ve yeni fikirler katabilmeyi ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaları cesaretlendirebilmeyi umut 

etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Dans, halk dansları, feminist eleştiri, dans eleştirisi, beden. 

 

The Necessity of Feminist Criticism in Folk Dances 

Feminist criticism directly applies its researches upon how the body is formed and how this makes sense to 

dance studies which is an active laboratory for the training, stories, studies, perception and existence of the body. 

On the other hand, feminist dance criticism, which considers dance as an artistic form of body and the body as a 

substantial source of gender differences, analyses and discusses representation and presentation of the women  

images. It also discusses the relations between the roles and places of women in society with these images by 

centring on them. Following the explanation of the feminist dance criticism theory mentioned before, it is 

expected that this study will encourage further studies and contribute new ideas and new point of view to the 

field of folk dances in the context of the problem with applying the theory on folk dances by considering the lack 

of the feminist point of view which is based on not having been sufficiently used in the field so far.  

Key Words: Dance, folk dances, feminist criticism, dance criticism, body. 
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Türkiye’de Yas Dansları 

Mehmet Öcal ÖZBİLGİN & Yusuf KURT 

Ege Üniversitesi & Giresun Üniversitesi 

Türkiye’nin sahip olduğu Anadolu dans kültürü temel olarak dünyevi danslar ve inanç dansları olarak iki gurup 

atında sınıflandırılabilir. Günümüzde hemen hemen hiç görülmemesine rağmen geçmişi Türk Kavimlerine 

dayanan Yas dansları uygulamalarının Orta Asyada ve Anadolu’da uygulandığına dair kaynaklar 

bulunmaktadır.Bu sunumda Anadolu Yas danslarının tarihi derinliği araştırılarak 2014 yılı Trabzon Tonya ilçesi 

alan araştırmalarımıza dayanan bilgiler doğrultusunda Türkiye’deki güncel duru ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Sözcükler:Halk oyunları, ritüel danslar, yas geleneği. 

 

Lament Dances in Turkey 

We can mainly classification Anatolian dances under two topic such as Ritual dances and Entertainment Dances. 

The lament dances practices roots are date back to Turkish races which is very hardly seen in Turkey. There are 

some written sources about on lament Dances practices in Asia and Anatolia. In this paper we will focus on 

historical background and recent situation of Lament dances with our fieldwork in Trabzon- Tonya village in 

2014. 

Key Words:Folk dance, ritual dances, lament tradition. 
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Klasik Görele Kemençesinin Ses Hacminin Yükseltilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma ve Organoloji 

Bilimine Katkıları 

Meyser KAYA 

Giresun Üniversitesi 

Çalgıların muhtelifliğini, tarihlerini, yapım biçimlerini inceleyen bilim alanı olarak karşımıza çıkan Organoloji 

bilimi aynı zamanda tüm müzik enstrümanlarınınaralarındaki benzerlikler ve farklı özelliklerinide dile 

getririr.Çalgı aletleri halkların kültür ve medeniyetlerini, folklorik zenginliklerinin en iyi ifade vasıtalarındandır. 

Ayrıca dünyanın birçok yerinde vitrin görevini de üstlenirler. İnsanlık tarihinde musiki enstrümanları, gücünü 

halkların kültür ve medeniyetlerindeki ilerlemeleri de baz alarak, folklorik zenginliklerle ürünler ortaya çıkarıp, 

bunlardan en iyi şekillerde istifade etmeyi başarır. Tarihin ilerleyen safhalarında, medeniyetler muhtelif 

melodiler, ritmik sesler, değişik ses yapılarında enstrümanlar çıkarıp yeni fikirlerle bu çalgı aletlerini tanıtmaya, 

icra etmeye devam etmişlerdir. İcat edilen enstrümanlar gün geçtikçe daha da ilerleyişlerini sürdürüp 

tekmilleştirme çalışmaları devam etmiştir. Arkeolojik kazıntılarda elde edilmiş değişik tipli enstrümanlar her ne 

kadar eskilerin izlerinden bizlere haberler verse de artık bu veya başka enstrümanların yeni türlerini üretmek 

zorunlu hale gelmiştir. Tarihi menşei XIII ve XIV. Yüzyıla Klavisen’den esinlenerek ortaya çıkan piyano XVI. 

yüzyılda günümüzdeki formasına ulaşarak tuşlara bağlı bir mekanizmanın gövde üzerindeki tellere çarparak 88 

sesin elde edilmesine kadar gelişme süreci göstermiştir. Bu gibi gelişmeleri diğer çalgı enstrümanlarında da 

görmek mümkündür. Herhangi bir çalgı aletini icra ederken ya da eğitimini alırken aslolan meselelerden biriside, 

çalgı aletini tanımak, onunla çalışırken teknik imkanlarını bilmek, eğitim süreci içerisinde ellerin 

koordinasyonunu sağlayarak solo ve eşlik çalışmaları ile klasik bestekarların yada muasır bestecilerin farklı 

tarzlardaki eserlerini seslendirmek, mühim bir mesele haline gelir. O halde klavisin’den sonra piyano daha da 

geliştirilerek tarihteki en önemli enstrümanlardan birisi haline geliyorsa, bizim Karadeniz kemençesi hakkında 

da düşünmemiz ve bu enstrümanın inkişafı için çalışmalar başlatarak yeni ve ses hacmi yüksek bir kemençe 

üretip, istifadeye vermek, onun için eserler yazarak kendi kabuğundan çıkarmak gerekmektedir. Yapılan bu 

çalışma Karadeniz bölgesinde kemençenin yeni teknik imkânlara sahip, üç telli bir buçuk oktavlık ses 

hacminden, üç oktavlık ses hacmine kavuşmasında önemli sayılacak birinci aşamalardandır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, yenilik, kemençe, ses, oktav, organoloji. 

 

An Experimental Study for Increasing the Sound Volume of Classical Gorele Kemençhe and its 

Contributions to Organology 

Organology is the scientific method which examines the diversity, history and production ways of the musical 

instruments; and also determines the similarities and differences between all musical instruments.Musical 

instruments are the most effective expression tools to the people; they reflect culture and civilization of the 

people, and the richness of folklore. They also undertake the task of being a showcase in many parts of the 

world. Musical instruments in the history of mankind, take their power from the progress of culture and 

civilization; create products with folkloric richness, and benefit them in the best way. In the later stages of the 

history, civilizations invented various melodies, rhythmic sounds, instruments with different sounds; and 

promote their new musical instruments by performing. Invented instruments has continued further progress the 
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day goes by, update studies has continued. Even though archaeological remains give old informations about 

different type of instruments, now it has become necessary to produce new types of these or other instruments. In 

XIII. and XIV. century piano emerged inspired by Klavisen, and in XVI. century,this instrument reached its 

current formatwhich allows to obtain the 88 sound by using a mechanism for multiplying the wires connected to 

the keys and trunk. This kind of developments can be seen in other musical instruments too. Some of the 

principle issues while training or performing any musical instrument are: recognizing the musical instrument; 

knowing the technical possibilities when working with it; training on the coordination of the hand and 

performing the pieces in different styles which created by classic or contemporary composers. After Klavisin, the 

development of piano has continued and piano has become one of the most important instrument in history. 

Likewise, we need to think about the Black Sea kemenche and need to start working for progress of this 

instrument. We also need to produce a new kemenche with high sound volume.We need to write new pieces for 

it; because it is necessary to remove this instrument from its shell.In this study, Black Sea kemenche which has 

three-wires and one and half octaves of sound volume capacity has been studied for restoring it to three-octaves 

sound volume capacity. This research explores new technical possibilities for the kemenche, and this is the first 

phase of the study which is important for the area. 

Key Words: Music, ınnovation, kemenche, sound, octave, organology. 
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Halk Danslarının Zihinsel Boyutları 

Mustafa KAYA & Özgür Zafer ALKAYA & Kürşad GÜLBEYAZ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi & Gaziosmanpaşa Üniversitesi & Dicle Üniversitesi 

Bu çalışmanın amacı halk danslarının icra edilmesinde dansçıların zihinsel açıdan yaptığı faaliyetleri 

incelemektir. Dans, düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir şekilde icra edilmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Hareket çeşitliliği bakımından çok zengin bir yapıya sahip olan Türk halk oyunları, oynama 

hızına ve süresine bağlı olarak oyuncuların bazı fiziksel özellikleri ile algılama, yorumlama ve karar verme gibi 

becerilerine etki edebilir. Halk danslarında algılama, yorumlama ve karar verme gibi becerilerin 

gerçekleştirilmesinde zihinsel olarak birçok etkinlik yapılmaktadır. En basit bir dans adımlarını sergilemek için 

dahi zihinsel bir koordinasyon gerekmektedir. Dansçıların, uzayda nasıl hareket ettiği, adımlarını nasıl 

ayarladığı, üst düzey karmaşık kompleks dans serilerini nasıl öğrenip sundukları gibi sorular halk danslarının 

zihinsel boyutları açısından cevaplandırılmalıdır.Bu çalışmada halk oyunlarının nörolojik boyutları ile ilgili 

yapılan araştırma ve literatür bulguları taranarak tasnif edilmiş, elde edilen verilerle halk danslarının zihinsel 

boyutları doğrulamaya çalışılmıştır.Halk oyunlarında yapılan sahneleme ve oyun çalışmaları fiziksel egzersiz ile 

birlikte, aynı zamanda zihinsel bir çalışmayı da gerektirir. Beyin hareketlerimize direktif vermeye yardım ederek 

vücudun oryantasyonu (uyumunun) ve hareketin müziğe uyumuna imkân tanıyan, bir çeşit senkronize edici 

olarak hizmet etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Halk dansları, mekânsal beklenti, zihinsel aktivite, uzaysal algılama. 

 

Mental Dimension of Folk Dance 

The aim of this study was to investigate the activities of the dancers in the exercise of his mentally folk 

dance.Dancing, is defined as a way of smooth and consistent enforcement of similar rhythmic movements. 

Movement, which has a very rich structure in terms of the diversity of Turkish folk dances, play speed and with 

some physical properties of the player depending on the time detection, is able to influence and decision-making 

skills, such as interpreting. Perception of Turkish folk dances are performed and mental skills such as 

interpretation and decision-making, there are many activities. Mental coordination to exhibit a very simple dance 

steps are needed. The dancers, how it moves in space, how to set up steps, how to learn the questions as they 

offer highly complex series of complex dance must be answered in terms of the mental aspects of folk 

dances.The study has been classified folk dances and neurological dimensions with reviewing literature and 

research findings in the relevant areas in an attempt to verify the mental aspects of folk dance with the data 

obtained. Brain move our body, helping to give the orientation of the directive (compliance) and allows to adapt 

to the music of the movement, serves as a kind of synchronizer. 

Key Words: Folk dances,  spatial expectations, mental activity, spatial perception. 
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Halk Oyunları Müziklerinin Stüdyo Ortamında Yapılması ve Karşılaşılan Sorunlar 

Mustafa ŞAHİN 

DicleÜniversitesi 

Halk oyunları müzikleri bir toplumun kendi duygularını ifade etmesi, halk oyunlarına eşlikle birlikte hareket 

kazandırması bakımından ve dünyanın hemen her yerinde, kendi örf, anane, gelenek, görenek ve kültürünü ifade 

ettiği için çok önemlidir.  Farklı coğrafyalara ve toplumlara sahip ülkemiz bu konuda çok şanslıdır. Bu yüzden 

çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış ve halen yapmakta olan ülkemizde çalışılması gerekli çok zengin bir halk 

oyunları müziği mirası bizlerle yaşamaktadır. Bu mirasın araştırılarak ortaya çıkarılması, günümüz gelişen 

teknolojik şartlarda stüdyo ortamında yapılması, hazırlanması ve sorunlarının araştırılması bu çalışmanın asıl 

amacıdır.Halk Oyunları Müzikleri geleneksel ve modern yapı içerisinde önceleri canlı olarak davul zurna ya da 

üçerli dörderli yöre özelliklerine göre müzik gurupları eşliğinde yarışmalarda, gösterilerde, düğünlerde ve duygu 

aktarımının olduğu her yerde icra ediliyordu. Canlı müzik guruplarının maliyetlerinin yüksekliği, rekabet, insan 

faktörü ve organizasyonlarda yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı insanlar zamanla alternatif olan kaydedilmiş 

müziklerle arayışlar içerisine girmişlerdir. Önceleri kaset daha sonra CD, DVD ve en nihayetinde harici 

belleklerden müzikler sahnede ekiplerimize eşlik eder olmuştur. Araştırma sürecinde nitel araştırma modeli 

içinde derleme, inceleme, gözlem ve uygulama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Konservatuar içinde örnek bir 

stüdyo oluşturulmuştur. Yöre müziklerinden örnek kayıtlar alınmış ve çalışmalar gözlemlenmiştir. Karşılıklı 

görüşme yöntemiyle müzik kayıtları konusunda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde çalışma yapan 

stüdyolar taranmış, bu çalışmaları yapan kişilerle bizzat görüşülmüştür. Kullanılan kayıt programları, ses 

sistemleri, stüdyo iç ortamları ve kayıt anları incelenmiş somut bilgilere ulaşılmıştır. Bu çalışmada üniversiteler 

arası stilize yarışmasına hazırlanan Diyarbakır yöresi gurubumuzun müzikleri örnek seçilip kayıt öncesi, kayıt 

sırası ve sonrası tecrübeler saptanmıştır. Çalışmanın deneysel aşamasında okulumuzda çalgı eğitimi veren 

öğretim elemanları ve öğrenim gören öğrenciler ile kayıtlar sırasında çalışılmış; kurum dışından da profesyonel 

çalgı icracı desteği sağlanmıştır.Araştırmanın sonucunda halk oyunları müziklerinin teknolojik bir süreç yaşadığı 

ve bu süreç içinde çeşitli etkilere maruz kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, stüdyo ortamındaki çalışmalarda 

geleneksel yapının korunmasında ve en sağlıklı kayıtların alınmasında çeşitli sorunlar saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Halk oyunları müzikleri, stüdyo, kayıt. 

 

Making Folk Dance Music at Studio and Problems Encountered 

Folk dance music is important as it expresses the feelings of a community, accompanies the folk dance and 

represents the customs, traditions and culture of societies all around the world. Our country is very lucky in this 

issue as it has different geographies and communities. Therefore, a rich folk dance music heritage is waiting for 

us to explore in our country that has hosted and is still hosting various cultures. The goal of this study is to 

discover this heritage, prepare and make it at the studio under developed technological conditions and evaluate 

its problems.In traditional and modern structure, folk tale music previously was played in company of drum, 

clarion or music groups in contests, weddings and other places with intense emotions. In time, people turned 

towards recorded music because of high cost of live music bands, competition, human factor and mistakes in 

organizations. Music accompanied our folk dance teams on the stage originally in cassettes, then CD, DVD and 
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finally external hard drives. The study used compilation, review, observation and practice methods in qualitative 

research model. A sample studio was established at the conservatory. Sample local music was recorded and the 

work was observed. People from studios in big cities including İstanbul, Ankara, İzmir were interviewed on 

music recording. Recording programs, sound systems, inner environment and recording areas of the studios were 

reviewed and tangible information was obtained. For this study, music of Diyarbakır folk dance team preparing 

to participate in an interuniversity style contest was selected and experience before, during and after recording 

was observed. In experimental stage of the study, teachers and students of the school worked for recordings and 

external professional support was also received. It was found at the end of the study that folk dance music has 

gone through a technological process and been exposed to various effects. Moreover, several problems were 

detected in preserving traditional structure and making the ideal record at the studio.  

Key Words: Folk dance music, studio, recording. 
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Adana-Osmaniye Bölgesi Dans ve Müzik Kültüründe Çiftetelli 

Muzaffer SÜMBÜL & Özgür PEKER 

Çukurova Üniversitesi & Çukurova Üniversitesi 

Bu bildiride Adana-Osmaniye bölgesinde icra edilen Çiftetelli dansının müzik ve dans kültürü açsından 

incelenmesi yapılacaktır. Dans insan yaşamında yer alan güdüsel ve öğrenilen bir olgudur. İnsan yaşamı boyunca 

çeşitli töre ve törenlerin bir parçası olarak sayısız dans edimi içinde yer alır. Dans ve müzik insan yaşamını 

yansılar.Çukurova bölgesi halk dansları içinde bu kapsamda ele alınacak bir çeşitli dans mevcuttur. Çiftetelli bu 

danslar arasında ele alınacak nitelikte bir bölge dansıdır.  Çiftetelli Adana-Osmaniye bölgesi oyun kültürü içinde 

hemen her törende icra edilen bir danstır. Bu dans geçiş törenleri içinde yer alan evlenme, sünnet ve askere 

yollama amaçlı yapılan törenlerin tamamında icra edilir. Bunların yanı sıra bireysel eğlenceler ile çeşitli yerel 

kutlama törenlerinde de Çiftetelli icrası yer alır.Bu çalışmada, Çiftetelli dansının bölgede bu kadar yaygın olarak 

icra edilmesinin temel nedenleri üzerinde durulacaktır. Dansın müziksel özellikleri ve koreolojik özellikleri bir 

arada ele alınacaktır.Bölge dans kültürü bağlamında yapılacak olan değerlendirmeler ile müziksel özellikler ve 

dans icrası arasında var olan bağın analizi yapılacaktır. 

Anahatar Sözcükler: Adana-Osmaniye, çiftetelli, dans, müzik. 

 

The Dance of Chifti-telli in the Dance and Music Culture of Adana-Osmaniye Region 

 In this present paper the investigation of the dance of Chifti-telli performed in Adana-Osmaniye region 

according to dance and music culture will be discussed. Dance is a motivational and acquired fact in human life. 

People have a part in numerous performances as a part of customs through their lives. Dance and music reflect 

human life. There are various kinds of folk dances in Çukurova region to be analyzed in this scope. Among these 

folk dances Chifti-telli is an eligible regional dance. Chifti-telli is a kind of dance which is performed in almost 

every ceremony in the culture of Adana-Osmaniye region. This dance is performed during all ceremonies such as 

marriage, circumcision feast and soldier’s farewell. Furthermore, Chifti-telli is also performed during individual 

entertainments and various local celebrations. In this study, the main reasons, why Chifti-telli dance is performed 

commonly in this specific region, will be emphasized. The musical and choreology features of this dance will be 

analyzed together. The relation between the evaluations in terms of regional dance culture and musical features 

and dancing will be analyzed.   

Key Words: Adana-Osmaniye, chifti-telli, dance, music. 
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Diyarbakır Kına Geceleri ve Kına Türküleri 

Nurşen AYANA 

Fatih Üniversitesi 

Türk-İslâm kültürünün bir parçası olan kına geceleri Anadolu’nun hemen hemen her yerinde aynı yöntem ve 

amaçla yüzyıllardır yaşatılmaktadır. Genellikle düğünden bir gün önce yapılan, genç kızlıktan kadınlığa geçiş 

töreni olan kına gecelerinin vazgeçilmez bir unsuru olan “kına türküleri” bu özel ritüel ile adeta özdeşleşmiş ve 

bütünleşmiştir. Diyarbakır kınalarında da bu gelenek aynen devam eder. Gelin içeriye ilk girerken onu ağlatmak 

için hüzünlü bir maya veya hüzünlü bir türkü söylenir. Gece boyunca gelinin baba ocağına vedası, anneden, 

kardeşlerden ayrılışı söylenen türkülerle anlatılır ve bu türküler söylenirken gelinin ağlatılması ve ağlaması 

adettendir. Her dizesinden hüzün ve ayrılık damlayan bu türküler, uzak diyarlara gelin giden, ana-baba 

ocağından ayrı düşmüş, içinde hüzün dolu hikâyeleri barındıran kadınlarımızın ve annelerimizin öyküleriyle 

bezelidir. Diyarbakır kına geceleri de söylenen türküleri, gazelleri ve mayalarıyla dikkate değer bir müzikal 

niteliğe sahiptir. Araştırmamızın amacı öncelikle; kına gecelerinde söylenen türküleri (maya, gazel), bu 

türkülerin kına geleneği içerisinde icra edilme aşamalarını ve kına ritüelinin hazırlık ve uygulanışını geleneksel 

biçimiyle tespit etmek ve incelemektir. Bunun yanı sıra geleneğe bağlam merkezli bir yaklaşımla bakılarak 

sosyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel açıdan kına ritüeli çözümlenecektir. Araştırmamızda konuyla ilgili daha 

önce yapılmış bilimsel çalışmalar ışığında, bölgede yaptığımız alan araştırması verileri değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Kına türküleri, kına geceleri, ritüel, Diyarbakır, kadın ve ritüel. 

 

Henna Nights and Henna Songs in Diyarbakır 

Henna Nights, a part of Turkish and Islamic culture, has been taking place almost everywhere in the Anatolia 

with the same method and purpose for centuries. Henna night, which is generally taking place one day before the 

wedding, symbolizes the transition from the childhood to adulthood. Henna songs which are inseparable parts of 

the Henna nights are integrated to this ritual. This traditional ritual remains the same also in Diyarbakır Henna 

nights. When the bride comes to the saloon for the first time, all the guests sing a sad song or maya (free metric 

melodies) to make her cry. During all night, the bride’s separation from her father’s house, from her mother and 

siblings is expressed by the songs. While the songs are singing, ritually, making the bride cry and her crying are 

among the parts of the tradition. Each line of these songs which compose instances of sadness and separation 

reflect the real stories and memories of our women which are far away from their hometown and family. 

Diyarbakır Henna songs, gazels (free metric melodies) and mayas also have a significant musical quality.The 

main purpose of our study is to search and identify the steps of performing Henna songs (maya, gazel), the 

preparation and the application of it in its traditional form. Furthermore, the ritual is going to be analyzed 

through a context-based approach considering the sociological, psychological and socio-cultural perspectives. In 

our study, the data collected from the Diyarbakır region is going to be analyzed by considering the recent articles 

concerning this issue.    

 Key Words: Henna songs, henna nights, ritual, Diyarbakır, women and ritual. 
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Orff Yaklaşımında Dans-Çalgı İlişkisi 

Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN & Mete BURUBATUR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi & Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 

Eurydice’ın(2009) Avrupa'da sanat ve kültür eğitimi ile ilgili araştırma raporuna göre; sanat eğitiminin çocuğun, 

çeşitli sanatsal biçimleri bilip anlamasına, becerilerini geliştirmesine kültürel anlayışını arttırmasına, sanat 

deneyimlerini paylaşarak etkin bir sanat tüketicisi ve üreticisi olabilmesini sağlamasının yanı sıra, özgüven, 

özsaygı, bireysel ifade, takım çalışması, kültürler arası anlayış ve kültürel katılım gibi kişisel gelişimine de etkisi 

büyüktür. Özellikle genç insanların yaratıcılıklarını pekiştirmesi için sanat eğitiminin potansiyeli üzerinde duran 

araştırmalar, bu eğitimin kalitesinin sürekli bir biçimde arttırılmasını ön görmektedir. Bu raporda ayrıca sanat 

biçimleri anlamında özellikle görsel sanatlar ve müziğin drama ve dans türlerine göre daha öncelikli olduğundan 

bahsedilmiştir.Sanat eğitiminin aslında bir insan eğitimi olduğu vurgusunu yapan Orff Schulwerk müzik, 

dans/hareket ve konuşma-söyleme temeline dayanan bütüncül yaklaşımı temel alır (Jungmair, 2003). Elementer 

Müzik ve Hareket eğitimi müziğe bir giriş yolu arayan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müzik ve dansla 

ilgili deneyimler kazanmalarını hedefler. Bu yaklaşımda müzik, konuşma ve dans/hareket birbirlerinin ayrılmaz 

parçalarıdır ve birbirleriyle eşit öneme sahiptir. Her bir parçanın edime geçirilmesi bir diğerinin doğmasına 

imkan tanır. Müzik(ritim) ve konuşma söyleme; dans/harekete dönüşür/dönüştürülür. Orff yaklaşımının en 

önemli özelliği öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamını özel çalgılarla desteklemesidir. Bu çalgıların 

basit ancak, eşlik yapmaya ve doğaçlamaya uygun olması çocukların doğal biçimde yaratıcı olmalarına zemin 

hazırlar. Çocukların kendi yaptıkları anlık müzikle doğaçlama hareket ve dans etmeleri onların ifade güçlerini 

daha da artıracak ve zenginleştirecektir. Bu çalgılar harekete oradan da dansa ulaşmada kullanılan önemli ritmik 

ve müzikal araçlardır.Bu bildiri müzik, hareket ve dans bileşkesinde yer alan Orff çalgılarının doğaçlamadaki 

kullanımlarını ve çocuklarla yapılan örnek çalışmaları içerecektir.     

Anahtar Sözcükler: Orff Schulwerk, dans, orff çalgıları, doğaçlama. 

 

The Relation of Instrument and Dance in Orff Approach 

According to the research report about art and cultural education in Europe, Eurydice’ın (2009) claimed that art 

education not only has a great impact on child`s understanding of variety of art forms, improvement of ability, 

increasing understandings of cultural aspects, being an active art producer and consumer by sharing experiences 

but also has an effect on personal development such as self confidence, self respect, personal expression, group 

working, understandings of multi cultures and participation. Particularly, researches emphasize the potential of 

art education in order to develop young people`s creativity and foreseen the increase of art education quality 

continuously. In this report also acknowledged that in terms of art forms especially visual arts and music has 

more privilege than others such as drama and dance.Orff Schulwerk emphasized the art education as a human 

education and advocates the holistic approach which its foundation depends on music, movement/dance and 

speech–singing. Elementary music and movement education target the experiences to accomplish related with 

music and dance to the children, teenagers and adults who are looking for a way to start music. In this approach 

music, speech and dance/ movement are inseparable and have equal importance.Activation of each piece has 

enabled the others to born. Music and speech-singing has transformed dance and creativity. One of the most 
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important feature of Orff approach is learning is supported by special instruments which form exploration, trial 

and creative atmosphere. These instruments are basic but suitable for accompaniment and improvisation which 

prepare foundation for children`s naturally creative beings.  Improvisation, movement and dancing with 

children`s own impulsive music increase their power of expression and become richer. These rhythmic and 

musical instruments are important which are used from movement towards dance. This study involves the use of 

Orff instruments at the improvisation which is in the intersection of music movement and dance and sample 

studies with children.  

Key Words:Orff Schulwerk, dance, orff instruments, improvisation. 
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Müzikal Bir Ritüel Olarak Mehteran Gösterileri 

Okan SAĞLAMBİLEN 

Ordu Üniversitesi 

Müzikaller gösteri sanatı olarak kendisine özgü bir konu içeren, müzik, hareket ve diyalogların olaylarla 

bütünleştiği duygusal sahne gösterileridir. Ritüeller ise kutsal olanla ilişkinin teorik boyutunu yani inancın 

sosyokültürel yaşam içinde sindirilmesini ve kolektif bir paylaşımın konusu haline gelmesini sağlamaktadır. 

Türklerin eski yurdu Orta Asya'nın ve şamanlığın, Anadolu Türklerinin kültürü üzerinde geniş ölçüde izlerine 

rastlanmaktadır.  Kutsal olanı toplumsallaştırma ve ortak bir paylaşımın konusu haline getirme girişimi 

toplumların inanç ve pratiklerinin benzer temeller üzerine inşa edilmesi sonucunu doğurmuştur. Tarihin ilk 

devirlerinden itibaren müzik, toplumun kutsallık anlayışı ve gelenekleriyle işbirliği yaparak gelişmiştir. Anadolu 

ve çevrelerinde davul-zurna icrası, ilk yerleşimlerden günümüze Türk köylerinin geleneksel oyun müziği halinde 

sürüp gelmektedir. Tarihi kanıtlar bu müzik türünün Türklerin İslamiyet öncesi gelenekleriyle ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Yüzlerce yıl öncesindeki davullu ritüeller, tuğ vurma, nevbet vurma geleneği halinde Anadolu'ya 

taşınmış, Osmanlı Devletinde ise mehteran adıyla düzenli müzikal törenler şeklinde sahnelenir olmuştur.  Bu 

gelenek günümüz Türkiye'sinde de İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesinde haftanın beş günü tiyatral bir ritüel 

şeklinde canlandırılmaktadır. Bildiride, mehteran birliği konserleri; folklorik yönünün yanı sıra, duyma, görme, 

söyleme ve hareket kavramlarına dayalı kareografi figürleri içinde barındıran tiyatral bir ifade olarak ele 

alınmıştır. Tarihi bakımdan zaman dışı bir olguyu hatırlatan mehteran gösterileri; taşıdığı dinsel temalar, icra 

ettiği müzik repertuarı ve sahne performansı açılarından müzikal bir ritüel olarak incelenmiştir.Araştırma 

yaklaşımı, mehteran gösterilerinin toplum nezdinde ki algısını farklı ve orijinal bir perspektife taşıması açısından 

önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Müzikal, ritüel, kareografi, mehteran. 

 

Mehteran Shows as a Musical Ritual 

Musicals a performance art, show an emotional scene which contain a specific topic where the music, movement 

and dialogue are integrated with the events. The rituals ensure the theoretical size so the belief to get digested 

into the socio-cultural life and to become an issue of collective sharing. The traces of shamanism and Central 

Asia the former homeland of the Turks can be largely detected on the culture of the Anatolian Turks. The holy 

socializing and the attempt to bring it into the issue of common sharing resulted in building the community on 

foundations similar to faith and practice. Since the first period of history, music has been developed by 

collaborating with the holy understanding and tradition of the community. The use of drums and clarions in 

Anatolia and its environment has become the traditional music of the Turkish villages since the first settlements 

until today. The historical evidence showed that this type of music was associated with the pre-Islamic Turkish 

traditions. The drum rituals from the past hundred years were taken to Anatolia in the form of beat a drum and 

beat a nevbet traditions and in the Ottoman Empire they were performed in the form of regular musical 

ceremony called mehteran. In today’s Turkey this tradition is performed on the cultural site of the Istanbul 

Military Museum on five days a week as a theatrical ritual. In the report, the concerts of the mehteran union were 

handled as a theatrical expression which contained choreographic figures based on the concept of hearing, 
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seeing, saying and moving beside the folkloric aspects. The mehteran performances reminding of issues which 

are out of time in terms of history, were examined as a musical ritual in terms of the contained religious theme, 

the performed music repertoire and stage performance. The research approach is important in terms of taking the 

perceptions of the mehteran shows performed in front of the society to a different and original perspective. 

Key Words: Musical, rituel, choreography, mehteran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Leyla Gencer’in Dünya Opera Sanatının Diğer Temsilcilerine Göre Giuseppe Verdi’nin ‘’İl Travotore’’ 

Operasının Leonara Karakteri Örneğinde Sahne Özellikleri 

Osman ÖZEL 

Bakü Müzik Akademisi 

Leyla Gencer, adı XX. Yüzyılın dünya vokal kültürünün büyük ustalarıyla birlikte anılan ünlü Türk Divadır. O, 

opera sanatının tam zirvede olduğu dönemde Renata Tebaldi, Joan Sutherland, Mario Delmonako, Fedora 

Barbieri, Ettore BAstianini ve elbette ki, esas rakibi olan Maria Callas’ın parladığı bir dönemde sahneye adım 

atmıştır. Bazen Callas ve Gencer’in sesi karşılaştırılıyor; her iki sanatçı muhteşem sese sahip olup, belcanto 

bestecilerinin operalarındaki partilerinin yorumuyla ün kazanmışlar. Her iki sanatçı başkalarında mevcut 

olmayan özelliklere; farklı tür seslerini, örneğin,  Gilda ve Aida, Lucia ve Leonora, Norm ve Lady Macbeth gibi 

partileri yorumlama becerisine sahipti. Fakat onlar aynı zamanda teknik imkânlar, ses renkleri bakımından çok 

faklı sanatçılardı. Bu makalede, Leyla Gencer ve diğer opera sanatçılarının Giuseppe Verdi’nin "Il Trovatore" 

operasında Leonora karakteri örneğinde yorumculuk özelliklerinin karşılaştırmalı analizi 

amaçlandırılmıştır.Bilindiği gibi Leyla Gencer İtalya’ya gelişinde eski şan okulunun vokal tarzına sahip 

olmuştur.Leonora, lirik-dramatik, psikolojik ve aynı zamanda trajik karakter olarak bilinmektedir. Meşhur Türk 

şan sanatçısı Leyla Gencer bu karakterin yorumunda büyük ustalık gerçekleştirmiştir. Araştırmada ayrıca 

Leonora karakterinin Callas ile Zinka Milanova ve Renata Tebaldi gibi sanatçılarla karşılaştırmalı analizi de 

amaçlandırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Opera, sahne, özellikler,kadın karakter, yorum. 

 

Comparing Leyla Gencer’s Performance to Other Professional Opera Singers 

ofthe World Opera “The Troubadour” Giuseppe Verdi 

Leyla Gencer is one of the famous singers whose name stands by professional opera singers of XX century. She 

appeared on stage by the time of opera regenerating. By that time, there were lots of well-know singers, like: 

Renata Tebaldi, Joan Suthrland, Mario Del Monaco, Fedora Barbieri, Etorre Bastianini and of course her main 

opponent Maria Callas. A lot of people compare voices of Gencer and Callas. Both of them is unique, both of 

them became famous for performing Bel-Canto. Both of the singers could do anything with their creation that 

could’t handle other singers, exactly, different types of voices: Jilda and Aida, Luchia and Leonora, Norma and 

Lady Magbet. And of course they were very different singers, with technical and voice tembre.In this station we 

want to do a comparing test between Leyla Gencer and other singers by opera “The Troubadour” Giuseppe 

Verdi.We’ll remind you that Leyla had the same singing manners that had the old school vocalists while she 

arrived in Italy. Leonora image-lyrical-drama, psychological and at the same time tragical. Famous Turkish 

opera singer Leyla Gencer deals with everything with pleasure. The author tries to compare Callas with Zinka 

Milanova and Renata Tebaldi in the role of Leonora. 

Key Words: Opera,scene, female character, features, comment. 
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İlköğretim Okulları Müzik Eğitimi Derslerinde Hikâye ve Oyun Temelli Müzik Öğretiminin Önemi 

Özge Çongur YEŞİLKAYA 

Gazi Üniversitesi 

Günümüzde  eğitimin her alanında olduğu gibi,  müzik eğitimi  derslerinde de yaparak - yaşayarak öğrenme ve 

yaratıcılık, iki önemli kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür bir yaklaşımda hareket ve oyun temelli bir 

müzik  eğitimi;  öğrencilerin derslerde aktif katılımlarını sağlayan ve fark etmeden oyun süreci içerisinde 

öğrenmelerini gerçekleştirecekleri keyifli bir öğrenme  alanı olmaktadır.  Müzik eğitimi derslerinde öncelikli 

amaç öğrencilere  müziği sevdirmek olmalıdır. Öğrencilerin  ilgilerini çekebilmek için bu derslerde hikâyelerden 

ve oyunlardan faydalanan bir müzik eğitimcisi,  bu aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak onların  müziğe olan 

yeteneklerini ortaya çıkartmakta ve bu yeteneklerin gelişimine olanak sağlamaktadır. Her öğrencinin müzik 

dersinde bir enstrüman çalması, sesinin veya kulağının iyi olması beklenemez. Müzik eğitimcisi tüm sınıfı dahil 

edeceği çeşitli hikayeler ve oyunlar ile, öğrencilerde müzik ile ilgili bir bilinç geliştirerek, onların nitelikli 

müzikler dinleyen bireyler olmalarını sağlayabilir. Ayrıca öğrencilerini duygusal, psikolojik, bilişsel, 

davranışsal, sosyal, dil gibi  pek çok gelişim alanında destekleyecek olan bu faaliyetler ile  toplumsal yaşamda 

onlara duygu ve düşüncelerini iyi bir şekilde   ifade edebilme yeteneği kazandırabilir. Bu çalışmada ilköğretim 

çağındaki öğrenciler ile gerçekleştirilen müzik derslerinde, müzik eğitimi konularının  hikâye ve oyun temelli bir 

eksende anlatılması ve öğretilmesinin önemine değinilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulurken 

yerli ve yabancı kitap ve makaleler taranmış, temel müzik eğitimi konularının oyun ile öğretilmesine ilişkin 

örnekler bir araya getirilmiştir. Çalışmada verilen hikâye ve oyunların  müzik öğretmenlerine yaratıcı  ders 

materyalleri sağlaması açısından faydalı bir kaynak olacağı düşünülmektedir.  

 Anahtar Sözcükler: Müzik eğitimi ve çocuk, oyun, dans ve  müzik, çocuk  oyunları, müzikli oyunlar. 

 

The Importance of Story and Game Based Music Training the Music Classes in Primary Education 

Schools 

Learning by doing and experiencing, and creativity emerge as the two important concepts in music classes, as in 

any other field of education. A music education based on movements and games in such an approach is an 

enjoyable domain of learning which assures students’ active participation in classes and which makes them learn 

without being aware. The primary goal in music classes should be to make the learners like music. A music 

educator who employs stories and games so as to catch the learners’ attention in classes uncovers their talent in 

music by using such a method, and enables the abilities to develop. Every student cannot be expected to play an 

instrument in music classes and to have a good ear or voice for music. The music educator can asure that the 

students become individuals who listen to high quality music pieces by developing musical awareness in them. 

He or she can also make sure that the students gain the ability to express their feelings and thoughts well in 

social life through these activities which are to support them in many fields such as emotional, psychological, 

cognitive, behavioural, social and linguistic fields of development. This study discusses the importance of 

conducting music classes with elementary school students through stoy-based and game-based activities. The 

native literature as well as foreign literature was reviewed for the formation of theoretical framework, and the 

examples focusing on the teaching of basic musical topics through games were brought together. It is believed 
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that the stories and games used in the study will be a beneficial source to music teachers in that it provides them 

with creative course material.  

Key Words: Music education and children, games, dances and music, children’s games, games with music. 
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Sûz-i Dil Makamına Dâir 

Özgen KÜÇÜKGÖKÇE 

Ege Üniversitesi 

Bir müzik terimi olan makam kelimesi, Arapça; ayakta durma, mevki sahibi olma anlamını taşıyan “kama” 

sözcüğünden gelmektedir. Bir diğer anlamı ile makam, yer, durulan yer, anlamlarını da taşır. Bu tanım, ezginin 

üzerinde durduğu perde anlamı ile bağdaşmaktadır. Geleneksel Türk müziğinde kullanılan perde adlarının 

bazılarının, makamlara ad olarak verildiği bilinmektedir. Bu bakımdan makamın kelime anlamının, müzikteki 

ifadesi ile örtüşmesi dikkat çekicidir. 9. yy’dan itibaren yazmalarda, âvâze, şûbe ve terkîb olarak adlandırılan 

oluşumlara, 14. yy’da ilk kez Safedi’nin kullanımıyla, makam terimi de eklenmiştir. 19. yy’dan itibaren ise bu 

oluşumların tamamına makam adı verilmiştir. Sûz-i dil makamı, bu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Sûz-i dil makamının kimliğinin tam olarak ortaya çıkarılmasını hedeflediğimiz çalışmamızda, makamı şu 

yönleriyle ele alacağız: adının etimolojik incelenmesi, makamın terkîb edildiği yüzyıl, terkib eden kişi ve 

yaşadığı dönemdeki makam anlayışı, makamın yapısal özellikleri, dönemsel kullanım istatistiği, makamın türlere 

göre dağılımı, bestekârlara göre kullanım istatistiği. Sûz-i dil makamı üzerinde yapılan bu çalışmalar sonucunda, 

en çok bestenin kime ait olduğu, en çok kullanılan usûl ve tür, kullanılmayan usûl ve tür olup olmadığı, eserlerde 

geçki yapılan makamlardan en çok hangisinin tercih edildiği tespitleri yapılacaktır. Bu tespitler sonucunda 

geleneksel Türk sanat müziğinde Sûz-i dil makamının yeri ve önemi belirlenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Makam, sûz-i dil, geleneksel Türk Müziği. 

 

On The Makam Sûz-i Dil 

Makam as a musical term is derived from the Arabic word “kama” which means “to stand, to have a position”. 

Makam also means “place, the standing point”. This definition is in parallel to the meaning where makam gets to 

mean the perde emphasized in the melody. It is known that some makams are called after certain perde names in 

traditional Turkish music.  From this point of view, it is remarkable that makam’s meaning as a word is parallel 

to its musical expression. The term makam was added to the terms âvâze, şûbe and terkîb which had been used 

since the 9th century with Safedi’s first using it in 14th century. Since 19th century all these terms have been 

called under the term makam. Sûz-i dil is our focal point in this paper. In this work, where we intend to totally 

reveal the makam’s identity, we are going to handle the makam from the following angles: etymological analysis 

of the name, the century when it was composed, the composer and the makam perception in that century, the 

structural qualities of the makam, periodical usage statistics, composer usage statistics. As a result of these 

analysis on the makam Sûz-i dil, the composer that used the makam most, the most common  usûl and genres, 

the most common makams used for the modulations in the works are going to be identified. These identifications 

will make it possible to determine the significance of the makam Sûz-i dil in Turkish art music. 

Key Words: Makam, sûz-i dil, Turkish traditional music. 
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Yaratıcı Dans ve Füg Analizi 

Peyruze Rana ŞİMŞEK &  Sermin BİLEN 

Dokuz Eylül Üniversitesi & Dokuz Eylül Üniversitesi 

Etkili bir müzik öğretmeninin, kendini müzikal yönden ifade edebilme yetisinin gelişmiş olması ve 

öğrencilerinin müzikal ifadelerini, estetik algılarını geliştirecek öğrenme ortamları sağlaması beklenir. Müzik 

öğretmenlerinin yetiştiği kurumların programlarında yer alan derslerin birbirini destekleyerek ve bütünlük içinde 

işlenmesi, öğrenmenin daha sağlam temellere oturmasını sağlayacaktır. Böylece müzik öğretmeni adayları 

mesleğe daha donanımlı başlayabileceklerdir.İlk bakışta birbiriyle bağlantısız gibi görünen “Oyun, Dans ve 

Müzik” dersi ile “Müzik Biçimleri” dersi birbirini destekleyebilir ve aralarında öğrenmeyi kolaylaştıracak bir 

bağ kurulabilir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Oyun, Dans ve Müzik” dersi, müzik öğretmeni adaylarının 

bedenlerini müzikal bir ifade aracı olarak kullanabilmelerini amaçlar. “Müzik Biçimleri” dersinin amaçları 

arasında ise, çoksesli müzik eserlerinin biçimsel yapısını analiz edebilmek yer almaktadır.Polifonik yazı 

anlayışının doruk noktası sayılabilecek füg biçimi, fügal biçimlerin en önemlilerinden biridir. Bir müzik 

ifadesinin çeşitlendirilmesi açısından zengin olan füg biçiminin biçimsel ve armonik analizi, kontrpuan sanatının 

özümsenmesi bakımından önemlidir.  Diğer biçimlerin analizine göre füg analizinin biraz daha karmaşık olduğu 

düşünülebilir. Bu düşünceden hareketle “Oyun, Dans ve Müzik” dersinin temelini oluşturan yaratıcı danstan, füg 

analizinde de yararlanılabileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, füg analizini yaratıcı dansla 

somutlaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, J.S.BACH’ın WTC 1/16 numaralı Sol minör fügünün analizi, 

yaratıcı dansa dönüştürülmüştür. Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim dalının 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören 

7 son sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, müzik öğretmeni adaylarının dans ve füg analizi ile 

ilgili görüşlerini toplamak için nitel araştırma yöntemi tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Araştırma bulguları, yaratıcı dansın, eser analizini somutlaştırmak ve motivasyonu artırmak 

açısından önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın müzik öğretmeni yetiştirme programlarına 

farklı bir bakış açısı getirerek daha nitelikli müzik öğretmenleri yetiştirilmesine olanak sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Oyun-dans- müzik, yaratıcı dans, müzik biçimleri, füg. 

 

Creative Dance and Analysis of Fugue 

It is expected that an effective music teacher can express herself/himself musically and provide learning 

environments that will improve musical express and aesthetic perception of students. Conducting courses in 

music education programmes by supporting each other and in unity will provide that learning is consalidated. 

Thus, prospective music teachers will be able to start their carrier more adequately.“Play, Dance and Music” and 

“Musical Forms” courses which are seemed like unrelated at first glance can be associated and support each 

other. “Play, Dance and Music” course which is at Dokuz Eylul University purposes that prospective music 

teachers can use their body as an instrument of musical expression. On the other side, one of important aim of 

“Musical Forms” course is to analyse formal construction of polyphonic musical works.Fugue form which can 

be acknowledged as peak point of polyphonic notation perceptivity is one of the most important of fugal forms. 
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Harmonic and formal analysis of fugue form which is substantial in terms of diversifying a musical expression is 

important in terms of understanding the art of counterpoint. It can be thought that the analysis of fugue is tougher 

than the analysis of other musical forms. Thus, it is considered that creative dance which forms the basis of 

“Play,Dance and Music” course would provide benefit on fugue analysis. In this context, the aim of this study is 

to concretize the analysis of fugue by means of creative dance.In accordance with this purpose, the analysis of g 

minor fugue has been transfered to creative dance. This study has been carried out in the 2014-2015 education 

year on the fourth-year Music Education 6 major students in the Department of Education of Fine Arts and in 

Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education. Additionally, among the other qualitative research 

techniques, interview and semi-structured interview questionnaires have been used in order to elicit the opinions 

of the prospective music teachers. The research findings has shown that creative dance has been an important 

factor in terms of concretizing musical form analysis and increasing motivation. It has been thought this study 

may enable to educated more qualified music teachers by offering a different perspective to music education 

departments.  

Key Words: Play-dance-music, creative dance, musical forms, fugue. 
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Azerbaycan'ın Kadın Bestecileri Eserlerinde Şehitlik Konusu 

Rövşane KERİMOVA 

Azerbaycan Milli Konservatuvarı 

Azerbaycan bestecilerinin yaradıcılığında Vatan uğruna şehit olmuş insanlara adanmış eserler özel bir yere 

sahiptir. Bağımsızlık mücadelesi döneminde, halkımızın tarihine kanla yazılmış trajik olaylar, 20 Ocak 1990.yıl 

masum insanların trajik ölümü, Karabağ'ın işgali, masum insanların şehit olması, Hocalı soykırımı, Şuşa kaybı - 

tüm bunlar çeşitli üsluba sahip bestecilerin kalbinde acıya, ıstıraba çevrilerek , onların sanatında kendi yankısını 

bulmuştur. Kadın bestecilerin da bu konuya özgü yaklaşımı onların çeşitli türlü eserlerinde verilir.Firengiz 

Elizadenin "İntizar" operası (libretto yazarı Nergiz Paşayeva), Sevda İbrahimovanın "Vatan şehitlerine" kantata, 

"Seni özlüyorum, Şuşam!" Konser kompozisiyası, tar ve kamera orkestrası için "Qarabağname" konserini, yaylı 

orkestra için "Vatan düşünceleri", hoboy ve piyano için "Hüzünlüler" eserleri, Elnara Dadaşovanın "Hocalı 

laylası" korosu buna örnektir.Bu eserler çeşitli türlerde ve çeşitli yorumculuk içeriği için yazılsa da, bir fikir-

içeriği, benzer sanatsal ifade araçları birleşir. Şehitlik konusunu çeşitli yönlerde aydınlatan eserlerde besteciler 

vatandaşlık konumlarını sergileyerek, çağdaş tarihimizde yaşadığımız trajik olaylara itirazlarını, halkımızın 

zaferine inançlarını bildirmişlerdir.Şehitlik konusu çerçevesinde oluşturulan bu eserlerdeki karakterler psikolojik 

derinliğe, ümumileşdirmeye sahiptir, bestecilerin bakışlarının adeta bedbinlikden iyimserliğe doğru değiştiğini 

temsil eder, faciayı derinden duyan, dönemin olaylarını müzik dili ile açmaya nail olan bestecilerin sanatı 

belirgin şekilde özünü gösterir. 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, müzik, besteci, kadın,sanat. 

The Embodiment of Martyrdom in the Creativity of Women Composers of Azerbaijan 

Works dedicated to the people who died for their country occupies a special place in the creativity of Azerbaijani 

composers. During the struggle for independence, the tragic, bloody events of our history, the tragic death of 

innocent people on January 20, 1990, the occupation of Karabakh,  innocent people that were killed, Khojaly 

genocide, loss of Shusha - all these became pain and suffering in the heart of composers which have different 

styles, and have found its reflection in their creativity. A particular view of this women composers to this issue 

has been embodied in their works of various genres. The opera “Expectation” by Firangiz Alizadeh (libretto by 

Nargiz Pashayeva), cantata “To the martyrs of Motherland”, concert composition “I miss you, Shusha!”, concert 

“Garabaghnameh” for tar and chamber orchestra, “Concerns about Motherland” for string orchestra, the work 

“The sadness” for oboe and piano by Sevda Ibrahimova and the chorus “Khojaly lullaby” by Elnara Dadashova 

can be noted.Though these works were written in different genres and for the composition of different 

performance, they combined with an idea-content, a similar means of artistic expression. In the works composers 

highlighting the issue of martyrdom have presented views of citizenship from different perspectives, have 

expressed protests to the tragic events that we live in modern history and firm belief in the victory of our 

people.Images in these works created within the theme of martyrdom are psychologically deep, have 

generalization, as if reflect the change of composers views from pessimism to optimism, and manifest in itself 

the mastery of the composers who feel the tragedy deeply, who have managed to open the virtues of the time by 

the language of music.   

Key Words:Azerbaijan, music, composer, female, art. 
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Farklı Kültürlerin Müzik Pratiklerinde Kadının Konumu 

Ruşen ALKAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Bu çalışma, insan yaşantısının her boyutunda var olan, kanıksama ve meşrulaştırma yoluyla “doğal”laştırılmış 

toplumsal cinsiyet kodlarını, literatür taraması yoluyla, görünür kılmaya katkı sağlama amacı taşımaktadır. Bu 

çalışma aynı zamanda, cinsiyet(sex) ve toplumsal cinsiyet(gender) algılarının, biyolojik “gerçek”lerimizin 

kaçınılmaz bir sonucu olduğu iddiasının reddetmekte ve bu yaklaşımların kadın bedenini kontrol altına almaya 

çalışan bir mekanizmaya hizmet ettiğini savunmaktadır. Margaret Sarkissian’ın Music and Gender(1992) adlı 

makalesinin çizdiği çerçevede, müzik ve kültür çalışmalarında, toplumsal cinsiyetin yanında, kimliği 

tamamlayan yaş, sosyal statü gibi diğer öğelerin, bilimsel bir verinin elde edilmesindeki önemine değinilecektir. 

Bilimin kadını algılayışındaki taraflı saptamalar ve buna bağlı olarak “nesnellik” kavramı,  Marksizm ve kadın 

hareketinin kısa tarihi tartışılacaktır. Makalenin devamında, müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarındaki 

çalışmalarından örnekler verilerek, müzik pratikleri ve opera metinlerindeki cinsiyetçi tutum ve söylemler 

vurgulanacaktır. Sarkissian’ın çözümlemeleri aracılığıyla, toplumsal cinsiyet olgusunun farklı boyutlarına 

değinilecek, Kürt kadının müzik ve dil araçlarındaki konumu irdelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: Kadın, toplumsal cinsiyet, müzik, etnomüzikoloji, Kürt müziği. 

 

The Position of Woman in Different Cultures' Music Practices 

This work aims to contribute in revealing, via literature review, the gender stereotypes that are present in each 

aspect of human life and that have been "naturalized" through familiarization and legitimization.  This article 

also aims to refuse the claim that sex and gender perceptions are inevitable conclusions of our biological 

"realities" and argue that these perceptions serve for a mechanism which tries to dominate the woman body. In 

the article, in addition to gender, notions like age and social status which are determinant in description of 

identity and which have significant roles in music and cultural studies will be mentioned and also the importance 

of these notions in collecting scientific data around the framework drawn in Margaret Sarkissian's article called 

Music and Gender (1992). Biased determinations of woman perception by science, therefore the notion of 

"objectivity" and the short history of Marxism and woman movement will be discussed. In the continuation of 

the article, it will be emphasized on sexist attitudes and discourses in music practices and librettos by giving 

examples from musicological and ethnomusicological studies. It will finally be touched upon various dimensions 

of gender through Sarkissian's analysis and then it will be examined the position of Kurdish woman in language 

and musical instruments.  

Key Words: Woman, gender, science, ethnomusicology, Kurdish music.  
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Azerbaycan Müzik Sanatının ve EğitimininGelişmesinde Kadın Piyanistlerin Rolü 

Saide Hacibaba kızı Halilova 

Sultan Qaboos Üniversitesi 

Azerbaycan Respublikasında kadınlar toplumsal süreçlerde, siyasette, yönetimde, kültürde ve yaşamın tüm 

alanlarında etkin ve yakından katılıyorlar. Bu hususta "kadınlar Azerbaycan müziğinde" konusunun güncel 

olduğunu zannediyoruz. Bu konunun sorun gibi özel araştırılması kadınların Azerbaycan'ın müzik sanatında 

nasıl bir aktif tutum sergilemesini tespit edebilir. Bu konuda birçok araştırmalarımız da tesdiq ediyor ki, 

Azerbaycan'da kadınlar müzik kültürünün  tüm alanlarının gelişmesinde - müzik eğitiminde, öğretmenlikte, 

müzik icrasında, enstrümantal, orkestra, vokal ve koro sanatlarında, bestecilikte, orkestrada profesyonel 

müzisyen olarak yakından katılıyorlar. Diğer taraftan, kadınların Azerbaycan'ın müzik sanatının gelişmesinde 

her zaman büyük rol oynaması bu ülkede müzisyen kadınlar örneğinde genderin çağdaş ve demokratik bir 

durumda olduğunu söylemek için gerekli temel veriyor. Bu çalışmamız Azerbaycan'ın kadın piyanistlerinden 

bahseder. Örnek olarak, Azerbaycan Halk Sanatçısı, profesör Kövkeb Seferaliyeva gençlerin müzik eğitimi almış 

olmasında, Bülbül adına 11 yıllık müzik ekolünün yaratılmasında, piyano eğitimi repertuarının zenginleşmesinde 

önemli hizmetlerde bulunmuştur. Kadın piyanistlerden Hadice Gayibova, Kövkeb Seferaliyeva, Elmira 

Nezirova, Tamella Mahmudova, Elmira Saferova, Elmira Aliyeva, Yegane Ahundova, Azize Mustafazade ve 

başkaları Azerbaycan profesyonel piyano sanatının önəmli temsilcileridirler. Bu çalışmada piano sanatı 

mektebinin bu değerli şahsiyetlerinin Azerbaycanda müzik sanatının ve eğitiminin gelişmesinde hizmetleri 

araştırılıyor.   

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan'da kadınların kültürel ve sosyal etkinliği, kadınlar müzik kültürünün 

gelişmesinde, piyanist kadınlar müzik sanatında, piyanist kadınlar müzik eğitiminde. 

 

The Role of Female Pianists in the Development of Azerbaijan Music Art and Education 

There is gender equality in Azerbaijan Republic. Gender equality is regulated by  democratic society and law. 

Women freedom and women rights are inalienable parts of the gender equality and democratic society in 

Azerbaijan Republic. Women rights are enforced by national traditions, modern democratic law and international 

conventions. Azerbaijan women actively participate in publuc life, politics, state and governmental institutions, 

in culture, science and education. "Women in the music life" is an actual theme of musicology. Female 

musicians play a great role in the development of Azerbaijan culture. Women actively take part in music art, 

music education and performing art. They creat new works, artistic achievements and are educating young 

professional staff.This article is about the prominent female pianists of Azerbaijan. For example, prominent 

musical figure professor K.Safaralieva developed music art, organized a music school, wrote educational 

programmes.Khadija Gaibova, Kovkab Safaraliyeva, Elmira Nazirova,  Tamella Mahmudova, Elmira Safarova, 

Farida Quliyeva, Elmira Aliyeva, Yegana Akhundova, Aziza Mustafazade and others are prominent 

representatives of Azerbaijan piano art school.  

Key Words: Cultural and social activity of women in Azerbaijan, women in development of music culture, 

female pianists in music art, female pianists in music education. 
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Sinema ve Müzik; Türkiye’de Film Müziği Yapmak 

Salim SINAR 

İTÜ 

Müzik, insanları derinden etkileyen sanat dallarından biridir. Çoğu zaman Sözcükler ile ifade edilemeyen duygu 

ve düşünceler, müzik ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Sinema ise görüntüyle hikâyelendirme, yani görüntü 

sanatıdır. Müzik sinemada görüntüyle yaratılmak istenen atmosferi, duyguyu destekler, besler, tamamlar. Aynı 

zamanda bir anlam yaratma öğesi olarak da sinemaya hizmet eder. Hareketli görüntüye müzik yapma sanatı, 

sinema tarihinin ilk gününden beri muhtelif tartışmalara yol açmıştır. Ancak sinema-müzik ilişkisi, sinema 

sanatının başlangıcından günümüze değin kopmaksızın devam etmektedir. Bu çalışma; sinema ve müzik 

ilişkisinde Türkiye’de film müziğinin konumunu ortaya koymak, sinemaya doğru müzik yapmanın yollarını 

araştırmak, sinemaya müzik yapma aşamaları, yönetmen, senarist ve besteci arasındaki ilişkinin filme yansıma 

biçimi ile müziğin sinema için anlam ve önemi üzerinden Türkiye sinemasında müzik olgusunu incelemek 

amacıyla yapılmıştır. Çalışma; müziğin sinema içindeki tarihsel gelişimi, günümüze dek sinemaya müzik yapan 

kişiler, müziğiyle anılan filmler vb. verilerin incelenmesinin yanı sıra Türk sinemasına müzik yapan bazı 

kompozitörlerin röportajlarından oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Sinemaya Müzik Yapmak” isimli 

bir belgesel film ile de desteklenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sinema, müzik, film, film müziği, Türk sineması. 

 

Cinema and Music; to Make Soundtrack in Turkey 

Music is one of the art branches which influence people deeply. Mostly, the emotions and notions that can not be 

reflected by the words, are tried to reflect by music. In case, cinema is an emplotment by image, in other words, 

it is image art. Music supports and completes the emotion which is wanted to create by image in cinema. Also it 

serves cinema as a unit of meaning making. The art of making music to moving image caused many discussions 

since the first day of cinema history. But the relationship of cinema and music continues until today since the 

beginning of art of cinema. This study aims to present the place of soundtrack in cinema-music relation in 

Turkey and to research the ways to make correct music to film, the steps of making music to cinema, and to 

investigate the music fact in Turkey cinema through the relationship between director, scenarist and the 

composer and the importance of music for cinema. Besides the investigation of historical process of music in 

cinema, the people which made music to cinema until today, the movies that remember by their soundtracks, the 

study is also supported by a documentary film named “Making music to Cinema” that includes interviews of 

composers which make music to Turkish cinema.  

Key Words: Cinema, music, film, soundtrack, Turkish cinema. 
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Pozisyonlu Çalış Tekniği ile Bağlama Öğretiminde Sarkma Tekniğinin İzahı 

Sedat TAMAY 

Ardahan Üniversitesi 

Son yıllarda, özellikle bağlama metodlarında sıklıkla dile getirilen “pozisyon” ve “pozisyonlu çalış tekniği” 

kavramları ile bağlama öğretimi yapılırken, üzerinde hemen hiç durulmayan “Sarkma” (=Extension, ing.) 

konusu, başlıbaşına izah bekleyen bir konu olarak karşımızda durmaktadır. “Sarkma” konusu, aynı zamanda, 

başta “ikili aralıklar” olmak üzere, ses sistemimizin, en azından bağlamalarımızın sapında mevcut bulunan ve bir 

sekizliyi onyedi aralığa bölen sistemin izahı için de büyük önem arz etmektedir. Bir disipline bağlı teori ya da 

uygulamalar, keyfiyet ile veyahut da kişisel alışkanlıklara bağlı olarak izah edilemezler. Bu nedenle biz bu 

çalışmamızda, “sarkma” uygulamasını ve onun gerekçelerini disipline bağlı kalarak sistemli bir şekilde izah 

etmeye çalıştık. Sistemin özü şudur: 1. Parmak (genel olarak pozisyon belirleyen parmak olarak kabul edilir) 

dizge içinde yer alan natürel ya da diyez veya bemol alarak değiştirilmiş diğer perdelerden birisi üzerine konur. 

2., 3. ve 4. Parmaklar da aralarında (kromatik veya diyatonik) yarım perde olmak koşuluyla ardışık perdelere 

yerleştirilir. Böylece birinci parmağın konulduğu perde üzerinde bir pozisyon elde edilmiş olur. Ezgilerin icrası 

sırasında pozisyon içinde yer alan “küçük ikili=bakiye” ve “büyük ikili=tanini” aralıkları ile “küçük üçlü” 

aralıklar pozisyonda ilgili parmaklar ile icra edilirler. Bunların dışındaki aralıkların icrası, ya pozisyon 

değiştirmeyi ya da pozisyonda bir değişikliği zorunlu kılar. “Pozisyon değişikliği”, “az sayıda pozisyonla çok iş 

yapmak” düsturuyla hareket edildiğinde hem öğrenme ve öğretmede hem de icrada büyük kolaylıklar sağlayan, 

aynı zamanda da, icrayı estetik kılan önemli bir uygulamadır. Bu çalışmanın esas konusu olan “pozisyonda 

değişiklik” uygulamasını zorunlu hale getiren ise, müzik bilimiyle uğraşanların belki de dillendirmekten en çok 

çekindikleri, ancak, ses sistemimizde yer alan ve müziğimize ulusal kimliğini kazandıran ve icrada sıklıkla 

kullanılan bir kısım “orta ikili=mücenneb” aralıkları ile yine bir kısım “orta üçlü” aralıkların icrasıdır. Söz 

konusu aralıkların icrası iki halde pozisyonda değişikliği zorunlu kılarlar. Birincisi, söz konusu ikili ve üçlü 

aralıkların icrası için 1. parmağın pozisyonda bir “çeyrek perde” dışarı (pest yönde) sarkması halidir ki, bu 

uygulamaya “dış’a sarkma=extension extérieure. Fr.) adını verdik. İkincisi ise, başka bir kısım orta ikililerin 

icrası için 2. Parmağın pozisyon içinde (tiz yönde) sarkması halidir. Bu sarkmaya da “içte sarkma=extension 

intérieure. fr.” adını verdik. İçte ya da dışa sarkarak oluşturulan türemiş pozisyonların notasyonu ise çalışma 

içerisinde örneklerle gösterilmiştir. Çalışmanın konu ile ilgili araştırmalara katkı sağlaması en büyük 

dileğimizdir. 

Anahtar Sözcükler: Bağlama, pozisyon, sarkma, aralık, orta ikili, orta üçlü.    

 

The Explanation of ‘Extension Technique’ with Playing in Position Technique in Teaching of the Baglama 

In recent years, ‘the extension technique’ - an insufficently emphasized technique- has been stood as a subject 

which needs a complete elucidation while “position” and “playing in position technique” which are specifically 

and frequently mentioned terms in “bağlama” teaching methods has been practiced in bağlama teaching. The 

subject of  “extension” is also significant for explication of the system which divides the eighth note into 

seventeen tones initially in diatonic scale and our sound system on the fretboard.  The disciplines of theory and 

practices cannot be explained and defined by personal habits and arbitrariness. On this ground, we tried to 
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explain systematically how to apply “the extension technique ” and its reasons on the basis of an academic 

discipline. The core of the system is: 1.The finger (generally accepted as the finger determining the position) is 

to press on fret which is changed into the natural and flat or sharp in the scale. 2. 3rd and 4th fingers are to 

placed on the fret which has semitones  (cromatic or diatonic) and sequential. In this way, a position is obtained 

where the first finger was placed. The intervals of “minör second(m2)=bakiye=half step”, “majör 

second(M2)=tanini=whole step” and “minor third(k3)” will be played with abovementioned fingers during the 

performance of musical composition. Apart from these intervals, it entails to shift the position or shifts in the 

position. “Shifting position”, if it is intended to follow the philosophy of ‘less is more’,  enables to simplify both 

learning, teaching and performing; furthermore it enhances the aesthetic value of the performance. Although it 

might be hesitated by the academicians of music to utter this, what makes the main subject of this study (“shifts 

in position”) requisite is because the intervals of  “middle second= mücenneb” and some of “middle third”  are 

involved in our tone system, and has given a national identity to our music and occasionaly used in 

performances. The performance of the intervals in question necessitates shift of position in two conditions. 

Firstly, in the case of the extension of the 1st finger to quarter tone low-pitch through an exterior movement 

while playing the second and third intervals is named as “extérior extension”. Secondly, in another part, in order 

to play the middle second, 2nd finger extends to high-tone pitch in the position. This extension is named as 

“intérior extension”. The notation of the exterior and interior extensions have been exemplified in the course of 

progressing this paper. This is our great expectation that this study will contribute to researches on this subject. 

Key Words: Bağlama, position, extension, intervals, middle second, middle third.   
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Halk Oyunlarında Görülen Bazı Figür ve Hareketlerin Anlambilimsel Yorumu 

Selami AKIŞ 

Ardahan Üniversitesi 

Halk oyunları, kökenini taklit, din ve büyüden alan, toplumlar üzerinde yarattığı sevinç, keder, hüzün, coşku gibi 

duyguları açığa vurarak sanatla birleştiren, müzikli ya da müziksiz (sadece tempo tutularak) sergilenebilen 

ölçülü ve düzenli hareketlerdir. Bu hareketlerin tümevarım yöntemi ile sıralanışı ise Figür-Hareket-Motif-

Bölüm-Dans (Oyun)dır. Bir kültür ögesi olarak halk oyunlarının tarihine bakıldığında, eğlence amacı 

güdülmeden icra edilen ve bünyesinde pek çok anlam ve nitelik taşıyan bir olgu olduğu görülür. Son yıllarda 

halk oyunlarında özellikle de halk oyunları yarışmalarının da etkisiyle görsellik ve fiziksel uyum ön planda 

tutulmuş, figür ve hareketlerin ne anlam ifade ettiği buna bağlı olarak da duygusu arka planda kalmıştır. Kültür 

ve sanatta yapılan bu tahribat, halk oyunlarını özgün büyüsel yapısından günden güne uzaklaştırmaktadır. Bu 

çalışmada, Selçuklu saraylarından günümüze taşındığı düşünülen “Diz Çıkarma” figürü ile halk oyunlarında çok 

yaygın olarak kullanılan “Alkış” ve “Çökme”  hareketlerini anlam bakımından incelemeye ve değerlendirmeye 

çalıştık. Ayrıca, halk oyunlarının kökeninin eğlenceye dayanmadığının ve oyunların her bir figürünün ya da 

hareketinin kültürümüzde ne derecede önem taşıdığının da üzerinde durduk.  Bütün bunların yanında, bu ve 

benzeri çalışmalar yoluyla, halk oyunlarında yapılan tahribatların önüne geçilmesi bilincini canlı tutmak ve 

sonraki nesilleri bilinçlendirmek de amaçlanmıştır. Çalışmanın konu ile ilgili araştırmalara katkı sağlaması en 

büyük dileğimizdir. 

Anahtar Sözcükler: Halk oyunları, figür, diz çıkarma, alkış, çökme 

 

Semantic Interpretation of Some Figures and Movements Seen in Folk Dances 

Folk dances, whose origin comes from imitation, religion and magic, are measured and coordinate movements 

that are displayed musically or tunelessly (only by keeping time) and also combine emotions such as happiness, 

sadness, sorrow, enthusiasm which they create on societies with art by revealing them. Order of these 

movements with inductive method is figure-movement-motif-part-dance (play). When the history of folk dances 

is analyzed as a culture item, it is realized that folk dances are performed without aim of fun and they are 

phenomenon which have a lot of meanings and qualities within. In recent years, in folk dances, visuality and 

physical compatibility are prioritized especially competitions of folk dances. Therefore what figures and 

movements mean stays in the background.This destruction done in culture and art removes folk dances from 

their authentic structure day after day. In this study, we aimed to analyze and evaluate the figure "Diz çıkarma - 

knee landing" that is thought to have come from Seljuk palaces to nowadays with the movements "Alkış-

Applause" and "Çökme-Downfall" that are performed so common in folk dances. In addition, we put emphasis 

on the fact that that origin of folk dances is not based on fun and how vital importance each figures and 

movements of dances have in our culture. Beside them all, it was aimed to keep consciousness of preventing 

destructions done in folk dances alive and raise the awareness of next generations. Our most vital wish is to 

make a significant contribution to related researches. 

Key Words: Folk dances, figure, knee landing, applause, downfall. 



93 
 

Çınarköy Tahtacılarının Kına Törenlerindeki Müzikli Uygulamaların İncelenmesi 

Senem ERSİN GENÇ 

Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu & Ege Üniversitesi 

Çınarköy, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir Tahtacı köyüdür. 1950’li yıllardan önce bir Tahtacı yerleşim 

bölgesi değilken, Nif Dağı’nın eteklerinde yer alması ve bu bölgenin ormancılık mesleği için uygun bir 

coğrafyaya sahip olması sebebiyle, Çınarköy geçimini bu meslekten sağlayan Tahtacılar tarafından ilgi görmüş 

ve 1950’li yıllardan itibaren giderek bir Tahtacı köyü haline gelmiştir. Günümüzde orman işçiliğini kısmen 

bırakmış olsalar da, Çınarköylüler Tahtacı inanç pratiklerini ve geleneklerini büyük ölçüde sürdürmeye ve 

gelecek kuşaklara aktarmaya devam etmektedirler.Bu çalışmada, Çınarköy Tahtacılarının kına gecesi 

pratiklerine ait müzikli uygulamalar incelenecektir. Özellikle kına havaları ve Tahtacıların kına gecesi ve düğün 

pratiklerinde önemli bir yeri olan “Mengi” kavramı üzerinde durulacaktır ve alan araştırmasında derlenen 

örnekler sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Çınarköy, tahtacı, mengi, kına gecesi, türkü. 

 

A Research on the Musıcal Practıces of Henna Nıght in Çınarköy Tahtacı Culture 

Çınarköy is a village in the district of Kemalpaşa, Izmir. The village was not a Tahtacı location before 1950s. 

Because it is located on the foot of Mount Nif and has an appropriate geography for forestry, the village has 

drawn the interest of Tahtacı population and it has gradually become a Tahtacı village since 1950s. Altough they 

have partly quitted forestry, they still keep Tahtacı beliefs and traditions alive and go on passing them to next 

generations.We are going to research the musical practices of henna night in Çınarköy Tahtacı culture in this 

paper. We are especially going to put emphasis on “henna night songs” and the term of  “mengi” and give 

examples from our fieldworks. 

Key Words: Çınarköy, tahtacı, mengi, henna night, folk song. 
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İlk Okuma Öğretiminde Kullanılan Şarkıların İncelenmesi 

Derya ARSLAN & Yıldız MUTLU YILDIZ & Sibel KARAKELLE & Özge Ruken ERGÜN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi & Süleyman Demirel Üniversitesi & Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi & Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi 

İlk okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi kullanılmaktadır. Alfabede yer alan harfler programda 

belirtildiği gibi alfabetik sıra gözetilmeksizin 6 ses grubuna ayrılarak öğretilmektedir. Yöntem ilk okuma 

yazmaya hazırlık, ilk okuma ve yazmaya başlama ve ilerleme ve okuryazarlığa ulaşma aşamalarından 

oluşmaktadır. İlk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşaması kendi içinde sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma 

ve yazma, sesten heceler, hecelerden Sözcükler, Sözcüklerden cümleler oluşturma ve metin oluşturma 

basamaklarından meydana gelmektedir. Sesi hissetme ve tanıma çalışmalarında öğrencilere harfin adı ya da sesi 

doğrudan öğretilmeyip, harfin sesi şarkı, drama, öykü, tekerleme ve görsellerle hissettirilerek öğrencilerin fark 

etmesi sağlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı ilk okuma öğretiminin sesi hissetme aşamasında kullanılan 

şarkıların okuma öğretimi ve müzik unsurları açısından değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ses öğretimi ile ilgili yazılan 

birinci ve ikinci ses grubuna ait şarkılar oluşturmaktadır. Birinci ses grubunda; e,l,a, t ve ikinci ses grubunda 

i,n,or,m harfleri yer almaktadır. Bu seslerle ilgili şarkılar ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan öğretim cdleri, 

youtube taranarak belirlenmiştir. Birinci ve ikinci grup her bir sese ait birer şarkı seçilmiş, toplam dokuz şarkı 

değerlendirilmiştir. Şarkılar okuma öğretim ilkeleri ve müzik unsurları açısından içerik analizi ile incelenmiştir. 

Araştırmanın sonuçları bulguları ve sonuçları daha sonra paylaşılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İlkokuma öğretimi, sesi hissettirme, ses temelli cümle yöntemi, fonetik farkındalık, şarkı. 

 

Analysis of the Songs Used in Primary Reading Teaching 

Phonic-based sentences method is used in primary reading and writing teaching. The letters in the alphabet are 

being taught by being divided into six phonic groups regardless of the alphabetic order. The method is composed 

of 3 phases as preparation for primary reading and writing, starting to primary reading and writing and 

improving, and reaching to the literacy level. The phase of starting to primary reading and writing and improving 

consists of 6 steps as realizing and recognizing the phoneme, reading and writing the phoneme, composing 

syllables from phonemes, words from syllables, sentences from words and texts from sentences. In realizing and 

recognizing the phoneme studies, students’ awareness is raised by teaching the phoneme of the letter by means 

of songs, drama, story, rhymes and visuals instead of teaching the name or sound of it explicitly.The aim of this 

research is to evaluate the songs used in the realising and recognizing the phoneme phase of primary reading 

teaching in terms of chanting teaching and musical factors. In the study, documents review, which is a 

qualitative research method, has been used. The study group of the research is composed of the songs written for 

teaching phonemes and belonging to the first and second phoneme groups. The letters of ‘e, l, a, t’ take place in 

the first phoneme group while the letters ‘i, n, o, r, m’ take place in the second one. The songs about these 

phonemes have been chosen by reviewing the songs on YouTube and in the CDs used in primary reading and 

writing teaching. One each song belonging to each phoneme for both groups has been chosen and nine songs in 
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total have been evaluated. The songs have been analysed in terms of chanting teaching principles and musical 

factors by using content-analysing.  The results and findings of the research are going to be shared later on.  

Key Words: Primary reading teaching, making students realise the phoneme, phonic-based sentences method, 

phonemic awareness, songs. 
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Romantik Dönem Piyano Eserlerinin Genel Özellikleri 

Sinan TÜFEKCİ & Sibel KARAKELLE 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi &Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Araştırmanın amacı, Romantik Dönem Piyano eserlerinin genel özelliklerini, Piyanonun gelişim evreleri, 

döneme ait pedal kullanımı, dönemde kullanılan form, armoni ve melodideki yenilikler, stil özellikleri ve 

yorumlama açısından bilimsel veriler ışığında incelemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. 

Verilerin toplanması aşamasında, yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırmanın alt problemleri 

dâhilinde yer alan boyutlardan yola çıkılarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuş ve verilerin hangi 

temaların altında sunulacağı belirlenmiştir. Verilerin işlenmesi, bir önceki aşamada oluşturulan çerçeveye göre 

elde edilen veriler okunarak düzenlenmiştir. Bulguların tanımlanması aşamasında, düzenlenen verilerin 

tanımlanması ve gerekli olan yerlere doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bulguların yorumlanması aşamasında ise, 

tanımlanan bulguların açıklanması, ilişkilendirilmesi ve açıklanması gerçekleştirilmiştir. Yorumlanan bulgulara 

bağlı olarak sonuç ve öneriler oluşturulmuştur. 

Anahtar Sözcükler:Armoni, melodi, piyano eserleri, pedal kullanımı, romantik dönem, stil, teknik, yorumlama. 

 

General Characteristics of the Romantic Period Piano Works 

The aim of the research was to investigate the Romantic Period general features of the piano works in terms of 

the piano and its development process, pedal use, the forms that were used in the period,  innovations in 

harmony and melody, style and technical features, and the interpretations.General screening method was 

conducted in this research. Data were collected from the primary sources, and analyzed by the scope of the 

research’s sub-problems. The associated disclosure were performed in the stage of findings. The results and 

recommendations were formed depending on the findings.  

Key Words:Harmony, interpretation, melody, piano works, pedal use, romantic period, style. 
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Keman Öğretiminde Teknolojik Unsurlardan Yararlanmanın Gerekliliği 

Soner OKAN 

Dicle Üniversitesi 

Bu araştırmanın amacı, teknoloji ve eğitim kavramlarının birbirinden ayrı düşünülemediği günümüzde, keman 

öğretiminde teknolojik gelişmelerden ve imkânlardan yararlanmak gerektiğini, günümüze değin yapılan 

araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Konu 

ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş, bilgisayar teknolojisinden faydalanılarak yapılan öğrenme ve öğretme 

etkinliklerinin etkililiği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda teknolojik ilerlemeler ve internet ile birlikte sanal 

öğrenme, e-öğrenme, web tabanlı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, eş zamanlı/eş zamansız öğrenme, sanal 

dershane, sanal eğitim gibi yeni kavramların ortaya çıktığı, eğitimin bazı alanlarında etkili biçimde kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmalar, doğru ve yerinde kullanıldığı takdirde, teknolojinin öğrenme ortamına 

olumlu katkılar sağlayarak; problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerileri geliştirmede önemli rol 

oynadığını göstermektedir. Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve bu 

gelişmelerin eğitimle olan ilişkileri, keman öğretiminde bu teknolojilerden faydalanmayı zorunlu kılmaktadır. 

Çünkü keman öğretiminde halen geleneksel yöntemler kullanılmakta,  usta-çırak ilişkisi içinde yapılmaktadır. 

Pek çok avantajından dolayı e-öğrenme, web tabanlı öğrenme, eşzamanlı/eşzamansız öğrenme gibi kavramların 

yöntem olarak keman öğretiminde aktif şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu tür uygulamalar keman eğitimini 

daha geniş kitlelere yaymak, zamanın ve insan gücünün daha verimli kullanılmasını sağlamak ve öğrencinin 

düşünme becerilerini geliştirmek, keman öğrenimini okul dışında ve istediği saatte sürdürebilmesini sağlamak 

açısından gerekli görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: E-öğrenme, web tabanlı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, keman öğretimi. 

 

The Necessity of Benefitting from Technological Elements in Violin Teaching 

The purpose of this research is to put forth the necessity of benefitting from technological developments and 

opportunities which has been proved by studies done until present, where technology and education can not be 

considered seperately. Screening model has been used in this research. The studies about the subject were 

examined, and the efficiency of the learning and teaching activities that used computer technology was analysed. 

As a result of the research, it has been seen that parallel to the technological developments and internet, new 

consepts such as virtual learning, e-learning, web based learning, online learning, simultaneous/asynchronous 

learning, virtual classes and virtual education have come up, and these concepts have been used effectively in 

some fields. In addition, the studies have shown that if used properly and where necessary, technology provides 

positive contributions to the learning occasions and has a big effect on problem solving and critical thinking 

skills. When we consider the researches that have been done, it is obvious that the developments in the 

information technology and their relationship with education requires the utilization from these technologies in 

violin teaching.  Because traditional methods are still used in violin teaching, and it is done with a mentor 

system. Because of their many advantages, concepts such as e-learning, web based learning, 

simultaneous/asynchronous learning need to be used efficiently in violin teaching as a method. Such methods are 

accepted needful due to the fact that they spread violin education to a wider audience, provide a more productive 
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use of manpower and time, improve the students’ mental skills,and creat a facility for students to continue violin 

education out of school and anytime they want. 

Key Words: E-Learning, web based learning, online learning, violin teaching. 
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Diyarbakır’da Müziğin Sosyal Sorumluluk Bağlamında Yeri ve Önemi 

Songül ÇAKMAK 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Kendini gerçekleştiren birey; bir ışık olarak çevresindekilere rehberlik etme, onları aydınlatma noktasında çok 

önemli bir misyona sahiptir. Bu bilince sahip olan birey; bireysel faydaları minimum düzeyde hissedip, 

gönüllülük ve samimiyet güdüleriyle hareket eder. Ve bu durumun sonucu olarak da, sosyolojinin çıkış noktası 

olan tümevarımsal yaklaşım gereği; kendini gerçekleştiren faydalı birey, zincirleme bir şekilde önce bir zümreyi 

etkileyip değiştirir, sonra bu durum bu şekilde büyüyerek/genişleyerek devam eder.Yıllardır süren soğuk/sıcak 

çatışma ve bu durumun yarattığı toplam olumsuz koşullar nedeniyle zor bir sosyolojiye sahip olan Diyarbakır, bu 

noktada da sosyal sorumluluk oluşumlarına çok daha yoğun ihtiyaç duymaktadır.  Bu anlamda son yıllarda daha 

da artan oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı güdümünde ortaya çıkan bu 

oluşumların yanı sıra, yerel idarecilerin güdümünde ortaya çıkarılan oluşumlarda bu manada sevindirici olmakta 

ve hem nitelik hem de nicelik açısından olumlu bir artış sergilenmektedir.Örneğin; özel bir yayınevinin 

desteğiyle oluşturulan otuz çocuktan oluşan (koro-solo) müzik topluluğun icrasıyla gerçekleşen konserler ve 

kitap-cd satışından elde edilen gelir, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmıştır. Bu çalışmanın maddi getirisinin 

yanındaki diğer bir işlevi ise; müzik aracılığıyla yedi dil rengini ve ayrıca önemli bir usta ve değer olan Âşık 

Zülfü Yoldaş’ı hatırlatma yaşatma tesiridir. Bu noktadaki temennimiz ise özel kişi ve kuruluşların şimdiye kadar 

yetersiz ve çekinik olan tavırlarının sosyal sorumluluk amacıyla ortaya çıkması yönündedir. Çalışmamızın 

amacı; Diyarbakır’da yerel idareler, ulusal kurumlar ve sivil toplum örgütleri güdümünde ortaya çıkan müzik ve 

sosyal sorumluluk projelerine değinip ve varsa bu çalışmaların eksik/yanlış yönlerini belirterek sonraki 

süreçlerde bu durumun daha geniş ölçeklerde bir ışık tutarak, etkilerini arttırmaktır.Ayrıca konumuz olan müzik 

alanında yapılan çalışmaların niteliği hakkında; görsel ve işitsel mataryallerle desteklenmiş, genel çerçeveli bir 

çalışma ortaya konulacaktır. Bu çalışmamızın; mevcut oluşumların eksikliklerini ortaya koyup, yapılacak yeni 

çalışmalara model oluşturmasını umut ediyoruz. 

Anahtar Sözcükler: Diyarbakır, müzik, sosyal sorumluluk, bağlam. 

 

The Importance of Music in The Context of Social Responsibilities in Diyarbakır  

An individual who have been realized oneself, as an intellectual, has an important mission that he ought to be an 

example to follow for the people around him,  he ought to lead the way for them. A person with such an 

intelligence is not an end in himself, rather he voluntarily and sincerely commits himself to others, to the 

common interest. And because of this, in accordance with the inductive approach which is the starting point of 

sociology, he gradually and successively influences and changes the people. And it goes on in this 

way.Diyarbakır sociologically has a series tough conditions for the people because of the perennial cold/hot 

conflicts in the region. And that is why it needs social responsibilities more than ever. Accordingly, some fruitful 

projects directed by Ministry of Family and Social Policies have been emerged in the city in recent years. 

Besides, we happily see that there are some social projects like these which directed by some local executives in 

the city, and they positively increase in terms of quality as well as quantity.For instance, revenues from selling 

books and CDs and concerts performed by a band which is formed by thirty children with the support of a 
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private publisher have been given care-seeking childen. Thanks to this project, along with the financial gain, 

children have also learnt seven different tongue colors through the music and have heard of one of our valued 

bard Âşık Zülfü Yoldaş. We wish people and organizations in private sector will be more and more interested in 

social responsibilities in the city from now on.Our aim in this study is to emphasize importance of projects on 

music and social responsibilities directed by local executives, governmental and non-governmental organizations 

in Diyarbakır, and contribute anything useful to them as far as possible.Furthermore, in this study, we want to 

demonstrate the quality of studies on music, which is our subject matter here, in a wide-framed context enriched 

with visual and audial materials. We hope our study will be a heartening example to some new studies like these 

in the near future. 

Key Words: Diyarbakır, music, social responsibilities, context. 
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Mûsikîde Bir Hizmetkâr Liderlik Örneği Olarak Hüseyin Erbay  

Suzan URGAN & Mustafa Kemal DEMİRCİ & Bünyamin ÖZGÜLEŞ & Nuray MERCAN 

Dumlupınar Üniversitesi &  Dumlupınar Üniversitesi &  Haliç Üniversitesi&  Dumlupınar Üniversitesi 

Teknolojive bilginin hızla değişmesi toplumlarda bir takım değişimleri zorunlu hale getirmektedir. Bu değişimler 

olumlu olduğu kadar kişileri değişime zorlayan olumsuz durumlara da sebep olmaktadır. Bu değişimlerde sanat 

ve müzik insanları değişimlerin ezici etkisinden koruyan bir sığınak olmaktadır. Bu bağlamda topluma sanat ve 

müzik anlamında hizmet eden insanlar farkında olmadan hizmetkâr lider vasıflarıyla çok büyük bir misyon 

üstlenmiş olmaktadırlar. İlk kez 1970 yılında Robert K.Greenleaf tarafından ortaya atılan hizmetkâr liderliğin 

bugünkü şekliyle tanımının yapılmamasına rağmen çağlar boyunca toplumlar arasında çeşitli örnekleri 

görülmektedir. Hizmetkâr liderler, İnsanlara yol gösteren, onlarla beraber hareket eden, yapmış oldukları 

çalışmalarla insanlara hizmet etmeyi yaşam tarzı şekline dönüştürmüş kişilerdir.Sanat kültürleri birleştiren 

önemli bir öğedir. Türk Sanat Mûsikîsi de bu anlamda kültürel açıdan Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir. 

Özellikle toplumun sanatsal dokusunu oluşturmaya katkıda bulunan insanlar hizmetkâr liderlik vasıflarıyla 

sanatın yaşatılmasında ve yayılmasında öncü rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda Türk Sanat Musîkisi’ni 

bulunmuş olduğu şartlarda yaşatan, topluma yayan, bestekârlığı, koro şefliği ve hocalığıyla, Türk Sanat Mûsikîsi 

alanında amatör ve profesyonel birçok sanatçının yetişmesinde katkıları bulunan Hüseyin Erbay Türk 

Müziği’nde gönüllü sosyal sorumluluk üstlenmiş bir örnek olarak önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmamızda 

amaç hizmetkâr liderlik ile ilgili bir kavramsal çerçeve içerisinde Hüseyin Erbay’ın Türk Sanat Mûsikîsine 

katkıları, kendisiyle yapılan röportaj ve ayrıca çeşitli platformlardaki söylemlerinden söylem analizi yapılarak 

hizmetkâr liderlik vasıflarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Hizmetkâr lider, Türk sanat mûsikîsi, Hüseyin Erbay. 

 

Servant Leader in Turkish Art Music: Hüseyin Erbay  

Rapid change in technology and information necessitates a set of changes. These changes lead to both positive 

and adverse conditions forcing people to change. In these changes, art and music are a shelter protecting people 

from overwhelming influence of changes. In this context, people serving to people in art and music assume a 

great mission with their servant leader qualifications unconsciously. Although servant leadership first put 

forward by Robert K. Greenleaf in 1970 was not defined with its today’s form, its various examples are seen 

among socities throughout the ages. Servant leaders are people guiding people, liaising with them, converting 

serving people to the lifestyle with the works they have done. Art is an important factor combining cultures. In 

this sense, Turkish Art Music has an importance point in terms of culture. People contributing to especially 

creating artistic texture of the society take a leading part in keeping the art alive and spreading it thanks to 

servant leadership qualifications. In this context, keeping Turkish Art Music alive within its present conditions, 

spreading it to the society, contributing to upbringing many amatuer and professional artists in the field of 

Turkish Art Music with his composition, choral conducting and teaching, Hüseyin Erbaş has an important point 

as an example assuming social responsibility voluntarily.The purpose  of our study is to attempt to reveal 

Huseyin Erbay's contributions to Turkish Art Music within a conceptual framework related to servant leadership  
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through the interview done with himself and also an discourse analysis from his discourses at various platforms 

with servant qualifications 

Key Words: Servant leader, Turkish art music, Hüseyin Erbay. 
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İstanbul-Galata Mevlevihanesi’nin Musiki Eğitimine Geçmişte ve Günümüzde Katkıları 

Süleyman ERGİŞİ 

Bakü Müzik Akademisi 

Bu çalışmamızda, Osmanlı’daki en önemli müzik eğitim kurumlarından olan Mevlevihanelerin, günümüzdeki 

musiki eğitimine katkısını ortaya koymaya çalışacağız. Mevlevihanelerin büyük çoğunluğunun yıkılmış ve 

kullanılamayacak durumda olması sebebiyle, ayakta kalan ve günümüzde de varlığını sürdüren İstanbul-Galata 

Mevlevihanesi ve musikişinasları bu araştırmamızda bize kaynaklık edeceklerdir.İstanbul-Galata 

Mevlevihanesi’nde görev alan musikişinaslardan Can GÜLBAL, Turgut Yiğit DALAR ve Utku YİĞİT ile 

yaptığımız bire bir görüşmelerde verdikleri bilgiler ışığında, Osmanlı’da Mevlevihaneler’in musikimize olan 

etkileri ile günümüzde varlığını sürdüren Galata Mevlevihanesi’nin etkilerini karşılaştırarak zaman içerisindeki 

değişimi ortaya koymaya çalıştık.Çalışmamızın sonucu bize Mevlevihanelerin, her ne kadar geçmişteki gibi 

musiki alanında bir eğitim kurumu olarak görünmese de, musiki eğitimine devam edildiğini, Türk Musikisi 

geleneğinin yaşatıldığını; bunun yanında ise gerek musiki icrasının, gerekse icrada kullanılan enstrümanların 

aslına bağlı kalınarak değişmediğini gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Mevlevihane, Galata, musiki, eğitim. 

 

The Musical Contribution of Istanbul Galata “The House of Whirling Dervishes” in the Pastand Today 

This study focuses on the musical contribution of Istanbul Galata The House of Whirling Dervishes in the past 

and today. Many dervish houses have been ruined by the time but Galata is being used as “museum”. In this 

research study Galata Dervish House and its musicians will be the source of study.In the light of the meeting 

with Galata Dervish Houses’ Musicians’  Can GÜLBAL, Turgut Yiğit DALAR and Utku YİĞİT, this study aims 

to compare the musical contribution of Dervishe Houses in the past and today.Eventhough, Dervish House 

doesn’t appear like a music school, however, they have worked as a conservatorium which carries the origins of 

Turkish Music Culture. 

Key Words: Dervish house, Galata, music, education. 
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Sanata Müdahale, Devlet ve Meşrulaştırma 

Şanser VURGUN & Güliz Müge AKPINAR & Zehra GÜLCAN & Mümin ESER 

Adnan Menderes Üniversitesi&Adnan Menderes Üniversitesi&Adnan Menderes Üniversitesi&Adnan Menderes 

Üniversitesi 

Varoluşundan bu yana insanoğlu beklentilerini, korkularını, acılarını, aşklarını, isteklerini, var olma 

mücadelelerini çeşitli sembollerle çevreye ifade etme kaygısı yaşamıştır. Kimi zaman duvarların 

renklendirilmesi, kimi zaman toprağın şekillendirilmesi, kimi zaman duyguların melodilere ya da zihinlerin 

Sözcüklere dökülmesiyle bu durum hayata geçirilmek istenmiştir. Farklı ekonomik ve siyasi düşüncelerin 

ışığında oluşan ve gelişen sistemler, zaman zaman insan zihinlerinde var olan izdüşümlerin sistem tarafından 

yadsınması durumunu meydana getirmiştir. Genelden farklı olarak kabul edilenin istenmemesi durumu kimi 

zaman yasalarla ya da siyaset kalkanıyla sansürlenerek meşru hale getirilmek istenmiştir. Bu çalışmada adı ve 

şekli her ne olursa olsun sanata ve edebiyata müdahalenin sınırları ve bu durumun devlet tarafından 

meşrulaştırılması tartışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sanat, müdahale, sanata müdahale, sansür, sansürün meşrulaştırılması. 

 

Art Intervention, State and Legitimation 

Since human beings from existance, the mankind has used some symbols to show their concern about their 

feelings like expectations, fears, sorrows, their love, their struggle. To do show their worry about their concern, 

the mankind uses different sign, for instance, sometimes they coloring the walls, they shaping the land, using 

melodies to Express their feeling or singing a song. İn the light of different economic and political systems of 

thought formed and developing, from time to time people have in their minds the projection made by the system 

of denial status occurs. If their wishes were different than mainstream, they were to be brought to become 

legitimate by law or politics. In this study, we discussed some different type of cencorship that is become 

legitimate by the state for the art and literature. 

Key Words: Art, intervention, intervention art, censorship, legalized of the censorship. 
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Azerbaycan Bestecilerinin Eserlerinde Şüşter Makamı ve Geleneksel Müzik Türleri  

ŞebnemMÜSANNIF ŞIHALIYEVA 

SultanQaboos Üniversitesi 

Muğam Azerbaycan'ın geleneksel profesyonel müziğidir.Muğam eski tarihe sahip müzik türüdür ve sözlü 

yöntemle yaşıyor.Muğamın sözlü bir musiki türü olarak da uygulanması ve varlığı  ustad-şayird (usta-çırak) 

yöntemi ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Azerbaycan musikolojisinde muğam "sözlü profesyonel müzik" ya da 

"geleneksel profesyonel müzik" terimi ile adlandırlır ve değerlendirilir.Azerbaycan geleneksel müziğinde 

muğamın sayısı çoktur.Muğamlardan biri olarak Şüşter muğamının uygulanması hem enstrümantal, hem de 

destgah biçiminde olabilir. Şuşter makamına gelince ise, bu, Şuşter muğamının kendine özel doğal bir 

dizisidir.Yirminci yüzyılda dahi besteci ve musikoloq Üzeyir Hacıbeyli "Azerbaycan halk müziğinin esasları" 

kitabında muğamların ve halk musiğinin yedi temel makam üzerində ifa ettiğini ve kurulduğunu kuramsal olarak 

teorik şekilde isbatlamışdır.Şüşter yedi esas makamdan biridir.Şüşter makamı Şüşter muğamının ses-modal 

srtukturunu, dizisini oluşturuyor. Üzeyir Hacıbeylinin makam teorisinde Şüşter  her biri ½ - 1- ½   yapıda 

olmakla, iki dörtlüden organize edilmektedir. Şüşter makamı üzerinde çalınan ve söylenen geleneksel müzik 

türleri - halk şarkıları, halk dansları, tesnifler, renkler, zerbi-muğamlar Azerbaycan bestecileri tarafından 

profesyonel müzik türlerinde uygulanmıştır. Azerbaycan’ın klasik ve modern bestecileri geleneksel müziğini 

toplamış, notaya salmış, hem de onların zengin melodi, ritim, tonla, makam, biçim özelliklerinden kendi 

eserlerinde kullanmışlar. Ü.Hacıbeyli, K.Karayev, F.Amirov, Niyazi, S.Rüstemov ve diğer ünlü besteçilerin bazı 

eserleri Şüşter üzerinde müziğe örnek olabilir.Örneğin Ü.Hacıbeyli "Uzundere" halk dansından operetinde 

kullanmıştır, F.Amirov Şüşter muğamı’nın “Ovşarı” (“Kürdovşarı”) zerbi-muğamı üzerinde ayni adlı senfonik 

muğam bestelemiştir. Bu çalışmada Şüşter makamı və bu makamın üzerində oluşan geleneksel müzik türleri 

besteçilerin eserlerində  araştırılır.     

Anahtar Sözcükler: Şuşter muğamı, Şuşter makamı, geleneksel müzik türleri, besteçilerin eserleri. 

 

Makam Shushter and Traditional Music Genres in Azerbaijan Composers Works 

Mugham is a traditional professional music of Azerbaijan. Mugham as musical genre has an old history. This 

main traditional genre lives and develops with oral method. Mugham forms the baze of Azerbaijan folk music. 

Shushter is one of the main mughams of Azerbaijan traditional music art.  Makam Shushter is the sound-modus 

structure of the mugham Shushter. There are seven main makam in traditional professional music of Azerbaijan: 

Rast, Shur, Segah, Shushter, Chahargah, Bayatı Shiraz, Humayun. Uzeyir Hajibeyli wrote theoretical 

information about this makam in his scientific monograph"Basis of Azerbaijan folk music". A lot of folk songs, 

folk dances, tesnifs, rengs, zarbi-mughams are performed on the melodies and intonations basis of makam 

Shushter. These traditional musical examples and makam Shushter are used by Azerbaijan composers - 

U.Hajibeyli, K.Karayev, F.Amirov, Niyazi, S.Rustamov, etc.  For example, U.Hajibeyli has used melodies of 

folk dance "Uzundere" in  his operette;  F.Amirov composed "Kurd Ovshari"  symphonic mugham in "Ovshari" 

zarbi-mugham base of  Shushter. 

Key Words:Mugham Shushter, makam Shushter, traditional music genres, composers works. 
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Özengen Piyano Eğitimcilerinin Öğretim Uygulamaları 

Tarkan YAZICI & Şefika İZGİ TOPALAK 

Dicle Üniversitesi & KTÜ 

Bu araştırmanın amacı özengen piyano eğitimcilerinin, özengen piyano öğretimine ilişkin görüş-düşüncelerine 

ulaşmak ve öğretim uygulamalarında yaşadıkları problemleri nedenleriyle birlikte tespit etmektir. Nitel araştırma 

tekniğinin ve veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı araştırma, 2015 

yılında Diyarbakır’da özengen piyano eğitimi vermekte olan 13 piyano eğitimcisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal çevre edinmek için piyano eğitimi aldıkları; özengen piyano 

eğitimcilerinin mesleki çalgılarının piyano olmadığı, öğretim uygulamalarını öğrencilerin isteklerine göre 

gerçekleştirdikleri, sistematik biçimde piyano metot/metotlarını kullanmadıkları, belirli bir öğretim programı 

uygulamadıkları, öğrenciler ile etkinlik gerçekleştirmedikleri ve öğrenci kaynaklı teknik-müzikal problemlerle 

karşılaştıkları tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Özengen, piyano, öğretim. 

 

Teaching Applications of Private Piano Educators 

The aim of this research is to reach views and thoughts of private piano educators about private piano education 

and determine the problems with reasons which these educators confront in teaching applications. The research, 

where qualitative research has been used and also semi-structured interview form has been used as data 

collection method, includes 13 piano educators who are giving private piano education in 2015. Research 

concludes that the students are having piano education in order to reach a social environment; that professional 

instrument of volunteer piano educators is not a piano, they carry out their teaching applications at student's 

pleasure, they don't use a systematic piano method/methods, they don't stick to a certain education programme, 

they don't make activities with students and also they have student-based technical and musical problems.  

Key Words: Private, piano, education. 
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Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kürt Müziğinde Kadının Evlilik Problemleri 

Tekin ÇİFÇİ 

MEB 

Ortadoğu coğrafyasında yaşayan birçok kadın gibi Kürt kadınlarının da, toplumsal cinsiyet bağlamında, evlilik 

problemleri yaygın bir biçimde görülmektedir. Bu problemler evlilik öncesinde başlamakta ve evlilikten sonraki 

dönemlerde de devam etmektedir. Kürt kadınların yaşadıkları problemler ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade 

etmede müziğin önemli bir işlevi vardır. Bu şarkıların tamamının kadınlar tarafından üretildiğini ispatlamak 

oldukça güç olsa da birçoğunun kadınların ağzıyla söylendiği apaçıktır. Bu anlamda dengbêj şarkıları, kadınların 

toplumsal cinsiyet sorunlarını toplumsal arenaya taşımada önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, 

kadınların yaşadıkları erken yaşta evlilik, istek dışı evlilik, boşanma/boşanamama, kuma vb. farklı sorunların 

halk ozanı da diyebileceğimiz dengbêjlerin şarkılarındaki yansıma biçimine bir ölçüde ışık tutmaktır. Dengbêj 

sözcüğü hem kadın hem de erkek icracılar için kullanılmıştır. Bu çalışmada farklı bölgelerde yaşayan ve 

Kürtçe’nin Kurmanci lehçesiyle şarkı söyleyen dengbêjlerin farklı şarkılarından yararlanılmıştır. Hiçbir 

tercümenin “aslı gibi” olamayacağından hareketle, şarkıların birebir Türkçeleştirilmesine girişilmemiştir. Bu 

şarkıların kayıtları çoğunlukla amatör bir biçimde, aile veya dost meclislerinde yapıldığı için eserlerin söz 

yazarları, bestekârları veya kayıt tarihlerini belirlemek oldukça güçtür. Bu nedenle adı geçen şahıslar “icracı” 

olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Sözcükler: Kürt müziği, kadın, evlilik problemleri, Dengbêj şarkıları. 

 

Marriage Problems of Women in Kurdish Music within the Context of Social Gender 

Kurdish women, as the many other women living in Middle East geography, have marriage problems within the 

context of social gender. These problems are starting before the marriage and continue after the marriage. Music 

has an important role on letting Kurdish women to express their opinions and feeling about the problems they 

have. While it’s very hard to prove that all these songs were produced by the women, it’s certain that they were 

sung by them. In this sense, dengbej songs played an important role on carrying social gender problems of 

women into the social arena. This study aims to flash on how problems such as early marriage, unwilled 

marriage, divorcement / not able to get divorcement, spouse etc. were reflected through dengbej songs. The word 

dengbej is used for both men and women performers. In this study, different songs from the dengbejs living in 

different regions and singing in Kirmanci dialect of Kurdish were investigated. With reference to no translation 

would be same as “original”, attempt to word-to-word translate the songs into Turkish was avoided. Due to all 

these records are taken during family and friends council unprofessionally, it’s very hard to identify their 

lyricists, composers and recording dates. Thus, mentioned people can be called as “performers” 

Key Words: Kurdish music, woman, marriage problems, Dengbej songs. 
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Okul Öncesi Dönemde Çalgı Eğitiminde Kullanılan Sistematik Yöntemlerde Öğretmen Faktörü 

Tuna TAŞDEMİR & Erhan MERT 

Kafkas Üniversitesi &Kafkas Üniversitesi  

Müzik eğitiminin uygulamalı bir boyutu olan çalgı eğitiminde öğrencilerin çalgı çalma becerilerini geliştirme 

durumunun, çalgı eğitimine başlama yaşı ve öğrencilerin çalgı eğitimiyle geçirdikleri zamanla doğrudan ilişkisi 

bulunmaktadır. Çalgı çalmaya başlama yaşının en uygun kabul edilen zamanının okul öncesi dönemi içerisinde 

olması, bu dönemde verilecek müzik eğitimi ve çalgı eğitiminin farklı pedagojik yaklaşımları gerektirdiğini de 

ortaya çıkarmaktadır. Verilecek çalgı eğitiminin bu yaklaşımlar doğrultusunda oluşturulmuş, birçok ülkede 

uygulanmış ve sonuçları açısından başarılı yöntemleri bulunmakta ve bu yöntemler birbiri arasında da içerik ve 

uygulama yönünden farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, çalgı eğitiminde kullanılan yöntemlere bağlı 

olarak öğretmenlerin sahip olması gereken mesleki ve pedagojik birikimlerinin, kullanılacak yöntem içerisindeki 

öneminden bahsedilmiştir. Araştırmada çalgı eğitimi yöntemleri olarak Orff, Kodaly, Suzuki ve Dalcroze 

yöntemleri hakkında bilgiler verilmekte, bu yöntemlerin uygulanış biçimleri arasındaki farklar ve öğretmenin 

sahip olması gereken özellikler vurgulanmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, çalgı eğitimi, çalgı eğitimi yöntemleri, okul öncesi dönem, öğretmen 

faktörü. 

 

Teacher Factor in Systematic Procedures Used in Instrumental Training in Preschool Period 

In instrumental training, which is a practical dimension of music training, there is a direct relationship between 

improving the students’ performance skills, their age to start to instrument training and the time the students 

spend in instrument training. That the age of starting playing instrument has been best regarded as early 

education period; presents the fact that music and instrumental training to be given require different types of 

pedagogical approaches in this period. The instrumental training which will be given has been formed in 

accordance with these approaches, it has been practised in a number of countries and it has some successful 

methods with regards to its outcomes, and these methods differ from each other in terms of context and 

practising.  In this study, the occupational and pedagogical experiences which instructors must have depending 

on the methods employed in instrumental training, and their significance in the employed method have been 

mentioned.  In the study, information about Orff, Kodaly, Suzuki and Dalcroze methods as instrumental methods 

have been given, the characteristics which instructors must have and the differences found between in applying 

these methods have been emphasized. In this study, general screening model has been employed. 

Key Words: Music education, ınstrument training, ınstrument training methods, preschool, teacher factor. 
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Erzincan Yöresinde Davul-Zurna Eşliğinde Oynanan Halk Oyunları Müziklerinin Analizi 

Turan SAĞER & Levent ÜNLÜ 

Yıldız Teknik Üniversitesi & Erzincan Üniversitesi 

Toplumları oluşturan insanlar yaşadıkları çevrenin dokuları içerisinde duygu ve düşüncelerini ifade etmeye 

çalışmışlardır. Bu ifade tarzı kimi zaman şiir dörtlüklerinde, kimi zaman yürekleri acıtan ağıtlarda, kimi zaman 

bir kilim motifinde, kimi zaman ise müzik eşliğinde oynanan halk oyunlarında görülmektedir. Doğu Anadolu 

Bölgesinde yer alan Erzincan’ın da kendine has bir kültürel dokusu vardır. Ayrıca, farklı bölge ve illerden gelen 

bazı toplulukların Erzincan’a göç etmesinin de yöresel kültüre zenginlik kattığı görülmektedir. Bu kültürel 

zenginliklerin yansıması olarak, Erzincan’ın halk oyunları alanında da çeşitlilik ve farklılık ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, Erzincan yöresine ait davul-zurnayla oynanan kırk iki eser incelenmiş, incelenen eserlerde 

kullanılan ses dizileri, ses alanları ve eserlerin ritmik yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu incelemenin, 

Erzincan yöresinde “Davul-Zurna Eşliğinde” oynanan halk oyunlarından hangilerinin daha fazla sergilendiğinin 

tespit edilmesi ve ilgili eserlerin müzikal yönlerinin ortaya konulması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. 

Çalışma literatür tarama yöntemine dayanmaktadır. Bu tespitlere bağlı olarak, toplamda kırk iki eserin Ayak 

olarak: on sekizi Kerem Ayağı, on dördü Maya Ayağı, dokuzu Azeri Ayağı, biri Bozlak Dizisi. Kırk iki eserin 

ritmik yapısı incelendiğinde: 2/4 ritim grubundan: on iki; 4/4 ritim grubundan: iki; 3/8 ritim grubundan: bir; 5/8 

ritim grubundan: üç; 6/8 ritim grubundan: on üç; 9/8 ritim grubundan: on; 10/8 ritim grubundan: bir eserin 

oluşturduğu görülmektedir. Aynı zamanda ilgili eserlerin ezgisel yapılarının birbirinden farklılıklar gösterdiği 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kültür, folklor, halk oyunları. 

 

Analysis of the Folkloric Dance Music Performed in Erzincan Region with Shrill Pipe and Drums 

As a social entity, human beings have always been in a constant state of trying to express their opinions and 

emotions within the texture of their living environment. This intention to express can be found in many different 

forms from carpet ornaments to sorrowfull mournings and folk dances- in the course of time. As a city in the 

eastern anatolia, Erzincan also has its unique cultural structure.It can also bi seen that this structure was enriched 

by immigrant groups from nearby regions. This cultural abundance reflects itself in the variety and difference of 

folk dance styles. In this study, 42 folkloric songs used with folk dances were studied to identify their metric 

structures, tessittura and pitch groups as a melodic component. It is thought that this study might be of great 

value for setting forth of these materials musical aspects and for detecting the most commonly performed dances 

along with drums and shrill pipe. With this purpose in mind, literature review method was used by researchers. 

Depending upon the findings regarding to their scale materials, results show that there are eighteen pieces in 

Qerem Ayaq, fourteen pieces in Maya Ayaq, nine pieces in Azeri Ayaq and a single one in a traditional scale 

called bozlak. Their distribution regarding to their metric structures as follows:Twelve of them are in half time, 

two of them are in common time, one of them is in 3/8, three of them are in 5/8, thirteen of them are in 6/8 and 

one of them is in 10/8. Study also shows that pieces have differences in terms of their melodic structures. 

Key Words:Culture, folklore, folk dances. 
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Erzurum Yöresine Ait Sözsüz Eserlerin Ezgi Analizi 

Turan SAĞER & Murat Kamil İNANICI & İsmail Hakkı GERÇEK 

Yıldız Teknik Üniversitesi & Atatürk Üniversitesi & Atatürk Üniversitesi  

Türk Müziğinin iki önemli bileşeni olan Geleneksel Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Sanat Müziği, 

temelde Farabi ve Safiyüddin Urmevî tarafından oluşturulmuş eşit olmayan on yedili perde sistemine dayalı 

müzikal yapılardır. Ancak günümüzde GTHM bu perde sistemini kullanırken, GTSM Arel-Ezgi-Uzdilek 

tarafından önerilen yirmi dört perdeli sistemi kullanmaktadır. Üretildikleri alanlara ve üretenlerin yaşam 

biçimine bağlı olarak, bu iki müzik biçimi arasında kullanılan çalgılardan ele aldıkları konulara kadar farklılık 

olmasına rağmen, kullandıkları müzikal diziler her zaman aynı olmuştur. GTSM’inde kullanılan diziler 

“makam” olarak tanımlanırken GTHM’inde kullanılan dizilere “ayak” denilmektedir. Bu çalışmada TRT 

repertuarında yer alan Erzurum yöresine ait otuz dört sözsüz eserde kullanılan perdelerin kullanım ve süre sıklığı 

incelenerek, elde edilen bulgular doğrultusunda Geleneksel Türk Sanat Müziği nazariyatı esaslarına göre yapılan 

makam isimlendirmeleri arasında karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Bu inceleme yönteminin, Erzurum 

yöresine ait sözsüz eserlerin incelenmesine yönelik ilk kez kullanılıyor olması ve elde edilen sayısal verilere 

dayalı tespitlerin, halk müziğinin diğer biçimlerinin (ritimli sözlü eserler, ritimsiz sözsüz eserler) incelenmesinde 

de kullanılabilecek olması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışma, Erzurum yöresine ait otuz dört 

sözsüz eserde kullanılan perdelerin kullanım ve süre sıklıklarının çatkı perdelerinin hesaplanmasına 

dayanmaktadır. Çalışma sonucunda incelenen otuz dört eserden yirmi dokuzunun GTSM Nazariyatına bağlı 

yapılan makam isimlendirmeleriyle uygunluk içinde olduğu, beş eserin ise uygunluk içinde olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu tespitlere bağlı olarak, eserlerin makamsal isimlendirilmelerinde verilere dayalı olarak 

isimlendirme yapılabileceği sonucunu çıkarmak mümkündür.  

Anahtar Sözcükler: Müzik, halk müziği, halk oyunları müziği. 

 

The Melody Analysis of Instrumental Works by Erzurum Region 

Traditional Turkish Folk Music (TTFM) and Traditional Turkish Art Music (TTAM), which are two important 

components of Turkish Music, are musical structures based on unequal seventeen pitch system generated 

basically by Farabi and Safiyüddin Urmevî. But today, while TTFM is using this pitch system, TTAM uses 

twenty-four pitched system proposed by Arel-Ezgi-Uzdilek. Depending on the areas they were produced and the 

life styles of whom produced them, the musical sequences they used are always the same, although there are 

differences between these two music styles from the instruments used to the subjects handled. While the 

sequences used in TTAM are called “mode”, the sequences used in TTFM are called “ayak”. In this study, the 

use and time frequency of the pitches used in thirty four instrumental works by Erzurum region taking part in 

TRT repertoire were examined; and in line with the findings, it is aimed to make a comparison between the 

naming of mode carried out in regard to Traditional Turkish Art Music theoretical rules. This research method 

was firstly used for examining the instrumental works by Erzurum region; and the findings based on the numeric 

data obtained may be used for examining the other types of folk music (rhythmic oral work, arrhythmic wordless 

work). These facts are considered significant. The study is based on the usage of the pitches used in thirty four 

non-verbal works belonging to Erzurum Region and on the calculation of time frequency to the frame pitch. It 
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was found as a result of the study that twenty nine of thirty four works were in consistent with the naming of 

mode carried out based on TTAM theoretical rules; as to other five works, they were not in consistent. 

Depending on these findings, it is possible to conduct that the modal naming of works can be carried out based 

on the certain data.  

Key Words: Music, folk music, folk dance music. 
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Erzurum Yöresi Sözlü Oyun Havalarının Geleneksel Türk Sanat MüziğiKuramına Göre Ezgisel Analizi 

Turan SAĞER & Zafer AKINCIOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi & Kafkas Üniversitesi 

Türk kültürünün ve Türk müziğinin temel öğeleri olan Geleneksel Türk Halk Müziği (GTHM) ve Geleneksel 

Türk Sanat Müziği (GTSM) eserlerinin notaya alınması sürecinde halk müziği için on yedi aralıklı ses sistemi, 

sanat müziği için yirmi dört aralıklı ses sistemi kullanılmıştır. Bu farklılıktan dolayı GTHM eserleri dizi 

bakımından ve seyir farklılıkları bakımından “Ayak” kavramı içerisinde, GTSM eserleri ise “Makam” kavramı 

içerisinde değerlendirilmiştir. Makam ve Ayak kavramları birbirinden farklı düşünülmesine rağmen temelde 

birçok noktada paralellik göstermektedir. Bu yüzden GTHM eserlerinin dizileri çoğunlukla GTSM 

makamlarından birine karşılık gelmektedir. Çalışmamızda TRT repertuarında bulunan Erzurum yöresine ait 

sözlü oyun havaları taranmış ve dizileri nota kullanım sıklıkları ve nota süreleri bakımından incelenmiştir.  Bu 

çalışma sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda Erzurum yöresi sözlü oyun havalarının dizi yapıları 

Geleneksel Türk Sanat Müziği kuramı çerçevesinde makamsal olarak incelenmiş ve ayak kavramı ile 

karşılaştırılmıştır. Yapılan bu çalışmada kullanılan yöntemler ışığında TRT repertuarında bulunan eserlerin 

makam ve ayak kavramları bakımından karşılaştırmaları yapılabilir. Bu açıdan çalışmamızın faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Çalışma Erzurum yöresi sözlü oyun havalarının nota kullanım sıklıkları ve nota sürelerinin 

matematiksel olarak yüzdelerinin hesaplanması ve grafik olarak ifade edilmesi sonucu oluşan istatistiklere 

dayandırılarak makamsal analiz yapılması esasına dayanmaktadır. Sonuç olarak incelenen eserlerin ayak 

kavramının yanı sıra GTSM kuramı kapsamında değerlendirilip eserlerin makamsal olarak tasnif edilebileceği 

sonucuna ulaşılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Müzik, halk müziği, halk oyunları müziği. 

 

Analys of Verbal Dance Tunes of Erzurum Province according to 

Model of Traditional Turkish Art Music 

In the process of notating Traditional Turkish Folk Music (TTFM) and Traditional Turkish Art Music (TTAM) 

works which are main components of Turkish culture and Turkish Music, seventeen interval audio system for 

Turkish folk music and twentyfours interval audio system for Turkish classical music are used. Because of this 

difference TTFM works are evaluated in the concept of Turkish Ayaq in terms of sequences and seyir 

differences, and TTAM works are evaluated in the concept of “Maqam”. Although Maqam and Turkish Ayaq 

concepts are considered as different, they are basically parallel on several points. Therefore TTFM works’ 

sequences mostly correspond to one of TTAM maqams. In this study, verbal dance tunes of Erzurum Province in 

TRT repertory were surveyed and the sequences were examined in point of durations and frequencies of music 

notes.  In accordance with information from results of the study, sequence structures of verbal dance tunes of 

Erzurum Province were carried out in the context of Traditional Turkish Folk Music as a concept of maqam, and 

were compared to the concept of ‘ayaq’. In the lights of the methods used in this study, comparisons of works in 

TRT repertoire can be made in terms of the concepts of maqam and ayaq.  Therefore, this study is considered as 

useful. This study is based on maqamsal analys from statistics which are mathematically calculating percentages 

and obtaining graphics of notes’ frequencies and durations of verbal dance tunes of Erzurum Province. As a 
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result, examined works can be classified. As a result, in addition To classification according to ayaq concept, 

examined works can be classified according to the maqams by evaluation in the scope of TTAM theory. 

Key Words: Music, folk music, folk dance music. 
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Türk Müziği’nde Dörtlü Armoni Uygulamalarında Karşılaşılabilecek  

Sorunlar Üzerine Bir Çözüm Önerisi 

Turgay AKDAĞOĞLU & Tolga KARACA  

Ardahan Üniversitesi & Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Son bir asırdır sanat alanında birçok tartışmalara konu olan Geleneksel Türk Müziği, günümüzde hala ulusal 

manada gerçek kimliğini bulamamakta ve Batı müziğiyle uyumlarda hala problem yaşamaya devam etmektedir. 

Türk müziğinin kendine özgü zengin yapısı batı müziğiyle birleştirildiği zaman bizim seslerimizin bazılarının 

kaybolmasına ve batıyla icra esnasında makamların gerçek kimliğini yitirmesine yol açmaktadır.. Bu konuda bir 

çok değerli araştırmacılarımız bu konulara değinmiş araştırmalar yapmış lakin hala net bir sonuç elde 

edilememiştir. Hala icra edildiğinde Türk müziği kendi benliğini ortaya koyamamaktadır. Günümüzdeki Batı 

Müziği Konservatuvarlarında Türk Müziği eğitimi detaylı ve yeterli derecede verilmediğinden dolayı çok 

seslilikteki eksikliğin bir diğer sebebininde bu olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türk Müziği’nde kullanılan 

makamsal yapıdan dolayı, armoni uygulamalarında karşılaşılabilecek zorluklar tespit edildikten sonra, çözüm 

yolları araştırılmış, makamsal yapılardan çok seslendirme örnekleri verilmiş ve Türk Müziği’nde armoni 

uygulamalarına hangi sazların uyumlu olup olmadığı gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmamızda Geleneksel 

Türk Müziğinin ilk zamanlarından, Zekai Dede ve Dede Efendi’den 19- 20 yy’a kadar çoksesliliğe bakış açısının 

değişim sürecini ele aldık. Bestelenen bazı çok sesli Makamsal klasik eserlerin donanımındaki 1 koma, 4 koma, 

8 koma yani Geleneksel Türk Müziği adıyla koma, bakiye, büyük mücennep gibi sesleri içeren eserlerin çok 

sesliğe uyarlanışında oluşan sorunlara ve bunların çözümlerine değindik. Bu çalışmamızın konu ile ilgili 

araştırmalara katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. 

Anahtar Sözcükler: Oratoryo, dörtlü armoni, geleneksel Türk müziği. 

 

A Solution Offer of Problems That may be Encountered in The Practices of Quatro Harmony in Turkish 

Music 

Nowadays, Traditional Turkish Music, which has been subject to lots of discussions in the art field for the last 

century, has still not created its real identity in national sense. And it has still continued having problem on 

harmony with Western music. When original structure of Turkish music is combined with western music, it 

causes that some of our sounds disappear and modes lose their real identities during the performance with the 

West. On this topic, a lot of our precious researchers made investigation. However, still a clear result has not 

been attained. When Turkish music is performed, it does not still present its own identity. Nowadays, because 

education of Turkish music in Western Music Conservatory is not provided in a detailed and sufficient way, it is 

seen that another reason of deficiency in  polyphony is that. In this study, because of musical structure used in 

Turkish Music, difficulties that may be encountered in harmony practices were determined. Then, solutions were 

searched; more vocalization examples than musical structures were given; and which instruments are compatible 

with harmony practices in Turkish Music or not were aimed to be pointed. In our study, we dealt with period of 

change of viewpoint on polyphony from the beginning of Traditional Turkish Music, Zekai Dede and Dede 

Efendi, to the 19th and 20th centuries. In addition, we mentioned problems that exist during adaptation of works 

to polyphony and their solutions. These works include sounds such as coma, bakiye, and major  mücenneb ( 8 
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coma ) by name of Traditional Turkish Music; in other words, 1 coma, 4 comas and 8 comas in the equipment of 

some composed polyphony musical classic works. Our most vital wish is to make a significant contribution to 

related researches. 

Key Words: Oratoria, quatro harmony, traditional Turkish music. 
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İkili Okumalar: Atatürk Dönemi Türk Romanında Batı Müziğinin Yansımaları 

Uğur Morkaya 

Hacettepe Üniversitesi 

Bir sanat dalının, bir başka sanat dalından etkilenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Edebiyat, müzik, resim, mimari 

vb. birçok sanat dalı ele aldıkları malzeme açısından farklılıklar taşısa da, toplumdan, insandan bağımsız 

düşünülemez ve birbirlerinin yaratım gücüne başvururlar. Bütün bu sanat dallarının kullandıkları malzemeler ve 

göstergeler birbirinden farklı olsalar da, birbirleriyle etkileşim halindedirler. Edebiyat malzemesi kelimeye, söze 

dayanan bir sanat dalıyken, müzik, sese dayanan bir sanattır. Sesler aracılığıyla sunulması bakımından müzik, 

dolaylı ve soyut bir anlatım biçimidir. Müzik ve edebiyat arasındaki birliktelik; söz ve sesin ahenkli dansı, 

uyumun düeti, bazense sözün kenara çekilip sesi kenardan izlediği beraberliktir, diyebiliriz. Her ikisi de birer 

sanat dalı olmaları sebebiyle zarafet ve estetik öğeleri bünyelerinde barındırmaktadırlar. Kulağa hoş gelecek ve 

ruhu okşayacak formda hazırlanırlar. Bu sebepledir ki kimi zaman edebiyat müzikten, kimi zaman ise müzik 

edebiyattan esinlenerek birbirini doğurur.  Edebiyat ve müzik arasındaki ilişki sadece bu şekilde tanımlanamaz. 

Bu iki sanat dalı yaratım bakımından birbirini etkileyebileceği gibi, bugün metinlerarasılık/göstergelerarasılık 

bakımından da birbirlerini etkileyebilirler. Bu çalışmamızda, sınırlandırmış olduğumuz dönemi kalemlerinde en 

iyi şekilde yansıtan Halide Edip, Reşat Nuri, Peyami Safa, Yakup Kadri ve Hüseyin Rahmi’nin Atatürk Dönemi 

içerisinde yazmış oldukları eserler incelenmiştir. Romanlarda yapılan tarama sonucunda elde edilen verilerden 

hareketle, romanlar içerisinde Batı müziğine ait müzik metinlerinin nasıl kullanıldığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Yapılan tespitler sonucunda, opera, vals, fox-trot, kanto, tango vs. çeşitli müzik metinlerinin 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Romanın sokağa tutulan bir ayna olması münasebetiyle, devrinden ve şahsından 

ayrı tutamayacağımız bu eserlerde yer alan çeşitli Batı müziği metinleri devrin sosyal, ekonomik, siyasal ve 

kültürel değişimleri ve gelişimleri ışığında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme ışığında metin 

kavramından ve özellikle göstergelerarasılık kavramının yardımıyla bu müzik metinleri devir-şahıs-toplumsal 

değişim/ler aracılığıyla sonuçlara varılarak incelenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Türk romanı, müzik ve edebiyat, batı müziği. 

 

Binary Reading: Reflections of Western Music on Turkish Novels in The Period of Atatürk 

It is inevilable fact that any of art branch is affected by one another. Most art branches like literature, music, 

painting, arthitecture have defferences in terms of materials, however, they camot be regarded as society/human 

indepentent and they make we of each other’s creation power. Although all of the materials and sings used in 

there art branches are different from each other, they interact with each other.  

     While literature is an art branch based on words, musics based on sound. Music is an indirect and abstract 

expression way in terms of presenting by sounds. We can say that the unity between music and literature is a 

harmonious dance of words and sounds, the duet of harmony and sometimes, a cooparation which the words stay 

behind to sounds and wahtching its coming to fore. Both contain esthetics and elegance elements due to being an 

art branch. They are prepared in a form making people delight and pleasant greatly. For this reason, sometimes 

literature forms music, and sometimes music forms literature by be inspired by each other. The relationship 
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between literature and music cannot be explained only this way. These two art branches affect each others both 

in terms of creation and intertetuality/intersemiology in today’s world.  

     In this study, the works of Halide Edip, Reşat Nuri, Peyami Safa, Yakup Kadri and Hüseyin Rahmi who best 

reflect the period, we restrict as the period of Atatürk, is investigated. By using data obtained from searching on 

the novels how Western music texts are used in the novels are tried to be determined. In the light of 

determinations, it is stated that various music texts like opera, waltz, fox-trot, cantos, tango… etc. are used in the 

novels.  

     Since the novel is like a mirror reflects daily life, Western music texts found in these works which are 

inseparable from their periods and characteristics are evoluated in the light of social, economic, politic and 

cultural changes and developments of this period. In the lihgt of this evoluation, this music texts are searched by 

making conclusion about period-people-social changes with the help of the term of “text” and intersemiologity. 

Key Words: Turkish novel, music and literature, western music. 
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Türk Müzik Kültüründe Afro Unsurlar 

Utku DAĞKIRAN & Rasheedah MULLINGS DAĞKIRAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi & Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Afrika kültürü dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış geniş bir coğrafyaya ait bir kültürdür. Afrikalı insanlar 

gittikleri ya da götürüldükleri yerlerde, çoğunlukla kendi kültürleriyle bulundukları yörenin kültürlerini sinkretik 

bir şekilde harmanlayarak yeni oluşumlar üretmişlerdir. Bununla birlikte, kültürel yaşamlarını diğer kültürler 

içerisine tek taraflı bir entegre olma durumu ile de sürdürdükleri bilinmektedir. Bunun ülkemizde de çeşitli 

örnekleri vardır. Örneğin, Safiye Ayla Türk müziği yorumculuğunda belirli dönemlerde etkin olarak yer almış, 

cumhuriyet politikalarının büyük destekçilerinden ve gerek teorik alt yapısı gerekse yorumculuk üslubu 

açısından hala büyük saygıyla karşılanan önemli Türk müziği sanatçılarından birisidir. Bununla birlikte, Safiye 

Ayla aslında köken olarak “Afro” bir geçmişe sahip bir sanatçıdır. Babasının Mısırlı annesinin de Afrikalı ve 

siyahi bir saray çalışanı olduğu bilinmektedir. Ancak kendisi Türk kültürünü öylesine benimsemiştir ki Türk 

müziğinin en önemli fenomenlerinden birisi olmuştur.Bu çalışmanın amacı Afro kökenli Türkiyelilerin kendi 

kültürlerinden ziyade Türk kültürünü daha çok benimsemeleri ve Türk müziği alanında çok önemli başarılara 

imza atacak kadar bu kültürü özümsemelerinin altında yatan nedenlere eğilmektir. Bu çalışmanın 

tamamlanabilmesi için gerekli literatür taraması yapılarak Türk müziği alanında çalışmalar yapan Afro kökenli 

müzisyenlerle görüşmeler yapılacaktır. Yapılacak bu görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

tamamlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Afro-Türk, entegrasyon, Türk müziği. 

 

African Elements in Turkish Musical Culture 

African culture is a vast and diverse culture with far-reaching geographical presence. People of African descent 

syncretically created new cultures through combining their own with those of the peoples they encountered in 

the lands to which they immigrated or were taken. However, it is also known that in many instances they were 

assimilated into the new cultures, largely one-sidedly, forced to abandon their own. In Turkey there are several 

examples of this phenomenon, such as in the case of Safiye Ayla. Ayla was one of the pioneering Turkish music 

personas  actively engaged in creating a performance tradition in Turkish music and  was a great supporter of the 

new republics’ political views. To this day, she is widely respected in terms of both her theoretical backround 

and performance style. In terms of identity, she was a Turkish person of African descent, having a black mother 

who was a servant at the Ottoman Imperial Court and a father from Egypt. Nonethless, she adopted Turkish 

culture and music in such a way that she became one of the major Turkish musical phenomena of her time. The 

aim of this study is to understand the reasons behind why Turkish people of African descent, many of which now 

self-identify as Afro-Turk, so successful in adopted Turkish culture with little visible presence of their original 

cultures of origin. In order to complete this study, a literature review will be presented accompanied by semi-

structured interviews with musicians and social historians from the Afro-Turkish community.  

Key Words: Afro-Türk, intergration, Turkish music. 
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Osmanlı Toplumunda Eğlence Kültürü ve Müzik 

Volkan KARABOĞA 

Dicle Üniversitesi 

Osmanlı toplumsal hayatı, Orta Asya Türk gelenekleri ile İslam dininin beraberinde getirdiği kaidelerin bir 

sentezi olarak “kapalı toplum” özelliğine müsait bir yapı arz etmekteydi. Diğer bir deyişle Osmanlı Türk 

toplumu Avrupa kültüründe yetişen bireyin aksine eğlence kavramına biraz daha temkinli yaklaşmakta ve böyle 

davranmasında tabii olarak dinsel kaidelerin etkisi büyük rol oynamaktaydı. Bu cümleden olmak üzere toplumsal 

kapalılık olgusu, ancak çeşitli olayların vesile olduğu şenlikler ve eğlenceler sayesinde kırılabilmekteydi. 

Osmanlı’da eğlence kültürü, günlük yaşamın, bireylerin ruh ve bedenlerinde bıraktığı yorgunluğu ve ataleti 

geçici bir süreliğine de olsa bir kenara bırakmalarına ve psikolojik olarak rahatlamalarına vesile olmakta ve 

böylece toplumsal dinginlik yeniden tesis edilmekteydi. Zira belli bir ritüel içerisinde tertiplenen şenlikler 

sayesinde toplum, biriken enerjisini açığa çıkarmak için önemli bir fırsat yakalamaktaydı. Nitekim  Osmanlı 

toplumunun psiko-sosyal yapısını ciddi anlamda önemseyen Osmanlı yönetimi, dini bayramlar dışında sık sık 

çeşitli olayları gerekçe göstererek şenlikler tertip ederdi. Örneğin; önemli bir sefer dönüşü ya da büyük bir 

umutla beklenen şehzadenin dünyaya gelişi, şenliklerin düzenlenmesinde yeterli sebep olduğu gibi şehzadelerin 

sünnet düğünleri de ihtişamlı şenliklerin tertiplenmesinde büyük rol oynamaktaydı. Özellikle 18. yüzyılın 

ortalarına kadar en görkemli şenlikler, şehzadelerin sünnet düğünleri vesilesiyle düzenlenenler idi. Yine padişah 

kızlarının nikah merasimleri de şehzade düğünlerindeki ahengi aratmayacak tarzda toplumsal cümbüşe mazhar 

olmaktaydı. Osmanlı toplumunun büyük ilgisini toplayan bu şenliklerde geceleri havai fişek gösterileri yapılır, 

halkın şaşkın bakışları karşısında birbirinden hünerli cambazlar, hokkabazlar, deliler ve hayvan eğitmenleri, 

olağanüstü yeteneklerini sergilerlerdi. Yine Osmanlı şenliklerinin olmazsa olmazlarından biri olan köçekler ve 

çengiler de müzik eşliğinde danslarını icra ederlerdi. Meşkhanelerde özel tarzda müzik eğitimi alan bu köçekler, 

şenlik ortamını daha da ahenkli hale getirmekte ve birbirinden farklı niteliğe sahip müzik enstrümanlarının 

ortaya çıkardığı ses cümbüşü ile de şenlikler daha eğlenceli yapıya bürünmekte idi. 

Anahtar Sözcükler: Şenlik, Osmanlı, musiki, eğlence. 

 

In The Ottoman Society Entertainment Culture and Music 

Ottoman social life was to supply a suitable structure of "closed society" as a synthesis of Central Asian Turkish 

tradition with the rules that were brought by Islam. In other words, unlike the individual grown in European 

culture, Ottoman Turkish society was approaching entertainment concept more cautious and of course the 

influence of religious rules played a major role this act. Social closure cases could only be broken through a 

variety of festivals and entertainments that were the results of some events. Entertainment culture in the Ottoman 

Empire caused to albeit and to set aside temporarily the fatigue of body and soul left in the individual's daily life 

and the inertia,  to relax psychologically and therefore  social serenity was reestablished. Thanks to a certain 

ritual occasion of festivities community achieved a substantial opportunity to unleash the accumulated energy. 

Indeed, the Ottoman Governance that cared about psycho-social structure of the Ottoman society seriously, 

frequently arranged festivals citing various events outside of religious festivals. For example; return time of a 

conquest or the birth of a prince who were expected in hope were sufficient reasons for festivals. The same way, 
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circumcision feast of the princes also played a major role in the regulation of the festivals. Especially, the most 

spectacular festivals until the mid-18th century, was those which were organized on the occasion of the wedding 

of the prince circumcision. Still the sultan daughters’ wedding ceremonies also was honored to be social 

entertainment as in style wedding ceremonies of the princes. In these festivals, collecting the attention of the 

Ottoman society, at night fireworks were done and in the face of public consternation, talented acrobats, 

jugglers, animal trainers and clowns were exhibiting extraordinary abilities. Again koçek and çengi (dancer boys 

and girls)which were one essential part of the Ottoman festivals would perform their dance with music. These 

dancer boys who took special kind of music education in “Meşkhane”, (music school) were making the festivals 

mood more harmonious and with sound riot, revealed by different musical instruments which have different 

characteristics, festivities were being more fun. 

Key Words: Festival, Ottoman, music, entertainment. 
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İnsanın Vatansever Ruhta Büyümesinde Tarihi Eserlerin Rolü 

Vüqar HÜMBETOV 

Bakü Müzik Akademisi 

Her bir kişinin oluşumunda milli-kültürel, tarihi değerlerin büyük önemi vardır. Bu değerlere Azerbaycan 

folklor, aşık, muğam müzik türlerini içere bilir. Azerbaycan halk müziği örneklerinin bir kısmının, hatta 

bilmeceler muğamlarımızın komşu Ermeniler tarafından özününküləşdirilərək dünya seviyesine çıkarılmaları 

olguları da ulusal-kültürel, tarihsel değerlerimizi korumak gibi kalitenin önemini kanıtlıyor. Bunun için adı 

geçen değerlerin öğrenilmesi önemlidir. Bağımsızlık elde etmiş ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik-

kültürel gelişme, dönemin ihtiyaçlarına cevap vere bilen, eğitimli, bilgili, kültürlü, örnek vatandaşın 

yetiştirilmesi sorununu oluşturur.İdeal, örnek vatanseverlik niteliklerinin müzik yoluyla eğitimi süreci aşağıda 

belirtilen üç yönde kompleks şekilde yapılmalıdır: 

a) Ahlaki keyfiyyetlerin müzik yoluyla yetiştirilmesi; 

b) Syasi keyfiyyetlerin müzik yoluyla yetiştirilmesi; 

c) Hukuki keyfiyyetlerin müzik yoluyla yetiştirilmesi; 

Yapılan araştırmalar vatanseverlik eğitimi ilkelerini şu şekilde belirlemiştir: a) maksadyönümlülük; b) kolektif 

kapsamında terbiye; c) eğitimvericilik; ç) tutarlılık ve sistemlilik; d) yaş, bireysel ve cinsel özelliklerin dikkate 

alınması; e) teorik ve deneysel aktivitenin vahdeti; k) Öğrenci kimliğine saygı ve telebkarlık.Ahlaki, siyasi ve 

hukuki beslenmesi çeşitli bileşenlerine karmaşık, etkin, tutarlı ve düzenli etki etmekle, genelde yüksek niteliklere 

sahip örnek vatandaş terbiye etmek mümkündür.Müzik aracılığıyla vatanseverlik eğitimi sürecinde anlama, 

düşünme, sonuç çıkartma, sunulan müzik malzemelerine yaratıcılıkla yaklaşım, müzik eserleri hakkında serbest, 

objektif ve eleştirel fikir söylemek gibi beceriler oluşur.Müzik aracılığıyla vatanseverlik eğitimi sürecinde, genel 

kültür oluşur. Bunun için geleneksel eğitim yöntemleri ile beraber, aktif öğrenme uygulamaları kullanarak, 

vatanseverlik eğitimi süreci artırılır.Müzik aracılığıyla vatanseverlik eğitimi sürecinde şarkıların metni ile 

çalışma, bestecilerin yaşam ve yaradıcılıqları hakkındaki bilgilerin, müzik örneklerinin dinlenilmesinin teşkili bu 

süreci aktiv edir.Aynı zamanda müzik kültürü de gelişir, onun bakış açısı, dünyaya bakışı genişliyor. Bu sürecin 

gelişiminde müzikli sahne eserlerinin de büyük rolü var. Azerbaycan'ın müzik irsinde tarihi-qəhrəmani ve 

vatanseverlik tematikası ile ilgili eserlerin oluşmasını belli tarihsel dönemler ve olaylarla ilgili olduğunu 

görüyoruz.Yirminci yüzyılın sonunda Azerbaycan'da başlayan Karabağ savaşı, ulusal özgürlük hareketi ve 

Azerbaycan bağımsızlık elde etmesiyle kahramanlık ve vatanseverlik konusu, neredeyse, müziğin tüm türler 

kendi tecessumunu buluyor. Bu açıdan Vasif Adıgözelovun "Natevan" ve Firengiz Elizadenin "Qarabağname" 

operalarını, onlarla senfoni eserleri, şarkı, romans ve b. örnek gösterilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, eğitim, vatanseverlik, kültür, araştırma. 

 

History Works Significance in Man’s Patriotic Growing up Spirit 

National cultural history values bear great significance for each personality formation. Folklore, ashig, mugam 

musical genres in Azerbaijan can be assorted to these values. Azerbaijanian  folk musical examples the facts of 

appropriating one part  more over even our obsolescent mugams  by neighboring Armenian  side, their 
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appearance on the world level, proves  the importance  to preserve our  national cultural , history  values. That is 

why   it is important to study the named values. Announced  gained  republican  independence,  happened last 

years ,  creates the problem of bringing  up, able to correspond economy cultural development time demands 

educated , scientific ,cultural,  exemplary citizen maturing. Ideal exemplary patriot qualities, through musical 

modes bringing up process. Are shown below and should be done in three directions completely: 

a) Bringing up moral   qualities through musical links. 

 b) Bringing up political qualities trough musical links. 

c) Bringing up law qualities trough musical links.Made researches   over patriotic bringing up principals were 

dispatched by such way. 

a) Expediency fitting tasks.  

b) Bringing up inside the collective team  

c) Educational establishment  

d) Priority order sequence and systematization.  

e) The age, taking into consideration individual female and male distinction. 

f) Theory and practice unity. 

j) Schoolchild personality polite respect and demands   

By influencing various composite parts  of moral, political, law bringing up completely , actively  methodically 

and  regularly,  is possible wholly  in tote  to bring up inherent  to these  high qualities  exemplary   citizen.In  

patriotic bringing up  process   trough musical  links   qualities and abilities like comprehension, thinking, 

coming to conclusions , creative approach  to  represented musical material,  free, independent  , objective  and 

critical ideas telling  are formed.Common culture is formed through musical links in patriotic upbringing 

process. For this   altogether with traditional   methodical instructions by exploring active methodical 

instructions the patriotic upbringing process is fastened.Through  musical links  in patriotic  upbringing  process, 

together  with songs content, making the opportunity  for composers life and creative way knowledge learning  

by listening  musical examples  activates this process  matter.At the same time musical culture is developed, its 

world background and world observer is widened. Written for stage musical creations are also significant in this 

process development.In Azerbaijanian musical legacy we can observe works creation   closed to historical heroic 

and patriotism items subjects connected with definite   historical times and events.At the end of  XX  the century 

burned in Azerbaijan Garabah war , altogether with  National freedom movement  and gained  independence  in  

Azerbaijan one can say that heroism and patriotism  themes find their embodiment in all musical genres.From 

this viewpoint   “Natavan “by Vasif Adigezalov,”Garabagname” by Firangiz Alizade operas, numerous 

examples among dozens of symphonies, songs, romances and other works can be represented.     

Key Words: Music, education, patriotism, culture, research. 
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Kars Müzik Kültüründe Kullanılan Çalgılar 

Yakup AÇAR & Caner BEKTAŞ 

Kafkas Üniversitesi & Kafkas Üniversitesi 

Müzik ve folklorun harmanlandığı bir olgu olan müzik kültürü; müzik ile insanların yüzyıllardır süregelen sözlü 

edebiyatı, törenleri, düğünleri, oyunları, yaşayış biçimleri kısacası halkın bütün kültür ürünlerinin birleşimidir. 

Dolayısıyla her ulusun müzik kültüründe kendini ifade eden müzikleri, halk dansları ve çalgıları vardır. Tarihi 

süreç içerisinde, bulunduğu coğrafi konumu gereği Kafkasya bölgesiyle bağlantı noktasında olması ve 

günümüzde bünyesinde bulundurduğu çeşitli etnik toplulukların yaşaması sebebi ile Kars ili ve çevresi müzik 

kültürü açısından önemli bir bölgedir. Bu bölgede tarihsel süreç içerisinde yaşayan etnik toplumların sahip 

oldukları geleneksel müzikleri, icrasal açıdan da farklıdır.Bu bağlamda çalışmanın amacı; Kars müzik 

kültüründe kullanılan çalgıların teknik yapılarını ve icrasal özelliklerini ortaya koymaktır. Kars yöresinde kopuz, 

tar, kemane, tambura, mey, balaban, davul, nağara, goşa nağara, zurna, tulum, garmon, akerdeon ve kavalın 

kullanıldığı görülmektedir. Âşıklık geleneğinin etkin rol oynadığı bu bölgede bağlama ve ailesinin de yaygın 

şekilde kullanıldığı bilinmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, kültür, Kars, çalgı. 

 

Musical Instruments Used in Kars Music Culture 

Music culture, a phenomenon which has been blended by music and folklore; is an oral literature of music and 

people, their ceremonies, wedding ceremonies, dances, lifestyles, briefly is a mixture of community’s cultural 

products. Therefore, every nation has its own music, folk dance and musical instruments through which they 

express themselves. In historical process, as being located in the connection point of Caucasia Region and as 

different ethnical communities’ living in its borders; Kars province and its surroundings is an important region in 

terms of music culture. The traditional music of ethnical communities living in this region in a historical process 

is different in terms of performing. In this context, this study aims to present the technical structures and 

performing features of the instruments used in music culture of Kars. It is seen that kopuz, tar, kemane, tambura, 

mey, balaban, davul, nağara, goşa nağara, zurna, tulum, garmon, akerdeon and kaval have been used in Kars 

region. It is known that in this region, where minstrel tradition plays an important role, baglama and its 

derivatives have been used widely. 

Key Words: Music, culture, Kars, musical instrument. 
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Ortaçağda Türk Kadını ve Avrupa Kadını 

Yalçın ABDULLA 

Gaziantep Üniversitesi 

Türk kadını kimdir? Avrupa kadını kimdir? Kadın anlamı bütün yüzyıllarda çok büyük olub. Kadın dünyanın 

yaranışından başlayarak toplumda büyük onem taşıyor. Eski çağlarda erkek avcı kadın ise toplayıcıdır. Daha 

sonralar dönemler deyişirken kadının da toplumda statusu deyişdi. Avrupada 11. yüzyılda kilisede reformlar 

yapıldı. Engizion mahkemelerde on binlerce kadın yakıldı. Daha sonra kadının tüm hakları elinden alınır. Daha 

sonra İspaniyada Kastilyalı İsabelle ölkeni birleştirmeye çalıştı ve manastırlar, hastaneler, okullar açtı. Ortaçağda 

kadınlar eşitsizliğe karşı çıktılar. Kadınlar Amerikaya göç etdiler. Amerikada kadınlar daha özgür idiler. Eski 

zamanlarda ailenin temelini kadın teşkil ediyordu. Kadın türklerde bereket kaynağıdır, şeref abidesidir. 

Ortaçağda ‘hatun’ sözünün anlamı kadındır. Türk toplumlarında kadınsız bir iş görülmezdi. Kadının yüceliğini 

ifade etmek için Altay Dağlarının en yüksek tepesine “Kadınbaşı” ismi verilmişdi.Eski Türk kadını, Roma 

kadınından daha fazla haklara sahipti. Roma hukukunda kadın kendi malında hükmedemezdi, vasiyet 

yapamazdı. Roma hukuku kadını ergin kabul etmiyordu.21. yüzyılda Türk kadınlarının sorunları bizi 

ilgilendirdiyi kadar, onların ortaçagda hayat tarzi, hukuku, sorunları da ilgincdir. Farklı dönemlerin 

karşılaştırılması yararlıdır. Aynı konu üzerinde farklı kadınlık deneyimlerini karşılaşdırmak önemlidir. Tarih 

insanın var oluşu kadar eskiyse, kadının toplumdakı rolünün tarihini de bu kadar eskiye götürmek gerekir.  

Anahtar Sözcükler: Kadın, ortaçağ, Avrupa. 

Turkish and European Woman in Medieval Time 

Who is Turkish woman? Who is European woman? The notion of woman on the whole centuries was very wide. 

Starting from the birth of the humanity, the woman commonly carries an important meaning. In an ancient time - 

the man is a hunter, but a woman is the collector. Further, while time changed, woman status in a whole- is 

changed as well. In Europe, changes happened eleven centuries in churches. In inquisition courts, thousand by 

thousand women were condemned to accusation.Further, the rights were totally deprived from woman. Later, in 

Spain, Castilian Isabella tried to unite the country and had opened monasteries, hospitals, schools. In the 

medieval times women began to fight for their rights.Woman migrated to America. In America woman became 

more independent.In ancient times, the foundation, the basement of the family was organized by the woman. The 

woman for Turkish peoples is the symbol of profusion and the monument of glory. In the medieval times, 

“Hatun “ notion means - the woman. No business was done without woman, in Turkish community.The highest 

top of Altay mountain was named “Kadinbashi” - to glorify the woman. An ancient Turkish woman had more 

rights than woman in Roman Empire. As for Roman legislation the woman couldn’t own the property or to pass 

the judgment to bequeath it.   Roman laws and legislation did not accept woman like quite matured ones.  Both  

as  21 st  century Turkish woman  problems, questions  arose  interest,  and  middle ages period Turkish  women  

life standards, rights,  problems  attracts the same  interest as well. Different period’s comparison is 

substantial.To oppose\to compare t.a.\same aspect results in relatively concerning distinct women qualities, is 

important. As the existence of human being in the history is considered significant, the role of the woman in 

society history should be considered essential, by the same grade.  

Key Words: Woman, medieval time, Europe. 
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Doğu Romanlarının Müzik Pedagojisi ve Performans Pratikleri; “Malatya Örneği” 

Zafer KILINÇER 

İnönü Üniversitesi 

Bu çalışmada, Roman etnisitelerinden olan,  Türkiye Doğu Roman kültürü içerisinde Malatya Romanlarında 

müziğin ve müzik öğretim süreçlerinin, performans pratiklerine ne şekilde yansıdığı, bu performansları 

gerçekleştirdikleri mekânların tespiti, performansların geçim kaynağı olarak kullanımı, performans sırasında 

kullandıkları jargon Sözcüklerin anlamları, kültürel yapı içerisinde müziğin aktarım sürecinin nasıl geliştiği, 

ayrıca cinsiyet faktörünün ne derecede etkili olduğu sorularının cevaplarına ulaşılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış, daha sonra nitel yöntemler kullanılıp, kültürel analiz çalışması 

ile bulgular elde edilmiş, yorumlanmıştır. Araştırma Dünya üzerinde yaşayan Roman etnisitesinin bir bölümünü 

oluşturan Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya’da yaşayan Romanların müziklerinin gelecek 

kuşaklara aktarılmasında hangi yolların izlenildiğinin tespiti açısından önemlidir. Ayrıca çalışmada 

performanslar içerisinde pedagojik eğitimin ne derecede kullanıldığının gözlemlenmesi ve bu eğitim sırasında 

cinsiyet faktörünün ortaya çıkarılması bakımından çalışma önem arz etmektedir. Çalışmada öncelikli olarak, 

Malatya’da yaşayan Romanların tarihleri, kültürleri, il üzerindeki demografik dağılımları üzerinde durulmuş ve 

yoğun olarak yaşamlarını sürdürdükleri ve geçimlerini profesyonel müzisyenlik ile sağladıkları mahalleler 

belirlenerek bu alanlarda katılımcı gözlemci olarak görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkiye’de 

yaşayan Doğu Romanlarının müzik pedagojisi ve müzik pratiklerinin genel yapısı tespit edilmiş, 

gerçekleştirdikleri pratiklerden Malatya yöresi müziklerinden etkilendikleri gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra 

sadece geldikleri bölgelerde bulunan Roman havaları ve müziklerini değil, Malatya yöresi müziklerini de icra 

ettikleri sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Romanlar, Malatya, kültür, pedagoji, müzik. 

 

Music Pedagogy and Performance Practices of the Eastern Romani; “Malatya Case” 

This study aims to give answers such questions as how music and music teaching process of Malatya Romani 

who are in Turkish Eastern Romani culture and one of the Romani ethnicity reflect upon performance practices, 

how the transfer of music process in cultural environment develops and to what extent the gender factor is 

effective.  Furthermore, the study is to detect the place of the performances, the use of the performances as a 

means of living and the meaning of the jargon words used during the performances. Firstly, a literature review 

was given and the findings were obtained by a cultural analysis method and then evaluated. The importance of 

the study comes from the determination of which ways are used by the Romani living in the city of Malatya in 

Eastern Anatolia Region in Turkey and consisting of a part of Romani ethnicity living all around the world in 

order to transfer their music into next generations. Besides, it is important to observe the use of pedagogical 

education during the performances and to uncover the gender factor. Some information was given on the history 

of the Romani living in Malatya, their cultures, demographic distribution in the city and the districts where they 

live intensely and earn their living. Participant observation method was used for this purpose. The result of the 

study identified the general structure of the Eastern Romani’s music pedagogy and practices and showed that 
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they were affected by the music of Malatya. Apart from this, it was concluded that they not only perform 

Romani’s music of their hometown but also perform the music of Malatya region. 

Key Words: Romani, Malatya, culture, pedagogy, music. 
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Yörük Çobanlığında Müzik 

Zehra YILMAZ 

Fatih Üniversitesi 

Yörükler yarım yüzyıl öncesine kadar göçer halde yaşayan ve temel geçim kaynağı hayvancılık olan bir 

topluluktur. Hayvancılığın bu kadar merkezde olduğu bir toplumda elbette çobanlık da son derece önemlidir. 

Yörük çobanları hekimlik, liderlik gibi vasıflarının yanında başat olarak müzisyen karakterleriyle dikkat 

çekmektedirler. Müzik bir Yörük’ün hayatına çobanlıkla eş zamanlı girer. Erkek Yörük çocukları küçük 

yaşlardan itibaren kaval, cura, ıklık, kemane, sipsi gibi çalgıları çalmayı öğrenir. Kız çocukları ise müziği bir 

çalgı yerine boğazlarına kullanarak icra ederler. Çobanlar müziği bazen sürülerini yönetmekte, bazen duygularını 

dile getirmekte, bazen ise konuşma diline alternatif bir iletişim aracı olarak kullanmışlardır. Nitekim çoban 

müziğinin bu gibi özellikleri folklor literatürüne “Karakoyun” ve benzeri efsanelerle mesel olmuştur.Konar-

göçer yaşadıkları dönemde sadece hayvancılıkla uğraşan Yörükler, yaşam biçimlerinin değişmesiyle farklı geçim 

kaynaklarına yönelmişlerdir. Dolayısıyla günümüz Yörük yaşamında hayvancılıkla birlikte ona bağlı olan son 

derece köklü bir kültür de tarihe karışmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yörük, çobanlık, müzik. 

 

The Music of Yoruk Shepherd 

Yoruks are a society who have lived nomadic until recently and who earn their livelihood from stockbreeding. 

Of course shepherding is very important for a community in which livestock is of such importance. As well as 

the different qualifications Yoruk shepherds must possess, such as those having to do with medicine and 

leadership, we can see them primarily as musicians. Music enters Yoruk life simultaneously with the shepherd. 

Male Yoruk children learn to play insturments such as the kaval, cura, ıklık, kemane, and sipsi at a very early 

age. On the other hand, the girls make music by using their throats as an instrument.Shepherds use music 

sometimes for managing their herds, sometimes to express their feelings, and sometimes as a comunicative 

device which serves as an alternative to speaking. Consequently, those kinds of shepherd music features have 

found their place in Yoruk folklore as tales, such as “Karakoyun.” The Yoruks who traditionally only engaged in 

animal husbandry have changed their ways of livelihood after they settled, whereby the Yoruk lifestyle 

completely changed. 

Key Words: Nomads, shepherd, music. 
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Türkiye Korolar Şenliği Konserlerinde Geleneksel Türk Müziği’nin Yeri 

Zeynep Kaya & Pınar Şahin  

Aksaray Üniversitesi & Aksaray Üniversitesi 

1989’da kurulmuş ve sloganı “İnsanlar şarkı söylemeli ama evrensel boyutta” olan Türkiye Polifonik Korolar 

Derneği’nin (TPKD) her yıl düzenlediği ve 2015 yılında 20.’sini gerçekleştireceği Türkiye Korolar Şenliği, 

Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı koro festivalidir. Şenliğin ilk düzenlendiği tarih olan 1996’da tespit edilen 

rakamlara göre 40 civarında olan koro sayısı, son 20 yılda 464’e yükselmiştir. Bu artışta ve ülkemizdeki 

çoksesliliğin yaygınlaştırılmasında Türkiye Korolar Şenliği’nin büyük katkısı vardır. Türkiye Korolar Şenliği bir 

yarışma değildir.Her kategoriden koronun belli kurallar çerçevesinde başvurabildiği, çeşitli dönemlerden Türk ve 

Dünya koro literatüründen eserler seslendirdiği ve sonuçta bütün katılımcıların belge aldığı bir 

festivaldir.Şenliğin amacı öncelikle Türkiye’deki çoksesli koro sayısını, ardından da koroların niteliklerini 

artırmaktır.Bu araştırma, Türkiye Korolar Şenliği’ne katılan koroların programlarında Geleneksel Türk (Halk-

Sanat) Müziği’ne ölçüde yer verdiğini saptamak amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın evren ve örneklemini 

Türkiye Korolar Şenliği’nde seslendirilmiş bütün eserler oluşturmaktadır.Araştırmadaki veriler belge tarama 

yöntemi kullanılarak Türkiye Korolar Şenliği’nde sahneye çıkan koroların konser programlarının incelenmesiyle 

elde edilmiştir.Bu analiz sonucunda koroların; türlerine göre hangi eserleri seslendirdikleri ve programlarında 

Geleneksel Türk Müziği eserlerine ne derece yer verdikleri saptanmıştır.Bulgular, yorumlar ve sonuçlara, 

araştırmanın ilerleyen kısımlarında yer verilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Geleneksel, Türk, müzik, koro, şenlik. 

Position of Traditional Turkish Music at Turkey Choral Festival Concerts 

The Choir Festival of Turkey, the 20th of which is going to be held in 2015 and annually organized by the 

Polyphonic Choir Association of Turkey (TPKD) (which was established in 1989 with the motto of “Let people 

sing yet in universal scale”), is Turkey’s largest and most comprehensive choir festival. According to the figures 

recorded in 1996, the number of choruses in Turkey was around 40 when the festival was held for the first time, 

and this number has risen to 464 in the last 20 years. Turkey Choral Festival has made great contributions to this 

particular increase and the popularization of polyphony in Turkey.  Turkey Choral Festival is not a contest; 

indeed, it is a festival where choruses from all sorts of categories may apply to, following certain rules and 

perform musical pieces from various eras of Turkish and International choir repertory and literature with 

subsequent issuance of certificates of participation. The primary objective of the festival is to initially increase 

the quantity and then the quality of polyphonic choruses in Turkey. The purpose of this research is to determine 

to what extent choruses participating at the Turkey Choral Festival include Traditional Turkish (Folk- Classical) 

Music within their performances. The research population and sample is comprised of all pieces performed at the 

Turkey Choral Festival. Research data was obtained via document scanning method by means of analysis of 

concert programs of choruses, which took to the stage at the Turkey Choral Festival. Therefore, the pieces the 

choruses performed were sorted based on genre and the degree to which they included Traditional Turkish Music 

within their performance programs, were determined. Relevant findings, comments and conclusions will be 

explained later. 

Key Words: Music, traditional, choral, festival. 
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20. Yüzyıl Azerbaycan’da Politik Yaklaşımların Müzik Kültürüne Etkisi 

Züleyha ABDULLA 

Bakü Müzik Akademisi 

20. yüzyıl Azerbaycan müzik kültürü için çok önemli bir dönemdir. Bu yüzyıl çerçevesinde Azerbaycan müziği 

ile klasik Avrupa müziği arasında köprüler yaratılmıştır. Azerbaycan’da klasik Avrupa müzik sistemi 20. 

yıllardan öğretilmeye başlanmıştır. Halk müziği ve muğam bu yüzyılda çeşitli etkilere maruz kalmıştır. 

Azerbaycan 1918 yılında Çarlık Rusyasından çıkarak kendi bagımsızlığını ilan etdi. Fakat onun bagımsızlığı iki 

yıl sürdü. 1920 yılında Kızıl Ordu Azerbaycanı işğal etdi. Sovyetler Birliği ülkesi Azerbaycanın sınırlarını kendi 

sınırlarına kattı. Sonrakı yıllarda Azerbaycan’da müzik okulları ve Devlet Konservatuarı açıldı. Konservatuarın 

ilk azerbaycanlı öğretmenleri profesyönel eğitim almamış, lakin halk müziği ve muğamı çok iyi bilen 

müzisyenler olmuştur. Onlarla eşit olarak konservatuarda Sovyetler Birliğinin bir kaç şehirlerinden davet edilmiş 

profesyönel eğitimli rus ve yahudi öğretmenler de çalışıyordu. Böylece, Azerbaycanlı öyrenciler klasik Avrupa 

müziğini öğreniyordu. Besteci öğrenciler bu müziğin çeşitli türlerinde eserler yaratıyordular. 40. yılların sonuna 

kadar profesyönel eğitim almış bestecilerimiz tarafından klasik Avrupa müzik türlerinde, yani opera ve bale, 

piyano, keman ve başka müzik aletleri için eserler artık yaratılmıştır. Fakat Sovyetler döneminin sonuna kadar 

(1991. yıl) bu eserlerin konu dairesinin devlet politikasına uyğun olması gerekiyordu. Sahne eserlerinde 

türkçülüyü, halk kahramanalarımızı terennüm etmek yasakdı. Profesyönel Azerbaycan müziğiyinin banisi Üzeyir 

Hacıbeyli “Koroğlu” destanı motivlerinin esasında “Koroğlu” operasını yazdı. 1937 yılında operanın prömiyeri 

oldu. Operanın esas rolü - halk kahramanı Koroğludur, lakin bu operanın sansüre maruz kalmamasının sebebi 

halk kahramanının zengin hanlara karşı çıkması ve onlar üzerinde zaferidir. Sovyetler döneminde burjuvazi 

sınfının olmaması ve her şeyin halka aid olması ideolojisi çok önemli idi. Genel olarak, müzik eserlerinde eşitlik, 

dostluk fikirleri, zenginliyin eleştirisi ve Sovyetler Birliyinin rehberlerinin terennümü ana hat olunca eserler uğur 

kazanarak besteciye devlet tarafından ödül ve teşekkürler kazandırıyordu. Bağımsızlık devrine kadar müzik 

eserlerinde dini konulara da yer verilmesi yasakdı. 1991 yılından başlayarak politik yaklaşımın müzik üzerindeki 

etkisi sona erdi.  

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, politik yaklaşım, müzik, besteci. 

 

Political Approach Influence to Musical Culture in The 20-th Century 

The 20- th century is very important period for Azerbaijanian musical culture. In the frames of this century, link 

bridges were established among Azerbaijanian and European classical music. Classical European musical system 

was started to study from beginning of the 20 th century. This century folk music and mugam were subject to 

various influences.In 1918, Azerbaijan, seceding from Czar’s Russia, announced its independence. But its 

independence durated two years.  In 1920 year Soviet army Conquered Azerbaijan.  The Soviet Union affiliated 

Azerbaijanian borders to its borders. Further years musical schools and the State Conservatory were opened in 

Azerbaijan.First azerbaijanian teachers who taught in Conservatory did not receive professional education, but 

were musicians, who knew folk music and mugam very good. Received professional education, Russian and 

Jewish teachers were invited from several Soviet Union cities to work jointly with them. Thus azerbaijanian 

pupils learned classic European music. Students - composers created works in this music various genres. Till the 
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40 –ties, from professional educated composer’s side, the works in classical European musical genres, i.e.  Like 

opera and ballet, works for pianoforte, violin and other musical instruments have already been written for that 

time. But till the end of the Soviet period  (till 1991)  this creations thematic circumference to the state policy  

was required.  Turkish like, people’s heroes praising in the works for stage was prohibited. Bourgeoisie class 

absence and peoples’ property for everything ideology was very considerable in the soviet times. In common,  if 

equality, friendship thoughts, criticism to the richness and soviet union liders praising were the main line,  the 

works by gaining success, brought awards and gratitudes from power. Religious items were not permitted in 

musical creations till the independence time. Starting from 1991 the political influence to the music was ended.   

Key Words: Azerbaijan, political approach, music, the composer. 
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitimi I-II Derslerine Yönelik Yeterlik Algıları 

Büşra BEYDE & Tarkan YAZICI & Ahmet GÜNDÜZ & Meral ÖNER SÜNKÜR 

Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi 

Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimini aldıkları/almakta 

oldukları müzik eğitimi I-II derslerinin yeterliliği konusundaki görüşleri belirlenmiş, müzik etkinlikleri ile ilgili 

uygulamalarında ne derece başarılı olabileceklerine yönelik bilgiler elde edilmiş dolayısıyla katılımcıların müzik 

eğitimi I-II derslerine yönelik yeterlik algıları tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Temiz (2006) 

tarafından geliştirilen “Müzik Öğretimi I ve II Derslerinin Yeterliği Anketi”nin kullanıldığı çalışma, 2014-2015 

eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim 

Dalında eğitim görmekte olan 103 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma sonucunda bu derslerin, katılımcıların meslek yaşamları için önemli olduğu ancak katılımcıların, 

aldıkları müzik eğitimi I-II dersleri sonucunda çocuğun eğitiminde müziğin kullanımına ilişkin bilgileri 

alamadıkları, çocuklarda işitme duyusunun gelişimine ilişkin repertuvara sahip olamadıkları, istiklal marşı 

yönetimini gerçekleştiremedikleri ve herhangi bir enstrümanı etkin biçimde çalamadıkları saptanmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi, müzik eğitimi, yeterlik, algı. 

 

Perception of Candidate Pre-School Teachers on Adequateness Musical Education Courses I-II 

In this study utilizing scanning method, opinions of candidate pre-school teachers on the adequateness of 

musical education courses I-II they have taken/are taking are determined, information is collected on to what 

extent they will be successful at musical activities, and therefore perception of participants on adequateness of 

musical education courses I-II are determined. “Questionnaire on Adequateness of Musical Education Courses I 

and II” developed by Temiz (2006) is used as data collection tool in the study which was applied to 103 students 

enrolled to Department of Pre-school Teaching, Ziya Gökalp Faculty of Education at Dicle University in 

educational year of 2014-2015. 

As a result of the study it is determined that such courses are important for the professional lives of the 

participants; however, most of the participants do not acquire information in musical education courses I-II on 

how to use music in child education, that they do not have a repertoire on development of sense of hearing in 

children, that they could not conduct the national anthem, and that they could not play any musical instrument 

effectively. 

Key Words: Pre-school, musical education, adequateness, perception. 
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Konservatuvar Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri 

Hasret ŞİRAMAN &Tarkan YAZICI & Ahmet GÜNDÜZ 

Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi 

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, konservatuvar öğrencilerinin akademik güdülenme 

düzeyleri tespit edilmiş, akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen “Akademik 

Güdülenme Ölçeği”nin kullanıldığı çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarında öğrenim görmekte olan 79 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda 

katılımcıların akademik güdülenme düzeylerinin “uygun” düzeyde olduğu saptanmış; cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf, 

mezun olunan lise türü, aile geliri, anne-baba öğrenim düzey ve bir yılda okunan kitap sayısı değişkenlerine göre 

anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Konservatuvar, akademik güdü, akademik güdülenme düzeyi. 

 

Academic Motivation Levels of Conservatory Students 

In this study, where relational scanning method is used, the academic motivation levels of conservatory students 

are determined and whether academic motivation levels differ in terms of various variables are examined. 

“Academic Motivation Scale” developed by Bozanoğlu (2004) is used as data collection tool in the study which 

was applied to 79 students enrolled to Dicle University State Conservatory in the educational year of 2014-2015. 

As a result of the study it is determined that academic motivation levels of participants are at “appropriate” level 

and that there is no significant difference in terms of variables such as gender, age, department, class, type of 

graduated high-school, family income, educational level of parents, and number of books read in a year. 

Key Words: Conservatory, academic motivation, academic motivation level. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Düzeyleri 

Melike KOLAK&Tarkan YAZICI & Ahmet GÜNDÜZ 

Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi 

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin müzik öğretimi özyeterlik 

düzeyleri tespit edilmiş, müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Özmenteş (2011) tarafından geliştirilen “Müzik 

Öğretimine Yönelik Özyeterlik Ölçeği”nin kullanıldığı çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il 

merkezinde MEB’e bağlı bulunan okulöncesi eğitim kurumlarından tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen70 

okulöncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların müzik öğretimine yönelik 

özyeterliklerinin oldukça düşük olduğu saptanmış; cinsiyet, mezun olunan okul türü, ve enstrüman çalma 

değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi, özyeterlik, müzik öğretimi. 

 

Self-Sufficiency Levels of Pre-School Teachers on Musical Education 

In this study, where relational scanning method is used, the self-sufficiency levels of pre-school teachers are 

determined and whether musical education self-sufficiency levels differ in terms of various variables. “Self-

Sufficiency Scale on Musical Education” developed by Özmenteş (2011) is used as data collection tool in the 

study which was applied to 70 pre-school teachers selected using random sampling method from pre-school 

educational institutions under Ministry of National Education in the provincial center of Diyarbakır in the 

educational year of 2014-2015. As a result of the study, self-sufficiency of participants on musical education is 

found to be quite low and that significant difference is found based on variables such as gender, type of 

graduated high-school, and playing an instrument. 

Key Words: Pre-school, self-sufficiency, musical education. 
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Konservatuvar Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeyleri 

Songül KALE YILMAZ& Tarkan YAZICI & Ahmet GÜNDÜZ 

Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi 

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, konservatuvar öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri tespit 

edilmiş, kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Veri 

toplama aracı olarak Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Öner ve Albayrak-Kaymak (1990) 

tarafından Türkçe’ye çevrilen “Sınav Kaygı Envanteri (Test Anxiety Inventory)”nin kullanıldığı çalışma, 2014-

2015 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenim görmekte olan 83 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların sınav kaygı düzeylerinin “bazen düzeyinde” düşük 

olduğu saptanmış; kadın katılımcıların sınav kaygı düzeylerinin erkek katılımcılara, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 

kaygı düzeylerinin ise 2. sınıf öğrencilerine oranla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

katılımcıların sınav kaygı düzeylerinin anne-baba tutumu, yaş, bölüm, mezun olunan lise türü, anne-baba 

öğrenim düzey değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Konservatuvar, sınav kaygısı.  

 

Test Anxiety Levels of Conservatory Students 

In this study, where relational scanning method is used, the test anxiety levels of conservatory students are 

determined and whether their anxiety levels differ in terms of various variables, are examined. Test Anxiety 

Inventory, developed by Spielberger et al. and translated into Turkish by Öner and Albayrak-Kaymak (1990), is 

used as data collection tool in the study which was applied to 83 students enrolled to Dicle University State 

Conservatory in educational year of 2014-2015.As a result of the study, it is found out that test anxiety levels of 

participants are low at the level of “sometimes”, that test anxiety level of female participants are significantly 

higher compared to male participants and those of grade 3 and 4 students are significantly higher compared to 

grade 2 students. In addition, the study reveals no significant differenceon test anxiety levels in terms of 

variables such as parent attitude, age, department, type of graduated high-school, and educational levels of 

parents. 

Key Words: Conservatory, test anxiety. 
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Konservatuvar Öğrencilerinin Aşka İlişkin Tutumları İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Şeyma ÖZBAY& Tarkan YAZICI & Ahmet GÜNDÜZ 

Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi & Dicle Üniversitesi 

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, konservatuvar öğrencilerinin aşk tutumları ile depresyon 

düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Lee’nin (1973) aşk sınıflandırmasının temel 

alındığı, Hendrick, Hendrick ve Dicke (1998) tarafından geliştirilen “Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği” (kısa form) 

ile Beck ve arkadaşları tarafından (1961) geliştirilen “Beck Depresyon Envanteri”nin kullanıldığı çalışma, 2014-

2015 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenim görmekte olan 81 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların “hafif ruhsal sıkıntı” düzeyinde oldukları; aşka ilişkin 

tutumlarının “kararsız” düzeyde olduğu ve depresyon ile aşka ilişkin tutum arasında anlamlı ilişki bulunmadığı 

tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Konservatuvar, aşk, aşk tutumları, depresyon.  

 

Correlation between Conservatory Students’ Attitudes on Love and Their Depression Levels 

In this study, where relational scanning method is used, the correlation between the attitudes on love of 

conservatory students and their depression levels is examined. “Scale of Attitudes on Love” (short form), 

developed by Hendrick, Hendrick, and Dicke (1998) and based on Lee’s (1973) classification of love, and 

“Beck’s Depression Inventory”, developed by Beck et al. (1961), are used as data collection tools in the study 

which was applied to 81 students enrolled to Dicle University State Conservatory in educational year of 2014-

2015. As a result of the study, participants are found to be at the level of “slight psychological distress”, that 

their attitudes on love are at “ambivalent” level, and that no significant correlation is found between attitude on 

love and the depression level. 

Key Words: Conservatory, love, attitudes on love, depression. 
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Ud İcra Geleneğinde Süslemeler, Nota ve İcra Farklılığı 

Mehmet BİTMEZ 

İTÜ 

Türk Müziği’nin geleneksel yapısı usta-çırak ilişkisine dayanarak nota yazım öğretim ve öğrenim sistemini 

kullanmadan ezbere yani hafızaya dayalı ve meşk usulü ile devam eden bir uygulama biçimine sahipti. Bu 

öğrenmede ezberde bulunan eserlerin sayısı, süslemelerin icracılar arasında geçirdiği gelişim ve değişim süreci, 

nedenleri ve etki unsurlarıyla beraber incelenmiş, Ayrıca, süslemelerin geçmişteki çalış biçimlerinin 

bilinmesinin, o dönemi tanımak açısından önemli olacağı düşünülmüş, bu doğrultuda farklı veya ortak  icra  

biçimleri ile de ön plana çıkartılarak karşılaştırılmaya çalışılmıştır.  

İcracıların, eser veya özelikle taksimlerde birbirinden farklı olarak yapmış oldukları süslemeler, nota dışı ilaveler 

ve bunların sınıflandırılması ve analiz edilerek gözler önüne serilmiştir. Eser veya taksimlerin düz notaları üstte 

ve icra şekilleri yani süslemeli notaları ise; altta yer alarak çift porteli nota yazım şekliyle gösterilerek mukayase 

yapabilme imkânı sergileyerek yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Türk müziği, icracılar, süslemeler. 

 

Ornamentations, Note and Performance Varieties in Oud Performing Tradition 

The form of Traditional Turkish Music is based on a system between master-apprentice relationship without 

writing, learning and teaching notes but a system based on of application and memorising the notes. The 

mentioned memorising method and the number of memorized composition have been observed and analysed by 

considering previously playing style, ornamenting, alone and common performance styles and they have been 

compared accordingly 

Classification of performers, compositions, especially different and variety of  performance ornamenting and 

additional exceptional notes have been analysed and clarified.Simple or plain form of notes have been mentioned 

above the portraiture and ornamented notes have been mentioned below the portraiture and by that way this 

paves the way of comparison between double portraiture way of writing style. 

Key words: Turkish music, performers, ornaments 


