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Youtube Üzerinde Digital Müzik Eğitimi Materyalleri Yayınlayan Kanallar Üzerine Bir Araştırma:
Muzikolaj Örneği
Ali AYHAN & Tuba GÜRBÜZ & Temmuz EKİNCİ
İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi & MEB
Bu çalışmada youtube üzerinde dijital müzik eğitimi materyalleri yayınlayan kanallar üzerine bir araştırma
yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan kanalların izlenme oranları, abone sayıları, kanallarda yayınlanan video
türleri incelenmiştir. Kanallarda yayınlanan video türlerine genel olarak bakıldığında, müzik eğitiminde özellikle
çalgı eğitimi boyutuna yönelik bir repertuarın varlığı göze çarpmaktadır. Bunun yanısıra solfej eğitimi,
kontrpuan eğitimi gibi müzik teorisi alanına yönelik videolarında kanallarda yayınlandığı gözlenmiştir.
Kanallarda yayınlanan videolar genel olarak üç gruba ayrılmıştır. Performans, notasyon ve eğitim. Performans
grubuna giren videolarda müzik eserlerinin icrasına yönelik canlı performans(live performance) ya da bir fon
resmi üzerine ses dosyası işlenerek hazırlanan videolar yer almaktadır. Notasyon videolarında ise eserlere ait
notaların interaktif ya da sabit videolama tekniğiyle işlendiği videolar yer almaktadır. Eğitim amaçlı videolarda
ise kanallarda genellikle bir çalgıya ait öğretim konularına yönelik içerikler gözlenmiştir. Bu çalışmada notasyon
grubuna giren bir de youtube kanalı açılarak bu alana yönelik içerikler hazırlanarak yayınlanmıştır. Çalışmada
notasyon alanına yönelik bir müzik videosunun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik tekniklerde kısaca
anlatılmıştır. Çalışmada Muzikolaj kanalının gerçek zamanlı istatistiklerinden faydalanılmıştır. Kanalda
yayınlanan notasyon videoların izlenme süresi, izlenme sayısı, beğeni sayısı, izleyici hedef kitlesi, paylaşım
sayısı, ortalama görüntüleme süresi gibi konularda elde edilen verilerle ilgili görüşler ortaya konulmuştur. Sonuç
olarak bu çalışma ile youtube üzerinde yayın yapan kanallardan elde edilen veriler yorumlanarak etkili bir
youtube kanalı oluşturabilmek için gerekli olan teknikler ile ilgili görüşlerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Müzik, müzik eğitimi, youtube.
A Research About The Channels Broadcast Digital Music Education Materials on Youtube: Sample of
Muzikolaj
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
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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: Music, music education, youtube.
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Müzik Öğretmenlerinin Ortaokul Müzik Derslerinde Piyano-Org Çalgılarını Kullanabilme Durumları
(Malatya İli Örneği)
Amaç PALA & Onur ZAHAL & Engin GÜRPINAR
MEB & İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi
Bu araştırma ile müzik öğretmenlerinin ortaokul kademesi müzik eğitiminde piyano veya org çalgılarını ne
düzeyde ve hangi alanlarda kullanabildiklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Durum saptamasına yönelik
betimsel nitelikteki bu çalışma, genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini; 2015-2016 eğitimöğretim yılında, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda görev yapmakta olan müzik
öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada basit tesadüfi örnekleme yapılmış, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde
görev yapan 40 müzik öğretmeni ise araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama
aracı olarak beşli likert tipinde bir anket geliştirilmiştir. Bu uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulmuş olan
ankette; piyano veya org çalgılarının kullanılabilme durumlarını ilişkin sorular yer almaktadır. Veri analizi için
SPSS 20.0 ve Excel programları aracılığı ile minimum-maksimum puanlar, aritmetik ortalama ve standart sapma
değerleri hesaplanmıştır. Bulgular; tablo ve grafikler kullanılarak görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda,
piyano veya org çalgılarını hiç kullanmayan öğretmenlerin en az sayı ile dağılımda yer aldıkları görülmüştür.
Bunun yanı sıra okul şarkıları, halk türküleri ve diğer müzik türlerine ilişkin eserlerin ders ve egzersizlerde
öğretimi, müziksel doğaçlama ve deşifre yapabilme, eşlik dağarcıklarını kullanabilme, müzikal dinamiklerin
öğretimi vb. alanlarda müzik öğretmenlerinin piyano veya org çalgılarını orta düzeylerde kullanabildikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Müzik öğretmeni, genel müzik eğitimi, ortaokul müzik dersi, piyano, org.
Utilization Prevalence of Piano and Mellotron by Music Teachers in Secondary School Music Lessons
(The Example of Malatya)
With this research, we aim to determine the level in which secondary school music teachers use piano and
mellotron and areas of utilization of these instruments. This descriptive work, which is made for situation
determination, is designed by general scanning model. The music teachers working for Malatya Directorate of
National Education in 2015-2016 school year constitute the universe of the research. Simple random sampling is
made for the research and 40 music teachers working in Yeşilyurt and Battalgazi towns are defined as the
working group. A survey method resembling five point likert scale is used for data collecting in the research.
The survey, which is prepared in accordance with learned opinion, contains questions about the utilization
prevalence of piano-mellotron. Minimum-maximum points, arithmatic mean and standard deviation are
calculated by using SPSS 20.0 and Excel for data analysis. Findings are visualised by using charts and diagrams.
In consequence of the research, it is found out that the music teachers not using piano or mellotron are minority.
In addition to this, it is found out that music teachers play the piano or mellotron at medium level to teach school
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songs, folk songs and other music genres in lessons and exercises; for musical improvization and deciphering; to
use accompaniment repertoire; to teach musical dynamics and so on.
Key Words: Music teacher, general music education, secondary school music lesson, piano, mellotron.
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Urmiye Aşıklık Geleneği
(POSTER)
Arsalani Semaneh HABIBULLAH
Bakü Müzik Akademisi
Batı Azerbaycan aşık okulu iki bölüme ayrılır. Urmiye ve Sulduz iki başka okullara ayrılır ve birbirleri ile müzik
biçimi, gelenekler, repertuar, törenler ve her durumda birbirinden farklılaşırlar.Urmiye aşık mektebinin tarihi ve
coğrafi özellikleri coğrafi açısından bazı bölgelerde bu okulun sanat gelenekleri sürdürülüyor, oynanır ve canlı
bir varlık olarak yaşadılır. Urmiyanı incelediğimizde tarihi ve coğrafi bakımından bir takım Tekmili bilgiler
getirilmeli ve Urmiyada olan kaynaklardan kullanılmalıdır. Batı Azerbaycan haritasından sadece Sulduzu hariç
Urmiye aşık okulu Makı, Çaldıran, Evoğlu, Hoy, Salmas, Təzəşəhər, Miyandoab (Qoşaçay) Urmiyanın özünde
bugüne kadar varlığını koruyor. Bu şehirlerde olan aşık ifaları Urmiye aşık mektebinin xüsusiyətlərini taşırlar ve
Urmiye aşık sanatından söz gittiğinde belirtmek gerekir ki, listelenen şehirler bu geleneklerin taşıyıcısıdır. Bazı
Türk illerinden bu arada söz etmek yerinde olacaktır. İşte bunların bir sırası Urmiye aşık okuluna etkisiz
ötüşmeyip. Bunlar arasında: Ovşarlar, Dünbüllü, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Kengerli, Qurdbeçə, Saraçlı vb.
gösterilebilir. Urmiye aşık okulunda dil Azerbaycan Türkçesidir.

Şekil: İran haritası
Türkler Alevi olmuşlar ve bölgede yaşayan Kürtler Sünni ve Asoriler ile Ermeniler Hıristiyan dinine ibadet
etmişler. Bunlardan başka Batı Azerbaycan'da Ehl-Hak diye mezhepte var ve onlara "yarestani" de denir.
Urmiye aşık mektebinin ifa tarzına gelince onların çıkışları Kahvehanelerde, düğünlerde ve köylerde
işaretlenmiş olabilir ve bilmeliyiz ki, bu tür müzik şehir ortamlarında daha az olup ve köylere doğru gittiğimizde
daha geniş bir şekilde yayılmıştır. Aşık Urmiye okulunda mecliste dolanır ve millet içinde dolaşıyor ve bu ifa
biçimi aşık ile dinleyici arasında bir tür samimiyet oluşturur ve hatta görünüyor ki, aşık ile beraber oxuyanlarda
bulunur, değişimler ve taraf müqabili ifalarınada rastlanır. Urmiye aşık okulunda önemli formlar biri
değişimlerdir. Deyişmede iki aşık edebi açıdan birbirleriyle yarışırlar ve saz çalıp okurlar. Muamma ve bilmece
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şeklinde de sorular verilir. Çok zor şiirler ve qafiyeler seçilir ve karşı taraf onları çözmelidir. Geleneksel olarak
da değişimde mağlup olan kişi sazını galip gelene vermelidir ve bu gün bir form olarak kalır ve ayrı çeşidin daha
tanık değiliz. Değişimde dudak değmez şiirlerden de daha çok kullanılır. Aşıkların düğünlerde ve
Kahvehanelerde çıkışları oluyor ve bugün de görüyoruz ki, modern yerlerde ifaları çok azdır ve son yıllarda
haftalık olarak Urmiyanın sanat kontrolünde aşıklar derneğinin haftalık toplantıları olur ve haftanın ilk günü iki
saat süreyle aşıkların ifalarının görüyoruz.
Anahtar Sözcükler: Âşık, gelenek, Urmiya, okul, icra.
Urmia Ashug School Tradition
We witness the division of ashug school of Western Azerbaijan under this title. In their turn, Urmia and Sulduz
are divided into two other schools and differ from each other by their music form, traditions, repertory,
ceremonies and all cases. The artistic traditions of this school are continued in some regions from the point of
view of geographical and historical characters of Urmia ashug school, they are sang and immortalized as an alive
creature. While researching Urmia, a number of perfect knowledge from the geographical and historical point of
view shall be brought and the sources available in Urmia shall be used. Urmia ashug school Maki, Chaldiran,
Evoghlu, Khoy, Salmas, Tezesheher, Miyandoab (Goshachay) excluding Sulduz exist in Urmia on the map of
Western Azerbaijan. The songs of ashugs in these cities have the characters of ashug school of Urmia and while
speaking about Urmia ashug trade, it is necessary to state that the mentioned cities are the carriers of these
traditions. In the meantime, it will be in place to speak about the Turkish people. Just, some of them influenced
Urmia ashug school. They include Ovsharlar, Dunbullu, Aghgoyunlu, Garagoyunlu, Kangarli, Gurdbeche,
Sarachli and so on. The language of Urmia ashug school is Azerbaijani Turkish. Turkish people were Shiites and
Kurdish people were sunni and Asoris and Armenians worshiped the Christian religion. Moreover, there is also a
religion called as Ahli Hagg in the Western Azerbaijan and it is called as “yarestani”. As to the singing style of
Urmia ashug school, they can be observed at cafes, weddings and villages and we shall know that such kind of
music was less in cities and has spread more in the villages. An ashug walks in the assembly and among the
people and this singing style makes sincerity between the ashug and listeners and even it seems that there are the
people singing with ashug, competitions between ashugs and songs of the counterparts are observed. One of the
principal form in Urmia ashug school is the competition between ashugs. Two ashugs compete with each other
from the literary point of view and play saz and sing songs. They ask questions in the form of enigma and
riddles. Very difficult poems and rhymes are chosen and the opposite part shall solve it. Traditionally, an ashug
lost in the competition shall give his\ her saz to other ashug and it remains so as a form for a day and we don’t
witness other form. Dodagdaymaz (a kind of ashug poem in which labial are not used) poems are used more in
the competitions. Ashugs sing at cafes and weddings and we see today that they sing very little in modern places
and recently, weekly meetings of the circles of ashugs are held at the art department of Urmia and we witness the
performances of ashugs for 2 hours on Mondays.
Key Words: Ashik, tradition, Urmia, the school, performance.
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Halk Türkülerimizde Seher Motifi ve Seher Vakti Türküleri
Aşkın ÇELİK & Can DOĞAN
Kafkas Üniversitesi & Karabük Üniversitesi
Geçmişi iki milyon yıl öncesine uzanan insanoğlu, tarihin hiçbir döneminde birey olarak yaşayamaz ve toplumun
en küçük yapı taşı olan diğer bireyler ile toplumsal bir yapı oluşturur. Sürekli bir etkileşim içerisine girme
eğilimini dışa vuran birey, bu etkileşim ve iletişim ile kültürel olgularını şekillendirir. Bu şekillendirme
yaratıcılığın ve hayal gücünün en anlamlı ifadesi olan sanat ile kendini ifade eder ve bu yolla hissedilerek
aktarılır. İnsan yaratılışının gereği olarak yani fıtraten bir şeylere inanma ihtiyacı hisseder. İçerisinde barındırdığı
bu özellik itibariyle muhakeme eden insan, düşüncelerini sanatsal ögelerle açıklamaya çalışır ve bunlardan
müzik sanatını en etkileyici unsur olarak seçer. Gerek halk ezgilerinde gerek. Tarihsel süreç içerisinde müzik
kültürü, köklü geçmişi ve büyüklüğü oranında pek çok alana yayılır ve varlığını bugün de devam ettirir. Bu
çalışmada türkülerimizdeki seher kelimesi ve seher vaktini konu edinen türkülerin araştırılması
hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Seher vakti, halk müziği, türkü.
Aurora Motive in Folk Songs and Folk Songs with Aurora Theme
The background of human being goes back many years, and people cannot live individually in any time of
history but they come together and live socially. A person, who has constant tendency to interact with other
people, form his cultural forms with this interaction. This form expresses itself with art which is the best way to
express imagination and creativity and it is perceived and transferred by this way. Human being need to believe
in somethşng in compliance with his genesis. As of this characteristic, human being considers and tries to
express his idea by using artistic elements. He chooses music as the most effective one. Both in folk songs and
historic process, music culture spreads many fields in proportion to its essential history and importance and it
also continues its existance today. The aim of this study is to research ‘’aurora’’ word in our folk songs and folk
songs with aurora theme.
Key Words: Aurora, folk music, folk song.
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Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Genel Liselerden Mezun Olan Öğrencilerin Müzik Öğretmenliği
Bölümü Özel Yetenek Sınavlarında Başarı Durumlarının Karşılaştırılması
Atik SAHİL
Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bu araştırma, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (AGSL) müzik bölümü mezunları ile genel lise mezunlarının,
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümüne giriş sınavlarında göstermiş
oldukları başarı oranlarının karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Çalışmanın yapıldığı 2007 yılında Fen-Edebiyat
Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim verenMüzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek sınavlarına 2000-2005 yılları
arasında Türkiye genelinden başvuru yapan AGSL ve Genel Lise mezunlarının başarı oranları belirlenerek bu
oranların istatistik analizleri ki-kare testi ile gerçekleştirildi. Genel değerlendirilmede AGSL ve genel lise
mezunlarının başarı oranları arasında önemli fark bulunmazken, 1 yıl 2. aşamada AGSL mezunlarının, 1 yıl 1.
aşama, 1 yıl da 2. aşamada Genel Lise mezunlarının başarı oranları anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Sonuç
olarak, 5 yıllık yetenek sınavı sonuçları değerlendirildiğinde genel lise mezunlarının başarı oranları ile AGSL
mezunlarının başarı oranları arasında gerek 1. aşama, gerekse 2. aşamada anlamlı bir fark bulunamadığı, bu
nedenle de AGSL’nde verilen eğitimin ve/veya Yerleştirme Puanı hesaplama sisteminin yeniden gözden
geçirilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı.
Anahtar Sözcükler: Başarı, lise eğitimi, müzik, özel yetenek sınavı.
Comparisons for Success of Students Graduated from Anatolian Fine Arts and Common High Schools in
Special Skill Test in Music Teaching
This study was performed in order to make comparisons in success rate of students graduated from Anatolian
Fine Art High School (AFAHS) and normal highschool in theen trance examination for Harran University
Science and Literature Faculty Music Teaching department. In this study conducted in 2007, the success rates of
students graduated from AFAHS and common highschool were determined and results were statistically
calculated using chi-square test. Graduated students used in the study were the ones who applied to the skill
examination for the entrance for music teaching department of the science and literatüre faculty from through out
Turkey between the years 2000-2005. In general, there was no significant difference between AFAHS and
normal highschool graduates. However, AFAHS graduates were found to be more successful than the other
group in 2nd year and 2nd stage while graduates from normal highschool were more successful than AFAHS in 4th
year and 1st stage and 5th year and 2ndstage. In conclusion, when results of the five years of skill test were
compared for each other, it was not found statistically significant difference between two groups in both 1st and
2nd stages. For this reason, it was thought that education given in and/orcalculation system for admission score
for AFAHS should be reevaluated.
Key Words: High school education, music, special skills exam, success.
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Şanlıurfa’da Gelenekselden Popülere Sıra Gecesi
Atik SAHİL
Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sıra gecesi ya da Şanlıurfa'da bilinen adıyla “Sıra Gezmek”, Türkiye'de Şanlıurfa iliyle özdeşleşen halk
kültüründe ses, saz ve söz üzerine sohbet yapılan toplantı ve aktüalite meclisidir. Sıra geceleri genel olarak
erkekler arasında belirli bir disiplin içerisinde kendine özgü kurallar çerçevesinde yapılır. Sıra gecelerinde
geleneksel olarak çeşitli konulur üzerinde sohbet edilir ve kitaplar okunur. Sıra gecelerinde müzik, usta-çırak
geleneği içerisinde, icra edilir. Ancak sosyal hayattaki değişikliklere bağlı olarak sıra gecesi insanların müzik
dinleyip dans ettiği geceler haline dönüşmüş ve geleneksel sıra gezmelerinden ayrı olarak günümüzde bir takım
maddi kaygılar nedeniyle ticari olarak müzik icra eden sıra gecesi grupları da oluşmuştur. Bu nedenle sıra gecesi
kavramı günümüzde iki farklı şekilde varlığını sürdürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Şanlıurfa, sıra gecesi, geleneksel, popüler.
From Traditional to Popular Sıra Nights in Şanlıurfa
Sıra nightor “Sıra Walking” known bye very body in Şanlıurfa means gathering in which talked about sound,
Word and saz in popular culture known as Şanlıurfa culture in Turkey. Sıra night saremainly organized among
men with in the certain disciplinerules based on known customs. As traditionally, Sıra Nights usually
concentrate on talking on various subjects and also reading and recommending books. At sıra nights music is
sang in accordance with master-pupiltradition. As time relapsed, the social features of the night changed and
nowadays, they became in a way that people listen and dance with the music and unlike traditional sıra walkings,
now sıra nights groups performed music has been established for the purpose of some earnings. That’s why the
concept of “sıra nights” is used nowadays in two different directions.
Key Words: Şanlıurfa, sıra night, traditioanl, popular.
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Antik Dönem Seramikleri: Müzik ve Yaşam
Aynur CİVELEK
Adnan Menderes Üniversitesi
Müzik yaşamdır ve yaşam müziktir. Antik dönemden günümüze hayat müzikle şekillenmiştir. Elimizdeki
kanıtlarla, müziğin Neolithik dönemden itibaren müzik, gündelik hayatta eğlence dışında, eğitimin bir parçası
olmuş ya da ibadet, cenaze ve düğün törenleri, sportif yarışlar, savaşlar gibi insanlar için çok önemli
etkinlikler/olayların bir parçası halinde gelmiştir.

Anadolu’dan Mısır’a, Karadeniz’den Akdeniz’e birçok

kültürde, müzikle ilişkili sahnelerin, müzik aletlerinin betimlendiği seramikler, duvar resimleri, mozaikler,
kabartmalar, heykeltıraşlık eserleri, sikkeler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, M.Ö. 9.- 4. yüzyıl arasında,
özellikle Akdeniz ve Ege havzasında üretilen seramikler üzerinde betimlenen müzikle ilgili sahneler üzerinedir.
M.Ö. 2. bin ortasından itibaren, pişmiş toprak kaplarda, çeşitli müzik aletlerinin kullanıldığı törenlerin
betimlendiği dikkati çeker. Siyah ve kırmızı figür tekniğinde üretilen seramiklerin kullanıldığı M.Ö. 6-4. yüzyıl
arasında, bu tür sahnelerin çoğaldığı, konuların çeşitlendiği görülmektedir. Seramikler üzerindeki sahnelerde,
mitolojik esin perilerinin (mousalar) yanı sıra, okul ve ev eğitiminde, symposionlar, dini törenler, evlilik ve
cenaze törenleri, sportif karşılaşmalar ve festivallerde müziğin önemli bir yer tuttuğu rahatlıkla görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Arkeoloji, müzik, antik, seramik.
The Ancient Pottery: Music and Life
Music is life and life is music. From the ancient times to present, life has been shaped with music. Our evidences
show that from the Neolithic period music in daily life except entertainment was the important part of education,
worship, funeral and wedding ceremonies, sporting competetions and wars. Musical scenes can be found
frequently on ancient potteries, sculptures and reliefs, coins, mossaics in Anatolia, Medittarranean and Black Sea
cultures, Egypt, Mesopotamia. Mythological scenes related with music and musical instruments are also
depicted. The aim is to study the ancient potteries with musical scenes dated to the 9th- 4th. centuries B.C.E
belonging to the Aegean cultures. From the 9 th century B.C.E.,mmusical instruments and dance were important
and depicted on Geometric vases. From the 6th centry to the 4th century, ancient ceremonies, sporting
activities, education with music were depicted on black and red figured vases.
Key Words: Arcahaeoloy, music, ancient, pottery.
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Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Ses Eğitimlerinde Yaşanan Sorunlar
Ayşe Meral TÖREYİN
Gazi Üniversitesi
Üniversitelerin lisans ve lisansüstü düzeyde müzik eğitimi veren bölüm/anabilim dallarının sorunları gerek
müzik alanı, gerekse eğitim-öğretimden kaynaklanmak üzere iki boyutta incelenebilir. Diğer yandan, yetişmiş
öğretim elemanı, öğrenci kaynakları ve eğitim-öğretim ortamı açısından da sorunlar yaşanmaktadır. Bu bildiride,
üniversitelerin lisans düzeyinde verilen ses eğitimlerinde yaşanan sorunlar; öğrenci kaynakları, öğretim
elemanlarının nitelik ve nicelik sorunları ile ses eğitimi program içerikleri düzeyinde irdelenmektedir. Lisans
düzeyine, güzel sanatlar liseleri ve Anadolu liseleriyle konservatuvar ve özel müzik okullarından öğrenci
alınmaktadır. Bu okullardan mezun öğrenciler genel müzik bilgisine sahip olarak gelmektedirler. Ancak ses
eğitimi konusunda ya hiç eğitim almamış, ya da yanlış eğitim sonucunda ses rahatsızlıklarına sahip olarak
sorunla gelmektedirler. Öğretim elemanı sayıca yetersizdir. Nitelik yönünden ise ses eğitimi konusunda farklı ses
eğitimi türlerinden (Opera- THM- TSM) geldikleri için, uygulama ve kuramsal boyutta tartışmalı durumlar
yaşanmaktadır. Ses eğitimi öğretim programları tanımsal düzeyde yapılmıştır. Bu nedenle öğrenme ürünleri,
kazanımlar belirlenmediği gibi, bunların ait olduğu davranış alanlarına göre sınıflandırma da yapılmamıştır.
Buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sorunları her tür ses eğitiminde yıllardır yaşanan sorundur. Özetle;
ses eğitimi verilen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bunların çözümü
ise belirli aralıklarla “ses eğitimcileri işbirliği toplantıları” (kolokyum) gerçekleştirerek raporlarla ses eğitimcileri
işbirliğini güçlendirmektir.
Anahtar Sözcükler: Yükseköğretim, ses eğitimi, sorunlar, ses eğitimcisi, işbirliği.
Problems of Voice Education in Higher Education
Based on the source of their origins, problems of university departments with undergraduate and graduate level
music education programs can be grouped into two; music area and education/training. On the other hand, there
are problems in regards of qualified instructors, student resources, and teaching/training environment. In this
study, problems encountered with in undergraduate-level voice education are investigated from the standpoints
of student resources, quality and quantity of the instructors, and the content of the voice education program.
Students from regular and Anatolian high schools of fine arts and dedicated music schools are accepted to
undergraduate level programs. Students graduated from the aforementioned schools have preliminary music
knowledge. However, either they have never received voice education training or they have voice disorders
because of the inaccuracy in their voice education training. The number of instructors is insufficient.
Furthermore, their diverse voice training backgrounds (e.g., opera, Turkish Folk Music, Classical Turkish
Music) creates conflicting opinions in practice and theory. Voice education programs have been organized at a
definitional level. Therefore, course achievements or their behavioral domain classification have not been
determined. Consequently, measurement and evaluation has been a problem of all kinds of voice education for
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years. In summary, there are critical problems of higher education institutes offering undergraduate-level voice
education. The solution to those issues is by enhancing collaboration among voice educators via “voice educator
collaboration meetings“ organized regularly and reports generated periodically.
Key Words: Higher education, voice training, problems, sound educator, cooperation.
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Azerbaycan Bestecilerinin Operalarının Müzikal-Dramaturjisinde Ulusal Geleneklerin Yansıması
(POSTER)
Ayten BABAYEVA
Azerbaycan Milli Konservatuvarı
Sunulan makalede Azerbaycan bestecilerinin operalarının müzikal-dramaturjisinde ulusal geleneklerin yansıması
incelenmiştir. Makalede Azerbaycan operalarının karmaşık gelişim yolu göz önünde bulundurularak ulusal
operalarda koro sahnelerinin müzikal-dramaturji özellikleri, gelişim ilkeleri ve müzik dilinin zenginliği
irdelenmiş, ulusal ve Avrupa gelenekleri bağlamında bazı karakteristik özellikleri incelenmiş ve bu operaların
Azerbaycan ulusal müzik tarihinin gelişiminde eşsiz rolü dikkate alınmıştır. Ayrıca, Azerbaycan operalarında
ulusal müzik unsurlarının kullanımı, halk müziğine bağlılık, sözlü geleneksel ulusal musiki janrı olan muğam
geleneklerinin kullanımı konuları da incelenmiştir. Azerbaycan operalarında milli özelliklerin esasları koro
sahnelerinin müzikal-dramaturji rolü açısından araştırılmıştır. Genel olarak, Azerbaycan milli operalarında halk
ve besteci, Doğu ve Avrupa düşüncelerinin karşılaşması Azerbaycan profesyonel bestecilik ekolünün kurucusu,
dahi besteci Üzeyir Hacıbeyli`nin "Leyla ile Mecnun" operasında gerçekleşiyor. "Leyla ile Mecnun" operasının
sözlü geleneksel milli musiki janrı olan muğam üzerine yazılması, muğamla Avrupa müziği geleneklerinin
kavuşmasının yansıması olan muğam operası tarzının oluşması Azerbaycan müziğinin başarısıdır. İşte bu
olgunun varlığı muğamın ulusal müziğimizin gelişmesinde oynadığı tarihi rolüne açıklık getiriyor. Şunu
belirtmek gerkir ki, muğam doğaçlaması ulusal operalarda tarihi idrak etmenin somut biçimi olarak tarihi daha
eskiye dayanan geleneksel milli yansımaların çoğalmasına neden olmuştur. Nitekim, Azerbaycan milli
operalarında ulusal opera geleneğinin oluşumu ve Avrupa müziğine doğru bağlantı bu şekilde oluşmuştur.
Azerbaycan operalarında bazı ilginç biçim ve içerikler tercih ediliyor. Azerbaycan ulusal operalarında milli
unsurların yansımasını önceden hazırlayan reçitatifler büyük ilgi uyandırıyor. Ayrıca, Azerbaycan operalarının
sadece kendine özgü yeniliği ile değil, aynı zamanda ulusal müzik tiyatrosunun önemli sorunlarının
çözümündeki tarihi önemi ile değerli olduğunu söylemek gerekir. Azerbaycan milli opera geleneklerinin Avrupa
opera gelenekleri bağlamında gelişimi sebebsiz deyil. Ulusal-halk ezgilerinin basit formda sahne müziğine
aktarılması ile başlayan folklörün operada doğal biçimde uygulanması yolunda atılan adımlar Azerbaycan
operalarının gelişim sürecinde kendisini açıkça gösterir. Azerbaycan bestecilerinin daha modern konuya
başvurarak ulusal opera sanatı için enkarne etmiş olmaları opera sanatı için önemli bir olay olmuştur. Bu
bağlamda Azerbaycan bestecilerin operaları fikirsel ve tarihsel olarak ulusal gelenekli profesyonel müzik
sanatının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Azerbaycan milli operalarının oluşması opera yorumculuğu
alanında geleneksel Avrupa yorumculuğu ile kendine has yorumcu üslubunun uyumunu gerektiren önemli
sorunları çözmüş oldu. Azerbaycan bestecileri aktif ve yaratıcı biçimde folklörü benimseyerek sanatta ulusal
tarzı yeni içerikle zenginleştirme sürecini gerçekleştirmişler. Azerbaycan bestecilerinin operalarının müzikaldramaturjisinde ulusal geleneklerin yansıması eserin içeriği ve müzik dili düzeyinde kendini gösterir. Milli
özelliklerin

daha

çok
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sahnelerinde

belirgin
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kaynaklanmaktadır. Azerbaycan operalarının millilik sınırları dahilinde yenilenmesi, ulusal müzik janrı olan
muğamın kullanımı ve dünya müziğinde benzeri olmayan muğam operası tarzının oluşması Azerbaycan
operalarında ulusal niteliklerin yansıması prensibini daha da geniş şekilde aydınlatıyor. Bu anlamda Azerbaycan
bestecilerinin gelenekler çerçevesinde ulusal özelliklerini koruyarak yazdığı operalarının dünya müzik sanatının
gelişmesinde rolü ve etki gücü çok önemlidir. Modern konulu ve Avrupa kökenli ilk Azerbaycan operalarının
oluşması Azerbaycan kültürünün sınırları dışına çıkan sanatsal olay olmuştur. Azerbaycan operalarında millilik
özellikleri klasik sanatın parlak örneklerine özgü yüksek duygusal estetik güzellikte kendini gösterir. Makalede
Azerbaycan operalarının ulusal özellikleri bilhassa koro sahnelerinin, daha kesin söylersek, kalabalık sahnelerin
müzikli-dramaturji rolü açısından incelenmiştir. Ayrıca, geleneksel ulusal janrlardan profesyonel Avrupa tarzına
geçiş ve milli operaların zenginleşmesi konuları da incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan ulusal operaları, sözlü geleneksel muğam tarzı, ulusal müzik dilinin özellikleri,
müzikal-dramaturji özellikler.
The Appearance of National Traditions in Azerbaijan Composers’ Operas Musical Dramaturgy
This article has been devoted to the appearance of national traditions of Azerbaijan composers’ operas in musical
dramaturgy. In the article the complex development of Azerbaijan operas have been glanced and the musicaldramaturgical peculiarities of the choral scenes in national operas, principles of development and variety of
musical language have been noted, some characteristic peculiarities in the context of European and national
traditions have been investigated and irreplaceable role of these operas in the development of national music
history has been mentioned. At the same time the usage of national musical elements in Azerbaijan operas based
on folk music, the usage problems of mugham traditions as oral tradition national music genre have been
illuminated. Generally, encounter of East and Europe, folk and composer mentality in Azerbaijan national operas
have already appeared in “Layla and Majnun” opera of the founder of Azerbaijan professional musical school,
genius composer Uzeyir Hajibayli. “Layla and Majnun” opera being written on oral traditional national music
genre mugham , the creation of mugham opera genre as appearance of junction of mugham and Europe music
traditions are included to the achievements of Azerbaijan music. The existence of this fact makes clear the role
of mugham in the development history of our music. We must mention that, mugham improvisations as a
concrete form of historical realization in mugham operas blew up traditional national appearances. In Azerbaijan
operas the passage to the formation of national opera traditions and to European music is formed. Azerbaijan
operas differ with interesting peculiarities for their form and content. In Azerbaijan national operas the
recitatives that prepares the appearance of national elements beforehand attracts great interest. Also we must
mention that Azerbaijan operas are valuable not only with principal innovation but also with historical
significance in solving important problems stood before national musical theatre. It is not accidental that,
traditions of Azerbaijan national operas are developing in the context of European opera traditions. Azerbaijan
composers applied more modern subject and embodied it in new forms for national opera and this was important
event for opera. In this sense Azerbaijan composers’ operas played great role in the development of national
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traditional professional music from point of history and idea. The formation of Azerbaijan traditional operas
solved the important problems demanding the adaptation between traditional European performance and special
style. Azerbaijan composers owned the folk actively and creatively, realized process of national form in new
content. Appearance of national traditions of Azerbaijan composers’ operas in musical – dramaturgy show itself
in content and music language level of the play. The content of national peculiarities are mostly noticed in choral
scenes and this is connected with national music genre. The innovation ofg Azerbaijan operas in national frame,
the creation of unique mugham opera genre in the world music using national mugham genre illuminates more
widely appearance principles of national peculiarities in Azerbaijan operas. In this sense the operas written in
traditional frame maintaining national peculiarities by Azerbaijan composers are very effective and important in
the development of world music art. The creation of modern and traditional European style first Azerbaijan
operas was cultural event out of the border of Azerbaijan culture. National peculiarities in Azerbaijan operas
show itself in high emotional esthetics belonging to splendid classic art samples. The national peculiarity bases
on Azerbaijan operas have been especially analyzed from musical-dramatics point of view of the choral scenes.
The problems of national operas and the passage of professional European style from traditional national genre
have been also investigated.
Key Words: Azerbaijan national operas, mugham genre with oral tradition, peculiarities of national musical
language, musical- dramaturgical peculiarities.
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Kastamonu Yöresi Geleneksel Müzik Pratiklerinde "Meytar" ve İşlevleri
Beril ÇAKMAKOĞLU
Ege Üniversitesi
Kastamonu yöresi geleneksel müzik pratikleri içerisinde varlığı tespit edilen ve genellikle iki davul, iki köçek,
bir zurna ve bir kemâneden oluşan topluluğa meytar adı verilmektedir. Meytar, yöre halkı tarafından kına gecesi,
düğün, oturak alemi, dernek etkinlikleri, piknik-kır eğlenceleri, festival vb. gibi ritüellerin, izleyicileri toplayıcı,
birleştirici ve eğlendirici unsuru olarak ifade edilir. Meytar içerisinde yer alan köçeklerin, kemâne, zurna ve
davul çalgılarının işlevleri ile meytarın genel olarak müzik pratikleri içerisindeki yeri ve önemi çalışmamızın
konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda ayrıca Kastamonu yöresi geleneksel müzik pratikleri içerisinde yer
alan ve meytar ile doğrudan bağlantılı olan kılıvan olgusundan ve pratikler içerisindeki öneminden de söz
edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Meytar, kılıvan, Kastamonu yöresi geleneksel müzik pratikleri.
Meytar and Its Functıons in The Tradıtıonal Music Practıces in The Kastamonu Region
Meytar, which takes place in the traditional music practices in the Kastamonu region, is an ensemble generally
consisting of two hang drums, two köçeks, (male dancers in women clothes) a zurna (a wooden double reed wind
instrument) and a kemâne (spike fiddle). The people in the region define meytar as a reuniting, unifying and
entertaining element of rituals such as henna nights, weddings, oturak âlemi (drinking parties), events organised
by various associations, picnics and festivals. This paper mainly discusses the ovreall importance of meytar in
the music practices and how the köçeks and the instruments of the kemâne, the drums and the zurna function in
the ensemble. The paper also dwels on how kılıvan, a phenomenon directly related to meytar, plays an important
part in the traditional music practices in the Kastamonu region.
Key Words: Meytar, kılıvan, traditional music practices in the Kastamonu region.
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Okul Öncesinde Hareket ve Müzik uygulamaları: Afyonkarahisar Örneği
Burak SAĞIRKAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bu çalışma, Afyonkarahisar ili merkez ilçeye bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf çocuk gelişimi
bölümü öğrencilerinin, okul öncesinde müzik uygulamalarına yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla
yapılmıştır. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği
bakımından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırma için her bir öğrenci grubuna okul
öncesinde müzik uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve akabinde konuya yönelik bir atölye çalışması
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonrasında öğrencilerin yaş ve eğitim düzeyleri göz önünde bulundurularak,
uygulama hakkında ki görüşlerini elde etmek amacıyla sorular yöneltilmiştir. Bu bağlamda Afyonkarahisar Milli
Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınmış ve Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 3 okul, 6 sınıf ve 200
kadar okul öncesi eğitimi alanında staj yapan son sınıf öğrencisine ulaşılmıştır. Çalışma gruplarına yöneltilen
anket, uzman ve akademisyen görüşleri doğrultusunda hazırlanmış ve uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin
lise eğitimleri boyunca sadece bir dönem müzik eğitimi aldıkları, alan üzerinde yeteri kadar
bilgilendirilmedikleri ve ilgili Milli Eğitim müfredatında yer alan Orff-Schulwerk yaklaşımı, Müzikli Drama,
Kodaly ve Dalcroze Yöntemleri gibi pedagojik müzik eğitimine dair uygulamaları bilmedikleri, staj yaptıkları
kurumlarda okul öncesine yönelik oyun, dans, hareket ve ritimli müzik uygulamalarının yeteri kadar
uygulanmadığı tespit edilmiştir. Okul öncesinde müzik uygulamalarının yaygınlaşmasıyla pedagojik müzik
eğitim yöntemlerine dayalı eğitimlerin çocukların bilişsel, akademik, motor, sosyal, duygusal, iletişim ve
kültürel aygıtlarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılabileceği öğrenci görüşleriyle elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Orff-Schulwerk yaklaşımı, Kodaly yöntemi, okul öncesinde müzik uygulamaları,
pedagojik müzik eğitim yöntemleri, okul öncesinde hareket (elementer) ve müzik eğitimi.
Movement and Music Practices in The Preschool Education: Afyonkarahisar Example
The aim of the study is find out views of the vocational and technical high shcool's pre-school education students
regarding preschool music education. It is a descriptive study due to purpose as well as method and type of data
used. As part of the study, has been reached three different school providing education in the field. Totally 6
classes including 200 students has informed concerning early childhood music education methods. After that
activity examples concerning the field were applied to participants during the a workshop. In addition,
questionnaire questions were given to participants in or to obtain their views on early childhood and pre-school
music education and concerning workshop achievements. The workshop in this regard, has been realized with by
legal permission of the Afyonkarahisar education Directorate. The questions which implemented the working
group prepared as the opinion of experts and academics. Study indicated that; acording to participants, they got
only one semester music education during their high school period, not informed enough on the field, not enough
applied elementary music education, dance, movement and rhythm during their internship. They not aware
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enough modern pedagogical music education methods such a Orff-Schulwerk approach, Music Drama, Kodaly
and Dalcroze methods although those are specified in the national education curriculum. As revealed of
participants' opinions; preschool music education can be widely applicable in children's cognitive, academic,
motor, social, emotional, cultural and communicative skills development.
Key Words: Orff-Schulwerk approach, Kodaly method, music applications on pre-school, pedagogical methods
of music education, movement and music education in pre-school.
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Türk Halk Oyunlarının Sahnelenme Çalışmalarında İzlenecek Yöntem
Bülent KURTİŞOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi
Halk Oyunları temel özellikleri nedeni ile aynı anda göze, kulağa ve duygulara hitap eden kendine özgü bir
yapılanmaya sahiptir. Birbirinden faklı ve çok çeşitli hareketlerin, icra edilirken kendisine eşlik eden müziğin ve
kültürel değerler ile coğrafik unsurlar sonucunda yaratılan giysilerin, tam olarak sergilenebilmesi için sahne
tekniklerinden yararlanılması gerekmektedir.

Halk Oyunları temel nitelikleri ve içinde barındırdığı somut

nedenleriyle bir bütün olarak ele alınmadan sahnelenme çalışmaları yapılmamalıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan
Halk Oyunlarında sahneleme çalışmalarının çoğunluğu temel bir yöntem üzerine dayatılmadan farklı dans
disiplinlerinden yararlanılarak uygulanmaya çalışılan sahneleme modelleridir. Halk Oyunlarında sahneleme
çalışmaları belirli bir yol izlenerek aşamalar doğrultusunda yapılmalıdır. Sahnelenecek oyun müzik giysi
hakkında bilgi, ne amaç ile yapılacağı, nerede yapılacağı, kimler ile yapılacağı, ne kadar süre ile olacağı gibi
bilgiler elde toplanarak; Tasarım, Hazırlık, Uygulama ve Sunuş aşamaları takip edilerek Halk Oyunlarının
sahnelenme çalışmaları yapılmalıdır. Bu bildiride Halk Oyunlarının Sahnelenme Aşamaları işitsel görsel ve
yazılı kaynaklardan yararlanılarak açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Halk oyunları, sahne, tasarım, sunuş.
Procedure During The Staging Practice of Turkish Folk Dances
Due to its basic foundations, folk dances have a unique structure that appeals to eyes, ears and emotions at the
same time. Stagecrafts got to be utilized for the complete presentation of a wide range of figures that are
different from one another, of the music that accompanies the dance and of the clothes that are created as a result
of cultural values and geographic elements. Staging practices shouldn't be done without considering folk dances
as one, with its essential features and the concrete reasons within. Most of the former staging practices, are
staging models that tried to be applied by utilizing different dance disciplines and that are not based on a
fundamental procedure. Staging practices in folk dances should be done by following a procedure and should be
done gradually. Folk dances staging procedure should be done by collecting data such as informations about
performance, music, costume, the reason why, with who, and for how long it's going to be performed: and by
following Design, Preparation, Practice and Presentation steps. Folk Dances Staging Steps will be explained by
audiovisual and resources in this article.
Key Words: Folk dances, stage, design, presentation.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Halk Oyunları Kültürüne Bakış
Bülent KURTİŞOĞLU & Ezgi Dilem ERALP
İstanbul Teknik Üniversitesi &Tekirdağ Özel Doğa Koleji
Bir toplumun var olma dayanaklarından birisi onun sahip olduğu kültürel değerlerdir. Kültürel değerler, o
toplumun coğrafya ve yaşam biçimleriyle ilişkilidir. Değişen yaşam koşulları savaşlar, göçler vb. durumlar
toplumların kültürel değerlerinin değişimine etki ederler. Üç kıtanın arasında kalan Kıbrıs tarihsel süreçlerde çok
sayıda insan topluluklarının yaşadığı önemli bir yerleşim yeridir. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan Kıbrıs
adası; müzik ve dans açısından da çok zengin bir değere sahiptir. Günümüz Kıbrıs’ta dans ve müzik kültürü;
Anadolu, Balkan, Arap ve Akdeniz kültürlerinin etkilerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak siyasi yapılanma
kültürel yapılanmaya da önemli ölçüde etki etmiştir. 1974 sonrası savaş ve göç etkisiyle “Kuzey ve Güney”
Kıbrıs olmak üzere iki ayrı topluma ayrılarak kültürel yapılanmada da farklılıklara neden olmuştur. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra çoğunluğunun Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’den göç eden insan
topluluklarının oluşturduğu dans ve müzik kültürüne bakıldığında; Karşılamar, Sirtolar, Zeybekler, Çiftetelliler,
Kasap oyunları, Dramatize oyunları gibi geleneksel oyunlar öne çıkmaktadır. Bu bildiride; Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde oynanan halk oyunlarının ve tarihsel süreçler içersinde kültürel değerlerin yapılanması dans ve
müzik açısından değerlendirilierek benzer ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Alanda yapılmış çalışmalardan
konuyla ilgili yazılmış kitap, makale vb. eserlerden işitsel-görsel kaynaklardan ve karşılıklı görüşmelerden
yararlanılarak yapılacak analiz sonuçları; işitsel, görsel, yazılı ve sözlü olarak sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kıbrıs, halkoyunları, müzik, ritim.
A Look to The Turkish Republic of North Cyprus's Culture of Turkish Folk Dances
One of the existential foundations of a society is its cultural values. Cultural values are related with that society's
geography and lifestyle. Changing living conditions, wars, immigrations, etc., effects society's cultural changes.
Cyprus is an important place, which is situated between 3 continents, and where many human communities lived
throughout historical processes. Cyprus is also very valuable for dance and music, considering the fact that
Cyprus has a lot different cultures. Cyprus's dance and music culture as we know today has emerged from
Anatolian, Balkan, Arabic and Mediterranean cultures' influences. But the political structure also affected the
cultural structure. After 1974, with the effects of war and immigration, Cyprus has divided into two different
community as known as "North and South" Cyprus and thus made some differences in the cultural structure. If
we look at the dance and music culture of communities which are mostly composed by Turkish Cypriots and by
people who migrated to Cyprus after the foundation of Turkish Republic of North Cyprus, we can mostly see the
traditional dances such as "Karşılama", "Sirto", "Zeybek", "Çiftetelli", "Kasap" and Dramatized dances. Folk
dances in Turkish Republic of North Cyprus and structure of cultural values throughout historical processes will
be interpreted from the standpoint of music and dance and their differences will be pointed out in this article.
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The analyze results that we got from the books, articles, etc. written for this domaine, from audiovisual sources,
and from the meetings, will be presented auditory, visually, written and verbally.
Key Words: Cyprus, folk dances, music, rhythm.
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Halk Oyunları Çalışmalarında Isınma-Soğuma Egzersizleri ve Önemi
Bülent KURTİŞOĞLU & Gülsüm HATİPOĞLU ÖZCAN & Sancar ÖZCAN
İstanbul Teknik Üniversitesi & Gelişim Üniversitesi & Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Fiziksel bir çaba ile planlı ve düzenli olarak tekrarlanarak yapılan vücut hareketleri egzersiz olarak
tanımlanmaktadır. Belirli bir amaca yönelik olarak düzenli egzersiz hareketleri yapan kişinin uğraşı alanına göre
performansı artacak ve yapması gereken hareketleri düzenli ve yüksek seviyede yapacaktır. Ayrıca egzersiz
öncesi ve sonrasında insan bedeni üzerinde gelecekteki yaşamlarında karşılaşabileceği ve egzersiz anında
sakatlanma yaşayabileceği sağlık problemleri risklerini azaltmak için yapılması gereken ısınma, bedenin
yapılacak olan aktiviteye hazırlanmasıdır. Spordan başka farklı disiplin alanlarında da beden kullanılarak yapılan
hareketlerde bedenin performansının artırılması ve hazırlanması gerekmektedir. Dans disiplini de bu kapsamın
içerisindedir. Özellikle profesyonelleşme sürecinde yapılan hareketler bedenin ileri seviyede kullanımını
gerektirmektedir. Halk Oyunları icracıları da son zamanlarda sahne disiplini içerisinde gösteri programlarına
diğer fiziksel performanslarda olduğu gibi bedenlerini hazırlamak zorundadırlar. Bu bildiride halk oyunları
icracılarının çalışma öncesi ve sonrasında uygulamaları gereken ısınma ve soğuma egzersizleri ve öneminin
açıklanması, yazılı ve görsel malzemelerden yararlanılarak sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Egzersiz, ısınma, spor, halk oyunları, dans.
Importance of Warm-Up and Cool-Down Exercises in Folk Dance Practices
Regular and planned body gestures with physical effort are defined as "exercise". His/her performance will be
better depending on his/her field of occupation and he/she will be able to do the gestures on a higher level and
more regularly if he/she does body exercise on a regular basis for a certain purpose. Besides, the warm-up that
has to be made before and after the exercise in order to reduce the risks of health problems like injuries during
the exercise or health problems that may be found on human body in the future, is the preparation of the body for
the activity which will be done. It is important that the body should be prepared and its performance should be
increased in other different disciplines besides sports. Dance discipline is also in this content. The gestures
during the professionalisation process requires an advanced level of usage of the body. Lately, folk dancers also
need to prepare their body for the performance programs within the stage discipline. The importance of warm-up
and cool-down exercises before and after the practice for the folk dancers will be presented in this article,
through using audiovisual materials.
Key Words: Exercise, warm-up, sports, folk dances.
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Türkiye’ ye Göç Eden Bulgaristan Göçmenlerinde Geleneksel Dans Kültürü; Trakya Örneği
Bülent KURTİŞOĞLU & Kübra ÜNER
İstanbul Teknik Üniversitesi & Balkan Araştırmaları Yüksek Lisans Program Öğrencisi
Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan insan topluluklarını birbirlerinden ayıran en önemli temel ögenin göç
olduğu kabul edilmektedir. Farklı nedenlerle gerçeklesen göçler, insanların uzun bir zaman diliminde ortak bir
yaşam sonucunda ortaya çıkardıkları, paylaştıkları ve yaşadıkları ortak kültürel değerlerin unutulup değişimine
ve kaybolmasına neden olmuştur. İnsan yaşamının bir gerçeği olan bu durum nedeni farklı olsa bile neredeyse
dünyanın birçok yerinde görülmektedir. Balkanlarda yaşayan insan topluluklarının da farklı nedenler ile karşı
karşıya kaldıkları göçler ile karşılaştıkları bu olumsuz durum, geçmişten günümüze kadar yaşanmış ve
yaşanmaya da devam etmektedir. Özellikle Balkanlarda yaşayan Türk aileleri göçten en çok etkilenen insan
topluluklarıdır. Günümüz Türkiye sınırları içerisinde kalan Bulgaristan göçmenleri yaşadıkları olaylar nedeni ile
kendi kültürlerinden uzak kalmış özellikle geleneksel ortamlarda icra ettikleri halk oyunlarını neredeyse unutmuş
oldukları görülmektedir. Bu bildiride Bulgaristan’ da yaşayan ve göç eden Türk ailelerden örneklemeler ile
geleneksel oyun kültürü hakkında alan araştırmaları sonucunda elde edinilen bilgiler ile yazılı kaynaklardan elde
edinilen bilgiler işitsel ve görsel materyaller ile birlikte açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Göç, Bulgaristan, Trakya, kültür, dans.
Traditional Dance Culture of Bulgarian Immigrants in Turkey; Thrachia Example
The most important basic element that separates human communities living together in unity and solidarity from
each other is immigration. The things that people created together as a result of a mutual life in a long period of
time, things that they shared and the mutual cultural values that they experienced are forgotten and lost because
of the immigrations caused by different reasons. This situation is a reality of the human life but we can see it all
around the world even though the reason is different. People living in Balkans are still facing this negative
situation with the immigrations, as they lived this in the past. Especially the Turkish families living in the
Balkans are the most affected communities from the immigration. Today, Bulgarian immigrants living within
Turkish borders are far from their culture because of what they experienced and almost forgot their folk dances
which they perform especially in their traditional environments. Examples from the Turkish families living in
and immigrated from Bulgaria and informations about traditional dance culture as results of field researches, that
are obtained from written sources, will be explained using audiovisual materials.
Key Words: Immigration, Bulgary, Thrachia, culture, dance.
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Silivri Halk Oyunlarının Derlenme ve Sahnelenme Süreçleri
Bülent KURTİŞOĞLU & Seren ERAVCI & Arda ERAVCI
İstanbul Teknik Üniversitesi & İstanbul Teknik Üniversitesi & İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul ve çevresine ait halk oyunları kastedildiğinde ilk olarak akla gelen oyunlar Silivri halk oyunlarıdır. Bu
oyunlar ise balkanlardan buraya mübadele ve diğer sebepler ile göç etmiş olan topluluklardan derlenerek
sahneye getirilmiş oyunlardır. Ağırlıklı olarak günümüz Yunanistan topraklarından bu yöreye göç etmiş olan
Patriyotlardan derlenen oyunlar mevcut olsa da oyun isimlerine göz atıldığında (Arnavut Gaydası, İstanbul
Kasabı, İspanyol Kasabı) farklı topluluklara ait oyunların da bu oyunlar ile beraber icra edildikleri dikkat
çekmektedir. Bildiri dâhilinde ilk olarak 1970’lerde sahneye getirilen bu oyunların derlenmelerinden günümüze
kadar gelen süreçte tavır, repertuar, isim, müzik ve cinsiyet bağlamında yaşadığı değişimler tespit edilerek
sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Silivri, halk oyunları, derleme, sahneleme.
Compilation and Staging Processes of Silivri Folk Dances
Silivri folk dances is the first thing come to mind when the folk dances are mentioned which belong to Istanbul
and its neighborhood. These dances which were brought to the stage after they were compiled from the
communities who have immigrated here from Balkans because of population exchange and the other reasons.
Even if the dances are mainly compiled from Patriots who have immigrated to this region from today’s Greek
lands, it is remarkable that the dances belong to other ethnic communities are performed along these dances,
looking at the names of these dances (Arnavut Gaydası, İstanbul Kasabı, İspanyol Kasabı). The changes on these
dances which have been brought to the stage first in the 1970’s will be determined and presented within the
paper in the context of style, repertory, name, music and gender.
Key Words: Silivri, folk dances, compilation, staging.
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Müzik ve Tarih
Deniz AYDAR
Ordu Üniversitesi
Multidisipliner anlayıştaki yapıda, müzik ve tarih ilişkilendirmesi konusunda ana amaç, doğal bir disiplin olan
tarih alanının müzik ile birleşiminde, geçmişten geleceğe yansıyan toplum ve kültür birleşenlerini ortaya
çıkartmak ve tarih biliminin ilişik alan olarak tanımını ortaya koymaktır. Düşünsel bilim olgusunu içeren müzik
alanının, tarihle olan ilişkisinin alt birleşenlerinin inceleneceği bu çalışmada, betimsel bir durum analizi
yapılarak, müziği meydana getiren kültür katmanları anlamlandırılacak ve onun paralelinde bir tarihi
değerlendirme ortaya konulacaktır. İlave olarak, müziğin bir çeşit düşünce pratiği aktarımının sergileneceği bu
çalışma, müzik ve tarihi ilişkilendiren kültürel ve sistemsel düşünce biçiminden bahsederken, tarihi
dönemlendirme anlayışına da değinilerek, müziğin toplumbilim vasfı ortaya konulacak, paralelinde bilgiye
dayalı eğitsel aktarımından söz edilecektir. Çeşitli başlıklarla ele alınacak olan bu konu, bilim ve disiplin
anlayışının bir göstergesi olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Müzik ve tarih, multidisipliner anlayış, kültürün anlamlandırılması, sistemsel düşünce
biçimi, aktarım.
Music and History
To work in a multidisciplinary approach, the main aim in music and history association, is to reveal the items of
society and culture from past to future and to define the history, a natural discipline, as a related field in
conjunction with the music. This study, in which the field of music with the spiritual science phenomena and
lower converging of its relationship with the history are examined, a descriptive case analysis will be done, the
cultural layers that forms the music will be explained and a historical assessment will be put forward
correspondingly. In addition, in this study, in which a kind of practical thinking transfer of music will be
analyzed, it is going to be mentioned about the cultural and systemic form of thinking that relates to music and
history and also historical periodization approach to the reference and the sociologic qualifications of music will
be introduced in paralel with educational transfer based on information. This issue will be discussed with various
titles, will be an indicator of science and discipline.
Key Words: Music and History, Multidisciplinary Approach, Signification Culture, Systemic Thinking,
Transfer.
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Sanat, Kültür ve Siyaset Etkileşiminde J.B. Moliere ve J. B. Lully' nun “Kibarlık Budalası” (1670) Komik
Balesi
Derya AĞCA
Baki Müzik Akademisi
Avrupa’da Türklere sahne sanatlarında yer veren ilk eserlerden birisi J.B.Lully’nun bestelediği J.B.Moliere ait
“Kibarlık Budalası”, “Le burgeois gentilhomme” (1670) adlı komik baledir. Fransa Kralı XIV. Louis, Osmanlı
büyükelçisi Süleyman Ağa’ya kızdığı için bu siparişi vermiştir. Kral, eserin gerçek Türk yaşamı ve geleneklerine
uygun olması için daha önce Orta Doğu’da bulunan Chevalier Laurent d’Arvieux’u da görevlendirmiştir. Eserde
Türkler IV. perdede “Comedia della arte”nin özelliklerinden yararlanılarak gösterilir. Türk ve Doğu kültürü
gülünç hale düşürülür. Besteci , “Cérémonie Turque” adını verdiği bu bölümde “instruments a la turque” başlığı
altında Türk çalgılarına da yer verir. Böylece, operada ilk defa bu eserde Türkler ve Doğu ile ilgili unsurlar Türk
müziği ve çalgıları ile gösterilmiş olur. Bu, operda “alla turca” usulünün başlangıcını oluşturur. XVIII-XIX.
yüzyıllarda birçok besteci bu tarzı Türkleri ve Doğu’yu konu alan operalarında kullanmıştır. Batlı
müzikologların “Batı müziğinde egzotizm” ya da “müzikte oryantalizm” adı ile genelledikleri dönemin müzik
estetiğine aykırı bulunan “alla turca” usulü zaman içinde hak ettiği yeri bulur. Batı müzik dilinin yetersiz kaldığı
korku, görkem ve coşku gibi yanlarını giderir. Türk çalgıları orkestraların vazgeçilmez unsuruna dönüşür.
Anahtar Sözcükler: J.B. Lully’nun “kibarlık budalası” komik balesi, batı müziği, opera, “alla Turca”, kültür.
Arts, Culture and Politics in Interaction J. B. Moliere and J. B. Lully's “The Bourgeois Gentleman”
(1670) Comedie-Ballet
One of the first works of the European performing arts that is about the Turks is “The Bourgeois Gentleman”,
“La burgeois gentilhomme” (1670) written by J. B. Moliere and composed by J. B. Lully in Comédie-ballet
style. Louis XIV., King of France ordered this work thanks to Süleyman Ağa, the ambassador of the Ottoman
Empire role. King Louis XIV also commissioned Chevalier Laurent d'Arvieux who is working in Middle East to
contribute to the same work to ensure its compliance with the real life and traditions in the Ottoman Empire. The
Turks are displayed in the IV. Act in Comedia della arte style with emphasis on humour. Turkish and esatern
culture was ridiculed. The composer used the Turkish musical instruments in the part which he called
“Cérémonie Turquie”. Thus it was the first time that the elements related to the Turks and the Orient were
reflected through the Turkish music and musical instruments. That was the birth of “alla turca” style in opera. In
XVIII-XIX centuries, many composers used this style to depict the Orient and the Turks in their operas.
The Western musicologists described it as “exoticism in western “music” or “orientalism in music”. They
criticized “alla turca” style as opposed to musical aesthetics. Over time, the Turkish musical instruments found
their rightful place in Western music and orchestras. “Alla turca” style which completed shortcomings of the
western music and orchestra like emotion, enthusiasm, splendor has become the indispensable elements of
western music.
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Key Words: J. B. Luly's "The Bourgeois Gentleman" comédie-ballet, western music, opera, “alla Turca”,
culture.
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Performans Sanatları Evreninde Türk Halk Dansları Sahneleme Uygulamaları ve Video Tekniğinin
Koreoğrafi İçerisinde Kullanımı “Bu Topraklar İçin” Dans Gösterisi Örneği
Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU
Sakarya Üniversitesi
Özellikle 20. yy ın başlarında gelişen ve değişen dünya konjonktürü içerinde, sosyal hayatın gereklerini
karşılayacak yeni ve daha dinamik ifade araçlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmış
sanat akımları, sanatlar arasındaki sınırları ortadan kaldırmış, daha özgün, insanla iç içe, zaman zaman sert
ifadeleri olan akımlar ortaya çıkmıştır. Farklı disiplinlerdeki (dans, müzik, tiyatro, resim, heykel) sanatların bir
arada kullanıldığı ve avant-garde akımın beraberinde getirdiği “performans sanatları” kavramı da bu yenidünya
içerisinde hızla şekillenmeye başlayan olgulardan biridir. Bu çalışmada performans sanatlarından biri olan dans
sanatında, anlatımı kuvvetlendirmek için kullanılan yardımcı teknikler tanımlanmaya ve örnekler üzerinden
analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu teknikler kullanılarak sergilenen Türk Halk Dansları Gösterilerinde, anlatımı
desteklemek, izleyici ile sahne arasındaki bağı kuvvetlendirmek, görsel derinlik kazandırmak için kullanılan ve
bir diğer sanat dalı olan video tekniğinin koreografi içerisinde nasıl beraber kullanıldığı betimlenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dans, geleneksel danslar, performans sanatı.
Turkish Folk Dances Acting Practices in the Universe of Performance Arts and the use of Video
Technique in Choreography, the “For This Land” Dance Show Example
Some fresh and more dynamic means of discourse were needed to meet the requirements of social life within the
conjuncture of developing and changing world, especially in the early 20th century. The art movements that
emerged due to such needs removed the borders between the arts and so more characteristic movements in touch
with human, which occasionally had harsh expressions, came forward. The concept of “performance arts” in
which some arts in different disciplines (dance, music, theatre, sculpture) are used together, and brought along
by the avant-garde movement, is one of the facts that began to shape quickly in this new world. This study will
focus on describing the auxiliary techniques used to strengthen the discourse in the art of dance, one of the
performance arts, and analysing them through some examples. It will be the main objective to depict how the
video technique, another branch of art, which is used to support the discourse, promote the bond between the
audience and stage and add a visual perspective in Turkish folk dances performed using these techniques, is
employed together in choreography.
Key Words: Dance, traditional dances, performance art.
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Türk Halk Dansları Eğitiminde Notasyon ve Analize Dayalı Bilişsel Öğretimin Gerekliliği
Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU
Sakarya Üniversitesi
Dans sanatı, tüm toplumların kendi kültürlerinde içsel olarak yaşadıkları sanat içeriği olan bir kültür unsurudur.
Bu kültür unsuru aynı zamanda bir dildir. Toplumlar dans sanatını kimi zaman ortaklaşan ritüellerinde,
eğlencelerinde, kimi zamanda değişen ve gelişen sosyo-kültürel/sosyo-ekonomik süreçler sonucunda bireysel
kazanımlar için kullanılmışlardır. Bu aşamada dans sanatının eğitim-öğretim sistemine dahil edilme gerekliliği
doğmuştur. Ülkemizde farklı yapılardaki konservatuvarların altında, Türk halk oyunları adı ile kurulmuş olan
bölümlerin içinde, geleneksel halk danslarımızın bir bilim dalı olarak işlenmesi ve bir sanat dalı olarak da
gelişmesi, dünya ile uyum sağlayacağı ortak bir eğitim diline ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır. Temel eğitimöğretimlerin ortak içerik ve bilgilerle öğrenciye aktarıldığı bir süreç olduğunu göz ardı etmezsek, dans sanatının
ve bilimin öğrenciye aktarımı sürecinde kullandığımız yöntemleri hareket odaklı düşünmeli, hareket analizi,
hareket notasyonu gibi hareketin kendi terminolojisi ile de aktarabilmeliyiz. Bu çalışmada, Türk Halk Dansları
bölümünde hareket odaklı olan halk oyunları ve temel dans derslerinde “analiz ve notasyon” konularının bilişsel
bir faktör olarak hareket eğitimine katkıları anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türk halk dansları eğitimi, bilişsel öğretim, analiz, notasyon
The Necessity of Notation and Analysis-Based Cognitive Learning in Turkish Folks Dances Training
The art of dance is an element of the culture with an artistic content that all communities live intrinsically in their
own cultures. This element of culture is a language as well. Communities have used the art of dance sometimes
in their shared rituals, entertainments and sometimes for personal gains as a result of developing and changing
socio-cultural/socio-economic periods. At this stage, a need has arisen to include the art of dance into education
system. The fact that our traditional folk dances are taught as a discipline within the departments established
with the name “Turkish folk dances”, under the conservatoires with different structures in our country and it has
developed as a branch of art as well brings about the fact that it needs a common education language with which
it can accommodate itself to the world. We should be able to think movement-oriented on the methods we
employ in the process of transferring the art of dance and science to the students and convey it by means of
movement’s own terminology, such as movement analysis and movement notation, if we do not ignore that the
basic education is a process by which it is transferred to the students via a common content and information.
This study intends to display the contributions of the topics of “analysis and notation” in movement-oriented folk
dances and basic dance lessons in the department of Turkish Folk Dances on the movement training, as a
cognitive factor.
Key Words: Turkish folk dances education, cognitive education, analyze, notation.
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Piyano Düeti Janrının Modern Azerbaycan İcracılık Sanatında Önemi
(POSTER)
Dinara AHMEDOVA
Bakü Müzik Akademisi
Malumunuz üzere, Azerbaycan piyano okulu dünya klasik icracılığının en iyi geleneklerini kendisinde
birleştirmektedir. Onun gelişme kaynağı XX. yüzyılın başlarında tükenmez serveti ve çeşitliliği ile seçilen, öncü
konser gelenekleri ve derin özgünlüğünü birleştiren, eşsiz, kendisine has iç içeriğe sahip olan Rus piyano
ekolünün etkisi ile ilgilidir. Moskova ve Petersburg icracılık okulunun yetenekli müzisyenleri ile verimli işbirliği
Azerbaycan müzik yaratıcılığı tarihine paha biçilmez hazinesini armağan etmiştir. Bu hazinede - çeşitli
dönemlerde, dünya sahnelerinde her tarzda yazılan piyano eserleri sunan parlak ve başarılı sanatçılar mevcuttur.
Bu sanatçılar tarafından icra olunan eserler eşsiz bireysel tonlama dizilişi, milli halk kökenli ve modern
kompozisyonların karmaşık dilini içeren üslup yönü ile ilgi çekiyor. Piyano düetinden oluşan olarlar alanı da
önem arz ediyor. Öyle ki, Azerbaycan müziği literatüründe çok sayıda olaylar var ki, onlar eğitim ve araştırma
deneyiminde, farklı yaşlarda olan öğrencilerin icrasında önemli bir yer tutar. Bu eserlerin zengin, ilginç ve
erdemli dile sahip olması konser salonlarında parlak şekilde sesleniyor. Onu da belirtmek gerekiyor ki, bu
olayları üreten yazarlar (aralarında sadece piyanistler değil, hatta güzel besteci - müzisyenler de mevuttur ve
daha önemli kompozisyonlara başvururlar. Öyle ki, Azerbaycan klasik müziğinin kurucusu, ünlü
Ü.Hacıbeyli`nin bazı eserleri ulusal kültürümüzün seçkin temsilcilerinin dikkatini çekmiştir: “Şur” fantezisinin 2
piyano için aktarılması (M.Aliyev, E.Perevertaylo, Bakü, Azerneşr, 1963), “Koroğlu” operasından 2 dans
(M.Aliyev, Bakü, Azerneşr, 1973), “Arşın mal alan” komedisinden askerin aryasının çalışılması (S.Musabeyova,
el yazması), Asya'nın dansı ve 8 fragman (4 el için piyes, SK., 1994) vb. ayrıca, “Leyla ve Mecnun” operasından
6 fragman (Azerbaycan bestecilerin seçilmiş eserleri, göç: Z .Stelnik, ayrı ayrı parçalar (göç: İ.Plyam, el
yazması), “O olmasın, bu olsun” müzikal komedisinden koro (M.Aliyev, 1997), düet sahnesi (piyano topluluğu
toplusu) çalışılmıştır. Ayrıca Ü.Hacıbeyli`nin hacimce büyük olmayan, ancak olağanüstü, parlak karakterleri ile
farklı olan ayrıca kompozisyonları da bu çalışmalara girmektedir. Genellikle “İyi yolculuklar (Yaxşı yol)”
şarkısı, dans, «Seher yeli» piyano topluluğu toplusunun I bölümüne (Düzenleyiciler: F.Bedelbeyli, O.Recebov,
N.Guliyev, Y.Ahundova, Bakü- 2011) dâhil edilmiştir. Çocuklar için güzel müzikler besteleyen S.İbrahimova
ayrıca, Ü.Hacıbeyli’ye ait “Askerin marşı” adlı eserini 2 piyano için çalışılmıştır. Piyano düetine ait eserler
içinde çok güzel örnekler mevcuttur. Bu dalda yazılan eserler çeşitli dönemlerde yaşayan, orijinal imzalı ve
karakterler manzarasının, özellikler, renkler ve müzikal içeriğin profesyonel ileticilerine - yazarlara aittir.
Anahtar kelimeler: Piyano, müzik, düet, sanat, kültür.
Importance of Genre of Piano Duet in Performance Art of Azerbaijan
As we know, Azerbaijani piano school combines the best traditions of the world classic performance in it. Its
source of development is related to the effect of Russian piano school which stood out with its boundless
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resources and diversification, combining advanced concert traditions and profound originality, with unique and
specific domestic content at the beginning of XX. century. Productive cooperation with the talented musicians
of Moscow and Petersburg performance school bestowed their invaluable treasure to the history of musical
creativity of Azerbaijan. In this treasure one can find brilliant and successful performers appeared with their
piano works composed in all genres in different periods on the world’s stage. The works performed by those
performers draw attention with their unique individual arrangement and method trends that combine complex
language of national people-oriented and modern compositions. Scope of development consisting of piano duet
is not of great importance. So, there are a number of works in the literature of Azerbaijani music that they hold a
leading place in pedagogical practice and performance of students of different ages. Such works are performed
brilliantly in concert halls due to their abundant, interesting and virtuoso language. It should be noted that, there
are not only pianists, but also notable composers-musicians among them, and they apply to more significant
compositions. The founder of Azerbaijani classic music – Uzeyir Hajibayov’s some works have drawn attention
of distinguished figures of our native culture: transmission of “Shur” fantasy for 2 pianos, 2 dances from
“Koroghlu” opera, development of Asgar’s aria from “Arshin mal alan” musical comedy, Asya’s dance and 8
fragments. Moreover, 6 fragments from “Leyli and Majnun” opera, selected works of Azerbaijani composers,
chorus from “O olmasin, bu olsun” musical comedy, duet scene have been developed as a collection of piano
ensemble. Furthermore, Uzeyir Hajibayov’s compositions that stand out with their extraordinary and not so
great, but brilliant characters are among such works. Mainly “Yakhshi yol” song, dance, “Sahar yeli” have been
included in to the first part of the collection of piano ensemble. S.Ibrahimova who composed fabulous songs for
children developed “Asgarin marshi” work that belongs to U.Hajibayov for 2 pianos. There are fascinating
examples among the works about piano duet. Works composed in this genre belong to skillful authors living at
different periods, of original views, characters, colors and musical content.
Key Words: Piano, music, duet, art, culture.
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Ses Eğitimi ve Diksiyon Dersi Alan Öğrenciler İle Bu Dersi Almayan Öğrencilerin “Ses Eğitimi ve
Diksiyon” Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Elif DOĞRU & Zafer DOĞRU
Giresun Üniversitesi & Giresun Üniversitesi
Bir dönem seçmeli Ses Eğitimi ve Diksiyon dersi alan öğrenciler (öğretmen adayları) ile henüz bu dersi almamış
olan öğrencilerin (öğretmen adaylarının) “Ses Eğitimi ve Diksiyon” (SED) dersine yönelik tutumlarının
incelenerek bu dersin mesleğe olan katkısı ile gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın istatistiksel
işlemleri, betimleyici istatistik, t-Test ve tek yönlü varyans analizlerinden oluşmaktadır. Giresun Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri (SED dersi alan öğrenciler) ile Hitit Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (SED dersini henüz almamış öğrenciler) öğrencilerine araştırmacı
tarafından geliştirilen “Ses Eğitimi ve Diksiyon Dersi Tutum Ölçeği” (SEDDTÖ) uygulanmıştır. Yapılan
istatistiksel işlemlerde IBM SPSS 22 programı kullanılmıştır. Öğrencilerin %23,4’ü (n=126) SED dersi alan ve
%76,6’sı (n=412) SED dersini henüz almamış öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Öğrencilerin cinsiyetlerine
göre dağılımı ise SED dersi alan kadınlar %17,3 (n=93), SED dersi alan erkekler %6,1 (n=33), SED dersi henüz
almamış kadınlar %30,3 (n=163), SED dersi henüz almamış erkekler %46,3 (n=249) şeklindedir. SED dersi;
%71,6 (n=385) zorunlu ders olmalıdır. SED dersi; %63,8’i (n=343) bir dönem okutulmalıdır. SED dersi; %63,8
(n=343) birinci yılda okutulmalıdır. SED dersi alan öğrenciler (n=126) ¯X=4,39±0,809 ile almayan öğrencilerin
(n=412) ¯X=4,11±0,978 dersin gerekliliği faktöründe anlamlı fark ortaya çıkmıştır t(246,7) = 3,27, p < 0,05.
SED dersini, her iki grup da gerekli görürken bu dersi bir dönem alan öğrenciler için daha fazla gereklidir. SED
dersinin Mesleğe Olan Katkısı faktöründe ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. Her iki öğrenci grubunun da SED
dersinin Mesleğe Olan Katkısı görüşüne katıldıkları görülmektedir; SED dersi alan öğrencilerin (n=126)
¯X=3,93±0,745 ve SED dersi henüz almamış öğrencilerin (n=412) ¯X=4,053±0,845 şeklinde olduğu
görülmektedir. İletişim kurma becerisi, bir öğretmenin sahip olması gereken önemli niteliklerden birisidir.
Öğretmenler bilgilerini konuşarak öğrencilerine aktarırlar, öğretmenlerin etkili ve anlaşılır konuşabilmeleri
oldukça önemlidir. Öğretmen adaylarına iletişim kurma becerileri kazandırması açısından bakıldığında, Ses
Eğitimi ve Diksiyon dersinin öğretmen yetiştiren programlarda okutulması, bu dersi bir dönem almış öğrenciler
ile henüz bu dersi almamış öğrenciler tarafından olumlu karşılanmıştır. Öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik
programlarda ses eğitimi ve konuşma ilgili derslerin yer alması yolu ile öğrencilerin öğretmen niteliklerine
olumlu değerler katacakları söylenilebilir. Öğretmen yetiştirilmesinde ve öğretmen niteliklerine katkı
sağlayacağı düşünülen Ses Eğitimi ve Diksiyon dersinin öğretmen yetiştiren bütün kurumlardaki öğretim
programlarda zorunlu ve en az bir yarıyıl okutulması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ses eğitimi ve diksiyon, ses eğitimi, diksiyon, tutum ölçeği.
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The Analysis of The Attitudes of Students Enrolled in The Course of Voice Training and Diction Towards
Voice Training and Diction Compared to Those of Students Not Enrolled in The Course
This study aims to examine and compare the attitudes of teacher education students enrolled and not enrolled in
the one-term elective course of Voice Education and Diction (VED) towards this course, and to provide insights
into the professional benefits and necessity of this course for teacher candidates. For the purposes of this study,
descriptive analysis, t-Test, and one-way variance analysis (ANOVA) were performed. Students at the
Department of Classroom Teaching at Giresun University Faculty of Education (students enrolled in the VED
course) and students at the Physical Education Teaching Department at the School of Physical Education and
Sports at Hitit University (students not enrolled in the VED course) were administered the “Voice Education and
Diction Course Attitude Scale” (VEDCAS), prepared by the researcher. IBM SPSS 22 software package was
used for the statistical analyses performed. Of the 538 participants in the study, 23,4% (n=126) was enrolled in
the VED course, and 76,6% (n=412) was not. Distribution of participants according to gender was as follows:
17,3% (n=93) female students enrolled in the VED course; 6,1% (n=33) male students enrolled in the VED
course; 30,3% (n=163) female students not enrolled in the VED course; and 46.3% (n=249) male students not
enrolled in the VED course. It was found that 71,6% (n=385) of participants believed VED course should be
compulsory, and 63,8% (n=343) said VED should be provided for one semester. In addition, 63,8% (n=343) of
participants said VED should be taught in the first semester. There was a significant difference between the
attitudes of students enrolled (n=126)

= 4,39±0,809 and not enrolled in the VED course (n=412)

=

4,11±0,978 as regards the factor of the necessity of the course t(246,7) = 3,27, p < 0,05. Both groups regarded
VED as a necessary course, with students having studied this course for one semester having a more positive
attitude. No significant difference was found as regards the Professional Contribution of VED course between
the two groups, with students in both groups agreeing that the course is beneficial for their professional
development. As regards the Professional Contribution of VED course, the mean of students enrolled in the
course (n=126) and students not enrolled in the course (n=412) were found to be

=3,93±0,745 and

=4,053±0,845, respectively. Communication skills are among the most important traits teachers need to have.
Because teachers convey information through words, it is crucial for them to speak effectively and
understandably. As regards its benefits for improving the communication skills of prospective teachers, the
provision of the course of Voice Education and Diction in teacher education schools is viewed positively both by
students having taken the course for one semester and by students not yet enrolled in the course. It can be said
that the inclusion of courses directed at voice education and diction in teacher education schools may be
beneficial for teacher candidates with the valuable skills it provides. Based on the findings of this study, it can be
concluded that Voice Education and Diction should be provided as a compulsory course in all teacher education
programmes for at least one semester.
Key Words: Voice training and diction, voice training, diction, attitude scale.
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Halk Oyunları Temsilinde Kültürel Mekân İşlevi
Emir Cenk AYDIN
Ege Üniversitesi
Mekânın, kültürel süreklilik açısından gerekli olduğu gerçeği göz önüne alındığında, diğer alanlarda olduğu gibi
halk oyunları alanında da kültürün üretildiği ve aktarıldığı kültürel mekânların üstlendiği işlevin irdelenme
gereği kaçınılmazdır. Bu noktada halk oyunlarının yaşatıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı kültürel
mekânların yok olma çekincesi, kültürün de yok olma çekincesini beraberinde getirir. Bu görüş, aslında
yeryüzünde kültürel mirası ve kültürel çeşitliliği korumayı temel amaç olarak kabul eden ve kültürel mirası
korumanın önemli unsurlarından biri olarak kültürel mekânların işlevini benimseyen UNESCO tarafından 2003
ve 2005 yıllarında imzalanan iki ayrı sözleşme ile doğrulanmaktadır. Halk oyunlarının geleneksel kültürel yapısı
içinde toplumsal yaşama ilişkin mekânlar; doğum, sünnet, evlenme, bağ bozumu, yayla şenliği gibi geleneğin
yaratıldığı ve yaşatıldığı açık ya da kapalı mekânlardır. Geleneksel temsillerde öncelikli olan bu mekânlar,
günümüz koşullarında küresel ve yerel etkilerle değişmiş,

kültürel ve mekânsal farklılaşma ve çeşitlilik

hızlanmıştır. Bununla birlikte, yaşam koşullarındaki hızlı değişim, evrensel kültür ile yerel kültürler arasındaki
çelişki, kültür ve mekân etkileşiminde yeni boyutlar yaratmış ve gelenek yeniden biçimlenen bu mekânlarda
yaşatılır hale gelmiştir. Kültür aktarımında halk oyunlarında kültürel mekânların önemi, kentleşme, teknolojik
gelişme, küreselleşme gibi olguların kültürel süreklilik ve çeşitlilik konusundaki olumsuz etkileri nedeniyle daha
da öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, halk oyunları temsilinde kültürel mekân işlevi ve bu mekânlardaki
değişimler; kültür, mekân ve insan açısından ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Halk oyunları, kültür, mekân, temsil.
The Function of Cultural Venues in Traditional Folk Dance Performance
Considering the necessity of cultural continuity; the function of cultural venues is needed to be examined as the
places where culture is produced and transmitted in the field of folk dances as well as in other cultural areas. At
this point, with concern of cultural values being vanishing as the places where culture is kept alive and
transferred to the future generations, comes the concern of culture vanishing itself. Two seperate contracts being
signed by Unesco in 2003 and 2005 regarding the protection of cultural heritage also validates that opinion as
Unesco mainly aiming the protection of cultural diversity and heritage, considering the function of cultural space
as one of the most important elements of this activity. Venues of social life in traditional cultural structure of
folk dances are places where traditional celebrations and rituals are created and kept alive such as birth,
circumcision, marriage, vintage and spring festival tradition. These places are subject to a rapid change and
transformation by the effects of todays both global and local conditions and affects. Changing life conditions
combined with differences in global and local culture has generated new dimensions in culture and place
interaction, and tradition still continues in these transformed venues. Today, the importance of cultural venues in
the transfer of folk culture to new generations is more significant than ever considering the negative effects of
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urbanisation, technological developement and globalisation on cultural continuity and diversity. In this paper;
the function and transformation of cultural venues is examined and discussed in terms of culture, place and
human.
Key Words: Folk dance, culture, venues, performance.
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Karadeniz Kemençesi İle Türk Halk Müziğininin Çokseslendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
Emrah KAYA
Giresun Güzel Sanatlar Lisesi
Karadeniz Kemençesi, Doğu Karadeniz’de sıkça kullanılan bir sazdır. Karadeniz Kemençesinin çoksesli tınısı bu
sazı diğer çalgılardan ayırır. Bu çalgının icra tekniğiyle, herhangi bir ezgi çokseslendirilebilmektedir. Bu
anlamda Türk Halk Müziğinin herhangi bir türü, kolayca iki sesli hale dönüştürülebilir düşüncesinden hareketle
bu çalışma tasarlanmıştır. Bu çalışma, Karadeniz Kemençesinin Doğu Karadeniz’deki yayılım alanı ile tüm Türk
Halk Müziği icra edilen yerleri kapsamaktadır. Araştırmada betimsel yöntem, alan araştırması ve müzikal analiz
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, kamera, ses kaydedici cihaz, fotoğraf makinası,
yöre müziğiyle ilgili yazılı kaynaklar, mahalli kasetler ve cd’ler yer almıştır. Karadeniz Kemençesi, teknik olarak
ezgileri çoksesli çalabilmesi açısından birçok halk müziği sazından ayrılır.

Doğu Karadeniz’de sıkça

rastladığımız bu saz, çaldığı ezgilerle halkın kulağında bir çokseslilik duyumu oluşturmuştur. Burada Kemençe 3
telli veya 4 telli olabilmektedir. Her iki kemençe türü de farklı boyutlardadır. Bu sunuda, kemençenin tarihi,
akrabalarıyla benzerlikleri veya farklılıkları, diğer sazlardan farkı ve kendi içinde ayrılan özelliklerine yer
verilecektir. Ayrıca kemençenin kendi yöresinde alışılagelmiş kullanım tekniğiyle yapılan çoksesli icra özelliği,
Türk Halk Müziğinin diğer ezgilerine de uygulanarak faklı bir duyum sağlanacaktır. Herhangi bir ezginin bu
enstrümanla çoksesli yapılması sayesinde, müzik eğitiminde de öğrencilere bazı kolaylıklar sağlanacaktır diye
düşünülmektedir. Bunun için bazı örneklerde tasarlanmıştır. Anlatım esnasında kemençenin çalım tekniğinden
kaynaklanan armoni sistemine de yer verilecektir.

Birçok yöreden seçilen çoksesli ezgi örnekleri sunum

içerisinde canlı performansla veya nota göstermek suretiyle sunulacaktır. Bu çalışma, Karadeniz Kemençesinin
birçok özelliğini ortaya koyacaktır. Burada kemençenin çoksesli çalabilme tekniği sayesinde birçok ezginin iki
sesli olarak nasıl icra edildiği gösterilecektir.
Anahtar Sözcükler: Doğu Karadeniz, Karadeniz kemençesi, çoksesli ezgi, Türk halk müziğinin
çokseslendirilebilmesi.
A Study on Harmonising The Kemençe with Turkish Folk Music
The ‘kemençe’ of Karadeniz region is a kind of ‘saz’ that mostly used at eastern Karadeniz .’Kemençe’ difers
from other instruments with its timbre. With the playing style of this insturment, an other melody can be
harmonised. Consequently, any type of Turkish folk music can easily be transformed to polyphoned. From this
is the aim of this study. This study includes the area that ’kemençe’ played and Turkish folk music perfomed.
Descriptive method, local investigation and musical analysis are used during this study. A camera, a device for
sound recording and a video camera, historical written local sources, local casettes and cds have taken place as a
mean of data collecting. The ‘kemençe’ of Karadeniz differs from the other instruments as it plays the melodies
polyphonically. This ‘saz’,that we mostly see at eastern Karadeniz, gives a sense of polyphonic sounds for the
ear perception of the peaple. It may have three of four wires. Both of them are of different sizes. In this
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presentation, the history of ‘kemençe’, similarities with its relatives, differences from other sazes and its
specialities will be pointed out. In addition to them, the traditional polyphonic performance of ‘kemençe’ will be
performed by the melodies of Turkish folk music. This is going to be an authentic presentation. It has been
tought that, by means of the polyphonic melodies, music education will be easier for he students. Some
exemplary applications are also going to be done by playing ‘the kemençe’. Plenty of polyphonic melody
samples choosen from other locations are also going to be presented through live performence or slide projector
including the notes. This survey is going to put many specialities of the Kenemçe of Karadeniz forth. Here I’m
going to show the audience how many double phonic melodies Could be played polyphonically by the skill of
kemençe.
Key Words: East Karadeniz, the kemençe of Karadeniz, polyphonic melody, harmonization of Turkish folk
music.
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İlköğretim Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Eserlerin İncelenmesi (2015-2016)
Engin GÜRPINAR & Onur ZAHAL & Fırat ALTUN & Zeynel ŞENTÜRK
İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi & Hakkâri Üniversitesi
Bu araştırma ile ilköğretim müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının, türkülerin ve diğer eserlerin içerik
analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu eserlerin; sınıf düzeyine, konularına, ses sınırlarına, ölçü birimlerine,
tonal ve modal yapılarına göre dağılımları incelenmiştir. Betimsel nitelik taşıyan ve doküman incelemesi yapılan
bu araştırmada içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Araştırma örneklemini; Türkiye’deki ilköğretim okullarında,
2015−2016 eğitim-öğretim yılında müzik dersinde kullanılan öğrenci çalışma kitaplarında yer alan 187 adet okul
şarkısı oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler örneklemdeki tüm okul şarkılarının taranması ile elde edilmiştir.
Okul şarkılarının her biri, alt problemlerde ele alınan konulara göre ayrı ayrı incelenmiş ve yapısal özellikleri
bakımından sınıflandırılmıştır. Tarama sonucu elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, Excel programı
kullanılarak veriler grafiklere ve tablolara dönüştürülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; tonal, do majör, 2/4’lü
ve do-la ses aralığındaki eserlerin dağılımda en yüksek oran ile yer aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca en çok
eserin 6. Sınıf ders kitabında bulunduğu görülmüştür. Makamsal diziler üzerine oluşturulan eserler içerisinde en
çok Hüseyni ve sonra sırasıyla Rast ve Kürdi içerikli eserlerin yer aldığı saptanmıştır. Atatürk-Vatan sevgisi ve
diğer konulu eserlerin ise çoğunlukta olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müzik eğitimi, ilköğretim müzik eğitimi, müzik ders kitabı, müzik eseri, okul şarkıları.
Investigation of The Pieces in The Primary Grade Music Text Book (2015-2016)
With this research, we intended to initial analyse the school songs, folk songs and other Works which located in
Primary Grade music textbooks. This Works, were investigated according to their class grade, subjects, register
limits, rythmic construction and tonal or modal structure. In this study with descriptive and document analysis
content analysis technique was applied. Research sample formed and located in music textbooks which used in
2015-2016 academic year and consist 187 school songs. In this research the data were obtained with scanning of
the school song all in the sample. Every piece of school songs, according to the matters dealt with in subproblems separately examined and classified in terms of structural features. The data obtained from the scan
results have been transferred to the computer and transformed to the table and chart by using excel programme.
According to research; Tonal C majör, 2/4 rythm and C-A interval was found that the distribution takes place
with the highest ratio. It was also observed that most of work were in Grade 6 textbooks. Generated on the
Makam scales most husseini, respectively, and then Rast and Kurdî found that the content of works takes place.
Ataturk-Patriotic love and other subjects is determined in majority.
Key Words: Music education, primary music education, music textbook, music piece, school songs.
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Müzik Kurumlarında Hiyerarşi Kültürü
Esin de THORPE MILLARD
Ege Üniversitesi
Her organizasyonda olduğu gibi, müzik alanında da, üyelerin davranış kalıplarını oluşturan, elle tutulmaz ama
hissedilebilir ve gözlemlenebilir hiyerarşi kültürü söz konusudur. O, organizasyona dâhil olan her birey ve her
örgüt hiyerarşik yapıdan etkilenir, bazen de etkiler. Eskiden bu yana örgüt kültürünü etkileyen birçok
mekanizmanın olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında en önemlilerinden biri “yönetim kademesinde bulunanların
paradigmaları”dır. Paradigmalardan en eskisi olan ama hale geçerliliğini büyük ölçüde koruyan “hiyerarşik bakış
açısı”nda önceden belirlenmiş, geçerliliği korunan ve katı kurallar görülmektedir. Toplum katmanları ve kişiler
arası bireysel ilişkiler hiyerarşiye göre belirlenir. Toplumun iletişim ve eylemleri hiyerarşi kültürüne göre
belirlenir. Davranış bilimleri ve psikolojinin bilim, sanat ve endüstrinin hizmetine daha fazla girmesi ile bu arada
da insan kaynakları yönetiminin popülerleşmesi sayesinde hiyerarşik modellerin iyi/kötü yanları ve olası
alternatif yapılanma modelleri daha fazla bilinir ve kabul edilir oldu. Günümüzde, örgütler özellikle de müzik
alanındaki örgütler küreselleşme sürecinde iletişim ve teknolojik alanlardaki değişim ve yenilikleri de kullanarak
bu modelden çıkmaya çalışır görünseler de, ülkemizdeki müzik kurumlarında hiyeraşik düzeni görmekteyiz.
Ülkemizde, müzik alanındaki kurumların devlet korumacılığında olması hiyeraşi kültürünün benimsenmesindeki
en önemli faktörlerinden biri olduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hiyerarşi kültürü, müzik, örgütlenme modelleri.
Hierarchical Culture in Music Institutions
Hierarchical culture within music is intangible and may be said to be the sum total of many influences stemming
from the accumulated collective impact from each individual and organisation concerned. As such, it is the
combined result of historical National and International evolutionary influence coupled and moulded from a
multitude of individual; orchestral; organisational; National culture and State influence – these are the roots of
our present day musical culture. It has been known for some time that there are of course numerous mechanisms
impacting and influencing musical organisational culture. Perhaps, the most important of these is the paradigms
impacting upon management direction. Paradigms – a combination of theories, ideas, concepts, patterns are
examples that largely protect the validity of hierarchical perspectives impacting and shaping the rules which
become pre-determined with time and somewhat ridged. A consequential outcome is that within the society of
musical culture the individual multiple layers of people are directed and their actions determined by the
hierarchy. This allows individuals to gain an equal footing with each other. Movement as a consequence has
become more akin to the psychology of a Service Industry directed by the popularization of the hierarchical
management model as movement is led by the influence of the collective movement dictating the routes to be
taken as possible alternatives become known and accepted by the majority. However, within the globalization
process especially communicate and exchange ideas within the sphere of music and technological innovation
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thus we evidence increasingly within the hierarchical order this influence within our Country’s musical
institutions. Within our Country this institutional direction influence is evident in the hierarchical state
protectionism seen today and has become the most important factor in modelling and influencing the adaption of
musical culture.
Key Words: Hierarchical culture, music, organizational models.
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Az Sayıda Eser Bestelenmiş Şed Makamların Özgünlüğü: Rûhnevâz ve Reng-i Dil Örnekleri
Esra BERKMAN
Yıldız Teknik Üniversitesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılı 1 Kasım günü çağrılı
“Az Kullanılan Makam ve Usûllerde Beste Yarışması” düzenlenir ve Nisan 2006’da bir ödül töreniyle
sonlandırılır. Bir kurul tarafından belirlenen 50 az kullanılmış makamda yaklaşık 500 eser sahibi başvuru yapar
ve altı gruptan toplam elli eser ödüllendirilir. Düzenleyen kurumca, yarışma düzenleme amacının, belirlenen 50
makamın yeniden gün ışığına çıkarılması, bestecilerin bu makamlarda eser üretmelerini teşvik etmek ve makam
müziği repertuarını zenginleştirme olduğu vurgulanmıştır. Karar perdeleri ve karar çeşnileri üzerinden bir
tabloda gruplandırılan bu 50 makamın sadece ikisinin şed makam olduğu görülmüştür. Bir tanesi Hüseynîaşîran
perdesi kararlı Buselik makamı şeddi Rûhnevâz diğeri ise, Acemaşîran perdesi kararlı Neveser makamı şeddi
olan Reng-i Dil’dir. Bu yazıda, makamsal analiz, göçürme uygulaması ve aynı dizileri kullanan diğer
makamlarla arasındaki benzerlikler / farklılıklar bağlamında, bunlara ek olarak, özgünlük kavramı üzerinden
irdelenmiş olan Rûhnevâz ve Reng-i Dil makamlarında, neden nicelik bakımdan az sayıda eser verilmiş
olabileceği araştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Makam, az kullanılan makamlar, özgünlük.
The Authentıcıty of Transposed Maqams with Few Composed Works: Examples from Rûhnevâz and
Reng-i Dil
The Directorate General of Fine Arts of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey
organized a “Competition for Compositions in Infrequently-Used Maqams and Usuls” with November 1, 2005
as the deadline of applications, and the competition ended with the awards ceremony in April 2006. Almost 500
composers applied with their compositions in 50 infrequently-used maqams determined by a board, and a total of
50 works from six groups received awards. The organizing institution emphasized that the objectives of the
competition were to bring those 50 identified maqams to light, to encourage composers to compose works in
these maqams, and to enrich the repertory of maqamic music. Grouped by their tonics and çeşni’s, only two of
these 50 maqams were şed (transposed) maqams. One was Rûhnevâz, the transposed maqam of Bûselik, with the
tonic in Hüseynîaşîran, and the other was Reng-i Dil, the transposed maqam of Neveser, with the tonic in
Acemaşîran. This article seeks to explain why so few compositions have been made in the maqams Rûhnevâz
and Reng-i Dil, which are compared for similarities and differences with other maqams that use the same scales
in the context of maqamic analysis and transpositions, as well as the authenticity of these maqams.
Key Words: Maqam, infrequently-used maqam, authenticity.
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Türk Halk Türküsü Araştırmaları: Sorunlar ve Çözümler
F. Gülay MİRZAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
Halk türküleri bir kültürün bütününü, musiki eşliğinde kesitler biçiminde özetleyen, en yaygın folklor türüdür.
Türkü bir toplumun binlerce yıllık kültürel geleneklerini, yaşam biçimini, duygusal dünyasını estetik ve müzikal
bir biçimde yansıtır. Ülkemizde yaklaşık yüz yıldır sürmekte olan türkü araştırmaları günümüzde önemli bir
akademik bir alan haline gelmiştir.

Bununla birlikte, türkü araştırmalarına bağlam merkezli yaklaşımlar

açısından bakıldığında, göz ardı edilegelen birçok husus bulunduğunu fark etmek mümkündür.
Bu bildiride, Türkiye’de yapılan türkü araştırmalarının sorunları ve çözüm önerileri tartışılacaktır. Bir türkünün
araştırılmasında nasıl bir yol ve yöntem izlenmelidir? Türkünün metninin yanı sıra, konusu, öyküsü, müzikal
nitelikleri tavır ve üslubu, sosyal ve kültürel arka planı, törensel çerçevesi, yaratıcısı, icracısı, dinleyicisi, anlam
çözümlemesi ve psiko-sosyal işlevleri dikkate alınarak bütüncül bir bakışla türkü araştırması irdelenecek ve
konuyla ilgili örneklerle desteklenerek açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türkü, halk türküsü, türkü araştırmaları, Türk halk türküsü, halk müziği.
Turkish Folk Song Studies: Problems and Solutions
Folk song is the most common folkloric genre that summarizes complement of a culture in the shape of sections
and accompanied by music. Folk song reflects thousands year of millennials cultural traditions, manner of life,
sentimental world of a society aesthetically and in a musical way. Folk song studies that have been ongoing
nearly for a hundred year in our country came to an academically important position at the present time.
However, when examining folk song studies in terms of contextual approaches, it is possible to realize that there
are so many factors disregarded.
In this paper the problems of folk song studies done in Turkey and its solutions offers will be discussed. How
should it be conducted in the research of a folk song? Folk song studies will be examined with a holistic view by
taking its social and psychosocial functions, semantic analysis, listeners, executants, creators, ritual frames,
social-cultural background, stories and subjects right along with the text, meter and musical qualities into
consideration.
Key Words: Song, folk song, folk song studies, Turkish folk song, folk music.
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Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara
Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Gerçek Zamanlı
Spektogram Model 5129
Gonca DEMİR
İstanbul Teknik Üniversitesi
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde
yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta 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 üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen
yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında 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, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda
transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme
amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi
örneğidir. KayPENTAX® (Konuşma, Ses ve Yutkunma Cihazlarında Dünya Liderleri: Kay Elektrik Şirketi &
PENTAX Medikal Şirketi) Gerçek Zamanlı Spektogram Model 5129; akustik fonetik ve ses bozuklukları
semptomlarına özgü klinik/akustik/kinematik/aerodinamik özellikleri animasyon ve seslerle interaktif bir
formatta sunan, fonetik/konuşma bilimi alanı bireysel/toplumsal/sınıfsal eğitsel/öğretisel uygulamaları için
pedagojik bir araç olarak tasarlanan model örneklemidir. Eğitsel/öğretisel uygulamalarda kullanışlı bir referans
olarak hizmet veren program deneysel fonetik ve konuşma bilimi kurslarında eğitim/öğretim gören öğrencilere
temel fonetik/konuşma bilimi ilke ve esaslarını öğretmek için tamamlayıcı kurs materyali olarak tasarlanmış olan
alternatif programdır. Konuşma biliminin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren prensiplerin
benimsenebilmesi için güçlü ve kullanımı kolay interaktif bir kaynak/veritabanı/model sunmaktadır. Bu
interaktif modeller aracılığı ile fonetik bilimi karmaşık ilke ve esasları daha somutlaştırılmış bir biçimde analiz
edilebilmektedir. Sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan konuşma/ses analiz özelliklerinin Türk
Halk

Müziği

Fonetik

Notasyon

Sistemi

Veritabanı/THMFNS

V’nına

aktarım/adaptasyon

süreçleri

KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Gerçek Zamanlı Spektogram Model 5129
model örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Sözcükler: KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Gerçek Zamanlı
Spektogram Model 5129, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V.
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The Models Projected to be used in The Transfer/Adaptation Process of Turkish Folk Music Phonetic
Notation System/TFMPNS to Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Real Time
Spectrogram Model 5129
Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which is configured in
phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments based on Standard
Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is recognized and adopted in a community as
a means of agreements among the regions, gains dominant position by becoming widespread spoken dialects and
has a large function among language types and usage areas is in a position of means of communication among
speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS (transcription marks
used to transcribe local oral features existing on the axis of phonetics/morphology/lexicon criteria and
theoretical/performance infrastructure of local oral texts, which is collected through the comprehensive
compilation work on Anatolian dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard alphabet type
consisting of signs and symbols which is developed with the aim of redacting sound values in international
standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, preventing confusion engendered
with numerous transcription system by providing correct pronunciation of languages and developing a separate
symbol for each sound) sounds. KayPENTAX® (World Leaders In Speech, Voice and Swallowing
Instrumentation: Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Real Time Spectrogram Model 5129; it
is a model sampling which presents the clinical/acoustics/kinematical/aerodynamic features specific to the
symptoms of acoustic phonetic and voice disorders, in an interactive format together with animation and sounds
and is designed as a pedagogical tool for individual/social/class/educational/doctrinal applications of the science
of phonetics/speech. Program which serves as practical reference for educational/doctrinal applications is an
alternative software which was designed to teach principal phonetic/speaking science principles and bases as
subsidiary course material for students who are educated in speaking science courses. In order to adopt principles
which subsists in theoretic/actual substructure of speaking science presents strength and easy to use interactive
source/database/model. Phonetic science complex principles and bases could be analyzed more materialized by
these interactive models. Transmission/adaptation process of speech/voice analysis features structured in
phonological/musicological

legislation

axis

to

Turkish

Folk

Music

Phonetic

Notation

System

Database/TFMPNS D will be carried out through case of KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX
Medical Company) Real Time Spectrogram Model 5129.
Key Words: KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Real Time Spectrogram
Model 5129, Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D.
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Azerbaycan'da Etnik Göçebe Kabile Olan Çingeneler
Gulnaz ABDULLAZADE
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan'da Çingenelerin meskunlaşma tarihi eski zamanlara raslamaktadır. Azerbaycan arazisinin coğrafi
bölgelerinde bu etnik grubun yerleşmesi bilim adamları tarafından türlü dönemlere ve tarihi ortamla ilgili
olaylara bağlı

sosyolog, Profesör Metleb Mahmudov'un kanaatince, Azerbaycan'a ilk Çingene göçü

araştırmalara göre XIX y.y. sonlarında kitlevi durumda Hisdistan'dan gelmeye başlamışlar. Bu düşünceye karşı
onu söyleyebiliriz ki, onlar kendi dini tarikatlarına göre daha fazla ateşe tapmaktaydılar. Tarihten belli ki,
Abşeron yarımadasında zerdüşt mabetleri olduğundan dolayı XIX y.y. sonu ve XX y.y. başlarına kadar
Hisdistan'dan bu mabetleri zevvarlar daima ziyaret etmeye gelmişler. Azerbaycan'a çingenelerin gelişi Şah
Abbas'ın yer değiştirme politikasına (Balaken'e) dayanmaktadır. Araştırmacı Emil Kerimov şuan çingenelerin en
çok Gah (“Güllük” ve “Kapıçay” köylerinde) ve Balaken bölgesinde fazlalık oluşturduğunu beyan etmektedir.
Balaken'de olan çingeneler fars dillidirler. Ayrıca şuan Haçmaz'da “Çingene” köyü, Ağdaş'da “Çingene”ler
mahallesi var. Bu çingeneler hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşmakta ve normal köy hayat tarzı sürmekteler.
Kaydedelim ki, Sankt Peterburg Üniversitesinin Doğu Bilimleri Anabilim Dalının Bşk. Keropa Patkanov 1887
yılında “Siganı”adlı kitabında yazmakta ki, azerbaycanlı çingenelerinin sub etnik grubu dom adlanmakta ve
onlar özellikle azerbaycan dilinde konuşmaktalar. Malum olduğu gibi, çingenelerin bir sonrakı göçü
Azerbaycan'a 1967 yılında Kazakistan'dan olmuştur. O zaman göçebe çingeneler özellikle Yevlah şehri
çevresinde yerleştirilmişler. Sonradan yavaş yavaş yerel ortama uyum sağlayan aşiretler kısa zamanda diğer
ilçelere de yaygınlaştılar. Şimdi onlara bakü, Sumgayıt, Berde, Göyçay, ağsu, Ağdaş, Gence ve Haçmaz'da tek
kelimeyle, tüm bölgelerde raslamak mümkündür. Çingeneler özellikle Azerbaycan'ın Yevlah, ağdaş bölgelerinde
daha sıkışık şekilde yaşıyorlar. Yevlah'ta meskunlaşmış Çingeneler kendilerine iyi bir yaşam ortamı kurmuşlar,
2-3 katlı taş evler yaparak orada resmi şekilde kayıda geçirilerek yaşıyorlar. Orada yaşayan aşiretler üç gruba
ayrılmakta: Emirliler, Çingeneler, Bedirkiler. Onların bazı grublarına aynı zamanda hemşeriler de denilmektedir.
Bu bilgi 2015 yılında Ü.Hacıbeyli namlı

Bakü Müzik Akademisinin

bilim adamı ve araştırmacıları ile

oluşturulmuş alan incelemesinde edinilmiş bilgiye dayanmaktadır. Onların bir kısmı geleneksel olarak atcılıkla
yanısıra, hem de kendi dede-baba mesleği olan demircilik, küçük yaşam donatıları, tarım aletleri üretimiyle
uğraşmaktalar. Diğer bir kısım ise Çingene kadınları parayı özellikle dilencilik ve falcılıkla kazanmaktalar.
Onların müzikleri ve tören, gelenekleri oraya dini törenleri de ekleyerek tam İslam geleneklerinin şii tarikatına
hizmette bulunmaktadır. Düğün törenleri aynı Azerbaycan düğün törenlerini tekrarlamaktadır. Fakat edinilmiş
1990 yıllarına raslanan video çekiminden hangi ki, görücülüğü, nişan, düğünü kapsamaktadır, bizler çingenelere
mahsus olan birçok faktörlerin tanığı olabiliriz. Özellikle, yerel ahaliyle onların rengarenk giym tarzı ve
süslenmiş oldukları süs eşyalarıyla seçilir. Onların içerisinde okunmuş, yüksek eğitim alanlar da vardır.
Azerbaycan vatandaşı gibi askeri hizmette bulunan ve askeri görevli gibi çalışanlar da vardır. Özellikle onlar
azerbaycan diliyle yanısıra fars dilinde de konuşuyorlar. Milliyetce çingece olduklarını dile getirmemek için çok
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durumda kendilerini kürt adlandırıyorlar. Çingeneler yaşadıkları ülkenin hakim dinini ve yerel kültürünün bazı
özelliklerini kabullenseler bile kendi gelenekleri ve dilleri vardır. Ama göçebe çingenelerin diline yaşadıkları
ülkelerdeki halkların gelenekleri ve dilim büyük etkide bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, çingeneler, göç.
Ethnic Nomadic Tribes Gypsies in Azerbaijan
Settlement of Gypsies dates back to the ancient times in Azerbaijan. Settlement of this nomadic tribe on different
geographical regions of Azerbaijan is related with different periods and historical conditions. The sociologist and
professor Matlab Mahmudov considers that according to the researches, the first gypsy migration to Azerbaijan
was from India at the end of the XIX century. Contrary to this idea, it is possible to say that they worshiped fireworship rather than their religion. It is known from the history that as there were Zoroastrian temples in
Absheron peninsula, pilgrims from India always came and visited these temples at the end of the XIX century
and at the beginning of the XX century. Coming of Gypsies to Azerbaijan was realized by the deportation policy
(to Balakan) of Shah Abbas. The researcher Emil Karimov states that at the present time, the gypsies are more in
Gakh (“Gulluk” and “Gapichay” villages) and Balakan regions. Gypsies from Balakan speak the Persian
language. At the same time, there is “Garacgi” village in Khachmaz and “Garachilar” settlement in Aghdash.
These gypsies are engaged in cattle breeding and they have normal rural life style. Let’s state that, the head of
department of the Eastern languages of Saint Petersburg University Keropa Patkanov wrote in his book titled as
“Siqani” sub – ethnic group of gypsies from Azerbaijan was called as dom and they mainly spoke Azerbaijani
language. As it is known, the next migration of gypsies to Azerbaijan was from Kazakhstan. At that time, the
nomadic gypsies were located mainly in Yevlakh. Gradually adopted to the local conditions, the gypsy tribes
were diffused to other regions in a short time. It is possible to meet them in Baku, Sumgayit, Berde, Goychay,
Aghsu, Aghdash, Ganja and Khachmaz, briefly, in all regions. Gypsies are mainly settled in more compact form
in Yevlakh and Aghdash. Gypsies settled in Yevlakh established good living condition for themselves,
constructed 2 -3 storey stone buildings, officially registered and live there. The tribes settled there are divided
into three groups: Amirlis, Garalis and Badirkis. Some of their groups are called as hamsharis too. This
information is based on the information obtained from the researches organized by the researchers and scientists
of Baku Music Academy named after U.Hajibeyli in 2015. Besides horse breeding and cattle breeding, a part of
them is engage in their ancestral art farrier, manufactures of small agricultural tools and small domestic tools.
Other part, Gypsy women are engaged in beggary and fortune telling. Their musicians and ceremonies
correspond to Shiite faith of the Islamic traditions adding their religious ceremonies. Their wedding traditions
are similar with the wedding traditions of Azerbaijan. But we have video recording dated 1990th years and it
encircles the ceremonies asking in marriage, engagement, wedding and we can witness some elements belonging
to gypsies. Specially, they differ from local people by their colorful wearing style and decorative objects. There
are educated people among them too. Even there are people doing their military service or employed as the
military servant as the citizen of Azerbaijan. Besides Azerbaijani language, they speak Persian language too.
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They call themselves as Kurdish so that not to express themselves as gypsies. Though that the gypsies adopt the
governing language and local culture of the place where they are settled, they have their own traditions and
language. But the traditions and language of the people of the country where they are settled in exerted influence
on the language of nomadic gypsies.
Key Words: Azerbaijan, gypsies, migration.
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Müzik Eğitiminde Bağımsız Çalışmanın Önemi
Güler DEMİROVA GYÖRFFY
Ankara Üniversitesi
Bu çalışmada, müzik eğitimi alan öğrencilerin, eğitimleri sürecinde bağımsız çalışmalarını doğru
sürdürebilmelerine ve bu çalışmalarda yaşanan ya da yaşanması olası sorunların çözümüne yönelik öneriler
sunulmuştur. Bağımsız çalışmanın, eğitimin ilk aşamalarından itibaren doğru öğretilmesi konusunda eğitimciye
de öneriler sunularak, profesyonel müzisyenin yetişmesini sağlamak için bu tür çalışmaların öğrencinin genel
gelişiminde önemli bir etken olduğu dayanakları ile verilmiştir. Bağımsız çalışmalardaki başarı için müzikal algı
ve düşünce, dikkat ve konsantrasyon ile kendini dinleme, bilinçli ve planlı çalışmanın temel etkenler olduğu
konusunda görüşler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Bağımsız çalışma, müzikal düşünce, icracılık.
The Importance of Independent Study in Music Education
It has been provided recommendations on accurately independent studies among music students and has been
presented solutions for the problems at independent studies in this work. At the same time it has been some
suggestions presented to instructors for giving the correct training from the earliest stages of education in this
paper. These types of studies are very important for the overall development of students and growth of
professional musicians. Some opinionson on musical perception and musical thinking, attention and
concentration, listening to him/herself for conscious and planned studies have been suggested in this research.
Key Words: Independent Studeis, musical thinking, performing.
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Azerbaycan'da Muğam İfaçılığının Gelişimi
Habiba MAMMADOVA
Bakü Müzik Akademisi
Eski tarihe sahip Azerbaycan muğamının XXI yüzyılın başlarında UNESCO tarafından insanlığın en muhteşem
sanat eserleri listesine dâhil edilmesi, günümüzde ülkemizde devlet seviyesinde muğam sanatına gösterilen özen
ve dikkat, dünya ölçekli projelerin uygulanması muğam sanatının yükseliş döneminin başlangıcına ve
Azerbaycan'ın Doğu halklarının muğam-makam kültürünün merkezine çevrilmesine imkan verdi. Muğam Azerbaycan halkının müzik mirasının zengin servetidir. Günümüzde Azerbaycan'da muğam sanatı yüksek
düzeyde geliştirilmektedir. Görkemli muğam ifaçılarının yaratıcı mirası korunur ve dünya çapında tebliğ olunur.
Azerbaycan muğam sanatçıları yorumculuk alanındaki başarılarını müzik kültürünün önemli olayları gibi
söylemeliyiz. Azerbaycan muğamları tarih boyunca kendine özgü gelişme sürecinde sosyal-siyasi olayların etkisi
altında gelişmiş, modern biçime ulaşmıştır. Aynı zamanda, muğam her bir tarihi devrin mührü, yankısı kendi
özelliyini bulmuştur. Müzik âleminde kendi ahengleri, renkleri ve yorumculuk yolları ile değişen Azerbaycan
muğamları halkın yaşam felsefesi, onun arzu ve düşünceleri ile sıkı bağlı olmuştur. Özellikle XX yüzyılın ikinci
yarısından başlayarak ve XXI yüzyılın başlarında muğam icraçılarının faaliyet alanı çok genişlemiştir. Muğam
sanatçıları - hanendeler hem muğam sanatçısı - ansamblın solisti, hem operanın solisti, hem de öğretmen olarak
tanınırlar, muğam sanatının ve besteci yaratıcılığının gelişmesinde önemli rol oynarlar. Hanendelik ustad
geleneklerine dayanan bir sanattır. Hanendelerin üstatlarından muğamın sırlarını öğrenerek, onların geleneklerini
devam ve geliştirmeleri muğam sanatının yaşatılmasında ve gelişimini başlatır. Bu bakımdan Azerbaycan müzik
kültüründe birkaç bölgede muğam ifaçılığı okullarının oluşumu, bu okulların geleneklerini derinden öyrenen
hanendelerin yetişmesi bütün olarak Azerbaycan muğamının gelişmesinde önemli faktörlerdir. Hanendeler
kendinden önceki sanatçıların başarıları dayanarak, onları yeni dönemde yüksek gelişme düzlemine çıkarmış,
kendine has özelliklerle zenginleştirilmiş. Bu nedenle günümüzde Azerbaycan hanendelerinin yaratıcılık,
yorumculuk sanatı kendi orijinalliği ile seçilir. Belirtmek gerekir ki, Azerbaycan hanendeleri klasik geleneklere
dayanarak, muğam sanatını kendine özgü yollarla zenginleştiren. Hanendelerin sazenda birliklerinin müşayietile
ifa ederek yarattıkları muğam destgahları, bilmeceler muğamlar, tesnifler nadir sanat örnekleri gibi müzik
hazinamıza dâhil olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Muğam, kültür, sanat, icra, müzik, miras.
Stages of Development of Mugham in Azerbaijan
At the beginning of the twenty-first century, inclusion in the list of the most magnificent monuments of
humanity of the ancient Azerbaijani mugham by UNESCO, the attention and care to the art of mugham at the
state level in our country in modern times, implementation of projects worldwide stimulated the beginning of the
era of the rise of mugham and becoming a culture of the central bureau of mugham of Azerbaijan Eastern
nations. Mugham –is the wealth of the rich musical heritage of the Azerbaijani people. In modern times, the art
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of mugham is developing at high level in Azerbaijan. The creative heritage of the outstanding performers is
protected and is promoted globally. Achievements of Azerbaijani singers should be noted as a significant event
of musical culture. Azerbaijani mughams have improved under the influence of the socio-political events
throughout the process of developing its own history, modernized. At the same time, echo, time stamp of each
historical period of mugham is reflected. Azerbaijani mugham which different its tone, color and performing
methods in the music world has been closely the philosophy of life of the people, its desires and thoughts.
Especially in the second half of the twentieth century and early twenty-first century, field of activity of singers
have expanded. Singers are known as a mugham singer, soloist of the ensemble, soloist of the opera and also
known as a teacher, they have important role in the development of the art of music and the composer's
creativity. Singing is an art which based on the traditions of master. When singers are learning the secrets of
mugham from their masters, they are continued and developed the traditions which give impetus to the
development and preservation of mugham. In this regard, the formation of mugham schools of musical culture
of Azerbaijan in the several regions, development of singers which adopts deeply the traditions of these schools
have important factors in the development of the Azerbaijani mugham. The singers have produced a new level of
high growth period, based on the achievements of artists, enriched with unique features. Therefore, creativity of
Azerbaijani singers of the modern era, performance art is distinguished by its originality. It should be noted that
the Azerbaijani singers in classical traditions, enriched the art of mugham, based on peculiar ways. Singers
performed by the mugham destgahs, zarbi-mughamlar, tasnifs entered to our musical treasure as a unique work
of art.
Key Words: Mugham, culture, art, performance, music, heritage.

50

2. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTAPÇIĞI
26-28 Eylül 2016
MUĞLA

www.imdcongress.com
Bir Uzaktan Eğitim Materyali Olarak Morpa Kampüs Eğitim Websitesindeki Müziklerin İncelenmesi
Hatice KADIOĞLU ATEŞ & Serkan KADIOĞLU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi & İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Uzaktan eğitim kavramı 21. yüzyılda oldukça yaygın kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında
internet sınıflarda, evlerde, toplu taşımalarda, kafelerde hem ergenler, hem çocuklar hem de yetişkinler
tarafından sıkça ve etkin olarak kullanılmaktadır. Ansiklopedilerin yerini alan arama motorlarıyla öğrenciler
bilgiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmaktadırlar. Hayatın her alanına giren internet ve bilişim teknolojileri,
eğitimi de etkilemekte ve baş döndürücü bir şekilde geliştirmektedir. Uzaktan eğitim sınıfa, okula, örgün veya
yaygın eğitim kurumuna bağlı kalmadan içerik, hedef ve öğrenme durumlarının öğrenen bireye cep bilgisayarı,
dizüstü, cep telefonu gibi iletişim araçlarıyla taşınmasını ifade etmektedir. Hatta buna uyumlu yeni nesil
televizyonlarla bilgi uzaktan eğitime erişim sağlanabilmektedir. Bu çalışmada bir uzaktan eğitim materyali
olarak Morpa Kampüs eğitim websitesindeki müziklerin incelenmesi amaçlanmıştır. E-kütüphanede toplam 59
tane şarkı yer almaktadır. Şarkıların 10 tanesi İngilizce, 3 tanesi enstrümantal, 46 tanesi Türkçe’dir. Türkçe
şarkılar konuları/temaları, kullanılan sözcüklerin düzeyi, ilgili belirli gün ve haftalar ve disiplinlerle ilişkisi
bağlamında incelenmiştir. Bulgular doğrultusunda tartışma yapılmış, önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: e-kütüphane, Morpa kampüs, müzik, uzaktan eğitim materyali
Examination of the Music on Morpa Campus Education Website as a Distance Learning Material
The concept of distance education is used quite frequently in the 21st century. In the information age we are in,
the Internet is frequently and actively used in classes, houses, public transportations and cafés by adolescents,
children and also adults. With search engines which replaced encyclopaedias, students reach information in a
much faster way. The Internet and information technologies which penetrated into every aspect of life also affect
education and dizzyingly develop it. Distance learning express carrying the content, target and learning states to
the learning individual through communication means such as a pocket computer, laptop, and cell phone without
being dependent on a class, school, formal or non-formal education institution. Furthermore, with the new
generation televisions which are compatible with this, remote access to information is enabled. In this study, it
was aimed to examine the music on Morpa Campus education website as a distance learning material. In total,
there are 59 songs in the e-library. 10 of the songs are in English, 3 of them are instrumental, and 46 of them are
in Turkish. The Turkish songs were examined with respect to their subjects/themes, the level of the words used,
related definite day and weeks and their relation with the disciplines. The discussion was carried out in
accordance with the findings, and the study was ended with the recommendations.
Key Words: e-library, Morpa campus, music, distance learning material.
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Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılan Müzik Eğitimi ve Öğretimi Konulu Araştırmaların İncelenmesi
Hatice KADIOĞLU ATEŞ & Serkan KADIOĞLU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi & İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Sınıf öğretmenleri ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar sorumlu olduğu şubede müzik derslerini
vermekle yükümlüdür. Müzik öğretmenliği bölümüne özel yetenekle öğrenci kabulünün sağlanmasına rağmen
ilkokulda müzik öğretmenliği yapacak olan sınıf öğretmenlerinin özel yetenek sınavına tabi tutulması durumu
söz konusu değildir. Sınıf öğretmenlerinin müzik alanındaki yeterlilikleri, ilkokullarda işlenen müzik dersinin
sınıf öğretmenlerince değerlendirilmesi, sınıf öğretmen adaylarının veya müzik öğretmenlerinin ilkokulda müzik
eğitimini değerlendirmesi hususlarında literatürde pek çok araştırma yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı sınıf
öğretmenliği alanında müzik eğitimi ve öğretimi konulu araştırmalara toplu bir bakış sağlamaktır. Bu konuyla
ilgili yapılan çalışmalar şu dört alt amaçta incelenmiştir:
Sınıf öğretmenleriyle müzik eğitimi/öğretimi alanında çalışılmış araştırmaların bulguları nelerdir?
1. Lisans eğitimi alan sınıf öğretmen adaylarıyla müzik eğitimi/öğretimi alanında çalışılmış araştırmaların
bulguları nelerdir?
2. Müzik öğretmenleriyle ilkokullarda müzik eğitimi/öğretimi alanında çalışılmış araştırmaların bulguları
nelerdir?
3. İlkokul öğrencileriyle müzik eğitimi/öğretimi alanında çalışılmış olan araştırmaların bulguları nelerdir?
YÖK ulusal tez merkezinde kayıtlı olan lisansüstü tezler müzik sözcüğü ile aranmıştır. Bulunan tezler araştırma
kapsamında tek tek incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Erişimi engelli olan tezler araştırma dışında tutulmuştur.
Ayrıca Google, Google akademik, bilimsel ve hakemli dergilerde sınıf öğretmenleri ve müzik eğitimi/öğretimi
konulu çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Bulgular ışığında tartışma yapılmış, öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sınıf öğretmenliği, müzik eğitimi ve öğretimi, sınıf öğretmenleri.
Examination of The Studies on Music Education and Teaching Carried Out About Primary School
Education
Primary school teachers are obligated to give music lessons from the first grade to the fourth grade of elementary
school in the department they are responsible for. Although student admission to music teaching department is
enabled by a special talent, subjecting primary school teachers who are to perform music teaching at elementary
schools to a special talent examination does not come into question. There are many studies in the literature on
the efficiency of primary school teachers in the music field, evaluation of music classes held at elementary
schools by primary school teachers, preservice primary school teachers’ or music teachers’ evaluation of music
education at elementary school. The objective of this study is to provide a collective opinion on the studies on
music education and teaching about primary school education. Studies conducted regarding this subject are
examined in the following four sub-goals:
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1.

What are the findings of the studies in the music education/teaching carried out about with primary

school teachers?
2.

What are the findings of the studies in the music education/teaching carried out about with preservice

classroom teachers receiving an undergraduate education?
3.

What are the findings of the studies in the music education/teaching carried out about with music

teachers at elementary schools?
4.

What are the findings of the studies in the music education/teaching about which were carried out with

elementary school students?
The postgraduate theses registered in the YÖK (Council of Higher Education) national thesis centre were
scanned by the word music. The theses found were examined individually within the scope of the study and
evaluated. Access barred theses were excluded from the study. Furthermore, Google, Google academic, primary
school teachers, and music education/teaching themed studies in the scientific and refereed journals were
included in the study. The discussion was carried out in the light of the findings, and recommendations were
developed.
Key Words: Primary school education, music education and teaching, primary school teacher.
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Öğretmen Adaylarının “Halk Müziği” Kavramına İlişkin Algıları: Metaforik Bir Çalışma
Ilgım KILIÇ & Şefika İZGİ TOPALAK
Başkent Üniversitesi & Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının halk müziği ile ilgili algılarının metaforlar yoluyla
belirlenmesidir. Araştırmada çalışma grubunu İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ)
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2014-2015 eğitim-öğretim
yılı bahar döneminde öğrenim gören 217 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri boşluk doldurmayı
gerektiren ve tek sorudan ibaret olan bir formla toplanmıştır. Her öğrencinin, “Halk müziği … gibidir; çünkü,
….” cümlesini tamamlamasıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi
tekniği

kullanılmıştır.

Araştırmanın

sonucunda

öğretmen

adaylarının

metafor

geliştirirken

yaratıcı

düşünebildikleri, karşılaştırma yapabildikleri ve farklı bilgi alanlarına yönelik yorum yapabildikleri anlaşılmıştır.
Bu bağlamda araştırma sürecine katılan ve kendilerinden veri alınan 217 lisans öğrencisi 148 geçerli metafor
üretmiştir. Geliştirilen bu metaforlar “değerli bir unsur olarak halk müziği, yansıtıcı bir unsur olarak halk müziği,
tarihi bir unsur olarak halk müziği, ayırıcı nitelik olarak halk müziği, simgesel bir unsur olarak halk müziği,
bağlayıcı unsur olarak halk müziği, kültürel aktarım aracı olarak halk müziği, hüzün veren bir unsur olarak halk
müziği ve olumsuz bir unsur olarak halk müziği” şeklinde dokuz temel kategori altında toplanmıştır. Sonuç
olarak, öğretmen adaylarının halk müziği kavramına ilişkin algılarının olumlu olduğu, ancak halk müziğine
ilişkin birtakım olumsuz metaforlar ürettikleri ortaya koyulmuştur. Söz konusu olumsuz metaforların halk
müziğinin katılımcılar tarafından zorlu, anlaşılmaz bulunduğu ve kendilerini mecbur hissettikleri bir müzik türü
olarak gördükleri için ifade edildiği belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Metafor, halk müziği, müzik öğretmeni adayları.
The Perceptions of Pre-Service Teachers of the Concept “Folk Music”: A Metaphorical Study
The objective of this study is to determine the perceptions of pre-service music teachers of folk music through
metaphors. The study group consists of 217 students studying at İnönü University and Karadeniz Technical
University (KATÜ,) Faculty of Education, Division of Fine Arts Education, Department of Music Education in
the spring term of the 2014-2015 academic year. The data of the study were collected with a form, which
requires filling gaps and consists of a single question. The data were obtained by each student completing the
sentence “Folk music is like … because …”. The content analysis technique was used in the analysis and
interpretation of the data. As a result of the study, it was understood that pre-service teachers can think
creatively, make a comparison and comment on different fields of knowledge while developing metaphors. In
this context, 217 bachelor’s students, who participated in the research process and from whom the data were
obtained, produced 148 valid metaphors. These metaphors developed were gathered under nine main categories
of “folk music as a valuable element, folk music as a reflective element, folk music as a historical element, folk
music as a distinguishing characteristic, folk music as a symbolic element, folk music as a connecting element,
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folk music as a cultural transfer agent, folk music as a melancholic element and folk music as a negative
element”. Consequently, it was revealed that the perceptions of pre-service teachers of the concept of folk music
are positive, however, they produced a number of negative metaphors in regard to folk music. It was determined
that the negative metaphors in question were expressed since folk music is found difficult and incomprehensible
by the participants and is regarded as a type of music that they feel obliged to.
Key Words: Metaphor, folk music, pre-service music teachers.
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Fenomenolojik Açıdan Mevlevi Ayinleri
İlhan ERSOY & Ufuk DEMİRBAŞ
Ege Üniversitesi & Ege Üniversitesi
İnanç ve müzik ilişkisi kadim bir ilişkidir. Kimi kaynaklar müziğin doğuşunu inanç sistemleriyle ilişkilendirerek
oldukça köklü bir korelasyon sağlar ve müziğin köken olarak bir inanç ifadesi ve pratiği olduğunu söyler. Buna
bağlı olarak müziğe çoğu zaman bir kutsallık atfedilir ve müzik bu eksende araçsallaştırılır. Günümüzde bu
araçsallaştırma, hemen her inançsal toplulukta görülür ve buna bağlı olarak bu topluluklarda üyeler arasında,
müzik ile ilişkili ortak bir anlam haznesi meydana getirilir. Bunun en temel fenomeni (görüngüsü) Mevlevi
Ayinleridir. Mevlevi Ayinlerinde de bir anlam haznesi bulunur ve özellikle müzik bu minvalinde araçsallaştırılır.
Bu bildiri, Mevlevi Ayinlerinin (Sema’nın) batıni (içrek/ezoterik) bir özelliği olduğu varsayımından hareket
eder. Mevlevi Ayinleri, salt bir müziksel etkinlik olarak değil, tüm fenomenlerin bir arada bir bütün oluşturduğu
etkinliklerdir. Dolayısıyla bu bildiri, Mevlevi Ayinlerinin performansında ve tüketiminde meydana gelen
fenomenolojik içerikleri anlamaya yönelir.
Anahtar Sözcükler: Mevlevi ayinleri, sema, fenomenoloji, müzik ve inanç.
Mevlevi Ritulas from A Phenomenological Perspective
The relationship between belief and music is a primeval one. Some sources relate the birth of music with belief
systems thus providing a rooted correlation putting forth that music is an expression and practice of belief with
regard to its origin. Accordingly, music is most often attributed with sanctity and therefore is instrumentalized.
Today, this instrumentalization can be seen in almost all belief communities and thus a common reservoir of
meaning is developed among the members of this community in relation with music. The fundamental
phenomena of this is the Mevlevi Rituals. Mevlevi Rituals have a reservoir of meaning and especially music is
instrumentalized accordingly. This article sets off with the assumption that Mevlevi Rituals (Sema) have an
esoteric attribute. Mevlevi Rituals are not only musical activities but activities which combine all phenomena in
a whole. Therefore, this article tries to make sense of the phenomenologic content developed during the
performance and experience of Mevlevi Rituals.
Key Words: Mevlevi rituals, sema, phenomenology, music and belief.
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Koreogra-Pedagog
Ina GEORGIEVA VLADOVA & Yiğit Hakan ÜNLÜ
NSA”Vasil Levksi” Sofia & Sakarya Üniversitesi
Bu çalışma, yapılan analizler sonucunda, dans eğitmeninin (öğretmeninin) pedagoji disiplini ile işbirliği içinde
çalışması gerekliliğini anlatmaya çalışacağız. Bu çalışmanın amacı resmi ve resmi olmayan eğitim kurumlarında
geçekleştiren dans eğitimlerinde dans pedagogunun (öğretmeninin) yaptığı pedagojik eğitim süreçlerini
açıklamaktır. Dans pedagogu farklı yaş gruplarında seviyeleri farklı olan amatör ve profesyonel dansçılar ile
çalışmaktadır. Dans pedagogunun (öğretmeninin) eğitim verdiği dans türüne, dansçı yaş dilimine ve dansçıların
bilişsel-fiziksel-duygusal durumuna göre ayrı bir eğitim süreci planlamalı ve uygulamalıdır. Bu süreç, koreograf
ve dansçılar arasındaki ilişkinin gerçekleştirilmesi sonucu planlanır. Eğitim sürecine katılan dansçılar ve dans
gruplarının amatör veya profesyonel olduğuna bakılmaksızın koreograf-dans pedagogun rolü bu süreçte çok
önemlidir. Dans pedagogunun, günün koşullarına ve gerçeklerine uygun olarak daha farklı ve önemli ihtiyaçları
ortaya çıkmaktadır. Bunlar:
• Farklı disiplinlerde önemli hazırlık devresi. (dans sitilleri ve tekniği, psikoloji ve pedagoji, tıbbi ve biyolojik
(anatomi ve fizyoloji dâhil olmak üzere) grup yönetimi, teknoloji; lengüistik; IT vs.);
• Mesleki ve kişisel vasıflar;
• İletişim tarzı vs.
Dans eğitimi uygulamasında, koreograf pedagojik kurallara göre çalışmak zorundadır. Bu kurallar, kısaca belli
pedagojik eğitim süreçleri (eğitim ve öğretim) uygulamak ve uymak, dansçının bedenini korunması şeklinde
örneklenebilir. Dans eğitiminin başarısı büyük ölçüde pedagojik tekniklerin uygulanmasına ve koreografın
pedagojik ustalığına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Koreograf eğitim sürecini iyi planlamalı, iyi iletişim (etkili
iletişim becerisi) becerilerine sahip olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Dans pedagogu, dans eğitimi, disiplin, pedagojik süreçler, dans uygulama.
Choreographer-Pedagogue
In this article, based on many analysis, we will present the necessity of the dance teacher/ the choreographer to
work in cooperation with pedagogy discipline. Our goal is to derive some pedagogical processes of dance
practices, which are implemented as formal and informal education by dance pedagogue (teacher). The
pedagogue works with different age groups and skill level- amateurs and professionals. Different training
processes must be planned and implemented, according to the dance genre, age range and cognitive-physicalemotional situation of the dancers. This process is planned in consequence of the relationship between
choreographer-dancer/s. Regardless of the dancers and dance groups who are participated to the dance training,
are amateurs or professionals, the leading role of the choreographer-dance pedagogue is very important.
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In line with the current conditions and realities, more different and important requirements, which are brought to
the dance pedagogue, such as:
•

Significant preparation terms in different fields (dance style and techniques, psychologic, medical-

biological (here we include anatomy-physiological) group management, technological, linguistic; IT, etc.)
•

Professional and personal qualities;

•

Communication style etc.

In dance training practices, the choreographer has to follow pedagogical rules. These rules shortly can be
exemplified as, observance and application of certain pedagogical training processes (education and training)
and preserving the dancers’ body. In our view, the success of dance teaching depends on the creative application
of the pedagogical technologies and the pedagogical skills of the choreographer. The choreographer must plan
the process of training well and must have good communication skills (ability to communicate effectively).
Key Words: Dance pedagogue, dance training, discipline, pedagogical processes, dance performance.
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Gelişen Dünyada Tulum Enstrümanının Elektronikleşen Enstrümanlar Arasında Yerini Alması
İrfan ÇALIK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Teknolojik gelişmelerle birlikte gelişen dünyada birçok enstrümanın elektronik versiyonları yapılmış olup
kullanım alanı genişletilmiştir. Enstrümanlara yeni kimlikler yüklenerek form ve biçim bakımından daha da
zenginleştirilmiş, böylece kullanıcı ve de dinleyici kitlesi arttırılmıştır. Çoban kültüründen geldiği düşünülen ve
de ülkemizde yoğun olarak Doğu Karadeniz bölgesinde icra edilen tulum çalgı aletinin dünyanın belli başlı
ülkelerinde var olduğunu söylemek mümkündür. Etnik Karadeniz türkülerinde özellikle varlığını sürdüren bu
enstrümanın ses aralığının kısıtlı olması ayrıca belli seslerin komalı olması nedeniyle sadece uşak makamında
icra edilebilmesi kullanım alanını da oldukça kısıtlamaktadır. Buluş fikri şahsıma ait olup patent hakkını
paylaştığım iki özel sektör girişimcisinin de desteklediği bir çalışmayla tulum enstrümanının deri kısmı ile nefes
desteği olmadan nav kısmına yapılacak elektronik bir uygulamayla form ve biçim bakımından zenginleştirerek
ses aralığı ve de makam zenginliği arttırılmak suretiyle çalınabilecek bir çalgı aleti haline getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tulum, lazguda, elektronik, enstrüman.
Bagpipe Among The Electronic Instruments in The Developing World
With the technological developments, the electronic version of many musical instruments has been made and
their usage has been expanded. These instruments have been enriched in terms of form and manner through
installing new identities, in this way the users and the audiences have been increased. Bagpipe which is thought
to come from the shepherd culture and mostly played in the Eastern Black Sea region of Turkey has been come
across in certain countries of the world. Bagpipe which is played in ethnic songs of the Black Sea Region has
restricted tessitura, some comatose sounds making it used only in Ussak Makam, that’s why it is not used
commonly. In this study, a different type of bagpipe has been tried to be developed through using utility model,
with the support of two private sector entrepreneurs. This bagpipe whose patent belongs to be, has no leather and
has been enriched in terms of form and shape through an electronic application in the part of nav. Thus, it can be
played without blowing. These changes will increase the sound range and the makam’s variety.
Key Words: Bagpipe, Lazguda, Electronic, Instrument
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Tulum Enstrümanının Yapısal Çok Sesliliği ve Akortlama Teknikleri
İrfan ÇALIK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Tulum çalgı aletine, dünyada belli başlı ülkelerin belirli bölgelerinde rastlanmaktadır. Köken itibariyle Gayda ve
benzeri enstrümanlarla bir olan ancak zaman içerisinde yapım şekli ve icrasıyla farklılıklar gösteren tulum çalgı
aletinin Türkiye’de ki yapım şekli itibariyle hiçbir ülkede var olmadığını söyleyebiliriz. Çoban kültüründen
geldiği düşünülen ve de ülkemizde yoğun olarak Doğu Karadeniz bölgesinde icra edilen tulum çalgı aleti,
özellikle etnik Karadeniz türkülerinde varlığını sürdürmektedir. Bu enstrümanın yapılışı itibariyle ses aralığının
kısıtlı olması ve belli seslerin koma alması nedeniyle sadece Uşak ve Hüseyni beşlisi dizisi içerisinde icra
edilebilmekte, böylece kullanım alanı oldukça kısıtlanmaktadır. Üflemeli bir çalgı aleti olan tulum enstrümanının
da diğer bütün enstrümanlar gibi kendine has akort sistemi bulunmaktadır. Makalemizde Türkiye de çalınan
tulum enstrümanının akort sistemi ve akortlama teknikleriyle ilgili olarak bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tulum, çokseslilik, enstrüman, akort.
Structural Sound Characteristics of Bagpipe and Tuning Techniques
One can encounter different types of bagpipes in some areas of certain countries in the world. These bagpipes
and similar instruments have the same origin but in time the production methods and types of playing these
instruments have changed. The bagpipe that is thought to be derived from the nomadic culture and frequently
played in the Eastern Black Sea region still exists in the ethnic ballads of the Black Sea. Due to the way it was
made, the tessitura of this instrument is limited and some of the sounds have certain frequencies. Therefore, this
instrument could only be performed within Uşak and Hüseyni five-series. We can say that the bagpipe in Turkey
is unique with its method of construction. The bagpipe, which is a wind instrument, has a unique tuning system
like all the other instruments. The aim of this study is to provide information regarding the tuning system and
tuning techniques of bagpipe played in Turkey.
Key Words: Bagpipe, polyphony, instrument, chord.
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Şehirleşme ve Müzik Endüstrisi: Türkiye’deki Metropol ve Küçük Şehirlerdeki Müzik Endüstrilerinin İş
Olanakları Bakımından Karşılaştırılması
İsmail SINIR & Halil APAYDIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi & Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Müzik endüstrisi, bir şehrin nüfusu, sanayi ve ekonomik bakımdan gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olarak
gelişir. Ülkemizin metropol şehirlerinin müzik endüstrilerinin de gelişmiş olduğu görülmektedir. Ancak
metropollerin aksine, küçük şehirlerin müzik endüstrilerinin, nüfus ve ekonomik hacme paralel olarak küçük
olduğu söylenebilir. Metropoller ile küçük şehirlerarasındaki bu farklılık, müzik endüstrisinde çalışan
müzisyenleri doğrudan ilgilendirmektedir. Öyle ki, küçük şehirler ile karşılaştırıldığında metropollerdeki iş
olanakları devasa bir endüstri ve müzisyenlere geçimlerini sağlayabilecekleri önemli bir iş alanı sunmaktadır.
Ancak küçük şehirlerde müzik endüstrisindeki iş olanakları büyük ve çeşitli değildir. Küçük şehirlerde müzik
sektöründe, yılın sadece belirli dönemlerinde aktif olarak çalışıp para kazanma olanağı bulunmaktadır.
Metropollerdeki iş olanaklarının çeşitliliğine bakıldığında bunların kafe-barlardan, radyo televizyon
programlarına kadar uzandıkları ve yılın hemen hemen tüm dönemlerinde çalışma olanağı sağladıkları
görülürken, küçük şehirlerdeki iş olanaklarının metropollerin aksine, çoğunlukla düğün etkinlikleri ile sınırlı
olduğu ve bu etkinliklerin yılın kısa bir dönemine yığıldığı söylenebilir. Metropoller ile nispeten daha küçük
şehirlerdeki müzik endüstrilerindeki iş olanaklarının arasındaki farklara irdelemeyi amaçlayan bu çalışma,
Türkiye’nin birbirinden farklı şehirlerindeki müzisyenlerle yapılan yüz yüze görüşmelere dayanmaktadır.
Yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 31 görüşmeciyle yapılan görüşmeler
sonucunda küçük şehirlerdeki iş yoğunluğunun genelde yılın yaz aylarına toplandığı, metropollerde ise yılın
tamamında iş olanağı bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Müzik endüstrisi, metropol, küçük şehir, iş olanakları.
Urbanization and Music Industry: Comparing Music Industries of Metropolises and Little Cities of
Turkey in Term of Employment Opportunities
Music industry of a city is close related to its population and development level of industry and economy. That
can be saying, the music industry of metropolises of Turkey has developed highly. Nevertheless, opposite to
metropolises, little cities music industries are developed parallel to its population and economic capacity.
Difference between metropolises and little cities that mentioned above, interests the musicians directly who work
in the music industry. Comparing to little cities, metropolises have a big music industry. Nevertheless
employment oppurtunities in the little cities of Turkey don’t seem big and various. Also these limited
employment oppurtunities are constricted into a short period of whole year. The employment oppurtunities in
the metropolises have a grand range from cafe-bars to the radioand tv programmes. This oppurtunities also
expand to all periods of the whole year quite equally. Nonetheless the musical events of the small cities of
Turkey don’t have a grand range and theses events are most likely consist of wedding entertainments. This essay
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aims to focus differences between the metropolises and small cities of Turkey in term of employment
oppurtunities and it depends to face to face interviews that have done with the 31 musicians who live in the
different cities of country. During the interviews a semi-constructed interview form has used. At the and of the
study that have seen, the employment oppurtunities of metropolises are expand to whole periods of the year
while small cities employment oppurtunities are constricted to a short period of the whole year.
Key Words: Music industry, metropolis, small city, employment oppurtunities.
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Çağdaş Türk Müziği’nde Anadolu Dansları
İsmet KARADENİZ
Hacettepe Üniversitesi
Cumhuriyet dönemi Türk bestecileri, dönemin ulusalcılık akımına uygun olarak, kendi halk kültürü öğelerini,
eserleri için çıkış noktası kabul etmişler ve Türk müziğini, evrensel sanat değerleriyle yeniden yapılandırmak
amacıyla eserler vermişlerdir. Çağdaş Türk Müziği’nin öncüleri olan, Ahmed Adnan Saygun, Cemâl Reşit Rey,
Hasan Ferit Alnar, Necil Kâzım Akses ve Ulvi Cemâl Erkin, geleneksel öğeler içeren eserleriyle, cumhuriyet
dönemi Türk müziğinin ilk örneklerini vermişlerdir. Türk Beşleri adıyla da anılan bu besteciler, eserlerinde Türk
halk müziği kültüründe yer alan zeybek, halay, horon, çiftetelli, sirto ve köçekçe gibi dansların müzik formlarını
ve isimlerini kullanmışlardır. Ahmed Adnan Saygun’un klarinet ve piyano için yazdığı “Horon” ve Cemâl Reşit
Rey’in operası “Zeybek” bu tür eserlere birer örnektir. Bu eserlerde hangi halk dansı formları, ne amaçla ve ne
yoğunlukta kullanılmıştır? Bestecilerin, halk dansı formlarıyla ilişkilendirdiği eserlerde, geleneksel örneklerle
ortak motifsel yapılar tespit edilebilir mi? Bu çalışmada, söz konusu bestecilerin eserlerindeki halk dansı öğeleri
incelenerek, bu tercihlerin yapısal ve müzik politikaları bağlamındaki temelleri irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Çağdaş Türk müziği, halk dansları, cumhuriyet dönemi Türk bestecileri.
Anatolian Dances in Contemporary Turkish Music
Turkish composers of the republican period, as in accordance with the nationalism movement, took their folk
cultures as a point of departure and they made compositions with the aim of restructuring Turkish music culture
with universal artistic values. Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses
and Ulvi Cemal Erkin who are the pioneers of Contemporary Turkish Music composed the first trials of the
Turkish music of the republican period by their works which included traditional elements. These composers
who are also named as “Turkish Five” used the musical forms and the names of the folk dances such as zeybek,
halay, horon, çiftetelli, sirto and köçekçe of traditional Turkish music culture. Saygun’s “Horon” composed for
clarinet and piano and Rey’s opera named “Zeybek” are two examples of these compositions. Which folk dance
forms were used in these compositions? How frequently and with what aims were these forms used? Can we
determine common thematic structures between these compositions and the traditional examples? In this paper,
the folk dance elements of the compositions of aforenamed composers will be analyzed and the bases in terms of
structure and musico-political context will be discussed.
Key Words: Contemporary Turkish music, folk dances, Turkish composers of the republican period.
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Bir Akorun Anatomisi
İsmet KARADENİZ & Türev BERKİ
Hacettepe Üniversitesi & Hacettepe Üniversitesi
Eldeki verilere göre, Ahmed Adnan Saygun’un en erken, 1931-1932 tarihli Suite başlıklı eserinde kullandığını
saptadığımız, step cinsinde [3,5,3], [5,3,3] ve [3,3,5] olarak tanımlanabilecek olan akor yapıları; bestecinin 1991
yılında iki bölümünü tamamladığı ve son eseri olan 4. Yaylı Çalgılar Kuarteti de dahil olmak üzere, toplam 42
eserinde pek çok kez yinelenir. O denli ki, bu yapıyı Saygun akoru olarak nitelendirmek, abartılı bir yaklaşım
olmayacaktır. Böylesi bir tablo, “bestecinin, Saygun akorunu sıklıkla ve yoğunlukla kullandığı yapıtlarında, söz
konusu yapıyı nasıl ele aldığı” sorusunu akla getirmekte ve konunun ele alınacağı bir dizi analitik çalışmayı
zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu analiz, Saygun’un 1964’te tamamladığı Aksak Tartılar Üzerine
On Etüd, Op. 38 başlıklı albümde yer alan 1 numaralı etüd üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Saygun, aksak tartılar üzerine on etüd, op. 38, etüd: 1, bestenigâr.
Anatomy of a Chord
According to the available data, the structures [3,5,3], [3,3,5] and [5,3,3] which we identified that Ahmed Adnan
Saygun used in his Suite, dated 1931-1932, are repeated many times in total of his 42 works including the String
Quartet, No. 4 which is his latest composition. Therefore, it will not be exaggerated to call this structure as
Saygun chord. This kind of a table brings the question of “how the composer tackled the aforementioned
structure in the structures at which he frequently and intensively used Saygun chord” and this requires an
analytical study. In this study, the aforementioned analysis has been conducted on Etude, No. 1 from Ten Etudes
On Aksak Rhythms, Op. 38 which was completed in 1964.
Key Words: Saygun, ten etudes on aksak rhythms, op. 38, etude: 1, bestenigar.
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Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm İsimli Dans ve Müzik Performansında Yardımcı Unsur Olarak Video
Dekor Kullanımı
Kerem Cenk YILMAZ
Sakarya Üniversitesi
SAÜ. Devlet Konservatuvarı Nevidans Sahne Sanatları topluluğu olarak; farklı bakış açılarıyla tasarlanan
disiplinler arası projeler deneyimledik. Bu sahne prodüksiyonları, performans sanatı, sahne sanatları ve canlı
performansa dayanmaktadır. Bu projeler, anlatım ritmini belirleyen dans performansı ile birlikte dramatik
elementlerle kombine edilerek aktarılmıştır. Özellikle bu disiplinler arası dramaturjik yapı, filmik materyallerin
kullanıldığı ekran deneyimiyle sağlanmaktadır. Performans sanatları doğası gereği gerçek zamanlıdır, bu
bağlamda filmik diskur canlı performansın bir parçası olacak şekilde yenilenmiş ve aktarılmıştır. Filmik
materyaller post prodüksiyon aşamasında ham parçalara ayrılmış, gösteri sırasında gerçek zamanlı bir kurgu ile
birleştirilmiştir. Bu gerçek zamanlı kurgu performansı sayesinde dans ve müzik senkronizasyonu sağlanmıştır.
Dans performansının arka planına gerilmiş perde yardımıyla sağlanan projeksiyon görüntüsünde filmik materyal
kısa filmler ve video dekor olarak dramaturjik yapıyı desteklemek adına kullanılmıştır. Bu bağlamda performans
alanı filmsel uzayın birlikte aktarılmasıyla dramının tiyatral alanı genişletilmiştir. Video dekor kullanımı
sayesinde seyircinin izleme deneyimine canlı performansla bütünleşmiş bir anlatımla sinematografik ve görsel
tasarım arasında bir bağlantı kurulmuştur. Filmik teknolojinin ve sahne sanatlarının sunduğu bu ortaklık
sayesinde gösterge bilimsel bir çalışma alanı da ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Video dekor, dans, performans sanatı.
Use of Video Setting as an Auxiliary Element in the Dance and Music Performance Called “One
Separation One Poverty One Death”
As SAU. State Conservatoire Nevidans Performing Arts society; we experienced interdisciplinary projects
designed in different viewpoints. These stage productions are based on performance art, performing arts and live
performance. These projects are conveyed in combination with dramatic elements together with the dance
performance defining the rhythm of the discourse. Especially, this interdisciplinary dramaturgical structure is
provided by means of screen experience in which filmic materials are used. Performance arts are intrinsically
real-time, in this sense the filmic discourse is renewed and conveyed, being a part of the live performance.
Filmic materials are broken down to raw pieces during the postproduction stage and combined with a real-time
editing during the performance, which enables the synchronization of dance and music. The filmic materials over
the projection image provided by means of curtain stretched out at background of the dance performance are
employed as short films and video setting in an effort to promote the dramaturgical feature. In this sense, the
theatrical area of the drama is expanded as the performance area is conveyed together with filmic space. A
connection is established between cinematographic and visual design, upon a discourse integrated with a live
performance, to the viewing experience of the audience, thanks to the use of video setting. An indicator
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(benchmark) field of scientific study has emerged thanks to this corporation offered by the filmic technology and
performing arts.
Key Words: Video décor, dance, performance art.
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Kültürel Belleğin Yeniden İnşası Mudurnu Birikme Geceleri (Ateş Gezmeleri) Örneği
Kerem Cenk YILMAZ
Sakarya Üniversitesi
Birikme Geceleri (Ateş gezmeleri) Anadolu’da karşılaştığımız geleneksel sohbet toplantılarının Mudurnu’da
uygulanan pratiğidir. Birikme Geceleri, uygulayıcıları ve katılımcılarını, sosyal ve kültürel anlamda
şekillendirme idealinde olan bir toplantı türüdür. Kurallar, uygulamalar ve cezalar ile bireyleri ve toplumu
şekillendirme amacı güder. Topluma güzel ahlâklı olmayı öğütler ve bu yönde öğretiler ve yaptırımlar sunar,
yöreye has kültürel unsurların aktarımını ve devamını sağlamayı hedefler. Günümüze kadar gelen bu aktarım,
tekrarlama pratiğine dayalı bazı tören ve ritüellere dayanmaktadır. Birikme gecelerinde gördüğümüz seyirlik
oyunlar, işlevleri bakımından oyun kuramı; oyuncu-seyirci arasındaki ilişki ve bedensel pratikler açısından
performans kuramı ile ilişkilidir. Yörede yaşayan kaynak kişilerle yaptığımız görüşmeler ışığında, günümüzde
uygulanan Birikme Geceleri kayıt altına alınıp, kültürel belleğin maruz kaldığı değişim, yöreye ait eski birikme
geceleri görüntüleri ve kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kültürel bellek, dans, kültür, Mudurnu.
Reconstruction of Cultural Memory, Mudurnu Gathering Nights (Fire Visits) Example
Gathering Nights (Fire Visits) (Birikme Geceleri, Ateş Gezmeleri) practiced in Mudurnu is an example to the
traditional chat nights we come across in Anatolia. Gathering Nights is a meeting type having the idea of shaping
its performers and participants socially and culturally. It seeks to shape the individuals and community with the
rules, practices and punishments it contains. It advises the community on social ethics and introduces some
doctrines and sanctions in this respect. It also aims to ensure that local-specific (indigenous) cultural elements it
contains are transferred and maintained. This conveyance surviving until today stands on some ceremonies and
rituals based on the practice of repetition. The theatrical plays it has are related to play hypothesis in terms of
their functions; and to the performance hypothesis in terms of the relationship between the performer and
audience and physical practices. It is intended to record the Gathering Nights observed today and display the
change the cultural memory is subjected to, with the examples and its possible causes, in the light of interviews
we had with the local residents.
Key Words: Cultural memory, dance, culture, Mudurnu.
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Viyolonselin Türk Müziği İcrasına Bas Tını Sağlama Konusundaki İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme
Koray İLGAR
Gazi Üniversitesi
Viyolonsel, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen Batılılaşma hareketleriyle
birlikte ilk kez çoksesli Batı müziği icra etmek amacıyla saray bandosunda ve saraya bağlı fasıl topluluklarında
kullanılmıştır. Viyolonselin Türk müziğinde kullanılması ise 20. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Türk müziği
icrasındaki pest sesli çalgı eksikliğinin farkında olan Tanbûrî Cemil Bey, viyolonseli Türk müziğinde kullanan
ilk sanatçı olmuştur. Viyolonsel, Türk müziği ile bütünleşmiş bir çalgı olmamasına karşın, esasen onunla en az
yüz yıl öncesine dayanan bir ilişkisi bulunmaktadır. Viyolonselin Türk müziğinde benimsenmesiyle ilgili olarak
bu çalgının, diğer Türk müziği çalgılarında bulunmayan bas ses gereksinimini karşıladığı düşüncesi mevcuttur.
Bununla birlikte, araştırmacı ve yenilikçi müzisyenler, viyolonselin tınısından hoşlandıkları ve sahip olduğu
imkânlardan da yararlanmak istedikleri için bu çalgıya bağlanmışlardır. Viyolonsel, Batı müziğinde keman ailesi
içinde tenor çalgı olarak görev almasına karşın, Türk müziğinde bas ses dolgunluğunu sağlamak amacıyla
kullanılmıştır. Ancak yapısı gereği viyolonselin bas ve bariton ses alanlarını da kapsayan bir tenor çalgı
olduğunu ifade etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca bir eşlik çalgısı olmasının yanı sıra, viyolonselin solo
bir çalgı olarak da Türk müziği icrasında kullanılabilecek nitelikte olduğu görüşü yaygındır. Viyolonsel, Türk
müziğine geç girmiş olmasına karşın çabuk benimsenmiş ve Türk müziğinde yüzyıllardan beri bas tını
gereksinimini karşılayan uda karşı alternatif bir çalgı olmuştur. Yayla çalınması, bu çalgıdan çıkartılan uzun
sesler sayesinde bas tını gereksiniminin karşılanması bakımından da Türk müziği icrasına destek sağlamıştır. Bu
çalışmada, tenor karakterli olmasına karşın, bir buçuk oktav genişliğindeki bir bas tını alanına da sahip olan
viyolonselin, Türk müziği icrasındaki bu işlevi incelenmeye çalışılacaktır. Viyolonselin Türk müziğindeki bas
ses ihtiyacını karşılamadaki işlevinin değerlendirilmesi ise çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada
yöntem olarak betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Konuyla ilgili verilerin elde edilmesinde literatür tarama
tekniğine ve çeşitli Türk müziği viyolonsel icra kayıtları ekseninde müzikal örnekleme yöntemine
başvurulmuştur. Çalışmanın, konuya ilgi duyan Türk müziği viyolonsel icracıları ve öğrencilerine yararlı olması
umut edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Viyolonsel, Türk müziği, icra, bas tını, yaylı çalgılar.
A Consideration on The Function of The Violoncello in The Matter of Supporting Bass Register for The
Performance of Turkish Music
In the first half of the XXth century, the violoncello was first used in the court band and the other Fasıl ensembles
connected to the court in order to perform polyphonic Western music along with the Westernization movements
happened in the Ottoman Empire. The use of the violoncello in Turkish music was taken place at the beginning
of the XXth century. Tanbûrî Cemil Bey, who was aware of the lack of lower-pitched instruments in Turkish
music, had been the first artist used the violoncello in Turkish music. Although it is an instrument which has not
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became integrated with Turkish music, Violoncello has been associated with Turkish music gone back to at least
one hundred years before. However, besides being an accompaniment instrument, the violoncello is widely
considered that it has the capability to be used as a solo instrument in Turkish music performing. Although it got
involved in Turkish music in a late time, Violoncello was quickly assimilated and became an alternative
instrument to the oud which had supported the need of bass tone in Turkish music for centuries. However, it
would be a truer approach to state that the violoncello is an instrument which contains both the bass and bariton
registers by its structure. Its playing style with the bow supported the performing of Turkish music in terms of
satisfying the need for bass register thanks to the long tones from this instrument. In this study, it will be tried to
be examined the function of the violoncello in Turkish music. The consideration of the function of the
violoncello on supporting the need for bass tone in Turkish music, constitutes the aim of the study. The
descriptive research model was used in the study. While gathering the data relevant to the subject, it was
employed the technic of literature survey and the method of musical sampling within the scope of various
records of violoncello performings for Turkish music.
Key words: Violoncello, Turkish music, performing, bass register, bowed ınstruments.
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Çok Kültürlü Bir Çalgı: Khomus (Vargan)
M. Tekin KOÇKAR & A. Abrek KOÇKAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi & Hacettepe Üniversitesi
Dünyanın en eski çalgılarından birisi olarak gösterilen Khomus, kökeni tam belli olmamakla beraber Asya’dan
yayılmış, dünyadaki küçük etnik gruplar dâhil pek çok halkın ulusal çalgısı olarak bilinmektedir. İdiofon türü bir
çalgı olan Khomus, diş ve dudak arasına sıkıştırılarak elle tek teline vurulmak suretiyle çalınan bu metal çalgı,
telin verdiği titreşimin ağız boşluğunun daraltılıp genişletilmesi sırasında nefes yönünün değiştirilmesi suretiyle
çıkarılan sesle yapılan bir müziğin icra edilmesini sağlar. Bu çalışmada Avusturalya, Afrika, Avrupa ve Amerika
kıtasında da kullanılan ve ”Ağız Arpı” veya “Ağız Kopuzu” olarak da bilinen bu çalgı ile ilgili literatür taraması
yapılmak suretiyle ses, yapı ve kullanıldığı müzik türlerini içeren bulgular ele alınmıştır. Söz konusu bulgular
QR Code’lar aracılığı ile de kaynak olarak desteklenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ağız kopuzu, khomus, jew’s arp, vargan, etnik çalgılar.
An Multicultural Instrument: Khomus (Vargan)
As one of the ancient instruments in the world, Khomus has been spread from Asia although the origin is not
known for certain and become the national instrument of many nations including ethnic groups. Khomus is an
idiophone instrument, which is held firmly against the teeth and lips and played by tapping the only string with
finger. This iron instrument, using mouth as a resonator, by changing the shape of mouth and the amount of air
contained in it can make different overtones to sound and lets create melodies. In this study, by scanning related
literature about this instrument; also known as "mouth harp" or "mouth khomus" and used in Australia, Africa,
Europa and America continents, the indications about sound, structure and music types are covered. The
indications about this very small but big in function instrument are also endorsed by QR Code references.
Key Words: Mouth khomus, khomus, Jew’s Arp, vargan, ethnic ınstruments.
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“Nartlanı Toy Künü”
Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Balkar Halkının
Geleneksel Şenliği, Adetler ve Dans Uygulamaları
M. Tekin KOÇKAR & Gürbüz AKTAŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi & Ege Üniversitesi
Türkiye’de yaşayan Karaçay-Balkar halkı Kafkasya’dan Türkiye’ye göçlerinden itibaren kurdukları yerleşik köy
yaşamında, beraberlerinde getirdikleri birçok geleneği titizlikle sürdürmeye çalışmışlardır. Ne var ki, kültürel
değişimin doğal sonucuna bağlı olarak, son 20-30 yılda köyden kente göçün hızlanması, iletişim araçlarının ve
teknolojinin büyük bir süratle artması sonucu, sıkıca sarılmış oldukları, geleneklerinin de yine aynı hızla
kaybolduğu gözlenmiştir. Bu sonuca bağlı olarak, 1993 yılında Eskişehir’de kurulan Kuzey Kafkas KaraçayBalkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin girişimleriyle toplumsal bağların, akrabalık ilişkileri ve adetlerin
sürdürülebilmesi amacıyla büyük bir toplantı düzenlenmiştir. Karaçay-Balkar toplumunun yaşam tarzlarını
yansıttıkları danslarını, müziklerini, seyirlik oyunlarını (Dırğa Tutuş, Kozbörk, Kol Taş atış, Koz Oyun… v.b.)
geleneksel el sanatlarını, yemek ve benzeri geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, Kafkasya’dan
gelerek ilk yerleştikleri köy olan, Eskişehir, Çifteler ilçesi, Yazılıkaya (Tarihi Midas) köyünde “Nartlanı Toy
Künü” (Nartların Düğün Günü) adı verilen bu toplantı izleyen yıllarda kapsayan geleneksel bir kutlamaya
dönüşmüştür. Bu bildiride, 21.’si düzenlenen “Nartlanı Toy Künü” etkinliğinde icra edilen “Gollu”, “Sandırak”,
“Abezek - Simd” ve “Apsuva” danslarının icra biçimleri, oynanma nedenleri, anlamları ve müzikleriyle ilgili
yapılan alan araştırması sonucunda elde edilen bulguların paylaşımı hedeflenmiştir. Araştırmada “QR Code”
istatistik metodu kullanılmış, elde edilen sonuçlar bildiri sonuna eklenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Nartlar, destanlar, Karaçay-Balkar, kuzey Kafkas dansları.
“Nart’s Celebration Day”
The Celebration day of Karaçay-Balkar Society
Their Traditional Dance Practices
Karachai-Balkar society sustained their traditions that they are tied strongly since the time they settled in Turkey
after the big migration from Caucasia. However, through the time, they have noticed that their traditions, through
the nature of cultural change, speedly changing. Thus the celebration day “Nart’lanı Toy Künü” was organized
by Norther Caucasian, Karachai-Balkar Association of Eskişehir in 1993, in Yazılıkaya, Çifteler of Eskişehir for
the first time, fort he remembrance of their encesters; the “Narts”, their heroism, sagas, myths and traditions
whom thought to be the people lived in Caucasus in the antient times, as well as to celebrate and retain Karachai
cultural assets: the dances (Dırga hold wrestling, Kozbörk, Kol Tash throwing, Koz game…etc.) the songs, folk
arts and transform to the next generation as well as to create solidarity among the whole society. In this
presentation, we aim to focus on research findings, evaluated and analized through the “QR Code” methd, that
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have been conducted in the Eskisehir area among Karachai-Balkars; their tarditional dances: “Gollu”,
“Sandırak”, “Abezek - Simd”, “Apsuva” and the meaning of the dances, traditional importance in the culture and
their music that were performed at the 21st “Nart’s celebration day”.
Key Words: Narts, epos, Karachay-Balkar, north Caucasus dances.
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Ortadoğu ve Azerbaycan Türkülerinin Karşılaştırmalı Yönleri
(POSTER)
Gulyanag MAMMADOVA
Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesanat Universitesi
Azerbaycan, Arap, Türk ve Iran şarkılarının karşılaştırmalı analizinden böyle bir sonuca gelmek olur ki, küçük
hacimli ladlar gelişmeli şarkı ezgilerinden farklı olarak daha çok ladintonasiya, ladfunksional yapısal aynılıga
sahiptirler. Arap, Türk ve İran örnekleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan halk şarkısında verilen ses dizisi
lojistik ve ciddi bir şekilde açılır. Azerbaycan şarkıları ladfunksional ilişkilerin doğruluğu ile seçilir, bütünlüğü
ve tamlığı farklıdır. Ortadoğu örneklerinde şarkıların temelinde duran ses dizisinin genişlemesi olabilir, bu da
spontan niteliktedir. Belli ladfunksional gelişme koşullarında şarkılar açıklığı ile seçilirler. Ayrıca, belirtildiği
gibi, Türk şarkısında yönelme ve modulyasiyalar hep de ilk tonallığa dönme tendensiyasını teşhir etmez.
Azerbaycan, Arap, Türk ve İran halk müziğinin temelinde duran karakter lad yapıları, tipoloji modeller tarihi
gelişim sürecinde aşkarlanır. Ortadoğu halklarının şarkı kültürü - parlak ve çeşitli tür olaydır. Fakat analiz
sonucuna göre Azerbaycan ve yakın Doğu'nun müzik kültürünü çok ümumii özellikler birleştirir. Ortadoğu şarkı
kültürünün gelişmesinde birleştirici faktör olarak formayaradıcı özellikler görür. Özellikle, gelişme bile
cehetlerinden - melodi birim motiflerin tamlığı, melodik entonasyonun aşamaları gösterilebilir. Bununla ilgili
önemli faktörü belirtelim. Fonksiyonel açıdan böyle bir özellik mevcuttur. Azerbaycan halk mahnısısnda lider
ton entonasyonları parlak belirtilmiştir ve bir kural olarak, dayanak seslerin fonksiyonel güçlendirilmesi için
kullanırlır. Azerbaycan şarkı kültürü Türk, Arap ve İran örneklerinden bu seslerin funksiyonel önemi ayırt edilir.
Azerbaycan müziğinde dayanak perdelerin okunması her zaman fonksiyonel açıdan önemlidir ve somut
ladfunksional yükü taşıyor.
Anahtar Sözcükler: Şarkı, kültür, entonasyon, halk, analiz.
Comparative Aspects of Near East and Azerbaijani Songs
We can come to the conclusion from comparative analysis of Azerbaijan, Arabic, Turkish and Iranian songs,
small frets have a fret intonation, fret functional structural similarities in contrast to developed song melodies.
The scale of Azerbaijani folk song is opened logical and seriously compared with Arabic, Turkish and Iranian
samples. Azerbaijani songs are selected with an accuracy of fret functional terms, are distinguished by integrity
and completeness. Songs are distinguished by the openness in the terms of development condition of certain fret
functional. Moreover, as mentioned, orientation and modulations of Turkish songs does not always well
demonstrate the tendency to turn to initial tone. Character of Azerbaijani, arabic, turkish and Iranian`s folk
music, fret structures, typological models, are discovered in the process of historical development. Culture of
song of the peoples of the Near East-is bright and distinctive event. However, according to the results of the
analysis, many common points of view unite musical culture of Azerbaijan and the Near East. In the
development of culture of music of the Near East has a form of creative features as a unifying factor. In
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particular, the development of such features-we can show the germination from a single melody, the integrity of
motifs, melodic tone of its stage. In this regard, we note an important factor. Functional point of view, such a
feature is also available. Dominant tone intonations were expressed in the cultural music of Azerbaijan and as a
rule, is used for functional strengthening the pillars of the voice. Azerbaijani music culture is different from
Turkish, Arabic and Iranian samples with being functional importance of these votes. Sounding of prop curtain
of Azerbaijani music is always important in the terms of functional and it is a concrete functional load of fret.
Key Words: Song, highlights, intonation, type, analysis.
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Türk ve Arap Coğrafyalarında Ud Tavırları İle İcra Teknikleri’nin Analizi ve Akord Sistemleri
Mehmet BİTMEZ
İstanbul Teknik Üniversitesi
Tarihi geçmişinde birçok özellikleri, kültürel her alanda benzerlikleri ve ses sistem temelinde ortak paydaları
olan Türk, Arap ve Azerbaycan milli mûsikîleri form (biçim), repertuar, ritm ve makam ses sistemleri
bakımından ortak özellikler taşımaktadırlar. Çalgıların kullanım ve form benzerlikleri ile birçok ortak paydaları
bakımından birbirilerine çok yakındırlar. Türk, Arap ve Azerbaycan müziğinde kullanılan Ud icrası, oldukça
birbirilerinden farklılıklar göstermektedir. Bu farklı Ud icralarının gerek icra tavırları, gerek icra teknikleri
analizi ve gerekse akord düzenleri incelendiğinde, birçok farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu yapılar aynı
zamanda icraların farklı kültürlerde zenginliğini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Öncelikle,
Müzikte kullanılan semboller, müziklerin icra edildiği coğrafyalarda kullanılan formlar, İncelenen Ud
icracılarının biyografileri, müzik çevreleri, yaşadıkları coğrafyada müziğe olan etkileri, yetiştirmiş oldukları
öğrenciler gibi konular ele alınmıştır. Türk, Arap ve Azerbaycan icraları gerek taksim geleneği, gerek
enstrümantal eserler açısından incelenerek ve mukayeseleri yapılmıştır. Bireysel icralarda, icracıların benzer
üslup

anlayışından kaynaklanan müzikal, teknik ve çalış biçimleri ve akord düzenlerinin incelenmesi

amaçlanmıştır. Yıllar içinde büyük benzerlik gösteren çalgılarda ise; çalgıların küçük nüanslarla form
ayrılıklarının dışında icra tavrı açısından değişiklik göstermeye başlamıştır. yaklaşık XIV. yüzyıldan itibaren
değişmeye başlayan bu süreç yakın tarihlerden itibaren hızlı gelişen iletişim çağının yüksek teknolojileri ile
yeniden hızla etkileşim içine girerek yakınlaşmaya başlamıştır ve bu yakınlaşmaların da farklılıkları ele
alınmıştır. Bu çalışmada, ses kayıtları ve kaynaklar taranarak metodik ve uygulamaya dayalı bir yöntem
izlenerek incelenmiş ve ses kayıtları en hassas notalama ile titizlikle hazırlanmıştır. Türk, Arap ve Azerbaycan
Ud icra tavırları ve akord düzenleri üzerine yapılan bu çalışma, farklı ama benzer üç coğrafya’nın ortak ve
birbirilerinden farklı noktalarını ortaya çıkarmaya çalışarak yeni icracıların gelişmesine büyük katkı sağlayacağı
ve müziğe yeni ufuklar açması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türk, Arap ve Azerbaycan, ud, icra, teknik analiz, akord.
In Turkish and Arabic Geography, The Analysis of Ud Styles and Performance Techniques, and Tuning
Systems
Turkish, Arabic and Azerbaijan national music with common historical background, culture, similarities in every
field and common point in the basis of sound system carry common characteristics in form, repertoire, rhythm
and style. These are so similar to each other in the way instruments are used and form similarities. Ud
performance used in Turkish, Arab and Azerbaijan music show quite differences from each other. When the
performance types are concerned in terms of performance technical analysis as well as Tuning work, there
appear many differences. These structures are also important in the case of different cultures, presenting richness
in different atmospheres. Primarily, the symbols used in music the forms used in the geography they exist,
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biographies of the ud performers, musical background, their effects on the environment they live in, the students
they have trained, and so on, have been taken into consideration. Turkish, Arabic and Azerbaijan performances
have been compared both in terms of improvisation and instrumental works are investigated. In personal
performances, it was aimed to examine musical, technical playing styles, resulting through years. On the other
hand, the instruments are shown in form with nuance. The process, which has started to change since about the
14th century, has begun to get closer, getting into contact with fast developing high tech, and this has been
regarded as well. In this study, voice recordings and sources being scanned methodically and application have
been examined and voice recordings have been prepared with the upper most care. This study carried out on
Turkish, Arabic and Azerbaijan Ud performances and accord (tuning) structures aims at figuring out common
and different points of these different, but similar three geographies helping the development of the
performances and opening new horizons to music.
Key Words: Turkish, Arabic and Azerbaijan, ud performing, technical analysis, tuning.
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Türk Halk Dansları Gösterilerinde Üçüncü Boyut
Meltem ÖNER
Gaziantep Üniversitesi
Bu makale günümüz Türk halk dansları icralarının birer halk bilgisi olarak tespiti, derlenmesi ve sunulması
aşamalarından başlayarak günümüzde ulaştığı temsil ve sunum boyutundaki gelişmeleri konu almaktadır. Bu
açıdan günümüz Türk halk dansları gösterileri temsil ve sunum boyutunda yeni bir anlayış ve perspektif
yakalayarak, alanda derlenen danslar sahne ortamı için sunum aşamasına getirildiğinde, bir edebi metnin ya da
sözlü bir halk anlatısının konusunu profesyonel anlamda seyircilere izletebilmektedir. Bu açıdan yazılı ya da
sözlü halk anlatılarının, dansların temsil ve sunum aşamasında beden diliyle sahnede seyircilere anlatılması
dansın sahnedeki üçüncü boyutu olmaktadır. Bağlam içerisinde 2015/2016 yılları içerisinde Gaziantep
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nün sergilediği “Dede Korkut’un
Dilinden Bir Kuruluş Destanı” ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ekin Dans
Topluluğu’nun sergilediği “Üç Mehmet’in Dansı” adlı çalışmalar ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dans, beden dili, sahne, kültürel bellek, üçüncü boyut.
The Third Dimension of Turkish Folk Dance Performances
This article is about developments in the dimension of representation and presentation of today's Turkish Folk
Dancing starting with the phases of determination, compilation and presentation of performing of today's
Turkish Folk Dancing as folklore. In this respect, today's Turkish folk dancing is able to present a literary text or
public narrative topic to its audience when dances compiled in its field come to the phase of presentation on the
stage developing a new understanding and perspective in the dimension of representation and presentation. From
this point of view, presenting oral or written public narratives and dances to the audience via body language at
the phase of representation and presentation is third dimension of the dance on the stage. In this context, "Dede
Korkut'un Dilinden Bir Kurtuluş Destanı (An Independence Epic In The Languange of Dada Gorgud)"
performed by Gaziantep University Turkish Music State Conservatory Turkish Folk Dancing Department and
"Üç Mehmet'in Dansı (The Dance of Three Mehmet)" performed by Ekin Dance Group in Ege University State
Conservatory will be handled.
Key Words: Dance, body language, cultural memory, third dimension.
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Üniversite Öğrencilerinin Türk Halk Oyunlarına Olan İlgi Düzeylerinin İncelenmesi
Mustafa KAYA & Recep BOZDEMİR
Gaziosmanpaşa Üniversitesi & Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin Türk Halk Oyunlarına karşı ilgi düzeylerini incelemek amacı ile
yapılmıştır. Çalışmaya Gaziosmanpaşa Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören 1849 öğrencisi
katılmıştır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin halk oyuncularına ilgi düzeyini ölçmeye yönelik hazırlanan anket
uygulanmıştır. Anket maddelerinin 7’si demografik olmak üzere toplam 20 maddeden oluşturulmuştur.
Anketlerin çözümleme aşamasında SPSS programından yararlanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yüksek
bir oranı halk oyunları faaliyetlerine hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca halk oyunları faaliyetlerine
katılanların daha çok ilk, orta ve lise eğitimleri sırasında, kısa süreli olarak faaliyetleri sürdürdüğü
görülmektedir. Sonuç olarak araştırmada; Üniversite öğrencilerinin Türk halk oyunlarına karşı ilgi düzeylerinin
yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeninin ilgi düzeyinin düşük olması, yeteri
kadar yönlendirme olmaması ve okullarda yeterli faaliyetlerin olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencisi, ilgi düzeyi, halk oyunları.
Unıversity Students The Investigation of Interest Levels of Turkish Folk Dances
This study was conducted to examine the level of interest of university students against Turkish folk dances.
1849 students studying in different parts of the study participated in Gaziosmanpasa University. In the study
university students prepared to measure the level of public interest in the player questionnaire. Article 7 of the
survey was created from a total of 20 substances, including demographic. In the analysis phase of the survey it
has been benefited from SPSS. A high proportion of students who participated in the study said they did not
agree with the folk activities. In addition, participants in the activities of more first folk dances, during primary
and secondary education, it is seen that the activities continue for a short time. As a result of research; It appears
that an adequate level of relevance of university students against Turkish folk dances. In this case, the most
important reason for the low level of interest, lack of sufficient guidance in schools and it is thought that the lack
of adequate activities.
Key Words: University student, interest level, folk dance.
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Geçmişten Günümüze Süryani Müziğinde Makam Geleneği
Müslüm YILDIRIM
Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi
Yaklaşık 5000-5500 yıldır Mezopotamya topraklarında putperest bir topluluk iken daha sonra Hristiyanlığı kabul
eden ilk topluluk olarak tarihe adını yazdıran Süryaniler, müzik ile yakından ilgilenmişlerdir. Dini müzik olarak
ortaya çıkan Süryani müziği tamamen izole edilmiş bir şekilde kilise müziği olarak gelişim göstermiştir. O
dönemde ki Sözü geçen din adamları Suruçlu Mor Yakup, Urfalı Mor Yakup, Urfalı Bardayson ve müziği
sistematik bir ayin düzenine koyan Mor Efrem, kilise müziğini ilk radikal girişim olarak bilinen kadın ve
erkeklerden oluşan korolar kurarak zirveye ulaştırmıştır. Süryaniler dini ritüellerinde bir yılı 8 eşit zamana bölüp,
yılın her bir bölümünde makam diye adlandırdığımız sekiz makamla ilahilerini söylemektedirler. Bunun nedeni,
onlara göre makamların farklı etkileri ve tabiatı vardı ve melodi olmadan makamsız yapılan duaların insanları
düşünce olarak farklı duruma saptırdığından dolayı ve makamları terennüm ederek Allaha daha yakın olduklarını
düşünmeleridir. Süryanilerin o zamandan bu zamana kullandıkları makamlar halen Türk musîkisinde etkin
olarak kullanılmaktadır. Süryanilerin birden sekize kadar sıraladıkları makamlar ile Türk musikisinde ki
makamlar, bazı farklılıklar olsa da bire bir örtüşmektedir.
Anahtar Sözcükler: Süryanî, müzik, makam.
Tradition of Mode in Syriac Music from Past to Present
The Assyrians lived as a pagan community in Mesopotamia about 5000-5500 years; they printed their name in
history as the first community which turned to Christianity. They were very interested in music. Emerging as a
sort of religious music, the Assyrian music developed as church music in a completely isolated way. At that
time, the leading clerics including Yakup of Suruç, Mor Yakup of Urfa, Bardayson of Urfa, and Mor Efrem, who
put music into a systematic ritual order, carried the church music to the summit by establishing choirs composed
of men and women known as the first radical attempt. The Assyrians divided a year into 8 equal parts during
religious rituals and sing their traditional hymes in 8 modes during the eight parts of the year. They thought that
modes had different effects and natures. They believed that prayers without melodies mislead peoples’ thoughts
and they felt closer to God by singing in modes. The modes used by the Assyrians since those times are still used
effectively in Turkish music. In fact, the modes sorted by the Assyrians from one to eight overlap with the
modes in the Turkish music despite some differences.
Key Words: Assyrians, music, mode.
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Bizans Sonrası Müzik Kültürünün Türk Musikisindeki Yansımaları: Rum Kuramcıların Nazariyat
Yazmaları
Nevin ŞAHIN & Cenk GÜRAY
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi & Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Osmanlı dönemi, farklı etnik ve dini temelli kültürlerin etkileşim içinde olduğu ve her kültürel ögenin müzik
üretimine katkı sağladığı çok kültürlü bir dönemdir. Bu dönemde Bizans müzik geleneği Patrikhane vasıtasıyla
korunurken ilgili müzik geleneğinden yetişen besteci ve kuramcıların Türk müziği üzerine de çalışmalar
yaptıkları görülmektedir. Bu bildiride 18. yüzyılda Türk müziği üzerine çalışmalar yürütmüş olan ve Bizans
müzik kültürü ile Türk müzik kültürünü karşılaştıran öncü yapıtları kaleme almış olan Panagiotis Halaçoğlu ve
Kyrillos Marmarinos’un yazmaları değerlendirilecektir. Yakın tarihlerde yaşamış olan Türk nazariyatçıların
çalışmalarıya ilgili Rum nazariyatçılarının çalışmaları karşılaştırılarak dönemin Türk müziği nazariyatıyla ilgili
kültürel benzerlik ve farklılıklar irdelenecektir. Rum ve Türk nazariyatçıların 18. yüzyılda kaleme aldıkları
yazmalarla ilgili bulgular üzerinden Bizans sonrası müzik kültürünün Türk musikisindeki yansımaları tespit
edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türk müziği, Bizans müzik kültürü, nazariyat.
Reflections of Post-Byzantine Music Culture on Turkish Music: Treatises of Greek Theoreticians
The Ottoman period is a multicultural period when people of different religious and ethnic backgrounds
interacted and each cultural element contributed to music production. During that period, the Byzantine music
tradition was preserved by the Ecumenical Patriarchate. It is also observed that the composers and theoreticians
educated within this music tradition worked on Turkish music besides Byzantine music. In this paper, the works
of 18th century theoreticians Panagiotis Chalatzoglou and Kyrillos Marmarinos, who worked on Turkish music
and who wrote the pioneering treatises on the comparison between Byzantine music and Turkish music. The
works of these theoreticians will be compared with the works of their Turkish contemporaries and the cultural
similarities and differences related to Turkish music during that century will be analyzed. Upon the findings
related to the treatises of Greek and Turkish music theoreticians in 18 th century, the reflections of post-Byzantine
music culture on Turkish music will be resolved.
Key Words: Turkish music, Byzantine music culture, music theory.
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Hızır bin Abdullah’ın Garîb Terkîbleri Hakkında
Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
Ege Üniversitesi
Hızır bin Abdullah XV. yy’ın önemli kuramcılarındandır. Aynı zamanda II. Murat döneminde Edirne’de, sarayın
hanende ve sazendelerindendir. Yaşadığı dönem olan XV. yüzyıl; mûsıkî alanında önemli eserlerin ortaya
konulduğu bir dönemdir. Kuram yazım geleneğinde XV. yy’da yazılan edvârlar arasında, Hızır bin Abdullah’a
ait “Kitâbü’l Edvâr” isimli eser ayrı bir önem taşımaktadır. Mûsikî alanında yapılan çalışmalarda kuramcılar,
edvârlarında özellikle makâm oluşumu tanımlama ve sınıflandırmaya geniş yer vermişlerdir. Hızır bin Abdullah
da Edvâr’ında, mûsıkî alanında pek çok konuya değinmesinin yanısıra, oniki makâm yedi âvâze, dört şûbe ve
ellidokuz terkîb tanımlamıştır. Ancak yaşadığı dönemde diğer kuramcılardan farklı olarak “Garîb Terkîbler”
adını verdiği yeni oluşumlardan bahsetmiş, yüzkırk kadar oluşumu bu isim altında tanımlamıştır. Bu
sınıflandırmanın, yaşadığı dönemde diğer kuramcılar tarafından benimsenmediği dikkat çekicidir. Hızır bin
Abdullah’ın “Garîb Terkîbler” adını verdiği bu terkîblerin, yaşadığı dönemdeki diğer kuramcıların tanımladığı
terkîblerle benzerlik ve farklılıkları üzerine yapacağım tespit, çalışmamın konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Hızır bin Abdullah, makâm teorisi, garîb terkîbler, XV. yy.
On The Garib Terkibler of Hızır bin Abdullah
Hızır bin Abdullah was one of the most prominent music theorists of the 15th century. He also had a position as
a singer and an instrumentalist at the court of Murat II in Edirne. The 15th century was a period of time when
important works in the field of music were produced.

Among those, “Kitâbü’l Edvâr” ( a theoretical music

book ) written by Hızır bin Abdullah had a special importance in the 15th-century tradition of writing theoretical
music books. Music theorists of the time dwelt largely on the construction and the classification of makâms
(modes in Turkish music) in their edvars. Apart from discussing many other topics in the field of music, Hızır
bin Abdullah defines twelve makams, seven âvâzes, four şûbes ve fifty-nine terkîbs in his edvâr. Unlike his
contemporary counterparts, he mentions a class of approximately one hundred and forty new makâm
constructions, which he calls “Garîb Terkîbler”. It is remarkable that his contemporary counterparts did not find
this classification appropriate. This paper compares and contrasts the “Garîb Terkîbler” of Hızır bin Abdullah
and the terkîbs defined by his contemporaries.
Key Words: Hızır bin Abdullah, makâm theory, garîb terkîbler, the 15th century.
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Çınarköy Tahtacılarının Kına Törenlerindeki Müzikli Uygulamaların İncelenmesi
Senem ERSİN GENÇ
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu
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 Musical Practices of Henna Night 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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Müzik Öğretmeni Adaylarının Romantik Dönem Piyano Eserlerinde “Pedal Kullanımına İlişkin”
Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sinan TÜFEKCİ & Sibel KARAKELLE
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi & Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Lisans III ve Lisans IV düzeyinde piyano
eğitimi alan müzik öğretmeni adaylarının, Romantik Dönem piyano eserlerinde karşılaştıkları sorunları pedal
kullanımı açısından tespit etmek ve elde edilen bulgulara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın veri
toplama aşamasında, internet üzerinden oluşturulmuş forum üzerinden müzik öğretmeni adaylarından Romantik
Dönem piyano eserlerinde pedal kullanımında karşılaştıkları sorunları kompozisyon biçiminde yazmaları
istenmiştir. Kompozisyonlar değerlendirilip araştırmada uygulanacak anket için bir madde havuzu
oluşturulmuştur. Konu ile ilgili alan yazın taranarak madde havuzu genişletilerek anket dokuz üniversitede
piyano eğitimi gören Lisans III ve IV 462 müzik öğretmeni adaydan oluşturulmuştur. Verilerin analizinde, SPSS
(The Statistical Package for the Social Sciences) 20 paket programı kullanılarak belirlenen alt problemlere
yönelik frekans (f), yüzde (%) tabloları oluşturuluştur. Ayrıca veriler “mezun oldukları lise türü”, “öğrenim
gördükleri sınıf”, “cinsiyet” değişkenleri açısından incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Pedal kullanımı, piyano eserleri, romantik dönem.
The Problems and The Suggestions for The Solution That The Candidates of Music Teachers Were
Confronted with “The Use of Pedal” for Piano Works During The Romantic Preiod Are
The purpose of the survey, Turkey in music education Lecturers studied piano at the level of Undergraduate
Bachelor's III and IV field music teacher candidates, faced problems in Romantic Period piano works in terms of
use of the pedal and to the findings of the is to provide solutions for. The data collection phase of the research,
was created on the internet forum through which are romantic period piano works in music teacher candidate
pedal problems in the use of the format have been asked to write the essay.Compositions to be applied in the
research survey and evaluated for an item pool. Type the subject field scanned item pool was enlarged and
studied piano at the University survey seen nine Bachelor's III and IV are created from the 462 music teacher
candidates. In analyzing the data, SPSS (Statistical Package for the The Social Sciences) for the specified
frequency problems using the software package 20 (f), percentage (%) table will be created.
The data also " kind of school they graduated", " class they studied ", " gender " has been examined in terms of
variables.
Key Words: Use of pedals, piano works, romantic period.
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Van İlinde Ağıt Yakan Kadınlar ve Ağıtların Sosyal / Psikolojik Yönleri
Songül ÇAKMAK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İnsanoğlu var olduğundan bu yana, ortak değerlerini ve ölüm karşısındaki çaresizliğini, dile getirdiği şiirlerle ve
türkülerle ifade etmiş, kendini ve çevresinde bulunanları teskin etmeye çalışmıştır. Yaşadığımız topraklarda ağıt
geleneği oldukça uzun bir geçmişe dayanıyor. Özellikle kadınlar tarafından, Anadolu’nun farklı bölgelerinde
söylenen çok sayıda ağıt olduğunu biliyoruz. Genellikle bir kaybın ya da katlanılması güç bir acının ardından
söylenen ağıtlarımız, acıların birlikte dindirilmesinde en tesirli ilaçtır. Çalışma bölgesinde ağıt yakan kadınların
nitelikleri ve ağıtların açık ve kapalı işlevleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ağıtlar, icra çerçevesi ve bağlamında
yapılmış olup, kayıt altına alınan ve daha sonra metne aktarılan şiirlerin, hikayesiyle birlikte, sosyolojik ve
psikolojik alt yapısı irdelenerek açıklanmıştır. Ağıtların, sosyo/psikolojik işlevleri, söylem analizi yöntemiyle
örnek ağıtlar üzerinden değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Van, ağıt yakan kadınlar, ağıt, sosyal psikolojik işlev, söylem analizi.
Women Chanting Elegies in The Province of Van and Social/Psychological Aspects of Elegies
Human beings, since their genesis, have articulated their common values and desperation in the face of death
through poems and ballads they have sounded, and have tried to soothe the pain of themselves and other people
surrounding them. In the lands ve live in, tradition of elegies is based on a long history. We know that there are
many elegies chanted, especially by women, in various regions of Anatolia. Our elegies, which are chanted
especially after a loss or an unbearable pain, are the most effective remedies to relieve pain together. Qualities of
women chanting elegies in the field of study and explicit and implicit functions of elegies have been tried to be
determined. Elegies are explained by examining sociological and psychological structure, along with stories of
poems that are made in the framework and context of performance, recorded and translated into text later on.
Socio-psychological functions of elegies are assessed by the method of discourse analysis through exemplary
elegies.
Key Words: Van, women chanting elegies, elegy, social psychological function, discourse analysis.
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Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Metaforik Algıları
Şehriban KOCA
Mersin Üniversitesi
Bu araştırma 2015- 2016 eğitim öğretim yılında Mersin ili merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda
126 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin müzik dersine ilişkin sahip
oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla “Müzik dersi ... . gibidir;, çünkü . . .” cümlesini tamamlamaları
istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi süreci
aşamasında öncelikle öğrenciler tarafından üretilen metaforların alfabetik sıraya göre geçici bir listesi
yapılmıştır. İkinci aşamada zayıf metafor imgesi içeren kağıtların değerlendirme dışı bırakılmasından sonra
geçerli metafolar elde edilmiştir. Elde edilen metaforlar özellikleri bakımından analiz edildikten sonra
metaforların ortak noktaları tespit edilmiştir. Bir sonraki aşamada ortak noktaları belirlenen metaforlar özellikleri
bakımından katagorize edilerek gruplandırılmıştır. Verilerin geçerliğini sağlamak için oluşturulan bütün
metaforlar ve anlamları orijinal ifadeler şeklinde araştırma raporunda yer verilerek açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Müzik dersi, ortaokul öğrencileri, müzik, metaforik algı.
Secondary School Students Metaphoric Perceptions towards Music Course
In this study, the purpose is to determine secondary school students metaphoric perceptions towards music
course. With the convenience sampling, 126 secondary school students participated to this study. Data was
collected through the participants’ completion of the prompt “Music course is like . . .because . . .” and analyzed
by using qualitative techniques through the following stages: In the first stage, all of the metaphorical images
supplied by the participants were simply coded. Second, the coded metaphorical images were scrutinized to
choose a sample expression that represented each identified metaphorical image best. The common subjects of
metaphors have been determined after the properties have been analyzed in terms of the subject of metaphor and
the source of metaphor. In the next step, the metaphors that their common points are determined have been
categorized in terms of their properties. To provide the validity of the data, all the metaphors created and their
meanings have been explained in the research report as original statements.
Key Words: Music course, secondary school students, music, metaphoric perceptions.
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Dans Koreografisi ve Kompozisyon Elemanlarının Müzik Kompozisyon Yapıları ile Rastlantısal İlişkisi
Üzerine Bir Dans Performansı: “Diyalog #3”
Tan TEMEL & Sernaz DEMİREL TEMEL & Halil İMİK
Yıldız Teknik Üniversitesi & Yıldız Teknik Üniversitesi & Yıldız Teknik Üniversitesi
1950 sonrası Amerika’da müzik alanında gerçekleştirilen yenilikler çağdaş dans alanını doğrudan etkilemiştir.
Merce Cunningham’ın birçok koreografisinin temelini oluşturan rastlantısallık ve şans unsurları, birlikte çalıştığı
besteci John Cage’in de müzik kompozisyonlarında kullandığı kavramlardır. Dans ve müziği birbirinden
bağımsız unsurlar olarak ele alan Cunningham ve Cage koreografi ve müzik ilişkisinde yeni bir bakış açısı
getirmişlerdir. Diyalog #3 adlı koreografide, dansçılar herhangi bir duyguya yoğunlaşmadan bedensel
kapasitelerini kullanarak farklı doğaçlama konseptleriyle hareket modüllerini oluştururlar. Doğaçlamalar
sırasında rastlantısal olarak gelişen eş zamanlı hareket etme, ikili dans ve birbirinden bağımsız hareket
dinamikleriyle solo dans hareket cümleleri belirlenmiştir. Koreografi düet formunda kurgulanmıştır. Dansın
müzikal altyapısının koreografide kullanılan prensiplere göre tasarlanması planlanmıştır. Belirlenmiş armonik bir
yapının icrasından ziyade müzisyenlerin herhangi bir enstrüman kısıtlaması olmadan kullandıkları her türlü
objeden yararlanarak ortaya çıkarttıkları seslerin anlık tercihler ile işlenmesiyle ses enstalasyonu üretilmiştir.
Koreografi, tasarlanan hareket ve ses modüllerinin bir araya gelmesinden oluşur. Hareket ve sesin birlikteliği ile
diyalog başlar. Seyirci kendi görsel/işitsel algısı sınırlarında bu diyaloğu anlamlandırır. “Rastlantı” kavramı
üzerine oturtulan bu kurgu aynı zamanda her performansta bir “belirsizlik” durumu yaratmaktadır. Diyalog #3,
dansçı – müzisyen – seyirci arasında ilişki ve ilişkisizlik kavramlarıyla şekillenmeye açık bir alan yaratmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Dans, koreografi, ses tasarımı, müzik, rastlantı.
Dialog #3: A Dance Performance on The Random Relationship between Dance Choreography and
Elements of Composition and Structures of Musical Composition
The novelties adopted in music in America after 1950, had direct impact on contemporary dance. Elements of
randomness and chance constituting the basis of many choreographies of Merce Cunningham, were at the same
time notions implemented in compositions by his longtime collaborator, the composer John Cage. Cunningham
and Cage approaching dance and music as independent factors, introduced a brand new perspective to the
relationship between choreography and music. In the choreography Dialog #3, the dancers, just by making use of
their physical capacity, create movement modules with diverse improvisation concepts without concentrating on
any specific emotions. The solo dance movement statements are determined in view of simultaneous moving,
pas de deux and independent movement dynamics that emerge by chance during the improvisations. The
choreography is designed in the form of a duet. The musical infrastructure of the dance was planned to be set up
according to the principles used in the choreography. Instead of performing a predetermined harmonic structure,
a sound installation -processing with immediate choices the sounds produced by musicians who have made use
of various objects without the restriction of any kind of instruments- has been preferred. The choreography,
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consists of an assembly of the designed movement and sound modules. Once movement and sound are coupled,
the dialogue begins. And within the limits of his own auditory/visual perception, the viewer attributes meaning
to this dialogue. This fiction mounted on the notion of “Chance”, at the same time creates a state of “uncertainty”
in each performance. Dialogue #3, opens up a space ready to be shaped by the interrelation or non-relation
between the dancer, the musician and the viewer.
Key Words: Dance, choreography, sound design, music, random.
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Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi
Tarkan YAZICI & Gülcan BOYRAZ
Mersin Üniversitesi & Mersin Üniversitesi
Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin sahip oldukları tutumlarının
metaforik anlamda belirlenmesidir. Çalışma, 201-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 55 “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı” öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.
Nitel araştırma metodolojisine uygun araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninde
gerçekleştirilen çalışmada veri toplamak amacı ile “Piyano dersi ……………… gibidir; çünkü ……………”
ifadesinin yer aldığı “Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine İlişkin Tutumlarını Belirleme Formu”
kullanılmıştır. Bu form aracılığı ile müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin olarak oluşturdukları
metaforik tanımlamalar ve bu metaforik tanımlamaların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın
verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiştir. Kategoriler, “olumlu tutum”,
“olumsuz tutum” ve hem olumlu hem olumsuz ifadelerin yer aldığı “ambivalans” başlığı altında 3 kategoride
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin tutumlarını içeren
metaforik tanımlamalardan 33’ü olumlu, 12’si olumsuz, 10’u ise hem olumlu hem olumsuz görüş bildiren
ambivalans tutum kategorisinde yer alacak biçimde veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ışığında, müzik
öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin metaforik tanımlamalarına göre tutumlarının olumlu olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Müzik, müzik öğretmeni, piyano, piyano dersi.
Metaphorical Analysis of Prospective Music Teachers’ Attitudes towards “The Piano Lesson”
The purpose of this research is to determine metaphorically the attitudes of prospective music teachers towards
piano lesson. The study was carried out with 55 students studying in the Department of Music Education in the
Faculty of Education at Gaziosmanpaşa University in the 2015-2016 academic year. Phenomenological design,
one of qualitative study methods, was used in the study. The data were collected through “the Form of
Determining the Attitudes of Prospective Music Teachers towards Piano Lesson” in which there was the
expression “The piano lesson is as …………….; because ……………..”. With this form it was aimed to
determine the metaphorical definitions which the prospective music teachers made related to the Piano Lesson
and the common features of these metaphorical definitions. The data were categorized using the content analysis
and frequency analysis technique. The categories were evaluated under 3 categories which were named "positive
attitude", "negative attitude" and "ambivalence" which was involving both positive and negative statements. The
results of the study indicated that 33 of the metaphorical definitions, which showed the attitudes of the
prospective music teachers towards the piano lesson, fell into the positive category while 12 of them fell into the
negative category. In addition 10 of the metaphorical definitions were found to be ambivalent. In light of the

88

2. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTAPÇIĞI
26-28 Eylül 2016
MUĞLA

www.imdcongress.com
obtained data, it can be concluded that the majority of the prospective music teachers’ attitudes towards the
piano lesson were positive according to the metaphorical definitions they made.
Key Words: Music, music teacher, piano, piano lesson.
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Müzik Öğretiminde Çiftdillilik: Alaturka ve Alafranga
Togay ŞENALP
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Osmanlı’dan günümüze gelen “Alaturka” ve “Alafranga” sözcükleri ile kültürümüzdeki iki kutup ifade edilir;
biri geleneksel ve doğulu olana diğeri ise batılı olana işaret eder. Bu çift kutuplu durum hem toplumda, hem
müzisyenlerde, hem de müzik eğitim ve öğretiminde kendini hissettirmeye devam etmiş ve çoğu zaman derin bir
çatışmaya sebep olmuştur. Kişiler bir tarafı seçerek eğitim-öğretim kurumlarını dahi bir tarafta olmaya itmiş ve
bunun doğal sonucu olarak müzik öğretimi tek dilde yapılagelmiştir. Müzik öğreniminin başında öğrencinin
geleneksel müzik ve batı müziği arasında tercih yapması beklenmektedir. Hâlbuki iki ayrı müzik dili olarak
kabul edilebilecek Türk ve Batı Müziklerini eşzamanlı olarak öğretmek mümkündür ve bu yol, hem geleneksel
hem de çağdaş eserler üretebilme hedefiyle daha uyumludur. Çalışmada, dil öğretimindeki çiftdillilik anlayışına
ve kültürel çalışmalardaki kültürleşme ve melez kültür terimlerine göndermeler yaparak müzik öğretiminde
çiftdilli bir eğitim sistemine geçilmesinin avantajları ve dezavantajları tartışılacaktır. Müzik öğretiminde
çiftdillilik yaklaşımı, müzikal terimlerle ifade edilecek ve somut, uygulanabilir bir öğretim metodunun genel
ilkeleri önerilecektir.
Anahtar Sözcükler: Türk müziği, batı müziği, çiftdillilik, kültürleşme.
Bilingualism in Music Education: Alla Turca and à la Française
“Alla Turca” and “à la Française” are two terms used for expressing two poles of Turkish Culture since the
Ottomans; one refers to the traditional and oriental and the other to the occidental. This bipolar situation is still
felt in society, within musicians and in music schools and faculties and this has been and still is the reason of
deep conflicts. The people often choose one side or the other and push the institutions in that way and naturally
music education is done in one language. A music student should choose one way or the other at the beginning
of his education. Whereas it is possible to teach the two musical languages which are Turkish Music and
Western Music at the same time and this way is more suitable for reaching the goal of making both traditional
and contemporary compositions. At this study we will discuss the advantages and disadvantages of musical
bilingualism in music education by referring to the terms like bilingualism from language education and to the
acculturation and hybrid culture from cultural studies.

Bilingual Music Education approach, will be defined

with musical terms and general principles of a concrete and practical method will be proposed.
Key Words: Turkish music, western music, bilingualism, acculturation.
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Teknolojik Gelişmelerin Dans Sanatına Etkisi - Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu "Aşk" Örneği
Umut ERDOĞAN
Sakarya Üniversitesi
Günümüzde özellikle teknolojik gelişmeler, çeşitli sanat alanları üzerinde değişimlere yol açmaktadır. Bu
değişimler ise yeni akımlar doğurmakta ve sanat alanlarında görece olumlu ya da olumsuz birçok etki
bırakmaktadır. Benzer değişimleri dans alanında da gözlemlemek mümkündür. Teknolojik gelişmeler özellikle
görsel sanatlar alanında, izleyiciyi etkilemek ya da anlatımı tamamlamak üzere çok çeşitli imkânlar sunmaktadır.
Bugün birçok yönetmen ve koreograf maddi imkânları ve hayal güçleri doğrultusunda eserlerinde video
mapping, lazer uygulamaları, video dekor ve çeşitli aydınlatma tekniklerini kullanmaktadır. Bu bildiride
Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu'nun sergilemiş olduğu “Aşk” adlı gösteri üzerinden dans sanatında video
dekor kullanımı senarist, yönetmen ve koreograf gözünden anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Video dekor, nevidans, dans sanatı.
The Effect of Technological Developments on the Art of Dance – Performing Arts Society of Nevidans, the
“Love” Example
Nowadays, technological developments in particular lead to changes on various artistic fields. These changes
give rise to new trends, leaving a number of relatively positive or negative impressions on art forms. It is
possible to observe identical changes in the field of dance, too. Technological developments offer a wide range
of opportunities in order to impress the audience or complement the discourse especially in the field of visual
arts. Today, many directors and choreographers employ video mapping, laser applications, video setting and
various lighting techniques as much as they can afford and imagine. This statement is intended to depict the use
of video setting in the art of dance, from the point of scenarist (screenplay writer), director and choreographer,
through the show called “Love” performed by the Performing Arts Society of Nevidans.
Key Words: Video decor, dance, performance art.
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Halk Oyunları Spor mudur?
Umut ERDOĞAN
Sakarya Üniversitesi
Türk Halk Oyunları Federasyonu (THOF) 2001 yılında kuruldu. Halk Oyunları'nın federasyon çatısına uyum
sağlayabilmesi için -özellikle terminolojik olarak- kimi değişimler yaşandı. Örneğin; yıllardır "jüri" olarak
bilinen terim “hakem”, “dernek” – “kulüp”, “eğitmen” – “antrenör”, “dansçı” ise “sporcu” olarak adlandırılmaya
başlandı. Resmi mercilerde ve özellikle federasyonun etkinliklerinde yeni terimler kullanılıyor olsa da bu
terimsel değişiklik halk oyunları ile ilgilenen kitlenin tüm katmanlarında genel olarak kabul görmemiştir.
Görünen o ki, bu terminolojik değişimin tetiklediği tartışma ve fikirler genişleyerek günümüzde bizleri “halk
oyunları spor mudur?” sorusuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu bildiride farklı açılardan yaklaşılarak bu sorunun
cevabına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Halk oyunları, dans, spor.
Is Folk Dance A Sport?
Turkish Folk Dances Federation (THDF) was established in 2001. Some changes – particularly in terminological
meaning - were experienced so that the Folk Dances could accommodate itself to the frame of a federation. As
an example, the term known as “jury” for many years started to be used as “referee” and “Union” is now called
as “Club”, “instructor” as “trainer” and “dancer” as “athlete”. Even though new terms are used at official bodies
and in the events of the federation in particular, this terminological change has not gained an overall recognition
in all layers of the community involved in folk dances. Apparently, the debate and ideas triggered by this
terminological change have expanded and confronted us today with the question “is folks dance a sport?” This
statement aims at finding an answer to this question, approaching from different perspectives.
Key Words: Folk dances, sport, dance.
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Türk Beşleri’nin Türk Halk Müziği Derleme Çalışmalarına Katkıları
Ünsal DENİZ & Uğur GÖKTAŞ
İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi
Türkiye’de cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce başlayan “Millî Türk Müziği” oluşturma düşüncesi,
cumhuriyetin ilanından sonra da somut adımlar ve resmî çalışmalarla hız kazanmıştır. Bu çalışmalarda Anadolu
insanının özünü yansıtan türkülerin toplanması (derlenmesi), incelenmesi, kayıt altına alınması ve arşivlenerek
sonraki kuşaklara aktarılması düşünülmüştür. Ayrıca, derlenen Türk halk melodilerinin çoksesli çağdaş Türk
müziği bestecileri için bir kompozisyon malzemesi olarak kullanılabileceği, bu sayede Türk halk ezgilerinin
yerellikten ulusallığa ve çoksesli çağdaş Türk müziği bestecilerinin, Türk kimliğinin dokusunu taşıyan
kompozisyonları sayesinde uluslararası alana taşınması hedeflenmiştir. Bu araştırma Türk müzik tarihi
literatürüne “Türk Beşleri” olarak geçen Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun, Hasan
Ferid Alnar ve Necil Kazım Akses’in, Türk halk müziği derleme, inceleme ve kayıt altına alma çalışmalarındaki
katkılarına odaklanmaktadır. Araştırma konusunun odak noktasından hareketle, Cumhuriyet öncesi folklor
bilimine atıfta bulunan bilimsel yazılar, Cumhuriyet döneminde yapılan Türk halk müziği derleme faaliyetleri,
bu faaliyetlere katkıda bulunan kişi ve kurumlar, derleme faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılan bilimsel yayınlar ve
Türk Beşleri’nin bu faaliyetlere katkıları araştırılmıştır. Bu araştırma neticesinde; 1926’da Dârülelhan tarafından
yapılan derleme seyahatinde kullanılan kayıt cihazını Cemal Reşit Rey’in aracılığı ile ülkemize getirildiği,
Dârülelhan tarafından yayınlanan halk şarkıları defterlerinden 3. ve 4. defterlerin mukaddimelerinin Rey
tarafından yazıldığı, 1936’da Türkiye’de derleme çalışmaları yapan Macar müzikolog Béla Bartók’a Ahmed
Adnan Saygun, Necil Kazım Akses ve Ulvi Cemal Erkin’in refakat ettiği, 1937’de Ankara Devlet
Konservatuvarı bünyesinde yapılan birinci halk müziği derleme seyahatinde Feritd Alnar, Necil Kâzım Akses ve
Ulvi Cemal Erkin’in bulunduğu, ikinci derleme seyahatinin ise Alnar ve Erkin’in başkanlıklarında iki gurup
halinde yapıldığı ve İstanbul Konsrvatuvarı’nın 15. ve son derleme defterinin Saygun tarafından yazıldığı
ulaşılan sonuçlardan bazılarıdır.
Anahtar Sözcükler: Türk halk müziği, Türk Beşleri, derleme, Dârülelhan.
Contributions of The Turkish Five to Turkish Folk Music Compilation Works
The idea of establishing “National Turkish Music” came up shortly before the proclamation of the republic in
Turkey and it gained speed with concrete steps and official studies. These studies aimed to collect (compile) the
folk songs reflecting the core character of the Anatolian people and to record these songs in archive for passing
down to future generations. It was also considered that; the compiled Turkish folk melodies could be used as a
composition material for the contemporary polyphonic Turkish music composers and thus it was aimed to carry
the Turkish folk melodies from local context to the national context and to bring the contemporary polyphonic
Turkish music composers into the international arena with the help of their compositions, which possess Turkish
identity. This paper focuses on the contributions of the ‘Turkish Five’ of the Turkish music history, namely as
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Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun, Hasan Ferid Alnar and Necil Kazım Akses to the
compilation, investigation and recording studies concerning the Turkish folk music. In parallel with this focus,
scientific articles referring to the folkloric science, compilations belonging to the Republican period Turkish folk
music, the persons and institutions that contributed to the compilation works, the scientific articles that were
published at the end of these works and contributions of the Turkish Five to these works, were investigated.
Some of the conclusions reached at the end of the study are the following: the recorder used in the compilation
journey made by Dârülelhan (Conservatory) in 1926 was brought to our country by Cemal Reşit Rey for the first
time; the exordia of the 3rd and 4th books of the folk songs books published by Dârülelhan were written by Rey;
the Hungarian musicologist, Béla Bartók, who carried out compilation works in Turkey in 1936 was
accompanied by Ahmed Adnan Saygun, Necil Kazım Akses and Ulvi Cemal Erkin; the first folk music
compilation journey was made within the body of Ankara Municipal Conservatory in 1937 under the leadership
of Ferid Alnar, Necil Kazım Akses and Ulvi Cemal Erkin and the second compilation journey was made under
the leadership of Alnar and Erkin; the 15 and last compilation book of Istanbul Conservatory was written by
Saygun.
Key Words: Turkish folk music, Turkish five, compilation, Dârülelhan.
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Etnik İhtilaflar ve Etnopolitika Kurbanlari
Yalçın ABDULLA
Gaziantep Üniversitesi
Kültürlerarası duyalog XXI y.y.'ın önemli sorunlarından biridir. Politika alanda vuku bulmuş devletler arası
olayların ve ihtilafların çözümü kültürler arası diyalog vasıtasıyla çözülmesi artık kendi onayını birçok
konuşmalarda bulmuştur. Kültür anlayışı çok anlamlıdır ve hayatta türlü alanları kapsayarak hayat
alışkanlıklarına dönüşür ve sosyal hayatın içeriğini oluşturur. Yer yüzünde insanları birleştiren ve bir –birinden
farklı kılan faktörler türlü sosyal strüktürün oluşumuna neden olmuştur. Burada etnik sahipliği en önemli rol
oynamakta, beyaz, siyah, sarı, kırmızıdır. Onları bu ve diğer etnos taşıyıcısı olduğu takdirde sosyal kurum gibi
birleşmesi kültürel geleneklerin oluşumuna neden olur. İnsanların ırklara ayrılması kültürel değerlerin kendisine
özgün şekilde oluşumuna getirip çıkarmıştır. Coğrafi arazinin ve iklim ortamının kendisine özgünlüğü insan
ırklarının oluşup gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bugüne gelip ulaşmış ırkların içinden çıkan türlü uluslar
ırklar arası birim halkı temsil etmiyor türk dilli halklar dışı. Türk halkları iki ırkı tam şekilde kendisinde
birleştirir. Bu Orta Asya sarı ırka ait olan halkları. Onlarla yanısıra Sibir türk aşiretleri beyaz ırka ait Oğuz,
Selçuk gök oğuz ve diğer türk aşiretleri sayılır. 1980 yıllarından başlayarak Sovyetler Birliği başlığı altında
birleşen ulusal ve etnik gruplar cumhuriyet olarak kendi bağımsızlığını kazanmak için bu birlikten çıkarak
serbest olmak çabaları ileri sürüldü. Artık onlar proletarya sloganı altında birleşmek düşüncesinde değiller, kendi
milli ve etnik sahipliğini ve milli değerlerini tarihi belleğini canlandırmak istediler. Bu da Birliğin yıkılmasına
neden oldu ve bağımsızlık kazanan cumhuriyet içerisinde meskunlaşan kişik etnik gruplarının eylemine yeni
nefes verdi. Bu dalga eyleminde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde meskunlaşan Ermeniler etnik grup gibi
sınırda yerleşen yaşadığı toprakları diğer ülkeye birleştirmek istediler. Bu karışıklık iki devlet arasında büyük
felaketler ve savaşlar oluşturdu. Artık ermenistan devleti olduğu halde diğer devletin toprağında ikinci
ermenistan oluşturmak bunu devletlerarası saldırı ve işgal gibi değerlendire biliriz. Bu da yönetici devletlerin
etnik politik oyunlarıdır. Şöyle ki, etnik ihtilafların dışardan yönetilmesi mevcuttur. “Büyük devletler” kendi
büyük jeopolitik namına ülkeleri yıkıyorlar. Buna örnek Yugoslavya, eski SSCB. Türkiye' de 1981 yılında
başlayarak “Büyük devletler” (ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri) Türkiye'ye “yıkılma politikası” yürütmek
istiyorlar. 2008 yılından başlayarak ABD ve Avrupa Birliği “Büyük Ortadoğu” projesi başladılar. Bu proje –
Orta Doğu'da “renkli devrimlerin” başlanması mesela- Tunis, Mısır, Livya, Sudan. Bu listede Büyük devletler
Türkiye'yi de görmek istiyorlar. 15 temmuz olayları buna büyük bir örnektir. “İnternational” elbisesinde
proletarya

yeni dünya kurmakta, eski dünyayı yıkmakta. İnternasionalın anlamını şairler Büyük Fransa

devriminden örnek gibi almışlar.
Anahtar Sözcükler: Kültürlerarası duyalog, etnik gruplar, kültür.
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Ethnic Conflicts and Victims of Ethno-Policy
The intercultural dialogue is one of the important problems of the XXI century. The solution of interstate events
and conflicts occurred on the political arena through the intercultural dialogue was certified by some
negotiations. The notion of culture is polysemantic and encircles different fields in life and becomes the
domestic traditions and is the content of social life. The factors combining and differing the people on the world
caused to establishment of different social structures. The ethnicity plays an important role here, it is white,
black and red. Their combination as a public institution though that they are such or so ethnos carriers, stimulates
establishment of the cultural traditions. Division of people into races led to formation of the cultural values. The
identity of the geographical area and climatic condition plays an important role in establishment and
development of human races. Different peoples originated from the races reached to the present time don’t
represent a unique people excepting Turkish speaking peoples. Turkish speaking peoples include two races.
These are people belonging to the Asian yellow race. Besides, Sabir Turkish tribes, Oghuz, Saljuk tribes
belongind to the white race and blue Oghuz and other tribes are considered as the Turkish tribes. Beginning from
the 1980th years, the national and ethnic groups united under the title of Soviet Union tried to leave the union and
to obtain their independence as a republic. They didn’t want to be united under the proletariat slogan anymore
and they desired to revive the historical memory of their national and ethnic identity and national values. And it
brought to collapse of the Union and gave a new breath to the movements of small ethnic groups settled inside
the republics gaining their independence. In this wave movement, Armenians settled on Garabagh region of
Azerbaijan as an ethnic group wanted to amalgamate the boundary land of Azerbaijan where they were located
on to other country. This confrontation caused to great disasters and wars between two countries. The idea of
establishment of second Armenia, though that an Armenian state was already available, can be considered as
interstate aggression and occupation. Thus, outside management of ethnic conflicts is available. “Great states”
destruct the countries for the sake of great geopolicy. For example, Yugoslavia, ex USSR. “Great states” (USA
and European Union countries) wanted to forward “destruction policy” to Turkey beginning from 1981. USA
and European Union has begun “Boyuk Ortadoghu” project since 2008. This project was the beginning of
“Colorful revolution” in the Middle East, for example in Tunis, Egypt, Libya, Sudan. Great states want to see
also Turkey in this list. Events dated July 15 are an example for it. They construct a proletariat new world under
the international clothes and destruct the old world. The meaning of international is taken as an example from
Great French revolution by poets.
Key Words: Intercultural dialogue, ethnic groups, culture.
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Kültürel Süreçlere Müziksel Çerçeveden Bir Bakış
Yalçın YILDIZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kültürel süreçler, kültür gibi, sosyal antropolojinin kavramsal araç ve gereçleridir. Kültürel süreçler, kültürel
olaylardan farklıdır. Müzik kültürümüzün gelişim sürecini incelediğimizde kültürel süreçler olarak
adlandırdığımız kavramların tümünün bu gelişim süreci içinde yer bulduğunu görmekteyiz. Bu açıdan ülkemiz
müzik kültürünün, kültürel süreçlere atıf yapılarak incelenmesi müzik kültürümüzü geniş çaplı olarak
açıklamaya olanak sağlayabilecek ve kültürel süreçlerin müzik ile ilişkileri irdelenebilecektir. Bu çalışmada
ülkemizdeki müzik kültürünün oluşumu, kültürel süreçler olan; kültürleme, kültürlenme, kültürel yayılma,
kültürleşme, kültür şoku, kültürel asimilasyon, zoraki kültürleme, kültürel değişme ve müzik ile ilgili kaynaklar
taranarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle kültürel süreçlerin tanımı yapılmış, ardından müzik
kültürümüzle bu süreçlerin ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kültür, kültürel süreçler, müzik ve kültür.
A Glance at Cultural Processes from Musical Framework
Like culture, cultural processes are conceptual tools and instruments of social anthropology. Cultural processes
differ from cultural events. When we examine the development process of our musical culture, we see all the
concepts that we call cultural processes within this development process. In this regard, examining the musical
culture of our country with reference to the cultural processes will make it possible to explain our musical
culture extensively and to study the relations between the cultural processes and music. In this study, it has been
aimed to explain the formation of the musical culture in our country by scanning sources related to music and
cultural processes which are domestication, acculturation, cultural dissemination, semi-domestication, culture
shock, cultural assimilation, forced domestication, cultural change. In the study, primarily, the definition of the
cultural processes has been put forward and after that, the relation between these processes and our music culture
has been explained.
Key Words: Culture, cultural processes, music and culture.
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Suzuki Metoduna Genel Bir Bakış
Yalçın YILDIZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bu çalışmada, bir diğer adıyla “Yetenek Eğitimi Metodu” olan uluslararası Suziki müzik eğitimi metodunun
“mucidi” ve insanın her yaştan ve her yetenekten insanı sevgi dolu bir kalp ile yetiştirmek ana fikri çerçevesi ve
dil eğitimini temel alan ilkelerle eğitilebileceği felsefesini geliştiren Dr. Shinichi Suzuki’nin (1898-1998) hayatı,
felsefesi, müzik eğitim metodu, ilkeleri incelenmiştir. Çalışmada ayrıca Suzuki metodundan önceki müzik
eğitimi ve metodun dünyada ve ülkemizdeki temsilcileri, uygulayıcıları, metodun güçlü ve zayıf görülebilecek
yönleri irdelenmiştir. Çalışmada son olarak Suzuki keman metoduna yönelik görüşler araştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Shinichi Suzuki, Suziki metodu, yetenek eğitimi metodu.
An Overview on the Suzuki Method
In this study, they have been examined that International Suzuki Music Education Method, also known as “The
Talent Training Method” which developed by Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998), his life, his philosophy which
based on “educating people of all ages and abilities”, “nurtured by love” and principles of his language-based
music education theory. Then the method has been analyzed with the aspects of its representatives, practitioners
in the world and in our country. In this study also, the method are discussed with the aspects of its strengths and
weaknesses. Lastly, in this study, violin educator’s opinions about Suzuki Method have been investigated.
Key Words: Shinichi Suzuki, Suziki method, talent education method.
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Flüt Eğitimine Yönelik Bir Model Önerisi: Ters-Yüz Öğrenme Modeli
Yalçın YILDIZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İnsanoğlunun beklenti ve ihtiyaçlarının günden güne değişmesi, teknolojinin de gelişmesine neden olmaktadır.
Bu gelişim her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermektedir. Bu çalışmada, müzik eğitiminin
bir dalı olan flüt eğitiminde yönelik olarak uygulanması planlanan bir model önerisi (Ters-yüz öğrenme)
sunulmuştur. Ters-yüz öğrenme, çevrimiçi eğitim ve yüz yüze eğitimin kuvvetli yönlerini birleştirici nitelikte
olan harmanlanmış öğrenmenin bir basamağı olup eğitim-öğretim ortamlarında son yıllarda kullanılmaya
başlayan ve başarılı sonuçlar alınan yaklaşımlardan biridir. Ters-yüz öğrenme, yabancı literatürde “flipped
learning” olarak adlandırılmakta; Türkçe literatürde ise “çevrilmiş öğrenme”, “evde ders, okulda ödev modeli”
gibi adlarla tanımlanmaktadır. Geleneksel öğrenme süreçlerinin aksine öğrenilmesi gereken temel yapıların
çeşitli görsel ve işitsel materyallerin de desteğiyle bireysel olarak çalışılıp, uygulama kısmının okulda
gerçekleştirilmesini amaçlayan bu model; dijital öğrenme ortamları ile desteklendiği için aktif öğrenmeyi ve
bilgiye istenilen her zaman ulaşabilme imkânını sağlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Harmanlanmış öğrenme, ters-yüz öğrenme, flüt eğitimi.
A Model for the Flute Education: Flipped Learning Model
The fact that people's expectations and needs change from day to day leads to development in technology. Those
changes also occur on the field of training as well as all the others. A model suggestion (flipped learning)
planned to be used in flute training, which is a branch of music training has been presented in this study. Flipped
learning is a step of blended learning which combines strong aspects of online learning with those of face to face
learning. It has also started to be used by educational institutions in recent years and receives successful results.
In literature, it is called as “flipped learning.” In Turkish literature, it is also known as “class at home, homework
at school” model. This model, which aims to have the basics that must be learned is studied individually with the
help of audiovisual materials and to have the practical part carried out at school in contrast to conventional
learning process, provides active learning and the opportunity to access any information at all times, since it is
supported by digital learning platforms.
Key Words: Blended learning, flipped learning, flute education.
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Güzel Sanatlar Liselerinde Okutulan Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları Dersinin, Kuramsal
Çerçevesi ve Edimsel Sürecinin Karşılaştırılması
Yasemin ÇELİK NAYIR
Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi
Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersi; Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan, ortak dersler arasında yer
almaktadır. Bu çalışmada; Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersi öğretim programının yapısı (2012); amaç, içerik, öğretim
ve değerlendirme süreçleri incelenerek; dersin uygulama safhasında ortaya çıkan problemlerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı, Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi
seçilmiş; veri toplama yöntemlerinden; anket, gözlem ve tarama yöntemleri kullanılarak, dersin uygulama süreci
ile kuramsal çerçevesi karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre; Türk Müziği çalgısı çalan öğrencilerin Batı
Müziği Çalgı Toplulukları dersinde, Batı Müziği çalgısı çalan öğrencilerin ise Türk Müziği Çalgı Toplulukları
dersinde, programda belirtilen çerçeveyi tam olarak uygulayamadığı görülmüş; her iki dersin uygulama sürecini,
ders öğretmeni planlandığından, öğretim programı ve müfredatta yer alan öğrenme alanı birlikte çalma olanların
tüm sınıf ile uygulanmasında sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersinin
Birlikte çalma, Geleneksel Türk müziği usulleri ve Geleneksel Türk müziği makamları öğrenme alanlarına ait;
konulara göre çalınması gereken usul ve makamsal müziklerin kazanımlarına batı müziği çalgısı çalan
öğrencilerde, Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinin Orkestra düzeni, Çokseslilik, Müzikte dönemler öğrenme
alanlarına ait; tek sesli, iki sesli, üç sesli, dört sesli eserler ile kanon örnekleri, yay hâkimiyeti kazanma, Barok,
Klasik, Romantik ve Çağdaş dönem eserlerini seslendirme kazanımlarına ise Türk Müziği çalgısı çalan
öğrencilerde ulaşılamadığı görülmüştür. Bu çalışma, öğretim programının yeniden yapılandırılarak dersin
kuramsal çerçevesinin, uygulama süreci ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Türk müziği çalgı toplulukları, batı müziği çalgı toplulukları, öğretim programı, güzel
sanatlar lisesi.
Fine Arts High School Where The Only Turkish and Western Musical Intrument Tutorial for The
Comprasion of The Theoretical Framework and The Process of Operant Conditioning, Communities
Turkish and Western music Instrument Ensembles lesson; Fine arts high schools are among the common lessons
taught. In this study; the Ministry of national education, secondary education, fine arts and sports high schools
of Turkish and Western music Instrument Ensembles lesson teaching program structure (2012); by reviewing of
objectives, content, instructional and assessment processes the application phase is intended to detect emerging
problems. In this respect; Istanbul's Beylikduzu district of Istanbul, Aşık Veysel fine arts high school is selected;
data collection methods; survey, observation and screening methods and compared with theoretical framework,
using the course application process. According to the data obtained; Turkish music instrument playing in
students Western music Instrument Ensembles, Western music instrument that plays in the Turkish music
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Instruments Communities of students, because exactly specified frame was seen in the program; both course
implementation process, scheduled tutoring teacher, curriculum and syllabus ta play together all of the learning
area contained the class identified problems in the implementation with. Turkish music Instrument play together
of Communities, traditional Turkish music procedures and traditional Turkish music authorities learning fields;
According to topics and gains of maqam to the theft in Western music instrument playing students, Western
music Instrument Ensembles of Orchestra layout, no dissent, periods of learning fields; monophonic voice voice
voice, two, three, four, with Canon gaining mastery of the bow, examples of Baroque, classical, Romantic and
contemporary works of the period of Turkish music instrument playing voice gains students couldn't be reached.
This study argues reorganization of course curriculum, theoretical frame, should be aligned with the
implementation process.
Key Words: Turkish music ınstrument ensembles, western music ınstrument ensembles, curriculum, fine arts
high school.
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Dans Dersleri Eğitim Süreci
Yiğit Hakan ÜNLÜ & Ina GEORGIEVA VLADOVA
Sakarya Üniversitesi & NSA”Vasil Levksi” Sofia
Bu çalışmada, kısaca dans derslerinin pedagojik süreçleri açıklanarak, dans pratiğinin neden pedagojik bir süreç,
dans eğitmenlerine (öğretmeni), eğitmen (öğretmen) yerine neden pedagog denmesinin daha doğru olduğunu
açıklamaya çalışılacaktır. Bu noktadan hareketle, başka sorular da meydana gelmektedir: Dansın kardiyovasküler
bir sahne sanatı olduğunu düşünüldüğünde, dans spor mudur yoksa sanat mıdır? Spor ile dans pratiği arasında
yapılan teorik karşılaştırmalı analiz sonuçlarına dayanarak ve örneklerle açıklayarak dansın spor mu sanat mı
olduğu sorularına cevap arayacağız. Pedagojik açıdan bakıldığında dans ve spor uygulamalarının eğitim
süreçlerinin aynı olduğu, eğitimi ve pratiği gerçekleştiren bireylerin ise pedagoglar, yani dans ve spor pedagogu
olduğu bu teorik çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Dans ile spor arasındaki benzerlikler iki farklı
disiplinin özünde bulunmaktadır. İkisinde de temelinde eğitim ve disiplin yani pedagojik süreçlerinde bir
eşzamanlılık söz konusudur. Son sorunun cevabı ise, dansın bir sahne sanatı olup sahnedeki uygulamadan önceki
süreçlerinde yapılan uygulamaların ise bir spor pratiği olduğunu, çünkü dans dersleri eğitim süreçlerinin spor
antrenmanlarına eşit olduğunu söyleyebilir.
Anahtar Sözcükler: Dans, dans pedagogu, dans pratiği, spor, spor antrenmanı, pedagojik süreç.
Dance Lessons Trining Process
In this article, it is tried to explain the pedagogical processes of the dance lessons and to clarify why dance
instructors and choreographers should be considered as dance pedagogues instead of dance trainers (teachers).
From this point of view, some other questions also appear: If dance is considered as a cardiovascular stage art, is
it an art or a sport? Based on theoretical comparative analysis results between sports and dance practice and
some examples, we will seek an answer to the questions of dance is a sport or an art. The main theme of the
following theoretical study is that the training processes of the dance and the sport practices are identical in
pedagogical terms, and the practitioners of the education and practices are pedagogues, in other words, dance
and sports pedagogues. The similarities between the two phenomena "dance" and "sport" lay in their nature.
Both of them there is a unity of educating and discipline in basis which are pedagogical processes. And the
answer to the last question – it can be said that dance is a stage art, but the period of the trainings of the
performances are sports trainings. Because the practices of dance training period before the stage performance is
equivalent to sports trainings.
Key Words: Dance, dance pedagogue, dance practice, sport, sports training, educational process.
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Azerbaycan Karaçi Düğün Kültürü ve Düğün Müziği Uygulamaları: ‘Ağdaş’, ‘Yevlak’, ‘Balaken’
Örneklemi
Zafer KILINÇER
İnönü Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı; Azerbaycan Bölgesi Roman kökenli topluluklarından olan Karaçilerin düğün kültürü ve
müzikleri üzerine bir kültür analizi yapmaktır. Çalışma, gözleme dayalı tarama metodu ve nitel araştırma
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ‘Ağdaş’, ‘Yevlak’ ve ‘Balaken’de yaşayan Azerbaycan
Karaçileri’nin düğünlerinde katılımcı gözlemci olarak alan araştırması yapılmış; sistematik bilgi toplama
amacıyla Karaçi kültürüne yönelik törenler, kültür analizi amaçlı görüşmeler ve müzik performansı, hem kayıt
yöntemiyle, hem de fotoğraf çekimi ile işitsel ve görsel olarak belgelenmiştir. Araştırmanın önemi; şu an için
etnomüzikoloji literatüründe, Azerbaycan Karaçilerine ilişkin bir çalışmanın yer almamasından ileri gelir. Elde
edilen verilerden çıkan bulgularla değerlendirme yapılmış ve Karaçiler de Azerbaycan üst kültürü, benimsenmiş
ve müzikler Azerbaycan'ın genel özelliklerine göre çevrilmiştir, ayrıca Azerbaycan’da yaşayan Karaçi topluluğu
yaşadıkları yerlerin kültürel özelliklerinden etkilenerek yaşamlarını ve müziklerini bu bölgelere göre değiştirerek
kültürel adaptasyona uğramışlardır. Düğün müziklerinde ve eğlencelerinde Azerbaycan etkileri oldukça ağır
basmaktadır. Ayrıca Karaçi düğünleri geçmişte çadırlarda, sonraları evlerinin önündeki avlularda yapılırken,
günümüzde ise yaşadıkları şehirlerde düğün salonlarını kullanmaya başlayarak modern çağa adaptasyon
sağladıkları gözlemlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Karaçi, düğün, kültür, müzik.
Karachi Wedding Culture and Wedding Music Applications in Azerbaıjan: ‘Ağdaş’, ‘Yevlak’, ‘Balaken’
Cases
The aim of this study is to make a cultural analysis on the music and wedding culture of the Karachi people who
originally come from Roman society in Azerbaijan. The study was conducted by using the qualitative and
observational screning methods. The research was done as a participant observer in the weddings of Azerbaijan
Karachi people living in ‘Ağdaş’, ‘Yevlak’ and ‘Balaken’. In order to collect systematic data, Karachi cultural
ceremonies, their music performance and cultural interviews were documented audiovisually by using both
recording and taking photos. The significance of the study was that there have not been any studies on
Azerbaijani Karachi in the ethnomusicology literature yet. The findings were evaluated from the data and it was
found that Azerbeijan high culture was adopted in Karachi. The music was around general features of
Azerbaijan. Besides this, the Karachi society was culturally adapted themselves by changing their lifestyles and
music according to the places where they lived. The effects of Azerbaijan were clearly seen in their wedding
music and entertainment. Furthermore, the Karachi weddings were made in tents and later in front of the houses
in the past but nowadays it was observed that they adapted themselves to modern time by making their weddings
in the wedding halls.
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Kastamonu Düğünlerinin Vazgeçilmezi; Köçekçe Havalarının Derlenmesi
Zehra DİNÇER & Nilgün SAZAK & Furkan KAYAOĞLU
MEB & Sakarya Üniversitesi & Sakarya Üniversitesi
Maddi ve Manevi kültürüyle ve düğünleriyle önemli merkezlerden biri olan Kastamonu bu izleri taşıyan
illerimizden birisidir. Yöreye göç olmadığından halk müziği ve geleneksel oyunlar, düğün eğlenceleri yöre
özelliklerini yansıtır. Anadolu’nun bazı bölgelerinde hala varlıklarını sürdüren köçek ve köçekçe havaları
Kastamonu yöresinin zengin bir kültürü ve düğünlerinin de eğlencesinin vazgeçilmezi olarak yaşamaktadır.
Kastamonu köçek havalarında davul, zurna, kemane (tırnak), kaşık (şimşir), çalpara (zil) gibi enstrümanları
görmekteyiz. Köçekçe havaları usta-çırak ilişkisi ile nesilden nesille aktarılmakta ve düğün eğlencelerinin
vazgeçilmezi konumundadır. Köçekçe havalarının öğretimi profesyonel anlamda günümüzde 15‘li yaşlarda
başlayarak devam edilmektedir. Bu araştırmada Kastamonu köçekçe havaları nitel araştırma yöntemlerinden yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile incelenmiştir. Araştırma ve derleme verileri yarı yapılandırılmış görüşme,
çekim, ses kaydı yardımıyla toplanarak, düğünlerde çalınan halk müziği parçaları notaya alınılacaktır. Bu
araştırmanın evreni; Kastamonu ili düğünlerindeki köçekçe havalarının derlenmesi örneklemi ise araştırmacının
veri toplamak amacıyla katılmış olduğu Bozkurt, Taşköprü, Abana, Şenpazar, Azdavay, Cide, İnebolu
ilçelerindeki düğünlerdir. Araştırma kapsamında mahalli sanatçıların sosyal statüsü, toplumdaki yeri, müzikteki
icrası, giyim kuşam tarzı, kullandıkları enstrümanlar incelenmiş, icra ettikleri halk müziği parçaları notaya
alınmıştır. Araştırmada; Kastamonu ili için önemli olan köçekçe havalarını tanıtmak, düğünlerdeki vazgeçilmez
yerini belirtmek mahalli sanatçılarımızın düğünlerdeki sanatını, performansını toplumdakini yerini göz önüne
sermek amaçlanmaktadır. Bu çalışma bir yörenin zengin bir kültürünü ve düğünlerdeki köçekçe havalarının ne
kadar önem taşıdığını, ne kadar değerli olduğunu belirtmek açısından da önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kastamonu düğünleri, köçek havaları, derleme.
The Indispensable of Wedding Ceremonies in Kastamonu; The Compilation of Lively Dance Tune
With the material spiritual culture and wedding ceremonies, Kastamonu is one of the important centres. Because
of that there is no migration to this district, folk dance and music, traditional dances and wedding ceremonies
reflect the regional features. A Lively Dance Tune which is known as a cultural wealth and an indispensable
amusement for wedding ceremonies in Kastamonu, is still existing in some regions of Anatolia some instruments
such as drum, clarion, castanet, violin bow (nail), spoon (boxtree) are used in this dance. This Lively Dance
Tune is passed from generation to generation by master-apprentice relationship. This dance is an indispensable
kind of amusement in wedding ceremonies. These days. Teaching of This Lively Dance Tune continue
professionaly with students in 15 years old. In this research; Lively Dance Tune of Kastamonu is examined with
semi-structured interview technique of qualitative research techniques. Firstly, the survey and compilation datas
are collected by means of semi-structured interview, filming and audio recard. Then folk music pieces, acted in
wedding ceremonies, will be written as a musical note. The Research Population is, The Compilation of Lively

105

2. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTAPÇIĞI
26-28 Eylül 2016
MUĞLA

www.imdcongress.com
Dance Tune in wedding ceremonies of Kastamonu Region. The Research Pattern is the wedding ceremonies of
Bozkurt, Taşköprü, Abana, Şenpazar, Azdavay, Cide and İnebolu districts in orderto collect data. In the contend
of study; social status, social scale, clothing style, musical performance of local artists, instrument (performed by
these artists) are examined. The folk music pieces that acted by artists in wedding ceremonies are written as
musical notes. In this research, we aim to introduce The Lively Dance Tune which is so importand in Kastamonu
Region, to report the role of indispensable in wedding ceremonies, to Show the performance, art of these local
artists in wedding and their social status. The research is so importand that it explains the cultural wealth of one
district in Kastamonu and The Lively Dance Tune is significant and valuable for wedding ceremonies.
Key Words: Kastamonu weddings, dancer boys airs (music), compilation.
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Azerbaycan Bestecilerinin Operalarında Sosyal Eğilimleri Tecelli Eden Kadın Karakterleri
Züleyha ABDULLA
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan bestecilerinin yarattıkları operalarda toplumdaki sosyal-toplumsal gelişmenin yankısı yansıtılır.
Sosyal eğilimler, toplumdaki bilinç değişiklikleri, toplumsal cinsiyet problemleri sanat eserlerinin arsa hattına
etkisiz geçmemişdir. İlk milli opera olan "Leyli ve Mecnun"un yaratılması XX yüzyılın ilk yıllarına denk
geliyor. Buradaki esas kadın karakteri olan Leyliye bakıldığında, onun yaşadığı facianın sebebini onun bir kadın
olarak özgür haklara sahip olmamasında görüyoruz. Onun yerine hayatına karar veren babasına karşı çıkmak
dönemin koşullarından dolayı imkansız. Ü.Hacıbeyli Azerbaycan kadınının özgür düşünme, eğitim alma hakkı
problemine çeşitli makalelerde ve operettalarda değinmiştir. İlk klasik opera olan "Köroğlu" da (1937) da besteci
çeşitli sosyal-toplumsal sorunlara değinmiştir. Operadaki Nigar karakteri ise daha özgür ve cesur kadındır. O,
hayatını tehlikeye atarak, sevdiği Koroğluya sadık kalır ve Hane karşı çıkıyor. F.Emirovun "Sevil" operası
(1952) kadın kaderine adanmıştır. 50 yıllarında Azerbaycan'da kadınların laik eğitimi artık daha kitlesel di.
Kadınların yüksek eğitim alması, yani üniversite mezunu olması ve toplumda önde gelen işlerde çalışması
dönemin güncel sorunuydu. Operanın kahramanı Sevil eğitimsiz olduğu için kocası tarafından aşağılanır, evden
kovulur ve çocuğundan mahrum edilir. Fakat o, eğitim almak kararı verir. Üniversiteyi bitirmekle, eğitimli ve
gelişmiş kadın olduğunu kocasına ispat ediyor ve onu kendine hayran ediyor. Bu birkaç operadaki kadın imgeleri
sosyal-toplumsal hayatı etkiliyor ve aynı zamanda gerçek sosyal eğilimlerin aynası rolünü yerine getiriyor.
Anahtar Sözcükler: Opera, kadın, sosyal eğilimler.
The Female Characters in The Operas of Azerbaijani Composers Which Manifested Social Trends
A number of operas by composers in the social development of society is reflected echoes. Social trends,
changes in consciousness is taking place in society, gender issues affect the works of art. The first national opera
"Leyli and Majnun" was written in the first decade of the twentieth century. The main female character - Leyli,
the cause of her tragedy is the lack of rights. Under the terms of the era to go against her father is impossible.
Composer U.Hajibeyli wrote about independent thinking of women, the problem of the right to education in a
variety of articles and operettas. The first opera written in the classical genre "Koroglu" (1937), where the
composer spoke about a number of social problems. The character Nigar of the opera is more free and daring
woman. She risked her life to remain faithful to the beloved Koroghlu and was opposed to Khan. F. Amirov's
"Sevil" opera (1952) is dedicated to the fate of a woman. In the 50s of the 20th century women’s higher
education, university graduates and the leading works were the problem. The heroine of the opera Sevil
humiliated by her husband because she was illiterate, were driven out of the house and children are deprived. But
she does not give up and decided to get an education. University to finish, educated and progressive woman, and
it proves that the wife is fascinated. Operas which we take a look at a few of these female characters are affected
by the social and public life and at the same time it serves as a mirror of social trends.
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Key Words: Opera, women, social trends.
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Azerbaycan Bestecilerinin Operet ve Müzikal Komedilerinde Dansların Rolü
(POSTER)
Xanım KARADAGLI
Bakü Müzik Akademisi
Müzik ve dansın vahdeti beşer kültürünün eski dönemlerinden insanın duygularını ifade etmek için en temel
ifade aracı olmuştur. Halk müzik janrlarıarasında eskiliği ile seçilen dans müziği kendisinde hem müziği, hem de
koreografini birleştirir. En eski insanlar kendi his ve emosiyalarını ifade etmesi için dans hareketlerinden
kullanmışlardır. Daha sonra toplumun gelişimi ile dans sanatı ayrılarak sanatın bir alanına dönüşmüştür. Dans ve
müziğin vahdeti hem de besteci yaratıcılığında gerçekleştirilmiştir. Bu vahdet klasik müziğin birçok türler dahil,
sahne eserlerinde daha parlak belirtiliyor. Öyle ki, sahnede dans müziğinin hem de koreograf imkanları
göstermektesi verilir. Bununla da besteci kendi eserinde herhangi dansdan kullanırken bu kültürün iyice
duyurulması ve uygulamasına nail olur. Dans tüm sahne eserlerinde yer etmekle birlikte, onun esasında oluşmuş
olan bale tarzının özülünü oluşturmaktadır. Bu dalda dans sanatı kendi gelişiminin en yüksek aşamasına
ulaşmakla birlikte daha geniş ve renkli mahiyet arz etmiştir. Danslardan müzikli komedilerde ve operetlerde
geniş kullanılır. Bu gelenek dahi Azerbaycan bestekarı Üzeyir Hacıbeyli tarafından başlatılan ve bugün de parlak
geliştiriliyor. Üzeyir Hacıbeyli kendi operetlerine esasen halk danslarını kullanmış ve milli dans geleneklerinin
en ince çizgilerini ustalıkla göstermeye ulaşılmıştır. Onun operetlerinde seslenen danslar sadece müzik
malzemesinin bir parçası değil, hem de karakterleri gösteren temel ifade aracı olarak da hizmet vermektedir.
Örneğin, "O olmasın bu olsun" müzikal komedisinde baş kahramanlardan biri Meşedi İbadın karakteri halk dansı
"Uzundere" ile tecessüm olunur. Müzikal komedilerde halk dansları ile birlikte orijinal danslar vardır ki, eserin
kompozisyon yapısında önem taşıyır. Özellikle dansların metinle eşlik etmesi bu önemi biraz daha artırıyor. Bazı
eski halk danslarına özgü olan koro halinde, okuma eşlik eden operetler büyük başarıyla kullanılmıştır. "Arşın
Mal Alan" opereti Telli ile Velinin dueti buna parlak bir örnek olabilir. Danslardan modern operettalar da yaygın
olarak kullanılmaktadır. Günümüzde gruplar bu tür aracılığıyla eserin fikir ve içeriğinde yer alan çeşitli
yönleriyle göstermeye, toplumun tefekküründe yaşanan olumsuz temayülleri eleştirmeye nail olmuşlardır.
Anahtar Sözcükler: Müzikal komedi, operet, besteci, toplum, sahne, dans.
Using Matters of Dance in Operettas and Musical Comedies of Azerbaijani Composers
Unity of music and dance had been the most important means of expression for people to express their feelings
since ancient times of human culture. Dance music-which distinguished by its antiquity among the folk music
genres, combines in itself the music, as well as the choreography. The oldest people have used by the movements
of the dance to express their feelings and emotions. Then, the art of dance has become a field of fine art with the
development of society. Unity of music and dance was implemented in the creativity of composer. This
combination is more clearly reflected in many genres of classical music, including in scene works. Thus, the
choreographic possibilities of dance music in the scene are showed. Thus, when the composer using any of dance
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in his work, he achieved comprehensive promotion and implementation of this culture. Dance being used in all
stage works forms the core of the ballet genre which has been originated on its basis. Therewith, dance reaching
in this genre the highest stage of its development, it has asumed a wide and varied significance. Dance is widely
used in musical comedies and operettas. This tradition was started by the great Azerbaijani composer U.
Hajibeyli and today it is being brightly developed.U.Hajibeyli mainly used folk dances in operettas and has been
able masterly to demonstrate the subtle contours of the national dance traditions. Dances performed in his
operettas are not simply a pieces of the musical material, but also are the primary means describing the
characters. For instance, the folk dance “Uzundere” is embodied in the image of Mashadi Ibad, one of the main
characters of the musical comedy “ O olmasın, bu olsun” (“If not this one, so that one”). In addition, there are
folk dances in the musical comedy, original dances, which it is important that the structure and composition of
the work. In particular, the dances will be accompanied by text, slightly increases the importance. A number of
old folk dances typical of the chorus, accompanied by the singing has been used with great success in the
operettas. Duet from the Telli and Veli of the “Arşın mal alan” operetta can be a vivid example for this. Dance
is widely used in the modern operettas. In modern times, composers achieved to show a number of features in
the context of the ideas and work through these genres and they also achieved to criticize negative things in the
minds of the community.
Key Words: Musical comedies, operettas, composer, society, stage, dance.
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