EDİTÖRLER

DOÇ. DR. TARKAN YAZICI
DOÇ. KÜRŞAD GÜLBEYAZ

24 EKİM 2017
MARMARİS – MUĞLA

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ
Doç. Kürşad GÜLBEYAZ & Doç. Dr. Tarkan YAZICI

ONUR KURULU
Prof. Dr. Ferhad BEDELBEYLİ
Azerbaycan Bakü Müzik Akademisi Rektörü
Prof. Dr. Timuçin EFENDİYEV
Azerbaycan Bakü Koreografi Akademisi Rektörü
Prof. Pencho GESHEV
Bulgaristan Sofya NSA Vassil Levski Rektörü

KONGRE BAŞKANLARI
Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ & Prof. Dr. Turan SAĞER

DÜZENLEME KURULU
Ahmet Yaşar ALTINÖZ

Marmaris Flarmoni Derneği

Bahadır ALTAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ender ŞENEL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Gülcan YÜCEDAĞ

Sakarya Üniversitesi

İlke KIZMAZ

İstanbul Teknik Üniversitesi

M. Tekin KOÇKAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mehmet ERDEM

Milli Eğitim Bakanlığı

Mevlüt YILDIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Murat İÇKIR

Trakya Üniversitesi

Serhat MANTICI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sonay ÖDEMİŞ

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yiğit Hakan ÜNLÜ

Sakarya Üniversitesi

i
www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
BİLİM / HAKEM KURULU
ADI SOYADI

KURUMU

Dr. ABDUL MENAF KORKUTATA

Sakarya Üniversitesi

Dr. AHMET SELİM DOĞAN

Atatürk Üniversitesi

Dr. ALİ UÇAN

Gazi Üniversitesi

Dr. ANIL ÇELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. ANN R. DAVID

Roehampton Üniversitesi – İngiltere

Dr. AŞKIN ÇELİK

Kafkas Üniversitesi

Dr. AYRİN ERSÖZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. AYCAN GÜRER ÖZÇİMEN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. AYŞE MERAL TÖREYİN

Gazi Üniversitesi

Dr. AYŞEGÜL ARAL ALTIOK

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. AYTEKİN ALBUZ

Gazi Üniversitesi

Dr. BAHAR GÜDEK

19 Mayıs Üniversitesi

Dr. BELMA KURTİŞOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. BÜLENT KURTİŞOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. CATHERINE FOLEY

Limerick Üniversitesi – İrlanda

Dr. CENK GÜRAY

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. DİLEK CANTEKİN ELYAĞUTU

Sakarya Üniversitesi

Dr. ELSIE IVANCICH DUNIN

Kaliforniya Üniversitesi – ABD

Dr. ESİN DE THORPE MİLLARD

Ege Üniversitesi

Dr. ETERİ CAFEROVA

Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan

Dr. EYÜP UZUNKAYA

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. FERDİ KOÇ

Sakarya Üniversitesi

Dr. FİKRET DEĞERLİ

Fatih Üniversitesi

Dr. GÖKAY YILDIZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. GÖKTAN AY

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. GÜLAY MİRZAOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Dr. GÜLER DEMİROVA GYÖRFFY

Ankara Üniversitesi

Dr. GULNAZ ABDULLAZADE

Bakü Müzik Bilimler Akademisi – Azerbaycan

Dr. GÜRBÜZ AKTAŞ

Ege Üniversitesi

Dr. HABİBE MAMMADOVA

Bakü Müzik Bilimler Akademisi – Azerbaycan

Dr. HASAN ARAPGİRLİOĞLU

İnönü Üniversitesi

Dr. HATİCE SELEN TEKİN

Sakarya Üniversitesi

Dr. IDA MEFTAHI

Maryland Üniversitesi – ABD

Dr. ILGIM KILIÇ

Başkent Üniversitesi

Dr. INA GEORGIEVA VLADOVA

NSA Vassil Levski – Bulgaristan

Dr. IRENE MARKOFF

York Üniversitesi – Kanada

Dr. İLHAN ERSOY

Ege Üniversitesi

Dr. İSMAİL SINIR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. İZZET YÜCETOKER

Giresun Üniversitesi
ii

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Dr. JANOS SİPOS

Franz Liszt Academy Of Music – Macaristan

Dr. JOHN MARGON O’CONNELL

Cardiff Üniversitesi – İngiltere

Dr. KAMİLE PERÇİN AKGÜL

Haliç Üniversitesi

Dr. KAMİLLA HÜSEYİNOVA

Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan

Dr. KEREM CENK YILMAZ

Sakarya Üniversitesi

Dr. KÜRŞAD GÜLBEYAZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. LYUDMİLA HASANOVA

Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan

Dr. M. HAKAN CEVHER

Ege Üniversitesi

Dr. M. ÖCAL ÖZBİLGİN

Ege Üniversitesi

Dr. MAYA SADIKZADEKIZI

Bakü Müzik Bilimler Akademisi – Azerbaycan

Dr. METİN EKE

İstanbuyl Teknik Üniversitesi

Dr. MİNE MÜFTÜLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. MUSTAFA APAYDIN

Ankara Üniversitesi

Dr. MUSTAFA USLU

Marmara Üniversitesi

Dr. MUZAFFER SÜMBÜL

Çukurova Üniversitesi

Dr. MÜNİR NURETTİN BEKEN

Kaliforniya Üniversitesi – ABD

Dr. NESLİHAN GÜZELOĞULLARI ERTURAL

Gaziantep Üniversitesi

Dr. NİHAL CÖMERT ÖTKEN

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. NİLGÜN DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. NİLGÜN SAZAK

Sakarya Üniversitesi

Dr. Ö. BARBAROS ÜNLÜ

Ege Üniversitesi

Dr. ÖZGEN KÜÇÜKGÖKÇE

Ege Üniversitesi

Dr. PAROMİTA KAR

York Üniversitesi – Kanada

Dr. PLACIDA STARO

Dr. SANAN HÜSEYİNLİ

Bologna Üniversitesi – İtalya
Riga Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Yönetimi
Akademisi – Letonya
Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan

Dr. SEDAT TAMAY

Ardahan Üniversitesi

Dr. SELENA RAKOČEVİĆ

Belgrad Belediyesi Sanat ve Müzik Fakültesi – Sırbistan

Dr. SEMA ŞAHİN ERKAN

Ege Üniversitesi

Dr. SİBEL KARAKELLE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. SONAHANIM İBRAHİMOVA

Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan

Dr. SÜLEYMAN TARMAN

Aksaray Üniversitesi

Dr. ŞEFİKA TOPALAK

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. ŞEHRİBAN KOCA

Mersin Üniversitesi

Dr. TARANA MURADOVA

Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan

Dr. TARKAN YAZICI

Mersin Üniversitesi

Dr. TURAN SAĞER

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. TÜREV BERKİ

Hacettepe Üniversitesi

Dr. UMUT ERDOĞAN

Sakarya Üniversitesi

Dr. YAKUP ALPER VARIŞ

19 Mayıs Üniversitesi

Dr. ZUHAL DİNÇ ALTUN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. RITA SPULVA

iii
www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
İÇİNDEKİLER
KONGRE KOORDİNATÖRLERİ …………………………………………………………………

i

ONUR KURULU ……………………………………………………………………………………..

i

KONGRE BAŞKANLARI …………………………………………………………………………..

i

DÜZENLEME KURULU …………………………………………………………………..………..

i

BİLİM / HAKEM KURULU ……………………………………………………………….………..

ii

İÇİNDEKİLER ………………………………… …………………………………………..………..

iv

SÖZLÜ SUNUM BİLDİRİ ÖZETLERİ
Erzurum Halk Oyunlarında Halay Türünün Varlığı Üzerine Bir İnceleme
Ahmet Selim DOĞAN ………………………………………………………………………………..

1

Karaçay-Balkarlıların Ünlü Halk Ozanı Kasbot Koçkarov’un Eserlerinden Bazılarının Müzikal Yapıları
Alan Abrek KOÇKAR ………………………………………………………………………………..

2

Silifke Mut Tahtacı Mengileri ve Mengi Curası
Ali DAĞISTAN ……………………………………………………………………………………….

3

Antik Ege Dünyasında Dans
Aynur CİVELEK ……………………………………………………………………………………..

4

Bir Müzik Sahne Eseri Olan Opera Tarihinden
Aynur HÜSEYNOVA ………………………………………………………………………………...

5

Kafkas Halk Dansları Gerçekleri Belirleme ve Tanımlama Çalışması & Türkiye Coğrafyasında Uygulanan
Kafkas Halk Dansları
Aziz Ali ELYAĞUTU ………………………………………………………………………………...

7

Müzik Sanatının Dijital Dönüşümü: Sanal Müzik
Bahar GÜDEK ………………………………………………………………………………………..

9

Müzik İncelemesinde Toplumsal Kuramlar: Türk Halk Müziği Örnek Olayı
Barış GÜRKAN ………………………………………………………………………………………

11

Kastamonu Yöresinde Kemâne İcracılığı
Beril ÇAKMAKOĞLU ……………………………………………………………………………….

12

Tekirdağ Kılavuzlu Köyü Düğünlerinde İcra Edilen Halk Oyunları
Bülent KURTİŞOĞLU & Kübra ÖNER ……………………………………………………………

13

Kuzey Kıbrıs Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Çalgılar
Bülent KURTİŞOĞLU & Ezgi Dilem ERALP ……………………………………………………..

14

W.A. Mozart’ın “Sihirli Flüt” Operasındaki “Gece Kraliçesi”nin Karakter Analizi
Canan ÖZGÜR ……………………………………………………………………………………….

15

Sahne Performansında Kaygı ve Dikkat İle İlgili Sorunların Müzisyenler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm
Yöntemleri
Çiğdem ALADAĞ ……………………………………………………………………….……………..

16

iv
www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Üzeyir Hacıbeyli’nin “Köroğlu” Operasının Batı Müziğindeki Yeri
Derya AĞCA …………………………………………………………………………..……………….

18

Türkiye’de Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde Uygulanan Eğitim-Öğretim Süreci ve Bu Sürecin
Bir Ortaöğretim Kurumu ile Desteklenmemesi Sorunsalı
Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU ………………………………………………………………………

19

İstanbul Arkeoloji̇ Müzeleri̇ Kütüphanesinde Bulunan 1537 No'lu Hamparsum Nota Defterinin Kullanılan Müzik
Yazısı Açısından Değerlendirilmesi
Duygu TAŞDELEN ……………………………………………………………………………………..

21

XX. Yüzyıl Azerbaycan ve Türk Bestecilerinin Viyola Eserlerinin Yazım Teknikleri
Ebru KARGI ………………………………………………………………………………..…………..

22

Teknoloji ve Müzik
Elif Nun İÇELLİ & Mert Ali İÇELLİ …………………………………………………………………

24

Müzik Yöneticiliğinde Hiperarşik Yapılanma
Esin de THORPE MILLARD ………………………………………………………..…………………

25

Müzik ve Plastik Sanatlar Arasındaki Güncel Diyalog
Esra SAĞLIK …………………………………………………………………………..………………..

26

Tarihsel Süreçte Osmanlı-Avrupa Müzik Etkileşimleri
Evren KUTLAY ……………………………………………………………………..…………………..

27

Kültürel Bağlamda Müziğin İcrası ve Temsili: Yunanistan’da Bir Anadolu Türküsü Konyalı
Eylül DOĞAN ……………………………………………………………………………..…………….. 28
Dans ve Kültür İlişkisi Bağlamında Dans Araştırmalarında Çağdaş Yaklaşımlar
F. Gülay MİRZAOĞLU ………………………………………………………………………………..

30

Ritüel Kökenli Kadın Oyunlarına Bir Örnek Gaziantep Yöresi Karşılama Oyunu
Fatma KILINÇ …………………………………………………………………………………………..

31

Denizli Türkü Metinlerinde Kadın Kimliği
Fidan UĞUR ÇERİKAN ………………………………………………………………………………..

33

Müziğin İfade Araçları ve Onların Eğitim Sürecinde Kullanım Fırsatları
Firengiz HİDAYETOVA ………………………………………………………………………………..

34

İlk Sonat-Rondonun İzinde: İki Senfoni
Giray KOÇASLAN & Türev BERKİ …………………………………………………………………

35

Arif Melikov’un Nazım Hikmet’in Sekiz Şiirine Bestelediği Romansların (Sanat Şarkılarının) Tanıtımı ve
Analizi
Güler DEMİROVA GYÖRFFY …………………………………………………..……………………

36

Azerbaycan'ın Sündü Köyü'nde Yapılan Kadınların Zikir Meclisi
Gülnaz ABDULLAZADE ……………………………………………………………………………….. 38
S. Alesgerov`un Şarkı Yaratıcılığında Vatanseverlik Enkarnasyonu
Günel MAMMADOVA ………………………………………………………………………………….. 40
İsmail Sebati Ocağı Kurban Ritüeli Müzikli Uygulamalarının İncelenmesi
Gülsemin HAYTA ……………………………………………………………………………………….. 42
v
www.imdcongress.com
music@imdcongress.com
dance@imdcongress.com
bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Doğaçlama ve Halk Danslarında Zaman, Mekân ve Müzik Bağlamında Örnekler
Gürbüz AKTAŞ ………………………………………………………………………………………….. 43
Sevda İbrahimova’nın Enstrümantal Müziği: Gelenek ve Modernite Bütünleşmesinde
Hagigat YUSİFOVA …………………………………………………………………………………….. 45
Kafkas Albanyası'nın Müzik Kültürüne Dair
Hatire HESENZADE …………………………………………………………………………………….. 47
Azerbaycan Yallıları
Hebibe MEMMEDOVA ………………………………………………………………………………….. 49
Üzeyir Hacibeyli ve Fikret Amirov’un Geleneksel Azerbaycan Makamlari İçeren Bazı Eserleri Üzerine Bir
İnceleme
Igbal ORUCOV …………………………………………………………………….…………………….. 51
Müzik Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2010-2017
Örneği)
Ilgım KILIÇ …………………………………………………………………………..………………….. 52
Sağlıklı ve Güvenli Dans Çalışmasının Sağlanması İçin Ön Koşullar
Ina VLADOVA & Yiğit Hakan ÜNLÜ ………………………………………………………………… 53
Sakarya Üniversitesi Türk Halk Oyunları Dansçılarının Travmalarının Araştırılması
Ina VLADOVA & Yiğit Hakan ÜNLÜ ………………………………………………………………… 54
Müzik ve Engelli Farkındalığı: “Rüya ve Maskeler” Örneği Üzerinden Bir İnceleme
İrem ŞAHİNOĞLU & Kutup Ata TUNCER …………………………………………………………… 55
Asma Davul Çalgısının Ses Sahalarının Belirlenerek Porte Üzerinde Gösterilmesi
Kerem Cenk YILMAZ ………………………………………………………………………………….. 57
Üzеyir Hаcıbeyli'nin Müzikal Komedilerinde Komik Unsurların Araç ve Yöntemlerinin Uygulaması Hakkında
Könul AHMEDOVA …………………………………………………………………………………….. 58
Unutulmaya Yüztutmuş Değerlerimizden Marmaris Söğüt Köyü “Ada Havası” Kadın Zeybeği Oyunu
Kürşad GÜLBEYAZ …………………………………………………………………………………….. 60
Piyano Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
M. Nevra KÜPANA …………………………………………………………..………………………….. 61
Cinsiyet Ayrımcılığının Kadın Ağzı Türkülerde İşlenişi
Merve Şule ÇAYCI ……………………………………………………………………………………….. 62
Kafkasya’da Oynanan Geleneksel Tedavi-Terapi Dansı “Sandırak”
M. Tekin KOÇKAR ………………………………………………………..…………………………….. 63
Azerbaycan'da Eski Milli Müzik Aletlerinin Bilimsel Teorik ve Bilimsel Pratik Yönden Restorasyonu Meseleleri
Maya GAFAROVA ……………………………………………………………..……………………….. 64
“Tasavvuf Düğünleri” Gaziantep Örneklemi
Mehmet SÖYLEMEZ …………………………………………………………………………………..

66

Dans Eden Bireylerle Dans Etmeyen Bireylerin Öz Güven ve Mutluluk Açısından İncelenmesi
Meriç ÖDEMİŞ & Zekiye BAŞARAN …………………………………………………………………

67

vi
www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Adana-Osmaniye Bölgesi Üç Ayak Dansının Kültürel ve Müziksel Analizi
Muzaffer SÜMBÜL & Cenk GÜLHAN & Özgür PEKER …………………………………………… 69
Türk Halk Dansları Sahneleme Çalışmalarında Yerel Öncüler: Adana-Osmaniye Örneği Üzerine Otoetnografik
Bir Araştırma
Muzaffer SÜMBÜL ………………………………………………………….………………………….. 71
Hanendelik Sanatında Gelenek ve Veraset Sorunları
Nergiz GULAMOVA …………………………………………………………………………………….. 73
Azerbaycan Operasında Çağdaş Ses (Vokal) Sanatı Enkarnasyonu
Nergiz HÜSEYNOVA …………………………………………………………………………………….. 76
Halk İnançlarının Türk Halk Danslarına Yansıması: Kara Umay’dan Kara Havva’ya Olan Dönüşümün İzleri
Neslihan ERTURAL …………………………………………………………………………………….. 77
Koro Şeflerinin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi
Nilgün SAZAK …………………………………………………………………….…………………….. 78
Enstrümantal Müzikte Dans Unsurlarının Tanınması ve Yorumlanması
Olga HASANOĞLU ……………………………………………………………………………………..

79

Râkım Elkutlu’nun Bestecilik Yönü
Özgen KÜÇÜKGÖKÇE ………………………………………………………..……………………….. 80
Dini Müzik Azerbaycan Bestecilerinin Eserlerinde
Rovşhana KERİMOVA ………………………………………………………………………………….. 81
Türk Müziği Ritimleri ile Yapılan Rekreasyon Çalışmasının Psikolojik Etkileri
Samet PLANALI & Emel DEMİRGEN ………………………………………………………………… 83
Tahtacı Kimliğinin Bir Simgesi Olarak Mengi ve Menginin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme
Senem ERSİN GENÇ …………………………………………………………………………………….. 84
Konseptin Harekete Dönüşmesi: “Underskin” Dans Projesi Üzerinden Koreografi İncelemesi
Sernaz DEMİREL TEMEL & Tan TEMEL …………………………………………………………… 85
Tarihsel Süreçte Flütün Gelişimi ve Yeni Flüt Tekniklerin Türk Bestecileri Tarafından Kullanımı
Seyhan BULUT ………………………………………………………………….……………………….. 86
Çağdaş Dönem Sanatının Gelişiminde Sanat Yönetimi
Sonahanim IBRAHİMOVA …………………………………………………………………………….. 88
İran Müzik Kültüründe Kadın Müzisyenlerin Sosyolojik Durumuna Genel Bir Bakış
Songül ÇAKMAK …………………………………………………………….………………………….. 90
Müzik Öğretmeni Adaylarının Kendilerinde Geliştirdikleri Öğretmen Kimliği Algıları
Şefika TOPALAK & Tarkan YAZICI & İsmail ERASLAN ………………………………………… 91
Kara Karayev’in “Yedi Güzeller” Balesinde Nizami Gayesinin Somutlaştırılması Hakkında
Şehla HESENOVA ……………………………………………………………………………………..

92

Müzik Eğitiminin Eğitim ve Bilim Kavramları ile Olan Etkileşimi
Taner ULUÇAY …………………………………………………………………….…………………..

93

Müziksel İşitme Eğitiminde Yeni Medya Teknolojilerinin Kullanımı; Perfect Ear Uygulaması Örneği
Togay ŞENALP ………………………………………………………………………………………….. 94
vii
www.imdcongress.com
music@imdcongress.com
dance@imdcongress.com
bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Azerbaycan Caz Sanatında Etno-Caz Tezahürü ve Evrimi
Turan MAMMADALIYEVA …………………………………………………………………………..

95

Müziksel İşitmenin Geliştirilmesi için Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Programların İncelenmesi
Turan SAĞER & Levent ÜNLÜ ………………………………………………………………………

97

Azerbaycan'da Udi Etnik Grubunun Dini ve Kültürel Değerleri
Yalçın ABDULLA ……………………………………………………………………………………….. 98
Besteci Vasıf Adıgözelov’un Keman (Violin) ve Orkestra için Bestelenen Konçerto’sunda Klasik ve Çağdaş
Yazı Üslupların Kaynaşması
Yaver NİYMETLİ ……………………………………………………………………………………….. 100
Azerbaycan`da Arp İcracılığının Var Oluşu ve Gelişimi
Yegana TAPTIGOVA ………………………………………………………..………………………….. 102
Halk Müziğine Ait Bazı İncelemeler
Zeynep İSMAYILZADE …………………………………………………..…………………………….. 103
Çokkültürlülük Politikasının Azerbaycan Müziğine Etkisi
Züleyha ABDULLA ……………………………………………………..……………………………….. 104

POSTER SUNUM BİLDİRİ ÖZETLERİ
Türk Halk Müziği Peşrevleri ile Deramed Biçiminin Karşılaştırılması
Ata Bahri ÇAĞLAYAN ………………………………………………………………………………….. 106
Z. Hacıbeyovun Şarkı Yaratıcılığı
Fidan NASİROVA ……………………………………………………………………………………….. 107
Caz Müziğinin ve Mugam Sanatının Emprovizasyon Genelliği
Gövher HESENZADE ………………………………………………..………………………………….. 109
Prof. Nigar Üsubova’nın Pedagojik İfacılık İlkeleri
Günel EYVAZZADE …………………………………………………………………………………….. 111
Ismaıl Hacıbeyovun Kamera Müziğinde Üzeyır Hacıbeylı Yaradıcılığının Tezahürü
Mehemmed VELİYEV ……………………………………………………..…………………………….. 113
Nahçıvan Besteci Mektepi
Zemfira BABAYEVA …………………………………………………………………………………….. 115

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

viii
dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Sözlü Sunum Bildiriler

Erzurum Halk Oyunlarında Halay Türünün Varlığı Üzerine Bir İnceleme
Ahmet Selim DOĞAN
Atatürk Üniversitesi
Erzurum halk oyunları tür bakımından “Bar” olarak kabul görmüştür. Bu kabule gerekçe olarak, Erzurum yöresi
oyunları üzerine yapılan çalışmalar merkezle sınırlandırıldığını söyleyebiliriz. Erzurum merkez kültürünün yalnız
kendi ilçeleri ile değil sınırı bulunduğu iller üzerinde de etkin olduğu kabul edilebilir bir gerçektir. Fakat
Erzurum’un ilçelerinin de, sınırı bulunduğu illerden etkilenmiş olabileceği de diğer bir gerçektir. Yapmış
olduğumuz alan araştırmasında, Erzurum ilinde “Bar” türü dışında “Halay” türü oyunların varlığı ve yaygınlığı
tespit edilmiştir. Hınıs, Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerinde kırk adet halay oyununun varlığı tespit edilmiş, bu
oyunlar kayıt altına alınmakla birlikte, oyun müzikleri de notaya alınmıştır. Erzurum’da oynanan halk oyunlarında
yalnız “Bar” değil aynı zamanda “Halay” türü oyunların da oldukça yaygın olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Erzurum, halk oyunları, halay.

A Study on the Existence of "Halay" as a Kind of Folk Dance in Erzurum Dance Tradition
“Bar” has been accepted a kind of folk dance peculiar to Erzurum within the folk culture from past to the present.
It can be said that the reason why the name “Bar” was given to the folk dance is that the studies related to Erzurum
folk dance forms are restricted to the centre of Erzurum. On the one hand, the culture of Erzurum’s centre has
influenced not only on the districts of Erzurum but also on the cities that have borders with Erzurum. On the other
hand, it can be said that the districts of Erzurum might also been influenced by the cities that share border with the
districts. In this study, it is determined that Anatolian folk dance (Halay) has also exist and been common in
Erzurum as a kind of folk dance. It was found that there have been forty different forms of Halay in the culture of
Erzurum’s districts such as Hınıs, Oltu, Olur, and Şenkaya. These folk dance forms were recorded and music of
the folk dance forms was written as scores. As a result, among the folk dances played in Erzurum, not only “Bar”
but also “Halay” has been quite common within the folk culture.
Key Words: Erzurum, folk dances, halay.
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Karaçay-Balkarlıların Ünlü Halk Ozanı Kasbot Koçkarov’un Eserlerinden Bazılarının Müzikal Yapıları
Alan Abrek KOÇKAR
Hacettepe Üniversitesi
19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar yaşayan Karaçay-Balkarlı ünlü halk ozanı Kasbot
Koçkarov’un besteleri, müzikal yönden diğer Kuzey Kafkasya halkları gibi Karaçay-Balkarlılarda da geleneksel
çoksesli (polifonik) şarkı söyleyiş biçimi olan “ejiu ya da deiju”lü bir yapıya sahiptir. 100 yılı aşkın yaşamı
süresince hem Çarlık Rusya’sı hem de Sovyetler Birliği dönemi halk ozanları içerisinde yer alan, çok çeşitli
konularda besteleri bulunan bir ozandır. En eski Nart Şarkıları’nın geçmişten günümüze taşınmasını sağlayan,
yaptığı ağıtlarla halk arasında yaşayan birçok hikâyeyi günümüze aktaran, çok güzel aşk şarkıları yazan Kasbot,
Karaçay-Balkar halkının belleğini günümüze kadar taşıyan önemli halk ozanlarından birisidir. Bu bildiride bazı
halk kahramanları için bestelediği eserlerinden birkaçı çeşitli zamanlarda ve farklı kaynaklardan elde edilmiş olan
nota, ses ve görüntü kayıtları taranarak müzikal yapıları bakımından incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Karaçay-Balkar müziği, Kafkas müziği, Kasbot Koçkarov.

Systematic Eduction Methods used in Instruments Education and has been Determined Awareness State
of Students
Kasbot Koçkarov is a famous folk poet who lived from the middle of 19 th century till the middle of 20th century.
His compositions, musically have “ejiu” or “deiju” structure, which is a traditional polyphonic form of singing of
Karachay-Balkar’s as other North Caucasus people. During his more than a 100 years of life, he was one of the
folk poets in Tsarist Russia as well as in Soviet Union with compositions on a variety of subjects. Kasbot, whom
helped the old Nart songs to reach present day, gives life to the stories told within the community by his requiems
and wrote beautiful love songs, is one of the important folk poets who helped Karachay-Balkar people’s memories
reach until today. In this notice, some of the pieces he composed for folk heroes, are studied according to their
musical structures by browsing musical notations, audio and video recordings from different sources.
Key Words: Karachay- Balkar music, Caucasus music, Kasbot Kochkarov.
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Silifke Mut Tahtacı Mengileri ve Mengi Curası
Ali DAĞISTAN
Gaziantep Üniversitesi
Tahtacılar, kökenleri hakkında tartışmalı bilgiler olsa da, Asya’dan Anadolu’ya gelmiş bir Türkmen topluluğu
olduğu gerçeği herkes tarafından kabul görmektedir. Tahtacı Türkmenler hakkında ne söylenirse söylensin, onları
gerçekten tanımanın yolu Mengileridir. Mengi dedikleri oyunları onların parmak izidir, imzalarıdır. Ancak çoğu
araştırmacılar, bu Türkmen gurubunun Alevi inancına sahip olmaları nedeniyle Mengi ve Semah ilişkisini eksik,
bazen yanlış kullanmaktadırlar. Semahları daha fazla önemseterek Mengileri samaha hazırlık, dışa dönük bir oyun,
bazen de dışarı samahı demektedirler. Bu anlayışlar Tahtacı-Mengi bütünlüğünü anlayamamaktan
kaynaklanmaktadır. Böylece de ortaya bir bilgi karmaşası çıkmakta ve kafalar karışmaktadır. Silifke- Mut
Tahtacılarında Mengi Curası (finfini) diye bir bağlama türü de vardır ki Mengiler 40-50 yıl öncesine kadar bu
bağlamayla oynanmaktaydı. Bağlamanın, Kopuzdan günümüze kadar gelen değişim ve gelişimini doğru
anlayabilmek için de kaybolmuş, unutulmuş bu tür bağlamaların, kültürel değerlerin de bulunması, anlatılması ve
kültürel bir miras olarak korunması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Tahtacı, mengi, cura.

Silifke Mut Tahadacı Mengileri and Mengi Curry
Tahtacılar, although there is controversial information about their origins, is acknowledged by everyone that Asia
is a Turkmen community that has come to Anatolia. No matter what the Turcomans are told about, the way to
really know them is the Mengiler. Their games are called finger prints, they are signatures. Most researchers,
however, misuse the Mengi and Semah relationship because of the fact that this Turkmen group has Alawi faith.
By paying more attention to semahs, they make preparations for the samphire samurai, they play outward and
sometimes they are samahi. These insights stem from the inability to understand the integrity of the Tahtacı-Mengi.
Thus, there is a confusion of information and confusion. The Silifke- Mut Tahtacılar also has a type of mengi curry
(finfini) which was played with this connection until 40-50 years ago. In order to understand the change and
development coming from the Kopuz, it is necessary to find such lost and forgotten contexts, cultural values, and
to be protected as a cultural heritage.
Key Words: Tahtacı, meng, cure.
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Antik Ege Dünyasında Dans
Aynur CİVELEK
Adnan Menderes Üniversitesi
Grekçe χορός (khorós), Lat. Chorus kelimeleri “dans” anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu tanımlamasına
göre dans: “Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri,” dir.
Antropolojik açıdan dans, bedenin ritmik hareketleridir; kişisel ve toplumsal olarak farklılıklar gösterebilir.
Duyguları ifade biçimi olan bu hareketler dizisi, binlerce yıldır insanlar tarafında çeşitli amaçlarla uygulanmıştır.
Arkeoloji, geçmişte yaşayan toplumlara ait kültürel varlıkları inceleyen bir bilim dalı olması nedeniyle her bilim
dalıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’de dans ile ilgili olarak genellikle antropolojik ya da etnolojik
araştırmaların yapıldığı, antik dönemdeki dans ile ilişkili olanların az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Bu
nedenle, antik dönemde Ege toplumlarındaki dans örneklerini incelediğimiz bu çalışmanın, arkeoloji ve dans
tarihine katkı yapması amaçlanmıştır. Anadolu’da farklı yerler ve farklı zamanlarda çok çeşitli halklar yaşamış ve
her topluluk birbirinden kültürel olarak etkilenmiştir. Müzik ve dansın tarihi, arkeolojik kanıtlarla
desteklenmektedir. Epigrafik kaynakların yanı sıra, çeşitli pişmiş toprak kaplar, heykeltraşlık eserleri, duvar
resimleri, mozaikler ve sikkelerde dans ile ilgili betimlemeler görülmektedir. Mitolojiye konu olan danslar, evlilik,
cenaze, ibadet törenleri, tiyatro ve çeşitli yemekli şölenlerde uygulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Arkeoloji, dans, Ege, tarih, toplum.

Dance in The Ancient Aegean World
The ancient Greek Word “χορός (khorós)” and Latin Word “chorus” are the meanings of “dance. According to
Turkish Language Society dance is systematical and esthetical body movements with musical tempo. According
to anthropology, dance is any kind of patterned rhytmical body movements and show varieties among the human
and societies. These body movement sequences have been performing thousands of years. Arcaheology is the
scientific study of human past. Archaeologists reconstruct past human lives, activities, and environments and
interdisciplinary field with social and natural sciences. There are anthropological and ethnological studies about
dance and a few studies about ancient dance in Turkey. This study is to aim to contribute the ancient dance
researches of Aegean cultures. Different people lived in ancient Anatolia and the relationship between
communities had cultural effects. Archaeological evidences support the history studies of music and dance.
Dancing scenes were depicted on arcaheological materials like pots, sculptures, wall paintings mosaics and coins.
Dance was the subject of mythology and related with rituals of marriage, worhips, war, symposions, sports in
ancient Aegean cultures.
Key Words: Archaeology, dance, Aegean, history, society.
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Bir Müzik Sahne Eseri Olan Opera Tarihinden
Aynur HÜSEYNOVA
Azerbaycan Koreografi Koleji
Aynur Hüseynovanın makalesinde Avrupa, Rusya ve Azerbaycan'da bir müzikal ve sahne kompozisyonu olarak
opera türünün köken problemi konusuna değiniyor. Makalede Azerbaycan bestecilerinin besteledikleri opera
eserlerinin isimleri ve yılları yansıtıldı. Makalenin yazarı, opera kompozisyonlarının gelişimi ve oluşumunu
aşamalı olarak gerçekleştirdi. Makalede opera çalışmalarında sadece vokal ve koro müziği türlerinden değil, aynı
zamanda dans, türküler, sokak ve caz müzik örneklerinden de bir araya geldiği yerlerde kullanılmasıdır.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk defa, opera Mayıs 1889'da bir konserle gerçekleştirildi. Bu D.A.AgrenyevSlavyanskinin yönetimi altında olan kapella ifasında seslenen besteci A.N. Verstovski'nin 'Askoldova Mogila' adlı
operası olmuştur. Azerbaycan bestecilerinin yazdıkları opera oyunlarının uygulanması süreçlerinde bir çok erkek
ve kadın sanatçıları kendi sanatlarını şekillendirerek geliştirmişlerdir. Böylece, 28 Şubat 1911 yılında Bakü'de
Azerbaycan müzik profesyonelliklerinin oluşması ve ulusal opera türünün kurulması yeni bir aşamada başlanğıc
olarak Azerbaycan müzik kültür tarihine girmiştir. Azerbaycan'da ve tüm Doğu ülkelerinde ilk kez belirtilen U.
Hacıbeyli’nin ilk operası olan “Leyli ve Mecnun” 12 Ocak 1908 yılında Haci Zeynalabdin Tağıyev tarafından
yaptırılan tiyatro binasında gerçekleştirilerek büyük izleyicinin hayranlığını kazanmıştır. Opera binasının
kuruluşu, ulusal ve evrensel opera performanslarının uygulanmasında büyük rol oynamış ve böylece halkımızın
müzik ve opera kültürüne katkıda bulunmuştur ve bugün bu oyunlarımız halkımızın estetik eğitiminde güçlü bir
etkiye sahiptir. Opera performanslarının yaratılması ulusal operaların dünya çapında tanınması üzerinde olumlu
bir etki yaratmış ve bu süreç bugün de devam ediyor.
Anahtar Sözcükler: Opera, arya, koro, topluluk, ariyetta, uvertür, prolog, epilog, perde, dans, pantomim, dekor,
partisyon, klavir, orkestra, orkestra şefi, yapımcı yönetmen, besteci, libretto.

From The History of the Opera as A Musical Scenic Art
The article of Aynur Huseynova deals with the problems of the origin of the opera genre as a musical and stage
composition in Europe, Russia, and also in Azerbaijan. In the article the names and years of the opera works of
Azerbaijani composers were reflected. The author of the article divided the development and formation of the
opera works into stages.
The article deals not only with vocal and chorus music of opera works but also where dance, folk songs, street and
jazz music come into use together.
For the first time in the capital of Azerbaijan, in Baku, the opera was performed in May 1889 with a concert. This
was a tour concert by A. Agrenyev-Slavyansky in Baku under the guidance of whom the opera of the composer
A.N. Verstovski's 'Askoldova Mogila' was performed in choir. Many men and women artists have developed their
own artwork in the implementation of opera works written by Azerbaijani composers. Thus, on February 28, 1911
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the formation of Azerbaijani musical professionalism and the establishment of the national opera genre in Baku
entered a new stage in the history of Azerbaijan music culture.
“Leyli and Majnun”, the first opera of U. Hacibeyli, which was first introduced in Azerbaijan and all Eastern
countries, was performed on January 12, 1908 in the theater house built by Haji Zeynalabdin Tagiyev.
The establishment of the opera house has played a major role in the implementation of national and universal opera
performances, thus contributing to the music and opera culture of our people, and today these plays have their
strong influence on the aesthetic education of our people. The formation of opera performances has had also a
positive effect on the worldwide recognition of national operas, and still this process is in effect.
Key Words: Opera, aria, chorus, ensemble, arietta, overture, prologue, epilogue, curtain, dance, pantomime,
decoration, score, clavier, orchestra, conductor, producer director, composer, libretto.
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Kafkas Halk Dansları Gerçekleri Belirleme ve Tanımlama Çalışması & Türkiye Coğrafyasında
Uygulanan Kafkas Halk Dansları
Aziz Ali ELYAĞUTU
İstanbul Üniversitesi
Halk Dansları (oyunları) kültür hayatının müziksel ve görsel envanteridir. Somut olmayan kültür mirasının
yaşamın içerisinde süregelen göstergeleridir. Düğün gibi geçiş törenleri, ölüm, acı, doğal afet, savaş gibi hayati
olayların betimsel canlandırması, olayların halk düşünündeki bedensel ifadeleridir. Bu bildiri kapsamında,
Kafkasya, Transkafkasya (Gürcüstan, Azerbaycan ) ve Türkiye Coğrafya’sında çeşitli bölgelerde ve Doğu
Anadolu’da Kars, Ardahan, Iğdır ve Artvin özelinde temellenen, kültürel yayılım ve göç nedeniyle
büyükşehirlerde de var olan Kafkas Halk Dansları’nın günümüzdeki, varlık alanı, tür ve biçemleri kültürel olarak
araştırılmış, elde edilen veriler ışığında bir tasnif ve tanımlama yoluna gidilmiştir. Bildirinin bölümleri 2 temel
sorunsalı tartışmaya açmaktadır. İlki “Kafkas” ifadesinin kökeni ve çıkış noktasından, bugünkü algılanışına dair
bir derlem sunmaktır. Bu noktadaki amaç, Türkiye, Kafkasya, Transkafk¬asya coğrafyasında yaygın olan bu oyun
envanterinin tanımlanma ve isimlendirilme örgüsündeki çeşitliliği, anlayıp bir tanımlama yolunu denemektir.
İkincil olarak özellikle Türkiye Coğrafya’sında çeşitli bölgelerde ve Doğu Anadolu’da Kars, Ardahan, Iğdır ve
Artvin özelinde varlığını sürdüren dansların (oyunların) nasıl bilindiğine dair sistematik envanteri çıkarmaktır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin elde
edilmesi için “Türkiye Coğrafyasında Uygulanan Kafkas Halk Dansları” adlı nitel anket uygulamasıyla 140
kişiye/kurumdan görüş istenmiş, bu sayıdan kişi ve kurum araştırmaya katılmıştır. Araştırmada sekiz adet soru
sorulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda, dans öğreticilerinin, tarihsel, biçimsel ve tanımsal bilgileri
derlenmiştir. Son aşamada içerik analizi yöntemi ile tüm bulgular ışığında bir tanımlama, tasnifleme ve coğrafi
bölümlemeler karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu bildiri Kafkas Halk Danslarını Tanımlama ve Tasnifleme başlıklı
araştırma kitabının ilk bulgularını paylaşmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Türkiye, Kafkasya, Trans Kafkasya, Kafkas halk dansları.

Caucasian Folk Dances Determination and Identification of Facts & Caucasian Folk Dances Applied in
Turkish Geography
Folk Dances are musical and visual inventories of cultural life. Indefinite indications in the life of intangible
cultural heritage. Transitional ceremonies such as weddings, descriptive portrayals of vital events such as death,
suffering, natural disaster, war are physical expressions of events in the public mind. Within the context of this
declaration, the Caucasian Folk Dances, which are based on the Caucasus, Transcaucasia (Georgia, Azerbaijan)
and various geographical regions in Turkey and in Kars, Ardahan, Iğdır and Artvin in Eastern Anatolia, the area
of existence, types and styles were culturally researched, and a classification and identification were made in the
obtained data. The sections of the declaration are open to two basic problematic discussions. The first is to present
a compilation of the present perception of the "Caucasus" expression from its root and origin. The aim at this point
is to understand the diversity of this dance inventory, which is widespread in Turkey, the Caucasus, and the
7

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Sözlü Sunum Bildiriler
Transcaucasia geography, and the way of defining it. Secondly, it is to produce a systematic inventory of how to
know the dances that persist especially in the various geographical regions of Turkey and in Eastern Anatolia
especially for Kars, Ardahan, Iğdır and Artvin. Content analysis and interviewing techniques were used from
qualitative research methods in the research. In order to obtain the data, a qualitative questionnaire called
"Caucasian Folk Dances Applied in Turkey Geography" was requested from 140 persons / institutions and from
this number 25 person and institution participated in the research. Eight questions were asked in the research. As
a result of the interviews, the historical, formal and descriptive information of the dance instructors was compiled.
At the last stage, a description, classification and geographical comparisons were made in all the findings by
content analysis method. This declaration shares the first findings of the research book titled Identification and
Classification of Caucasian Folk Dances.
Key Words: Turkey, Caucasus, Trans Caucasus, Caucasian folk dances.
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Müzik Sanatının Dijital Dönüşümü: Sanal Müzik
Bahar GÜDEK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hızla gelişmekte olan teknoloji yeni yüzyılla birlikte her alanda olduğu gibi sanatta da etkisini hissettirmeye
başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki muazzam gelişmeler yaşanmakta ve bir meta olarak, her türden
"enformasyon” inanılmaz hızlarda tüm dünyada dolaşıma sokulmaktadır. Gelişen teknolojik yenilikler ile birlikte
insan türünün kültür birikimine katkısının en anlamlısı ise sanattaki yansımalarıyla gerçekleşmiştir. Modern
kültürün işleyiş temelleri aşındıkça, günümüzde belirgin bir biçim almış olan özgün, tekillikten uzak sanat
kavramsallaştırmasına doğru bir evrim başlamıştır. Tüm sanat dalları içinde, üretiliş ve icra aşamalarındaki önemli
nitelik farklılığının diğerlerinde bu denli ayrışık olmamaları nedeniyle, özellikle müzik, teknolojinin müdahalesine
en açık ifadelerden birisi olmuştur. Müzik, kasetten CD’ye, oradan da dijital bir veri biçimini alarak MP3 adı
verilen dosyalara dönüşmüş, internette dolaşmaya başlamış ve bu özgür dolaşım daha da hızlanarak, bir kişinin
dijital arşivindeki müziğe, paylaşım programlarıyla herkes tarafından erişilebilmesi sağlanmıştır. Milyonlarca
müzik eserine internet üzerinde kolaylıkla ulaşılabilmesi, artık müziğe, tüketiciler tarafından meşru görülen bir dış
sınıflandırmayı getirmiştir. Aynı anda hem piyasayı (satışları) hem de demokrasiyi (seçim yönetimini) yansıtan
bir değer biçme şekli olarak internet paylaşım sitelerinde müzik, böylece tüm tüketicilerin tercihleriyle
belirlenmeye başlamıştır. Bu bağlamda müzisyen sürekli değişmek zorunda olan bir nesneye dönüşmüştür. Müzik
eseri, gelinen son internet teknolojisiyle beraber, yaratıcısı ve seslendiricisinin de ötesine geçerek, tüketicinin,
üzerinde her şeyi yapabildiği bir malı haline dönüşmüştür. Sanal ortamın yarattığı bu yeni gösteri dünyası, müziği
kendi zevkleri için yapanların dönüşünü bildirmiştir. Böylece yalnızca soylu seçkinlerin ya da burjuvanın
onaylaması gereken değil, herkesin satmaktan ve satın almaktan ziyade, icat etmekten ve vermekten zevk alacağı
bir başka dünya yaratılmıştır. Yaratılan bu dünyada, sanal “DJ”ler haline gelen müzik tüketicileri, müzik dosyaları
karıştırıp, kopyalayıp, yapıştırarak kendi müziklerini kendileri yapma ve duyurmanın karşı konulmaz isteğiyle
sanal dünyanın bir parçasıdırlar artık. Bu bildiride, teknolojik değişimlerle birlikte müziğin dijital ortama gelişi,
değişen müzik üretim ve tüketim ilişkileri ve sanal müzik ticareti üzerine odaklanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Müzik sanatı, Dijital teknoloji, MP3, Napster, Sanal müzik.

Digital Transformation of Musical Art: Virtual Music
Fast developing technology has unavoidably started by the new centenary to get its impacts widely felt on art as it
has been on all other spheres. There have been extraordinary improvements in information and communication
technologies and every sort of information as a goods is released with an unbelievable speedy into circulation. The
best meaningful contribution of homo sapiens together with the improving technological innovations into the
cultural accumulation is actualised with the reflactions in the field of art. As the foundations of modern culture
have eroded, an evolution genuine and remote from the singularity started toward the conceptualisation of the art
which is definitely conspicuous at the present time. Particularly music in all branches of the art has considerably
been open to the interventions of the technology due to the quality discrepancy at producing and conducting aspects
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is not so different in the art of music than the others. The music has transformed from cassette to CD (compact
disk) then to files called MP3 (MPEG/Motion Pictures Experts Group Layer 3), started circulating within the
internet and by way of this free circulation with a gradual acceleration to the music of an individual digital archive
and at the end accessible to everybody with the sharing files. Having an easy accession to millions of musical
pieces by way of internet has now caused to an external classification for music even considered legitimate by the
consumers. Music in internet sharing sites as an instrument for measuring as well as the market (sellings) and the
democracy (election management) has now started to be designated with the choices of the consumers. In this
context, a musician has transformed to an object has to be continuously changed. By moving beyond the producer
and the dubbing, music piece at this final point reached with the information technologies has anymore transformed
a material on which the consumer would do whatever desires. This new show world created by the virtual
environment has indicated the returning ones back who perform the music only for their own pleasure. Thereby, a
different world has emerged in which not only an approval of nobles or bourgeois is needed but also exploring and
sharing become a pleasure for everybody rather than selling and purchasing. In this world newly created, music
consumers as virtual DJs are anymore inseparable part of this virtual world by scrambling the music files,
replicating, pasting with an unbearable desire for making and announcing own music. This presentation is focused
on the music entering into the digital platform by the technological modifications, changing production and
consumption relations and trade of virtual music.
Key Words: Music art, Digital technology, MP3, Napster, Virtual music.
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Müzik İncelemesinde Toplumsal Kuramlar: Türk Halk Müziği Örnek Olayı
Barış GÜRKAN
Gazi Üniversitesi
Bir insan olgusu olarak müzik, toplumun sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve dini bileşenlerinden ayrı
düşünülemez. Bir başka ifadeyle müziği tözsel nitelikte salt ses organizasyonu olarak değerlendirmek müziğin
doğru anlaşılmasını engelleyecektir. Buna ek olarak, toplumsal yaşamın tüm dinamiklerini yönlendiren
paradigmalar müzik üzerinde de belirleyicidir. Örneğin Batı’da sosyal yaşamın her alanında 20. Yüzyılın ilk
yarısına kadar hâkimiyetini sürdüren modernizm, Türkiye kültür politikalarında da ana perspektifi oluşturur. Ulusdevlet inşa sürecinin bir parçası olarak Türk Halk Müziği de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Diğer bir ifadeyle
Türk Halk Müziğinin hemen tüm bileşenlerinde modernliği gözlemlemek mümkündür. Günümüzde Türk Halk
Müziğinde var olan otantisite tartışmalarından nazariyat sorunlarına kadar pek çok paradoksal durumu anlamak
için, toplumsal kuramlar perspektifinden yaklaşılması gerekir. Bu çalışma, toplum bilimler kapsamına giren müzik
araştırmacılığının çok disiplinliliğine vurgu yaparak, toplumsal kuramlar ve paradigmaların müzik
araştırmacılığındaki önemine işaret edecektir. Bu amaçla örnek olay olarak Türk Halk Müziği’nin modernizmle
olan ilişkisi incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Türk Halk Müziği, Modernizm, çok disiplinlilik.

Social Theories in Music Research: Turkish Folk Music Case Study
Music, as a human phenomenon, can not be considered apart from the other components of social life such as
socio-cultural, politic, economic and religious components. In other words, considering music as if it is just a
sound organization which has stable substantive characteristics, will prevent a proper understanding of music.
Additionally, the paradigms directing all dynamics of the social life are also determinative on music. For instance,
modernism which was predominant of all aspect of life in the Western world until first half of 20th century, was
also the main perspective of Turkish cultural politics. As a part of nation-state building process, Turkish Folk
Music should also be considered within this scope. In other saying, it’s easy to observe the modernness in almost
all components of Turkish Folk Music. In order to understand the many paradoxical situations such as authenticity
debates, theory problems etc. of Turkish Folk Music nowadays, one should apphroach from the perspectives of
social theories. This study will emphasize the multidisciplinary side of music research and refer to the importance
of social theories and paradigms in music research. For this purpose, the relation between modernism and Turkish
Folk Music will be analyzed as a case study.
Key Words: Turkish Folk Music, modernism, multi disciplinary.
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Kastamonu Yöresinde Kemâne İcracılığı
Beril ÇAKMAKOĞLU
Ege Üniversitesi
Kemâne, Kastamonu yöresinin belirli bir kesiminde geleneksel müzik pratiklerinin odağında yer alan ve yörenin
kültürel kimlik sembolü haline gelmiş, yaylı bir eşlik çalgısıdır. Çalgı; yöre müzik pratiklerinden düğünlerin, kına
gecelerinin, sünnet törenlerinin, festivallerin, dernek etkinliklerinin, piknik-kır eğlencelerinin, asker
eğlencelerinin, yöre ezgilerinin sunulduğu televizyon programlarının ve oturak âlemlerinin merkezinde bir ifade
aracı olarak yer almaktadır. Kastamonu yöresindeki kemâne icracılığı üzerine yaptığım çalışmanın bir gereği
olarak gerçekleştirilen alan araştırmalarında, geleneği temsil etmede önemli bireyler olduğu tespit edilen sekiz
kemâne icracısı ile görüşmeler yapılmış ve kemâne icracılığı ile ilgili bazı veriler elde edilmiştir. Söz konusu
verilerin değerlendirileceği bu bildiride; icracıların çalgıyı öğrenme süreçleri, kemâne icra geleneğinin
devamlılığı, icracıların profesyonelliği, çalgı yapımcılık yönleri, kültürel mirasın taşıyıcısı olarak icracıların
kültürel kimliklerini hangi temelde sürdürdükleri, göç sonucunda yeni bir çevrede sürdürülen icracılık
uygulamaları gibi konular sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kemâne, kemâne icracılığı, Kastamonu, kültürel kimlik, geleneksel Türk müziği.

Kemane Performance in Kastamonu Region
Kemane is an accompanying bow instrument which is found at the centre of musical practices and which has
become a symbol of cultural identity in certain parts of Kastamonu region. The instrument takes place in the region
as a means of expression in weddings, henna nights, circumcission ceremonies, festivals, the activities of various
associations, picnics, “soldier parties” (=parties organized for the young men before leaving home for military
service), television programmes presenting the music of the region and oturak parties (=men’s party with
professional dancers). During the fieldwork I conducted, which was part of my study on the kemane performance
in the Kastamonu region, eight eminent kemane players representative of the tradition were interviewed and some
data on kemane performance were collected. These data will be dwelt on in this presentation in terms of learning
and instrument-making processes, professionalism, the continuity of the kemane tradition, the basis on which the
kemane players continue to hold their cultural identity as transmitters of cultural heritage, and kemane practices
being continued in a new environment created by migration.
Key Words: Kemane, kemane performance, Kastamonu, cultural identity, traditional Turkish music.
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Tekirdağ Kılavuzlu Köyü Düğünlerinde İcra Edilen Halk Oyunları
Bülent KURTİŞOĞLU & Kübra ÖNER
İTÜ & İstanbul Üniversitesi
1961-62 yıllarında Tekirdağ Halk Oyunları Topluluğu ilk kurulduğunda, genelde Malkara ve Şarköy civarlarından
oyunlar derlenmiştir. Bu oyunlar ya bu bölgedeki yerli halkın oyunları ya da bölgeye Yunanistan’dan göç edenlerin
oyunlarını içermektedir. Ancak Tekirdağ ilinin etnografik yapısına bakıldığında daha zengin bir yapıya sahip
olduğu görülmektedir. Bu zenginlik bölgede çeşitli törenlerde oynanan oyunlarda yer bulurken, Tekirdağ Halk
Oyunları repertuarında yer almadığı görülmektedir. Bu durum, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yer alan
Kılavuzlu Köyü’nde yapılan alan araştırmasında da tespit edilmiştir. Kılavuzlu Köyü’nde çoğunlukla
Bulgaristan’dan göç eden Amuca kabilesine bağlı Bektaşiler yaşamaktadır. Bu köyde yapılan törenlerde, ya
Tekirdağ Halk Oyunları repertuarına hiç girmemiş oyunların bulunduğu ya da repertuarda var olan bazı oyunların
farklı varyasyonlarla oynandığı tespit edilmiştir. Bu bildiride, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Kılavuzlu
Köyü’nde yapılan alan araştırmasında elde edilen bulgular işitsel, görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanılarak
açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Tekirdağ, Kılavuzlu Köyü, halk oyunları, Bektaşi, Amuca Kabilesi.

Folk Dances in Tekirdağ Kılavuzlu Village Weddings
When the Tekirdağ Folk Dance Ensemble was first established in 1961-62, dances were generally compiled from
Malkara and Şarköy areas. These dances involve either dances of indigenous people in this region or the dances
of migrants from Greece to the region. However, considering the ethnographic structure of the province of
Tekirdag, it is seen to have a richer structure. While this richness is taking place in the games played in various
ceremonies in the region, it does not appear in the Tekirdağ Folk Dance repertoire. This situation was also found
in the field survey conducted in Kılavuzlu Village in Suleymanpaşa province of Tekirdağ. Mostly Bektashis of
Amuca tribe who migrated from Bulgaria live in the Kılavuzlu Village. In the ceremonies held in this village, it
has been determined that there exists some dances which have never been entered into the Tekirdag Folk Dance
repertoire or some of the dances that exist in the repertoire have been played with different variations. In this paper,
the findings obtained in the field research conducted in Kılavuzlu Village of Süleymanpaşa district of Tekirdağ
will be tried to be explained by using audio, visual and written sources.
Key Words: Tekirdağ, Kılavuzlu Village, folk dances, Bektashi, Amuca Tribe.
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Kuzey Kıbrıs Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Çalgılar
Bülent KURTİŞOĞLU & Ezgi Dilem ERALP
İTÜ & Eskişehir Harmony Müzik Evi
Halk Oyunlarının icrasında Müzik önemli bir görev almaktadır. Melodik ve ritmik değerler Halk Oyunları
hareketleri ile birleşerek yöresel geleneksel değerler ile ortaya çıkarak, izleyenlerin beğenisine sunulur. Melodik
ve ritmik duyumlar Halk oyunlarını icra edenlere, izleyenlere ve dinleyenlere çalgılar aracılığı ile iletilir. Çalgıların
varlığı müziğin ortaya çıkması ile başlamış ve müziğin gelişmesine paralel olarak aynı oranda gelişme
göstermiştir. Endüstriyel ve teknolojik çalışmalar Çalgıların gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Gerek ses
sahasının genişlemesi gerekse de daha geniş kitlelere duyumun sağlanması açısından yapılan çalışmalar Çalgıların
gelişmesinde ve değişmesinde önemli rol oynamıştır. Nefesli, Vurmalı, Yaylı, Mızraplı ve Tuşlu diye
tasniflendirilebilinen çalgılar, Kuzey Kıbrıs Türk Halk Oyunları Müziklerinin icrasında da kullanılmaktadır. Bu
bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Halk Oyunları Müziklerinin icrasında kullanılan çalgılar yazılı görsel ve işitsel
materyaller kullanılarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Müzik, dans, çalgılar, Kuzey Kıbrıs.

Musical Instruments used in Northern Cyprus Turkish Folk Dances
Music plays an important role in the folk dance performances. The melodic and rhythmic values are combined
with the folk dance movements and presented with local traditional values to the appreciation of the audience.
Melodic and rhythmic sensations are transmitted through the instruments to performers, spectators and listeners
of folk dances. The existence of musical instruments emerged with music and has developed in parallel with the
development of it. Industrial and technological studies have played a crucial role in the development of
instruments. In terms of both the expansion of the sound field and the need to reach broader audience conducted
studies have played an important role in the development and change of the instruments. The instruments that can
be classified as wind instrument, percussion, stringed, plectrum and clavier are also used in the performance of the
Turkish Folk Dances of Northern Cyprus. In this study, the instruments used in the performances of the Turkish
Folk Dances of Northern Cyprus will be presented by using the written, audio and visual materials.
Key Words: Music, dance, ınstrument, North Cyprus.
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W.A. Mozart’ın “Sihirli Flüt” Operasındaki “Gece Kraliçesi”nin Karakter Analizi
Canan ÖZGÜR
İstanbul Üniversitesi
“Sihirli Flüt” Mozart’ın en karmaşık ve ulaşılabilir operalarından biridir. Bu çalışmanın amacı “Gece Kraliçesi”nin
iki aryası olan “O zittre nicht, mein lieber Sohn” ve “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”i inceleyerek bir
karakter analizi yapmaktır. Yöntem olarak literatür taraması yoluna başvurulmuştur. Operanın ilk yarısında seyirci
Gece Kraliçesi’ne yakınlık duymaya mecbur bırakılmıştır. Kraliçe ilk aryası olan “O zittre nicht, mein lieber
Sohn”da Tamino’yu kızı Pamina’yı kurtarması için ikna etmeye çalışmaktadır. Savunmasız ve acı çeken bir anne
rolüne bürünmektedir. Tamino’yu övdüğü ilk birkaç ölçünün ilk vuruşu en fazla sayıda heceyi içermektedir. Bu
da onun istikrarlı bir kişilik gösterebileceğini belirtir. Kraliçenin ikinci aryasıyla bakış açısı değiştirilmektedir.
İntikam aryası olan “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”de Kraliçe ölçü başlarında ve çizgi boyunca
dengesiz davranmaktadır. Kraliçenin çılgın ve asi karakteri koloratür pasajlardan anlaşılabilir. Bu aryada Kraliçe
kızı Pamina Sarastro’yu öldürmediği takdirde onu lanetlemekle ve terk etmekle tehdit eder. Kısaca, Gece
Kraliçesi’nin kişiliğindeki dramatik değişiklikler iki aryanın analizine paralel olarak incelenmektedir. Böylece,
Mozart’ın Gece Kraliçesi’ni yaratmaktaki amacı daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılabilecektir.
Anahtar Sözcükler: W. G. Mozart, Sihirli Flüt, Gece Kraliçesi.

A Character Analysis of “The Queen Of The Night” in the Opera “The Magic Flute” of W. A. Mozart
“The Magic Flute” is one of Mozart’s most complicated and accessible operas. The objective of this study is to
make a character analysis of “The Queen of the Night” through offering a focused look at the two arias of her, “O
zittre nicht, mein lieber Sohn” and “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”. The method applied is to
investigate the literature. The audience is forced to feel sympathy with the Queen of the Night in the first half of
the opera. In the Queen’s earlier aria “O zittre nicht, mein lieber Sohn”, she hopes to win Tamino’s sympathy so
that he goes to save her daughter, Pamina. She imitates to be a defenseless and grieving mother in need. The first
few measures, in which she flatters Tamino, include the biggest number of syllables per downbeat. It suggests that
she can show a stable personality. The perspective is reversed with the second aria of the Queen of the Night. In
her vengeance aria “Der Hölle Rache Kocht in meinem Herzen” the Queen of the Night becomes instable in
downbeat placement and line length. The lunatic and wild profile of the Queen can be observed through the
coloratura passages. In this aria, the Queen threatens to curse and abandon Pamina, her daughter, if she does not
kill Sarastro. In short, the drammatical changes in the personality of the Queen of the Night are examined parallel
to the analysis of the two arias. Thus, Mozart’s purpose about the creation of the Queen of the Night will be
understood more elaborately.
Key Words: W. G. Mozart, The Magic Flute, The Queen of the Night.
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Sahne Performansında Kaygı ve Dikkat İle İlgili Sorunların Müzisyenler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve
Çözüm Yöntemleri
Çiğdem ALADAĞ
Akdeniz Üniversitesi
Kaygı, (anksiyete), ısrarlı, hedefsiz, patolojik ve nedeni belirsiz korkudur. Dikkat ise, birçok olası nesne veya
düşünce silsilesi içinden bir şeyin, açık ve canlı bir biçimde zihinsel olarak ele geçirilmesidir. Bu iki etkenle ilgili
sorunlar, hem profesyonel hem de henüz öğrenci olan bütün müzisyenler arasında sahne performansı öncesi ve
esnasında görülebilir. Performans kaygısı, sahne korkusu, müzik performansı yapanların stres sendromu ya da
müzikal performans kaygısı gibi de adlandırılır. Performans nedeniyle, kaygı ve dikkat ile ilgili problemlerden
kaynaklanan duygusal, düşünsel ve fiziksel olarak ortaya çıkan bu etkiye psikolojide “kaçma veya savaşma”
tepkisi adı verilir. Durumun önemi nedeniyle psikoloji alanında özellikle son yıllarda sahne performansı nedeniyle
ortaya çıkan kaygı ve dikkat sorunlarının ortaya konması ve çözümleriyle ilgili birçok yol ve yöntem
izlenmektedir. Bunların arasında bilişsel ve zihinsel gevşeme teknikleri, nefes teknikleri, imgeleme, progressive
(ilerlemeli) gevşeme ve biofeedback gibi yöntemler yer almaktadır. Yöntemler sayesinde, düşünsel olarak
performansa hazırlanma ya da tıpkı performans anındaymışçasına imgeleme çalışmaları yapmak mümkündür.
Özellikle on beş yılı aşkın süredir ABD ve Avrupa’da uygulanan “biofeedback” (biyolojik geri bildirim yöntemi)
ile kişinin kendisinin farkında olmadığı fizyolojik tepkileri algılaması sağlanmaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında
öncelikle performans kaygısının anormal bir durum olmadığı genç müzisyen adaylarına aktarılmalı ve sorunun
hızlı şekilde kavranıp, çözülmesi için performans yapmak üzere eğitim alan öğrencilere eğitim sürecinin erken
döneminde konuyla ilgili yöntemler uygulamalı olarak aktarılmalıdır. Performans sırasında ortaya çıkan olumsuz
etkilerle başa çıkma yöntemlerinin dünya literatüründeki bilimsel çalışmalar bağlamında incelenmesiyle, belirtilen
yöntemlerin uygulanışı ve uygulama sonucunda ortaya çıkan fiziksel, düşünsel ve duygusal olumlu geri dönüşleri
görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kaygı, dikkat, performans.

Negative Effects of Stage Performance and Attention Based Problems on Musicians and Solution Methods
Anxiety is a persistent, aimless and pathological fear he reason of which is unclear. Attention, on the other hand,
is a mental acquisition of a thing in many possible objects or string of ideas in a clear and plain way. The problems
about these two factors can be seen among both professional and student musicians before and after the stage
performances. Performance anxiety is also referred to stage fear, stress syndrome of stage performers or musical
performance anxiety. The effect that occurs emotionally, mentally and physically deriving from anxiety and
attention based problems is called “evasion or fray reaction” in psychology. Due tow the importance of the
situation, many ways and methods about exposure and solutions of anxiety and attention problems occuring
because of stage performances are followed in psychological science especially in recent years. Among these,
methods like cognitive and mental relaxation techniques, breathing techniques, imagination, progressive relaxation
16
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and biofeedback take place. Thanks to the methods, it is possible to prepare mentally for the performance or
practice imagination as if being at the moment of the performance. Especially with the biofeedback method that is
applied in USA and Europe for more than 15 years, a person is ensured to perceive the physiological reactions that
he isn’t even aware of. In the light of the information, first of all, the performance anxiety’s not being an abnormal
situation should be told to the young musician candidates and methods about the situation should be described
practically to the students taking education on performing for the problem to be perceived rapidly and to be solved.
With the research of dealing ways with the negative effects occuring during the performance in the context of
scientific studies in literature, physical, mental and emotional positive feedback is acquired from the practice and
the result of the specified methods.
Key Words: Anxiety, attention, performance.
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Üzeyir Hacıbeyli’nin “Köroğlu” Operasının Batı Müziğindeki Yeri
Derya AĞCA
Bakü Müzik Akademisi
Köroğlu, Türk kültür birliğini ortaya koyan büyük ölümsüz halk destanlarımızdan biridir. Köroğlu ilk kez Türk
dünyasında ünlü Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli’nin aynı adı taşıyan operasına konu olmuştur. 1937 yılında
S.S.C.B. döneminde Bakü’de gösterime giren ve büyük başarı kazanan eserin librettosunu Habib İsmayılov ve
Memmed Seid Ordubadi yazmıştır. Bu araştırmada Azerbaycan’da bugüne değin sahnelenen ve halk arasında
büyük beğeni kazanan “Köroğlu” operası ele alınmıştır. Bestecinin eserinde saz, tar, kemançe, zurna, balaban gibi
Azerbaycan halk çalgıları orkestrada nasıl ve ne amaçla kullandığına şur, çahargah ve rast gibi Türk makamlarına
neden yer verdiğine açıklık getirilmiştir. Sonuç olarak, bu durumun Doğu’da opera janrının kabul görmesinde ve
evrenselleşmesindeki büyük katkısının nedenleri irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Üzeyir Hacıbeyli, “Köroğlu operası, Azerbaycan çalgıları, makamlar.

"Köroğlu" Opera of Üzeyir Hacıbeyli in The Western Music
Köroğlu is one of our timeless folk epics that signifies the Turkish cultural unity. It was the first time that Köroğlu
was made into opera by the famous Azerbaijani composer Üzeyir Hacıbeyli. Habib Ismayilov and Memmed Seid
Ordubadi wrote the libretti of the work which was performed in Baku and won a great success in 1937 during the
Soviet era. In this article, the "Köroğlu" opera, which has all along been staged in Azerbaijan and gained a great
popularity among the people, has been addressed. In the work of the Composer, it was taken up the reasons why
Azerbaijani folk music instruments such as “saz”, “tar”, “kemançe”, “zurna”, “balaban” are included in the
orchestra and such Turkish modes as “şur”, “çahargah” and “rast” are used. Consequently, it was discussed why
and how the acceptance and universalization of the opera genre in the East have greatly been emerged through this
opera work.
Key Words: Üzeyir Hacıbeyli, “Köroğlu” opera, Azerbaijani folk music instruments, modes.
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Türkiye’de Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde Uygulanan Eğitim-Öğretim Süreci ve Bu
Sürecin Bir Ortaöğretim Kurumu ile Desteklenmemesi Sorunsalı
Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU
Sakarya Üniversitesi
Yükseköğretim, Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı eğitim - öğretimin tümüdür. Üniversite ise, yüksek
düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir yükseköğretim kurumudur. Bu
nedenle üniversitelerdeki eğitimin öğretim süreçlerinin tamamının, yükseköğretimin tanımından da hareketle, bir
orta öğretime dayalı olması gerekmektedir. Ülkemizde 2017 Mayıs ayına kadar yürürlükte olan Meb Güzel
Sanatlar Eğitimi yönetmeliği çerçevesinde, yükseköğretimin altında yer alan sanat okullarının orta öğretim
düzeyinde eğitim öğretim içerikleri ve yeterliklerine ait düzenlemeler mevcuttu. Bu düzenleme ile orta öğretimden
yükseköğretime geçiş aşamasında öğrencinin hedeflenen bilgi ve beceri düzeylerine gelmeleri hedeflenebilirdi.
Türk halk oyunları bölümleri ise Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumunun
altında olmalarına rağmen, bir orta öğretim kurumu ile desteklenmemektedir. Bu bölümlere kaynaklar ancak
yaygın eğitim kurumları altında açılmış kurslar ve/veya milli eğitime bağlı dernekler tarafından sağlanmaktadır.
Bu çalışma ile Türk Halk Oyunlarının hali hazırda var olan eğitim-öğretim süreçleri incelenecektir. Bu bölümlere
kaynak olan kurum ve kuruluşlar nicelik ve nitelik anlamlarında değerlendirilecek, yükseköğretim aşamasına
geçişteki yetkinlikleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın sonucunda Türk Halk Oyunları bölümlerinin
akademik düzeydeki eğitim-öğretim düzeylerinin istenilen niteliklere ulaşabilmesi için sisteme ortaöğretim
destekli yeni öneriler sunmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Türk halk oyunları, yükseköğretimde Türk halk oyunları, yükseköğretim.

Education-Teaching Process Applied in Conservatory Turkish Folk Drama Departments in Turkey and
The Problematic of The Progressive Not Supported by A Secondary Education Institution
Higher education is the whole of education and teaching based on secondary education within the national
education system. The university, on the other hand, is a higher education institution that provides high level
education and teaching, scientific research, publications and counseling. For this reason, all the education and
teaching processes in universities need to be based on a secondary school, moving from the definition of higher
education. Within the framework of the Ministry of National Education Fine Arts Education Regulation, which
was in force until May 2017 in our country, the art schools located under higher education had regulations
regarding the curriculum contents and competences at secondary education level. With this arrangement, it could
be aimed to reach the aimed level of knowledge and skill of the student during the transition from secondary
education to higher education. The Turkish folk dancing departments are not supported by a secondary education
institution, although they are under a higher education institution that educates artists in music and performing
arts. Sources for these departments are provided only by courses and/or associations affiliated to national education
under non-formal education institutions. This study will examine the current education and teaching processes of
19

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Sözlü Sunum Bildiriler
Turkish Folk Dances. Institutions and foundations that are the sources of these departments will be analyzed in
terms of quantity and quality and efforts will be made to determine their competencies in transition to higher
education. As a result of the study, it is aimed to present new proposals supported secondery education to the
system so that the educational level of the Turkish Folk Dances departments can reach the desired qualifications.
Key Words: Turkish folk dances, Turkish folk dances in higher education, higher education, education-teaching.
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İstanbul Arkeolojı̇ Müzelerı̇ Kütüphanesı̇ ’nde Bulunan 1537 No’lu Hamparsum Nota defterı̇ nı̇ n
Kullanılan Müzik Yazısı Açısından Değerlendirilmesi
Duygu TAŞDELEN
Anadolu Üniversitesi
Osmanlı-Türk müziği; meşk geleneği üzerine kurulmuş, bu gelenekle devamlılığını sağlamış ve günümüze
aktarılmış bir müziktir. Meşk, hafızaya dayalı ve usta-çırak ilişkisi üzerine kurulmuş bir aktarım sistemi olup;
yüzyıllar boyunca kabul görmüştür. Ancak icracılar ve besteciler meşk geleneği ile müziği hafızalarına kaydetmeyi
tercih etseler de, Osmanlı-Türk müziği tarihi içerisinde karşımıza müzik yazıları ile ilgili çalışma yapmış kişiler
ve belirli müzik yazıları çıkmaktadır. Bu müzik yazılarının en önemlilerinden biri de 19. yy.da geliştirilen
Hamparsum müzik yazısıdır. Bu müzik yazısı Osmanlı-Türk Müziği çevrelerinde yaygınlaşmış ilk müzik yazısı
olmuştur. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi’nde bulunan 1537 no’lu defterde de Hamparsum müzik yazısı
ile 39 adet peşrev, 12 adet saz semaisi ve 1 adet şarkı formunda eser kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmada, İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi’nde bulunan ve Hamparsum müzik yazısı ile yazılmış 1537 no’lu defter ve içeriği
hakkında bilgiler verilmiş; defterdeki müzik yazısı değerlendirilmiş, çeviriyazımı sırasında karşılaşılan sorunlar
ve çözümleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Hamparsum müzik yazısı, çeviriyazım, notasyon.

Evaluatıon of 1537 Numbered Hamparsum Notation Notebook which Exists in Istanbul Archaeology
Museum Library in Terms of Notation
The Ottoman – Turkish Music is the music which had been established on the tradition of the teaching system –
namely meşk, provides continuity in this tradition, and transferred to present. Meşk is the system for transferring
the musical repertoire via mentor-protégé relationship; it has been accepted for centuries. However, even if the
performers and composers prefer to record the music in their minds with the meşk tradition, the certain notations
and persons who made practice related to the notations are encountered to us in the Ottoman – Turkish music
history. One of the most important of these is the Hamparsum notation developed in the 19th century. Hamparsum
notation is the first notation popularized in the proximity of the Ottoman – Turkish Music. In 1537 numbered
notebook which exists in Istanbul Archaeology Museum Library, 39 ‘peşrev’, 12 ‘saz semaisi’ and 1 ‘şarkı’ were
recorded with Hamparsum notation. In this study, notebook that is written by Hamparsum notation and registered
to 1537 number in Istanbul Archaeology museum and it’s content has been introduced, the notation in the notebook
has been evaluated, focused on problems and solutions during transcription.
Key Words: Hamparsum notation, transcription, notation.
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XX. Yüzyıl Azerbaycan ve Türk Bestecilerinin Viyola Eserlerinin Yazım Teknikleri
Ebru KARGI
Azerbaycan Bakü Türk Ortaokulu
Azerbaycan ve Türk bestecilerinin XX. yüzyıl modern müzik yazım tekniğine dayalı viyola için solo ve viyola ve
piyano için yazılmış eserleri benzer ve farklı yönleri ile dikkat çekmektedir. XX. yüzyıl Azerbaycan ve Türk
bestecileri modernizm, postmodernizm, yapısalcılık ve diğer akımlara mensup olan eserleri, viyola için solo,
viyola ve piyano için yazılmış eserler düzeyinde sergileyebilmislerdir. Türk bestecilerin eserlerinde atonal seri
yazım tekniği ile birlikte puantalizm izlerine rastlamak mümkündür. Eserlerinde genellikle atonal yazım teknigini
kullanmıslardır. Bu dönemde Azerbaycan bestecileri arasında tonal genişlemelerine yer veren bestecilerden biri
de X.Mirzezadə olmuştur. Viyola ve piyano için yazdığı "Prelüde" modal ve tonal genişleme teknigine gore
bestelenmis ve modernizmin izlerini tasımaktadir. Besteci M.Babayev viyola ve piyano için yazdığı 2 numaralı
"Sonat" ında klasik form prensipsini koruyarak birlikte atonal yazım teknigi kullanmıştır. Bestecinin yazdığı bu
eseri modernizm akımına dâhil etmek doğru olurdu. XX. yüzyılın 80'li yıllarında Türk bestecilerinden N.
Başeğmezlerin viyola ve piyano için bestelediği "Armağan 2" eseri Lied prensipsini koruyarak birlikte
dodekafonik atonal müziğin ozelliklerini yansıtmıştır. İlhan Usmanbaşın "Partita" isimli eserinde XX. yüzyıl
modern müzik bestecilik yazım teknigi, aleatorik yazım teknigi kendini göstermektedir. Modern yazı tekniğine ait
ölçü serbestliği dikkati çekmektedir. N. Başeğmezlerin 2001 yılında yazdığı "Armağan 3" eseri ise yine Lied
formunu yansıtmaktadır. Bu eserde atonal yazım teknigi kendini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda eserin
yüzyılın postmodernizm müzik akımına uygunluğunu kanıtlıyor. Türk bestecisi Özkan Manavın 2003 yılında
basılan "Partita" eserinde ise eski süit ve birkaç dansın birleşme prensipsini yansıtmıştır. Eserde modal, tonal
genişleme ve ritmik değişimler dikkati cekmektedir. Burada besteci Türk halk müziğine ait makamlardan
yararlanmistir. Bu dönemde Türk bestecisi Mehmet Okonşarın besteciligi de onemli bir yere sahiptir. Ahmet Taner
Kışlalı’nın Anısına viyola ve piyano için yazdığı eseri klasik sonat tarzının yapısını yansıtmıştır. Bu eserde atonal
yazım teknigi kendini gosterirken genel olarak XX. yuzyıl postmodernizm akımına ait olduğu hissedilmektedir.
Türk bestecilerinden N.Başeğmezlerin viyola ve piyano için bestelediği "Armağan 2" ve "Armağan 3" eserleri
(Lied) tarzını korumuşlardır. Öyle ki, Azerbaycan bestecisi X.Mirzezade’nin "Genezis" sonatı ile Türk bestecisi
Ö.Manav’ın "Partita" isimli eseri solo viyola için bestelenmiştir. Bu eserlerde her iki besteci halk müziğinden
yararlanarak makamsal diziyi karışık şekilde kullanarak 12 tonlu dodekafonik ses dizisini kullanmıslardır. İ.
Usmanbaşın "Partita" isimli eseri tam olarak aleatorik yazım teknigine dayanıyor. Bu eserler aynı zamanda
modernizm akımına ait ozellikler tasimaktadir. Genel olarak ise bu eserlerde hissedilen ozellikler bu eserlerin XX.
yüzyıl postmodernizm akımına ait olduğunu ıspatlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yazım teknikleri, viyola, Azerbaycan ve Türk bestecileri.
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Writing Techniques for Viola Works of XX. Century Azerbaijani and Turkish Composers
The works of Azerbaijani and Turkish composers, written for solo viola as well aS for viola and piano based on
XX. Century modern music composition technique, draw attention in similar and different aspects. XX. Century
Azerbaijani and Turkish composers were able to demonstrate the works of modernism, postmodernism,
structuralism and other movements at the level of works written for solo viola as well as for viola and piano. It is
possible to come across the traces of pointillism along with atonal serial writing technique, in the works of Turkish
composers. They usually used atonal writing technique in their pieces. In this period, X. Mirzezad was one of the
Azerbaijani composers who made use ofə tonal expansions. “Prelude” that he wrote for viola and piano was
composed based on modal and tonal expansion and carries the traces of modernism. The composer M. Babayev
used the atonal writing technique in his “Sonata” No. 2 that he wrote for viola and piano, while he maintained the
classic form principle. It would be fair to include this piece written by the composer in the movement of
modernism. The piece “Armagan 2” that N. Basegmezler, one of the Turkish composers, composed for viola
and piano in the 80s of the XX. Century, reflected the characteristics of dodecaphonic atonal music while it
maintained the Lied principle. Aleatoric writing technique, a writing technique of XX. Century modern music
composition, manifests itself in the piece “Partita” of Ilhan Usmanbas. The freedom of meter/measure, which
belongs to the modern writing technique, attract attention. The piece “Armagan 3” written by N. Basegmezler in
2001 yet reflects the Lied form. Atonal writing technique manifests itself in this work. This also proves that the
work conforms to postmodernism music movement of the century. Yet, the piece “Partita” of Turkish composer,
which was published in 2003, reflected the principle of combination of old-fashioned suite and a couple of dances.
Modal, tonal, expansion and rhythmic variations draw attention in the piece. Here, the composer made use of the
modes ofTurkish folk music. In this period, the compositions of Turkish composer Mehmet Okonsar have an
important role. The work that he wrote for viola and piano in the memory of Ahmet Taner Kislali reflected the
structure of classical sonata genre. While the atonal writing technique manifests itself in this work, it is generally
felt that it belongs to the postmodernism movement of XX. Century. The pieces “Armagan 2” and “Armagan 3”,
composed for viola and piano by N. Basegmezler, one of the Turkish composers, maintained the (Lied) style. Such
that, the sonata “Genezis” of Azerbaijani composer X.Mirzezade and the piece “Partita” of Turkish composer O.
Manav were composed for solo viola. Both composers used 12-tone dodecaphony in these pieces by utilizing the
modal composition in a disordered manner, making use of the folk music. The work “Partita” of I. Usmanbas is
based completely upon the aleatoric writing technique. These pieces also reflect the characteristics of modernism
movement. In general, the characteristics that are perceived in these pieces prove that these pieces belong to the
postmodernism movement of XX. century.
Key Words: Writing techniques, viola, Azerbaijani and Turkish composers.
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Teknoloji ve Müzik
Elif Nun İÇELLİ & Mert Ali İÇELLİ
Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi & Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi
Günümüzde teknolojinin her alanda hayatımıza girmiş olduğunu düşününce, müzik yaparken bunun olmaması
düşünülemez. Teknoloji bağlamında başlarda müziğin geniş alanlarda duyulmasını sağlamak amacıyla mikrofon,
ses düzeni, hoparlörler, ardından enstrümanlara yerleştirilen jack girişleri sayesinde mikrofona ihtiyaç duymadan
direk mixerlere giriş imkânı sağlandı. Daha sonra yalnızca elektronik olan ( genel adı synthsiser ) enstrumanlar
geliştirilip kullanılmaya başladı. Kayıt teknolojileri ise bu durumdan fazlasıyla istifade ederek, kaydedilmek
istenen sesi (sinyali) daha kaliteli bir şekilde oluşturup ve yine daha kaliteli bir şekilde kaydetmek için yararlandı.
Yaşadığımız çağda artık teknolojik gelişmeler o kadar hızlı ve yarış halindedir ki, bilgisayarlarla ilk kullanılan en
eski alet ve enstrumanlar ya da son çıkan sürümleri rahatlıkla çalışabilir şekilde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra
müzisyenler de her konuda çok fazla bilgi ve kontrol sahibi olmak zorunda kalmaktadırlar. Günümüzde ister
sadece akustik müzik ister sadece elektronik müzik yapalım yapılan çalışmayı kaydedip ticari veya keyfi bir
şekilde yayınlayıp paylaşmak isterseniz, teknolojiden faydalanmak zorundasınız.
Anahtar Sözcükler: Teknoloji, elektronik, müzik, kayıt, enstruman, mix.

Technology and Music
Nowadays, considering that every intellectual technology is integrated into my life, it is unthinkable that it does
not exist when doing music. In order to allow the music to be heard in large areas, the microphone, the audio
speakers, and the jack inputs on the instruments allow direct access to the mixers without the need for a
microphone. Later, only electronic instruments (generic name synthsiser) started to be developed and used.
Recording technologies, on the other hand, have benefited greatly from this, making it possible to produce the
desired sound (signal) to be recorded with higher quality and to record it again in higher quality. Today,
technological developments are so fast and the oldest tools and instruments used in computers, or the latest versions
running in the race, can be easily operated. Besides this, the musicians have to have a lot of knowledge and control
in every subject. Nowadays, you do not want to do just acoustic music or just electronic music. If you want to
record it and publish it in a commercial or arbitrary way and share it, you have to make use of technology.
Key Words: Technology, electronic music, acoustic music, record, instrument, mix.
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Müzik Yöneticiliğinde Hiperarşik Yapılanma
Esin de THORPE MILLARD
Ege Üniversitesi
Bilgide değişimin birey ve örgütleri doğrudan etkilediği bilinmektedir. Özellikle küreselleşme sürecinin
yanıtsamalarından olan “yenidünya düzeni”nin, kültürel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel alanlarda daha etkili
olduğu görülmektedir. Bu süreçte müzik alanında müzik yöneticiliği göze çarpmaktadır. Müzik yöneticisi, müzik
alanının dışında halkla ilişkiler, finansman, iletişim ve organizasyon yapılanmaları gibi konularda yetişmiş
kişilerdir. Dünya’da müzik alanında festivallerde müzik kurumlarının yönetiminde müzik yöneticileri görev
yapmaktadır. Ülkemizde ise; yeni bir alan olmasına rağmen, üniversitelerimizde gerek bölüm, gerekse ders olarak
verilmeye başlanmıştır. Müzik yöneticiliğinin konularından biri olan yönetişimsel yapılanma da, mekanikhiyerarşik örgüt yapıları, bilgi ve teknoloji alanındaki değişim sürecinin etkisiyle günümüz anlayışına cevap
vermekte yetersizleşmiş ve hantal kalmıştır. Küreselleşme sürecinde iletişim araçlarının, özellikle de internetin
aktif kullanımıyla “hiperarşik yapılanma” kavramı ortaya çıkmıştır. Bildiride, müzik alanında hiperarşik
yapılanma modelini seçmiş olan, müzik örgütleri örneklendirilerek da yatay hiyerarşini sistemi olan yönetim
modelinin ve lider modelinin yeniden tanımlandığı bu yapılanma biçimi açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Müzik yöneticiliği, hiyerarşi, hiperarşi.

Hyperarchic Structuring in Music Management
It is known that the exchange of information directly affects individuals and organizations. Especially the "new
world order" from the responses of the globalization process seems to be more effective in the cultural, social,
economic and organizational fields. In this process, music management has been striking on music era. Music
managers are people who have grown up in issues such as public relations, finance, communication and
organizational structures outside the music field. Music directors are in charge of the management of music
institutions and music festivals around the world. In our country; although it is a new field, our universities have
started to be given courses as well as department structured. The governance structure, which is one of the subjects
of music management, has become insufficient and cumbersome to respond to the understanding of today with the
influence of the mechanic-hierarchical organization structures, the period of change in the field of information and
technology. In the process of globalization, the concept of "hyperarchitectic restructuring" has emerged with the
active use of communication tools, especially the internet. In the presentation, this form of organization redefining
the management model and the leader model, which is a horizontal hierarchy system, will be explained by
exemplifying the music organization, which has chosen the model of hyperarchic structuring in the field of music.
Key Words: Music management, hierarchy, hyperarchy.
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Müzik ve Plastik Sanatlar Arasındaki Güncel Diyalog
Esra SAĞLIK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
20. yüzyıl Dada hareketiyle birlikte sanatın tanımı geri dönülmez bir şekilde değişmiş, sanat dalları arasındaki
keskin ayrımlar ortadan kalkmaya ve sanat disiplinlerarası bir yapıya bürünmeye başlamıştır. Bu durumla birlikte,
sanatta yeni ifade biçimleri doğmuş, performans, şiir, dans, söyleşi gibi anlatımlar da sanatın alanına dâhil
olmuştur. Böylece sanatın en soyut dalı olan müzik, bu gelişmeler ile birlikte, sanatçılar için plastik sanat dallarıyla
ilişkilenmeye açık yeni bir alan haline gelmiştir. Soyut resmin kurucularından Kandinsky, renklerin müziksel bir
tınıya sahip olduğundan bahsetmiş ve Sanatta Zihinsellik Üzerine adlı eserinde, renkler ile müzik aletleri arasında
ve onların çıkardıkları seslerle benzerlikler kurmuştur. 1950 sonrası sanatına baktığımızda, özellikle Fluxus
hareketi ile birlikte müziğin, sanat eserlerinde, bizatihi çalışmanın ana nesnesi olarak yer aldığına tanık oluyoruz.
Çalışmada, özellikle 2000 sonrası sanat eserlerinde, daha çok enstelasyonlarla karşımıza çıkan ve yeni anlam
katmanları yaratan müziğin, plastik sanatlar ile olan ‘güncel’ diyaloğu incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Müzik, plastik sanatlar, 21. yüzyıl sanatı, güncel sanat.

Contemporary Dialogue between Music and Plastic Arts
With the 20th century Dada movement, the definition of art irrevocably changed, the sharp distinctions between
art branches began to disappear and art changed into an interdisciplinary structure. With this situation, new forms
of expression emerged in art, and expressions such as performance, poetry, dance, and interview were included in
the field of art. Thus, music, which is the most abstract branch of art, became a new field open for artists to be
associated with plastic arts branches with these developments. Kandinsky, who is one of the founders of abstract
painting, spoke of the fact that colors have a musical tone, and in his work “on the intellectuality in art”, he created
similarities between colors and musical instruments and their sounds. When we look at post-1950 art, we are
witnessing the fact that, especially with Fluxus movement, music has become the main object of the actual work
in artworks. The 'contemporary' dialogue of the music, which emerges in more installations and creates new layers
of meaning, with the plastic arts, especially in the post-2000 artworks, will be examined in the study.
Key Words: Music, plastic arts, 21st century art, contemporary art.
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Tarihsel Süreçte Osmanlı-Avrupa Müzik Etkileşimleri
Evren KUTLAY
Yıldız Teknik Üniversitesi
Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri’nin tarih boyunca gerek savaşlar gerekse ekonomik ve politik
ilişkileri çerçevesindeki münasebetleri vesilesiyle müzikleri karşılıklı etkileşim içinde olmuştur. Yüzyılları
kapsayan bu etkileşimlerin müzikteki yansımalarını okumanın ülkeler tarihindeki kültürel, politik, sosyolojik ve
hatta tüm alanlardaki devinimlerinin müzik üzerinden de tespit edilebileceğini gözler önüne sermektedir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun yükseliş sürecini Avrupa müziğinde Türkkârilik kavramı üzerinden okurken, imparatorluğun
duraklama sürecine girişini Lale Devri ile Barok Dönem kesişiminden ve gerileme ile çöküş sürecini Osmanlı
müziğine yeni eklenecek Osmanlı Batı Müziği branşı üzerinden yorumlamak mümkündür. Bu bildiri ile OsmanlıAvrupa karşılıklı müzik etkileşimlerinin iki tarafın müziğine tarihsel süreçteki yansımaları genel bir bakışla ele
alınarak hem Avrupa hem Osmanlı müziği ekseninde özetlenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Osmanlı müziği, Avrupa müziği, Osmanlı-Avrupa müzik etkileşimi, tarihsel müzikoloji.

Ottoman-European Musical Interactions Throughout History
Ottoman Empire and European countries’ music have been in interaction through wars, as well as economical and
political relations. Reading the musical reflections of those relations that covered centuries shows that the cycles
in cultural, political, sociological, and even in almost all areas could be identified through music. While the rising
era of Ottoman Empire can be read through Turquerie in European music, the empire’s enterance to stagnation
period can be interpreted from the intersection of Tulip Era with the European Baroque. Moreover, the decline and
downfall eras can be read through the addition of the new Ottoman Music branch, namely the Ottoman Western
Music. Through this paper, we aim to summarize the reflections of Ottoman-European musical interactions on the
music of both sides in a general manner.
Key Words: Ottoman music, European music, Ottoman-European musical interactions, historical musicology.
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Kültürel Bağlamda Müziğin İcrası ve Temsili: Yunanistan’da Bir Anadolu Türküsü Konyalı
Eylül DOĞAN
İTÜ
Yüzyıllar boyu hem Anadolu’nun köy ve kentlerinde, hem de Osmanlı Devleti’nin egemenliğindeki Yunanistan
kıtasında var olan ortak bir müzik geleneğinin bugün sınır olan iki ülke Türkiye ve Yunanistan’da sürmeye devam
ettiği, kültürel bir göçe neden olan Mübadele’nin (1923) ardından birçok Anadolu türküsünün de mübadil
topluluklarla birlikte Yunanistan’a taşındığı görülmektedir. Yüzyıllardır bir arada yaşayan ve kültürel etkileşim
içerisinde bulunan sınır komşusu iki toplumun halk müziği repertuvarında görülen bu ortaklığa rağmen performans
pratiklerinde belirgin farklılıklar oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu bildiride örneklem olarak ele alınan, Yunanistan’da
oldukça popüler olduğu gözlemlenen Konyalı türküsünün de Yunanistan’ın farklı bölgelerinde geleneksel kabul
edilen enstrümantal, Yunanca ve Türkçe sözlü versiyonları olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de bilinen
versiyonuyla karşılaştırıldığında söz, üslup ve icra farklılıkları taşıyan Türkçe sözlü versiyonların Yunanistan’da
da geleneksel kaşık oyunlarına eşlik ettiği, Anadolu’da devam eden ortak kültürel rolü sürdürdüğü, aynı zamanda
bir halk ezgisi olarak topluma özgü müzikal bir kimliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Ezgi, özellikle Rum
mübadillerin bir araya geldiği, göç ettikleri Anadolu topraklarını anmak amacıyla Yunanistan’da her yıl
düzenlendikleri Gavoustima etkinliğinde ve çeşitli kutlamalar çerçevesinde seslendirilmekte, mübadiller için
sembolik bir önem de taşımaktadır. Peki, iki ayrı ülkede bilinen ortak halk ezgilerinin performans pratiklerinde
görülen ayırt edici kültürel unsurlar nasıl açıklanabilir? Bir ezginin topluma adaptasyon sürecinde kültürel
bağlamın önemine dikkat çeken bu araştırma, hem Türkiye hem de Yunanistan’da geleneksel kabul edilen Konyalı
türküsünün farklı versiyonlarını performans açısından değerlendirerek, ezginin Yunanistan coğrafyasına özgü
gelişen icra pratiklerini ve kazandığı sosyal kimliği ortaya koymaktadır. 2014 ve 2017 yıllarında Yunanistan’da
yürütülen alan çalışmaları, müzisyenlerle yapılan görüşmeler ve çeşitli ses kayıtları incelenerek gerçekleştirilen
bu uzun süreli araştırma, Folklor ve Etnomüzikoloji çalışmalarında sıklıkla kullanılan Performans Teorisi’nden
yararlanarak türkünün sözü, müziği ve çeşitli icra pratiklerini incelemekte, müziğin var olduğu kültürel bağlamı
ve toplumsal işlevini dikkate alarak, Yunanistan’da da gelenekselleşmiş olan Anadolu türkülerinin Yunan
toplumuna özgü performans pratiklerini, Konyalı türküsü örneğiyle açıklamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Performans, kültürel bağlam, halk ezgisi, Anadolu türküleri, Konyalı türküsü.

Music, Performance and Presentation in Cultural Context: An Anatolian Folk Song Konyalı in Greece
It is known that a common musical tradition prevailing for many centuries both in the Anatolian villages and cities
as well as in the Greek peninsula under the domain of the Ottoman State still survives in Turkey and Greece, i.e.
two countries with common boundaries, as many Anatolian song were carried by the migrants after the Population
Exchange between the two countries (1923) that also resulted in a cultural migration. In spite of such a partnership
in the folk music repertoire of the two border neighbor communities who have lived together, and experience
cultural exchange for centuries, a number of significant differences are observed to appear in the practical
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performance. And the folk song Konyalı very popular in Greece, which is taken as a sample for this publication,
has some instrumental Greek and Turkish versions, all of which are assumed to be traditional. Compared with the
known version in Turkey, the other verbal versions in Turkish with different wording, style and performance
accompany the spoon dances even traditional in Greece, and maintains the common cultural role going on in
Anatolia, while it has a community specific musical identity as a folk melody. The melody is particularly
performed in the Gavoustima activity and various celebrations organized every year in Greece for the Greek
migrants come together to memorize the Anatolian lands from which they had migrated, and it is also of a symbolic
significance for the migrants. Well, how could one explain the distinctive cultural factors in the practical
performance of the common folk melodies known in two different countries? Drawing attention to the importance
of the cultural context in the process of the adaptation of a melody into the target community where it is
traditionalized, this study elaborates, in terms of performance, the different versions of the folk song Konyalı that
has been adopted as traditional in both Turkey and Greece, with the aim of demonstrating of the practical
performances and socio-musical identity gained by the folk song in addition to the practical performances
specifically developed in the geography of Greece. Complied through the field works in Greece from 2014 to
2017 and interviews with the musicians as well as examination of miscellaneous sound tracks, this long term study
takes the folk song Konyalı as a sample to elaborate and explain the cultural context and social functionality of the
music and the practical performances specific to the Greek community of the Anatolian folk songs traditionalized
even in Greece on the basis of the wording, melody and various practical performances within the framework of
the Performance Theory frequently used in the folklore and ethnomusicology studies.
Key Words: Performance, cultural context, folk tune, Anatolian folk songs, the folk song Konyalı.
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Dans ve Kültür İlişkisi Bağlamında Dans Araştırmalarında Çağdaş Yaklaşımlar
F. Gülay MİRZAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
Folklorun başlıca türlerinden biri olan dans (halk dansı), ait olduğu toplumun geleneksel kültürüne özgü çeşitli
özellikleri bünyesinde taşıyan sanatsal bir etkinliktir. Bu sanatsal etkinlikte kültüre özgü müzikal icra, vücut
hareketleri/ dans figürleri, giyim kuşam gelenekleri, sembolik anlatım dili, davranış kalıpları, jest ve mimikler bir
arada bir bakıma bir anlatı metni ve bir anlatım biçimi oluştururlar. Aynı zamanda sanatsal bir dışavurum ve
iletişim biçimi olan dans bütün bu özellikleriyle kendine özgü bir anlatım tarzı yaratır. Söz konusu anlatımın
nitelikleri, dili, içeriği ve biçimi kültürden kültüre, tıpkı değişen kültürel gelenekler gibi farklılıklar gösterir. Çok
boyutlu özellikleriyle halk dansları kültürün bir özü, özeti ya da kristalleri gibidir. Geçmişten geleceğe kültürün
aktarımında halk dansları, halk müziği gibi, en işlevsel folklor türlerinden biridir. Bildiride, dansın çok boyutlu
yapısı ve bu yapının kültürle ilişkisi ve dans araştırmalarında kuramsal yaklaşımlar tartışılacak, dans
araştırmalarına yönelik temel yaklaşımlar neler olmalıdır, bir halk dansı dans hangi açılardan incelenmelidir sorusu
yanıtlanacaktır. Metin ve icra (performance) açısından dansın kültürle ilişkisine disiplinlerarası bakışlar, Türk halk
danslarından seçilmiş örnekler bağlamında irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Dans, dans ve kültür, halk dansı, Türk halk dansları, dans araştırmaları.

Contemporary Approaches in Dance Studies in the Context of Dance and Culture Relationship
Dance (Folk dance) which is one of the main genres of folklore and it is an artistic activity including some
characteristic features of its own traditional culture. Musical performance which is intrinsic to culture, dance
figures, tradition of clothing, symbolic narrative language, behavioral patterns, gestures and facial expressions
altogether somehow compose a narrative text and a form of expression in this artistic activity. Meanwhile, dance
which is an artistic expression and as a way of communication creates a particular narrative style with its all these
features. The features, context and language of narration and the form of expression show some differences from
culture to culture exactly like changing of traditional culture. Folk dance with its own multi dimensional features
is like the culture’s core, outline or crystals. Folk dance like folk music is one of the functional folklore genres in
the transmission of culture from past to future. In this paper, we will discuss the multi dimensional structure of
dance and relation of this structure with culture and the theoretic approaches, in the studies of dance. Also we will
find the answers of some questions such as which basic approaches should be towards the studies of dance and in
what ways folk dance should be analysed. With regards to text and performance, the interdisciplinary perspectives
in the relation of dance with culture will be examined.
Key Words: Dance, dance and culture, folk dance, Turkish folk dances, dance studies.
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Ritüel Kökenli Kadın Oyunlarına Bir Örnek Gaziantep Yöresi Karşılama Oyunu
Fatma KILINÇ
Gaziantep Üniversitesi
Oyunun kökeninde, bir sembolleştirme vardır. Bu semboller sistemi ait olduğu toplum tarafından anlamlı bir
yaşantı oluşturur ve bu yaşantı çoğunlukla kutsal bir alandan beslenir. Kutsal kavramının çok geniş bir alanı vardır.
Bu nedenle konumuz açısından oyun ve kutsal ilişkisinin, bedensel ve zihinsel bir faaliyetler sistemi olan ritüel
bağlamı incelenmelidir. Buna göre çeşitli törenlerin, ayin veya ritüellerin gerçekleştirilmesi için öncelikle bedene
duyulan zorunlu bir ihtiyaç vardır. İnsanın kendi varlığının ilk farkındalığı bedeniyle başlar. Beden insan için
zihinden dışarıya veya evrene açılan kapı gibidir. Zihinde meydana gelen faaliyetler, bedensel hareketlerde
yansımalarını bulmaktadır. Bu yüzden oyun insanın rastgele ortaya koyduğu bir hareket değildir. Bütünlük içinde
zihin alanından, beden alanına geçen duygu ve düşüncenin yansımaları ve canlandırmaları oyunun en eski icra
bağlamları olan ritüellerle gösterime dönüşür. Orta Asya inanç sistemi içinde çeşitli ritüellere oyun denmesi oyun
ve ritüel arasında ki bağın tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekmektedir. Bu ritüellerde kadın doğurganlık ve
yaşamın sürdürülebilirliği açısından manevi ve ilahi bir algı içerisinde rol oynamaktadır. Çeşitli görüşler içerisinde
Şaman inanç sistemi, ölüme hastalıklara, kısırlığa, uğursuzluğa ve karanlıklar dünyasına karşı, yaşamı, sağlığı
doğurganlığı ve ışıklar dünyasının savunucusudur. Çoğunlukla kadına özgü bu dünya oyun aracılığı ile günümüze
kadar aktarılabilmiştir. Ancak oyun incelemelerinde çoğunlukla köken konusu ihmal edilen bir konu olmuştur. Bu
nedenle kadın oyunlarının özellikle dramatik oyunların köken çalışmaları ritüel bağlamıyla birlikte incelenmeli ve
bu çalışmalarda oyunun yapısı icrası sunumu kökeniyle birlikte ele alınmalıdır. Türk kültüründe önemli bir ritüel
olan karşılama ve uğurlama pratikleri kadının kültürel belleğinde günümüze kadar aktarılmış ve korunmuştur.
Gaziantep yöresi kadın oyunlarından Karşılama oyunu bu bağlamda incelenerek değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Ritüel, otun, kadın, gelenek, Gaziantep

An Example of Ritual Oriented Women Danes Gaziantep Yöresi Meeting
At the root of the game is a symbol. These symbols constitute a meaningful life for the community to which the
system belongs, and this experience is often fed from a sacred area. The sacred concept has a wide range. For this
reason, the ritual context of game and sacred relation, which is a system of bodily and mental activities, should be
examined in terms of position. Accordingly, there is a compulsory need for the ceremony, rituals and rituals to be
realized. The first awareness of one's own being begins with the body. The body is like a door for man to open his
mind to the outside or to the house. The activities that take place in the mind are reflected in the somatic
movements. That is why the game is not a random movement of people. Reflections and animations of feelings
and thoughts that pass from the mind field to the body field in unity become ritual expressions that are the earliest
enforcement contexts of the game. Within the Central Asian belief system, various rituals draw attention to the
historical and cultural depth of the connection between game play and ritual. In these rituals, women play a part
in spiritual and divine perception in terms of fertility and the sustainability of life. In various opinions, the shaman
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belief system is the defender of life, health, fertility and the world of lights against death, disease, infertility,
ominousness and dark world. Mostly female-specific, this game can be transmitted to the day-to-day through the
game. However, in game reviews, origin has often been neglected. For this reason, studies on the origin of women's
games, especially dramatic games, should be examined together with the ritual context and the presentation of the
game's structure should be considered together with its origins in these studies. The practices of reception and
farewell, an important ritual in Turkish culture, are transmitted and preserved daily in the cultural memory of
women. The welcome game from Gaziantep region women's games will be examined and evaluated in this context.
Key Words: Ritual, dance, woman, tradition, Gaziantep.
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Denizli Türkü Metinlerinde Kadın Kimliği
Fidan UĞUR ÇERİKAN
MEB
Denizli, zengin bir kültüre sahip olan Anadolu’nun batısındaki Ege Bölgesine dâhil etnik değerler bakımından
çeşitlilik gösteren bir şehirdir. Bu çalışmada, Denizli’de icra edilmiş türküler tespit edilecek ve söz konusu
türkülerde kadın ele alınacaktır. Toplumsal yaşamın aynası olan bu türkülerde; kadının üzüntüsü, nefreti, aşkı,
sevinci ve beklentileri dile getirilirken yöre kadını ve erkeğinin toplumdaki rolleri de değerlendirilecektir. Bu
çıkarımlardan yola çıkarak kadın kimliği çerçevesinde kadının sesinin türkü sözlerine nasıl yansıdığı vb. unsurlar
ortaya konulacaktır. Türkülerdeki kadına ait ifade biçiminin farklılığı ortaya konulurken de aynı zamanda kadına
ait müzikal üretimlerin varlığı da tespit edilecektir. Bu çalışmada halkbilimi yöntemlerinden metin merkezli ve
işlevsel bakış açısından yararlanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Denizli Türküleri, kadın, müzik.

The Identity of The Women in Denızli Folk Songs Texts
Denizli having a good culture is in the west part of Anatolia. It has got a diversity in ethnic valves. In this study,
folk songs which originated in Denizli will be detected and women in these songs will be consitered. These folk
songs have been reflecting social life and the women’s hatret, love, joy and expectation will be described in these
songs. Also ın Denizli local men and women’s social roles will be assessed. As a conclusion, ın the frame of being
a woman how women’s voice contributes in folk song’s lyrics etc. will be described. The difference in the way of
women’s expression will be understood ın these folk songs. Musical productıon made by women will be detected
too. In the study, the instruction which is taken from folktale instructions will be benefitted for text-based and
functional- look aspect.
Key Words: Denizli folk songs, woman, music.
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Müziğin İfade Araçları ve Onların Eğitim Sürecinde Kullanım Fırsatları
Firengiz HİDAYETOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Ritim, dinamik nüanslar, melodi, tını, zıt sıciller, müzik yapısı, ton, tuş, ölçü, tempo, ritim, ses ve ses birleşmesi,
uyum, müzik ifade araçlarının bileşenini oluşturmakta ve bunlar olmadan hiç bir müzik eseri oluşturulamaz. Eserin
temposu dışına çıkmak müziğin konusunu etkiliyor ve besteciler eser oluştururken onun icra hızını, yani
temposunu kendisi gösterir. Besteci belli suret oluşturmak için türlü çalgı aletlerinin seslenmesi, yani tınısını
kullanmaktadır. Örneğin, “ayı”nın suretini ortaya çıkarırken besteciler kontrabas, viyolonsel, tuba, trombon, fagot,
bas klarnet, ayrıca da “bülbül” kuşunun suretini oluşturmak için piccola flüt, keman, kaval gibi çalgıları
kullanmaktalar. Avrupa bestecileri belli ruh hali olan eserler oluşturmak için majör ve minör tuşları, Azerbaycan
bestecileri ise Azerbaycan klasik mugamlarımızın özelliklerini kullanmaktalar. Karakterine göre “Rast”,
“Çahargah”, “Segah” gibi mugamlar majör tuşunun, “Bayatı-Şiraz” , “Şur” , “Humayun” , “Şüşter” mugamları ise
minör tuşunun karakterine uyum sağlamaktadır. Programlı müzik örneklerinin dinlenilmesi öğrencileri programsız
müzik eserlerinin kavranılması sürecine hazırlıyor. Vokal eserlerinde müzik dili ve söz dili karşılıklı ilişkide
oluyor. Müzik önce duyguları, daha sonra aklı, söz ise önce aklı, daha sonra duyguları etkiliyor. Müzik ve şiiri ton
birleştiriyor.
Anahtar Sözcükler: Müziğin ifade araçları, dinamik ayırtılar, tuşlar, müzik yapısı, tonlar, melodi, uyum.
Relating to the Article on Means of Musical Expression and Opportunities to use Them in the Education
Process
Rhythm, dynamic nuances, melody, timbre, contrasting registrations, musical structure, intonation, ladder, meter,
tempo, rhythm, sound and sound combinations, harmony constitute composition of the musical expression means
and no musical work can be created without them. Deviation from the tempo prejudices context of the music and
when creating music work composers demonstrates its performance speed, i.e tempo by themselves. A composer
uses sound of different musical instruments, i.e their tempo in order to create certain image. For example, when
creating an image of bear the composers use tempo of violet, violoncello, tuba, thrombone, bassoon, bass clarinet
musical instruments, as well as in order to create image of a nightingale they use piccolo flute, flute, violin, pipe
musical instruments. In order to create certain mood works European composers use major and minor ladders, but
Azerbaijani composers use features of the classical mugams. Mugams such as “Rast”, “Chahargah”, “Segah”
comply with major ladder according to their nature and “Bayati-Shiraz”, “Shur”, “Humayun”, “Shushtar” comply
with the minor ladder. Listening to the programmed musical specimens prepares the students to understand non
programmed musical works. Music language and word language have mutual relation in vocal works. Music firstly
affects feelings, then consciousness but word affects firstly consciousness, then feelings. Intonation combines
music and poetry.
Key Words: Music expression tools, dynamic separations, keys, music structure, tones, melody, harmony.
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İlk Sonat-Rondonun İzinde: İki Senfoni
Giray KOÇASLAN & Türev BERKİ
Hacettepe Üniversitesİ & Hacettepe Üniversitesi
Sonat-rondo, çoğunlukla sonatların, konçertoların, senfonilerin ve benzeri eserlerin final bölümlerinde yer bulan
ve yaygınlıkla ABA C ABA biçiminde formüle edilen bir form türüdür. Burada, ikinci episod olan C kimi eserlerde
yeni bir tematik malzemeye sahipken, kimi eserlerde ise bir Gelişme bölümü olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu
episodun ardından gelen ABA tekrarının kısaltıldığı, hatta A bölmelerinin ihmal edildiği durumlarla karşılaşılması
da olasıdır. “İlk sonat-rondonun mucidinin kim olduğu”, bugün dahi net biçimde yanıtlanamamış bir sorudur.
Joseph Haydn’ın (1732-1809) La Majör 64. ve Si bemol Majör 77. senfonilerinin son bölümleri, bu noktada atıfta
bulunulan eserlerden ikisidir. “Anılan bu iki bölümden herhangi biri, bugünkü normlarda bir sonat-rondo mudur?”
Bu çalışmada, bu eserlerin form yapıları incelenecek ve bu soruya yanıt aranacaktır. Analiz sonucunda elde
edilecek bulgu ve yorumların, müzik formları öğretiminde yeni bir bakış açısı yaratması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sonat-rondo, form analizi, Joseph Haydn, Senfoni Nr. 64, Senfoni Nr. 77.

On The Trace of First Sonata-Rondo: Two Symphonıes
Sonata-rondo is a type of musical form which could be formulated as ABA C ABA and most commonly existing
on the last movements of sonatas, concertos, symphonies or similar genres. The second episode C might be in a
new thematic character in some pieces, as well as it might be a development section in some others. The ABA
revival following this episode could be abbreviated or even sometimes A, the rondo themes, could be omitted
There are several different remarks on who the inventer of sonata-rondo is. Last movements of Haydn’s 64th and
77th symphonies are two movements within pieces referred at this point. Is it any possible to call any of these two
Haydn pieces in sonata-rondo form under the sonata-rondo norms accepted today? In this work, the formal analysis
of these two pieces will be caried out and answer will be searched. It is aimed to provide a new perspective in
music form education as a result of the findings that will be found after the analysis.
Key Words: Sonata-rondo, formal analysis, Joseph Haydn, Symphony No. 64, Symphony, No. 77.
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Arif Melikov’un Nazım Hikmet’in Sekiz Şiirine Bestelediği Romansların (Sanat Şarkılarının) Tanıtımı ve
Analizi
Güler DEMİROVA GYÖRFFY
Ankara Üniversitesi
Bu çalışmada, genelde dünya şan literatüründe ve özelde romans (sanat şarkısı) literatüründe başarılı bir örnek
sayılan Azerbaycanlı besteci Arif Melikov’un, Nazım Hikmet’in şiirlerine bestelediği sekiz romans yorumsal
açıdan incelenmiştir. Şairin ve bestecinin dostluğu ile şarkıların oluşum süreci konusunda da bilgi verilen
çalışmada ayrıca piyano eşlik partisinin piyanistik özellikleri ile şiirlerin metnine ve karakterine uyumlu piyano
eşliğinin özellikleri konusunda incelemeler ve yorumsal öneriler getirilmiştir. Besteci, şan tekniğinde de çok
donanımlı ve hâkim olduğu için müzik ve şiirler, güzel tonlamalar ve hecelerle ustalıkla sentezlenmiştir. Şarkıların
metni Rusça olmasına rağmen Türkçeden, çok güzel bir Rusça ile yapılmış olan tercümelerde şiirlerin ana
konusundan ve anlamından uzaklaşılmamış ve besteci, Nazım’ın serbest şiir formunu koruyarak düzenlediği eşlik
partisi desteğiyle müzikal olarak da aynı duygusal yoğunluğu vermiştir. Besteci ve şair hakkında Soyetler Birliği
döneminde yayınlanmış kaynaklarda geçen ilginç anılar alıntılanarak bu bağlantının önemi ve tarihsel izlenimi
sunulmaya çalışılmıştır. İki kardeş halkın iki büyük değerini bir araya getiren bu eserlerin akademik
değerlendirmesinin yapılmamış ve Türkiye’de gerek müzikal camiada gerekse halk tarafından tanınmıyor olması
önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu eserlerin tanıtılmasının, şan repertuvarında şan eğitimcileri, yorumcular
ve eşlikçiler tarafından kullanılması için bir yol açacağı, fırsat oluşturacağı düşünülmektedir. Melikov, Şair’in
şiirlerinden sekiz tanesini seçerek iki vokal dizi (4+4) halinde sekiz romans (Sanat şarkısı) bestelemiştir: Birinci
dizi: Sen, Ninni, Bir Gemici Türküsü, İbrahim’in Rüyası İkinci dizi: Mavi Gözlü Dev, Çekilmez Bir Adam Oldum,
Siz Aydınlıkta Öyle Kımıldamadan Durun, Yine Sana Dair Bestecinin, Nazım’ın şiirleri ile ilgilenmesi ve
bazılarını besteleri için seçmesi, şairin eserlerinin, kendisinin de amaçlarına yakın olmasındandır. Ayrıca Nazım’ın
tarzı ve eserlerinde işlediği konular, bestecinin ideallerine ve duygularına hitap etmektedir. Yine, eserlerinin
metinleri için özellikle bir Türk’ü, “Kurtuluş Savaşı” vermiş olan bir halkın sanatçısını ve yine özellikle Nazım’ı
tercih etmiş olması da hem Türk halkı ile olan köklü duygusal bağların hem de millî duygularının eserleri
üzerindeki etkisini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Romans (sanat şarkısı), akkompaniment/eşlik, reçitatif.

Introduction and Analysas of Romances (Art Songs) Composed by Arif Melikov on Nazım Hikmet’s Eight
Poems
The Azerbaijani composer Arif Melikov composed eight romances in the poems of Nazim Hikmet. It has been
examined that, these works which are accepted as successful examples in world singing literature and romance
(art song) literature in this study. In the study, information was given about the friendship of the poet and the
composer and the formation process of the songs. At the same time in the study, the pianist characteristics of the
piano accompaniment party have been examined and interpretive suggestions about the the characteristics of the
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piano accompaniment to the text and character of the poems have been presented. The composer was very well
equipped in singing technique; because of this, music and poetry are beautifully synthesized with beautiful
tonalisms and syllables. While the poems of Nazim were translated from Russian into Turkish, they were not
distracted from the main subject and meaning. The composer protected Nazım's free poem form and gave the same
emotional intensity thanks to the accompaniment. It has been presented that, interesting notes about the composer
and the poet in the sources published in the Soviet Union in this research. It is seen as an important shortcoming
that the academic evaluations of these works, which bring together the two great values of the two sibling countries,
have not been made and have not been recognized in Turkey or in the music community. It is thought that the
introduction of these works will create an opportunity to be used by singing educators, commentators and
companions in singing repertoire. Melikov composed eight romances (art songs) on poems from the poets in two
vocal series (4 + 4). First row: Sen, Ninni, Bir Gemici Türküsü, İbrahim’in Rüyası. Second row: Mavi Gözlü Dev,
Çekilmez Bir Adam Oldum, Siz Aydınlıkta Öyle Kımıldamadan Durun, Yine Sana Dair. The reason why the
composer is interested in Nazım's poems and chooses some for his compositions is that these works are close to
their own purposes. In addition, Nazım's style and works in his works address the ideals and feelings of the
composer. The composer’s preference for Nazım, a Turk, an artist of a people who gave "War of Independence",
shows that both the deep emotional ties with the Turkish people and the influence of their national emotions on
his Works.
Key Words: Romance (art song), accompaniment, recitative.
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Azerbaycan'ın Sündü Köyü'nde Yapılan Kadınların Zikir Meclisi
Gülnaz ABDULLAZADE
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan'da Şii ve Sünni mezhepleri mevcuttur. Bunlar Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde bu mezheplere dini
ibadetlerde hizmet ederler. Çağdaş dönemde bu tür meclislerin sünni mezhebinde yapılma deneyimini izleyebiliriz.
Zikir (arapça - zikr), Allahın izzetini ihtiva eden bir dua dersinin tekrarlanmasından oluşan bir İslam ahlak ilkesidir.
Zikir namazın tamamlanmasının ardından, mevlüt, meclis veya bunun için elverişli bir zamanda yapılır. İslamda
zikir bilhassa sufizmin meditatif deneyimi olarak gelişmiştir. Sufilere zikre "tüm mistik yolun dayandığı direk"
denilir. Bir zikrin ifası sırasında oynayan özel ritmik hareketi yapabilir, belirli bir duası durur (calsa). Zikir sık sık
bir düşünceye, yani kendisi ve Allah hakkında veya düşünce hakkında "sessiz" düşüncelere karşı çıkıyor. Zikir
meclislerinin çeşitli türleri vardır. Zikir cahri (cali) - ucadan zikir; Zikir Hafı – içten yapılan zikir. Bu zikir yalnız
başına olarak veya Sufi camiası temsilcilerinin genel topluluğunda da yapılabilir. Bazı halde böyle zikir
seçilmişlerin zikiri olarak değerlendirilir. Buna Zikir-el-Havas denilir. O kişiler ki, mistik yolun sonuna yaklaşan
kişilerdir. Topluluk halinde yapılan zikirler de mevcuttur. Bu bileşimli ve küçük bileşimlidir, buna ise “halka”
denilir. Topluluk bileşimli zikrin kuralının - bunların katılımcıları, özel hareketler ve doğru solunuma sahip olması
gerekir. Bu, kendine özgü bir dini ibadet ayinidir. Bu ayinler dua ayetlerinden başlanır. Zikir sözü Kur'an-ı
Kerim'den alınmıştır: "Allahı'nı zikret onu unudarken" (18:24) ve “Ey imana gelenler!” [uzkuru] Allahı sık sık
zikret "[zikran kesiran] (33:41). Sufi tarikatinde ahlak disiplini olarak zikir türlü anlamlara sahiptir. Şöyle ki, ElHallac, El-Kalabazi'ye göre, zikir iman - bir zahid olarak her zaman İlahi'nin huzurunda olmaya yardım eder. ElGazali'ye göre ise, zikir öyle bir yoldur ki, müritleri Allahın lutfü, Allah ve dünya hakkında yüce bilgi
algılamalarına hazırlar. 20 Ağustos 2017 tarihinde Gobustan ili Sündü köyü'nde yapılan alan araştırması olan dini
ibadet ayini kadınların zikir meclisine adanmıştır. Grupta Prof. Dr. Gülnaz Abdullazade, Doç. Dr. Yalçın Abdulla,
Doç. Dr. Züleyha Abdulla, başöğretmen Sima Selimova yer almaktaydı. Bu zikir meclisi kadınlar tarafından ifa
edilir. Bu zikirlerin temel metni Allaha, Peygamberlere, Övliyalara tapınan dini ibadet ayinidir. Zikir sırasında
Övliyaların adları çekilir. Kendilerinin söylediklerine göre bunlar Gobustan'ın Acıdere denilen arazisinde yaşamış
övliyalardır. Sündü köyü çok eski bir köydür. Sündü – dağ yamacı, dağın eteği anlamına gelir. Bu köyün tarihi
yaklaşık 5000 yıldır. Eski mezar taşları ve Ebu Bekir camiinin 920 yıla raslaması onun eski dönemlere
dayandığının habercisidir. Erkeklerden oluşan zikir meclisi ise Şamahı ili Göyler köyü'nde yapılır. Bu meclis de
kendine özgü bir şekilde sunulur. Bu zikir 18-20 kişiden oluşarak yuvarlak şekilde yürütülürdü. Zikri idare eden 5
kadın tarafından meclis yürütülürdü. Kendileri sırası ile Allaha, Peygamberlere zikir duaları okuyarak ekstaz
haline geliyorlardı ve “Ey hey”, “Allah, Allah” diyerek solunum ve farklı beden hareketleri ile bu meclisi
yürütüyorlardı.
Anahtar Sözcükler: Zikir, folklor, merasim, tören, ibadet.
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Dhikr Gatherings (Zikr Majlisi) of Women in the Sundu Village of Azerbaijan
Shia and Sunni Muslims make the majority of Azerbaijan’s population. Both Shiites and Sunnites residing in
various regions of Azerbaijan perform the acts of worship in accordance with their madhab. In today’s Azerbaijan
we may witness one of such acts – Sunni dhikr gatherings. Dhikr (Arabic:  ِذ ْکر, - zikr) is an Islamic spiritual practice
principle in which short phrases or prayers, glorifying Allah, are repeatedly recited. Dhikr is performed after
namaz, during mevlud ceremonies, religious gatherings and at other suitable times. Dhikr in Islam was mainly
developed as a meditative Sufi experience. Sufis call it as “the pylon of the whole Mystical Path”. The persons
doing dhikr perform certain rhythmic movements and say certain prayers. It involves frequent repetition of o
thought either about one’s self or Allah or “silent” thoughts on a thought. There are different typed of dhikr
gatherings: Dhikr jali (recited aloud) and Djikr chafi (silent). Dhikr can be performed individually or during the
gatherings with participation of Sufi community representatives. In some cases collective dhikr is called the Dhikr
of the chosen ones or Dhikr al-Havas. The term “chosen ones” means the persons who have reached the end of the
Mystical Path. There are other types of collective Dhikr. Dhikr performed by small number of performers standing
around a circle is called “Halka”. Collectively performance of dhikr requires that performers do certain rhythmic
movements and have correct breathing. This is a unique ceremony of worship that start with recitation of prayer
phrases. Dhikr is a word used in Quran: “And remember your Lord when you forget Him” (18:24) and :”O you
who believe! Remember Allah with much remembrance”. (33:41). Dhikr has many implications among Sufi sects
as a moral discipline. Thus, both Mansur al-Hallaj and Abu Bakr al-Kalabadhi believed that dhikr helps the ascetics
always stay constantly in God’s presence. Al-Ghazali thought that it is a path that leads the followers to Allah’s
mercy and prepare them to acquire the highest knowledge on Allah and the world. The field ethnography research
carried out on August 20, 2017 in the Sundu village of Azerbaijan’s Gobustan region involved the study of dhikr
gathering of the village women. The research teams consisted of Prof. Dr. Gulnaz Abdullazadeh, Assoc. Prof. Dr.
Yalchyn Abdulla, Assoc. Prof. Dr. Zuleyha Abdulla, Senior Lecturer Sima Salimova. This Dhikr Majlis is carried
out by women. The texts consist of prayers for Allah, Prophets and Muslim saints. Dhikr involves the recitation
of the names o Muslim saints. According to the participants of the Majlis, these are the saints who lived in the part
of the Gobustan region called called Ajydere. Sundu is a village with ancient roots. The word “Sundu” means
“mountain slope” or “hillside’. The history of the town dates back 5 000 thousand years. This is confirmed by
ancient grave stones and by the fact that Abu Bakr Moscue is dated back to 920 AD. Men gather for dhikr in the
Goyler village of Shamakhy region of Azerbaijan. In the village of Sundy the dhikr ceremony is organized in a
unique way. 18-20 women stay around a circle. 5 women administer the process of dhikr. Women recite prayers
to Allah and Prophets in succession and accompany the prayers with phrases “Ey Hey” , “Allah, Allah” and certain
respiratory and bodily movements.
Key Words: Dhikr, folklore, tradition, ceremony, worship.
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S. Alesgerov`un Şarkı Yaratıcılığında Vatanseverlik Enkarnasyonu
Günel MAMMADOVA
Bakü Müzik Akademisi
Seçkin müzisyen, orkestra şefi, eğitimci, sosyal militan, milli müzik sanatına büyük katkılarda bulunan besteci
S.Alesgerov`un hayat ve edebi kişiliği Azerbaycan müzik hazinesinin ayrılmaz bir parçasıdır. O, besteci olarak
kendine has özellikleri milli geleneklerebağlı olması, Azerbaycan müziğinin dünya klasik müzik gelenekleri ile
bağlılık ilkeleri olmuştur. S.Alesgerov`un edebi kişiliği çok yönlüdür. Çeşitli türlere başvuran besteci 2 operanın,
12 müzikal komedinin, 6 kantatanın, 2 senfoni, "Bayatı-Şiraz" senfonik muğamı, oda-ses, enstrümantal eserlerin,
romansların, şarkıların yazarıdır. Ünlübestecilerimiz, Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Süleyman Eyyub
oğlu Alesgerov Ü.Hacıbeyli geleneklerinin devamçılarından biri olarak kendisinin yaratıcı faaliyetinde milli
karakterilkelerini her zaman üstün tutmuşlardı. Halkın yaşam ve mücadelesine, iş faaliyetlerine her zaman büyük
dikkat eden S.Alesgerov belirtilen şarkı türlerine tüm yaratıcılığı boyu muracaat etmiş ve şarkılarında halkın her
zaman vatan için mücadele vermesi ile ilgili konular güncelliğini yıllarca kaybetmemiştir. Milli
makamlarımızdaayarlanmış güzel melodiler bu başarının başlıca unsuru olarak dikkati her zaman çekiyor.
"Vatanımdır", "Güzel Şuşa", "Bekle beni", "Şamama", "Cesaret şarkısı", "Rahile" ve diğer kahramanlık ruhunda
kaleme alınanşarkılarımakam-melodik içeriği kendisinin rengârenkliği, iyimser ruhta yazılması ile seçilir. "Şuşa"
konusu bestecininyaratıcılığında her zaman önde olmuştur. Vatanın zikr-i cemili, insanların görüş ve düşleri,
çalışan insanlarıniş başarılarının methiyesi S. Alesgerov`un yaratıcılık bir parçasıdır.
Anahtar Sözcükler: Vatansever, mücadele, halk, müzik, milli.

Embodiment of Patriotism in Song Creativity of S. Alasgarov
The life and creativity of S. Alasgarov as anotable musician, conductor, pedagogue, public figure, composer who
made major contributions to national music art, is an integral part of Azerbaijani musical treasure. His
characteristic featuresas a composer was loyality to national traditions and connecting principles of Azerbaijani
musicwith world classic music traditions.S. Alasgarov’s creativityis many-sided. The composer resorting to
various genres is the author of 2 operas, 12 musical comedies, 6 cantatas, 2 symphonies, “Bayati Shiraz”
symphonic mugam, chamber-vocal, instrumental works, romances and songs. Our beloved composer, People's
Artist of Azerbaijan Republic, Suleyman Ayyub oglu Alasgarov as one of the successors of U. Hajibayli traditions
has always adhered to the principles of national character in his creativity. Paying great attention to the life and
struggle, labor activity of the people Alasgarov has always addressed throughout his creative career to the
mentioned song genres and people's constant struggle for their homelandhasn’t lost its relevance in his songs for
many years. Beautiful melodies tuned to the national concords always attract the attention as the major factor of
that achievement. The songs as "It is my homeland", "Beautiful Shusha", "Wait for me", "Shamama", "The song
of Hunar", "Rahila" and others written in heroic spirit, their harmonic and melodic content are notable for its
brilliance and optimistic spirit. The theme of “Shusha” was always in the forefront in the creativity of the
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composer. The praise of country, people’s wishes and desires, the praise of labour achievements of the working
peopleare the integral part of S. Alasgarov’s creativity.
Key Words: Patriot, struggle, people, song, national.
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İsmail Sebati Ocağı Kurban Ritüeli Müzikli Uygulamalarının İncelenmesi
Gülsemin HAYTA
İTÜ
Anadolu Aleviliğinin kültür ve geleneği, sosyal yapılanması ve inanç pratiklerinin temelini oluşturan ocaklar,
Alevî topluluklarının sosyal ve kültürel ilişkilerinin şekillenmesinde de önemli bir yer tutmaktadır. Kentleşme ile
birlikte geleneksel Aleviliğin modern Aleviliğe doğru çözüldüğü bir süreç yaşanmaya başlamıştır ve bununla
birlikte Alevi topluluklarının cem ritüellerinde ve inanç pratiklerinde de birtakım farklılıklar oluşmaya başlamıştır.
Bu çalışmada Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Cerköy’deki İsmail Sebati Ocağı ve o ocağın talibi olan çevre köylerin
İstanbul ve Niksar’da yürüttükleri kurban törenlerinin kültürel kimlik, ritüel, müzik icrası bağlamında incelenmesi
suretiyle elde edilen bulguların paylaşımı amaçlanmıştır. Özellikle İsmail Sebati Ocağı kurban ritüeli içindeki
müzikli uygulamalar üzerinde durulacaktır ve bu törenlerin kültürel belleğin aktarımında üstlendiği etkin rolden
söz edilecektir. Ayrıca alanda derlenen görsel ve işitsel örnekler aktarılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Niksar, İsmail Sebati, ocak, kurban, Alevilik.

A Research on The Musical Practices in Sacrifice Rituals of Ismail Sebati Ocak
Alevi ocaks which form the basis of the culture and tradition, social structure and belief practices of Anatolian
Alevism have an important role on shaping of the social and cultural relations in Alevi communities, too. Along
with urbanization, a process has begun evolving from traditional Alevism towards modern Alevism and as a result
of this, cem rituals and belief practices of Alevi communities have started to change as well. It is aimed in this
paper to share the findings of the fieldworks about the sacrifice rituals in Istanbul and Niksar which are carried out
by Tokat Niksar Cerköy İsmail Sebati Ocak and the surrounding members of it within the concept of cultural
identity, ritual and musical performance. Special emphasis will be laid on musical practices in sacrifice rituals of
İsmail Sebati Ocak. The active role of these rituals on transmission of cultural memory will be mentioned, too.
Furthermore, visual and auditory examples compiled from the field will be presented.
Key Words: Niksar, İsmail Sebati, ocak, sacrifice, Alevism.
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Doğaçlama ve Halk Danslarında Zaman, Mekân ve Müzik Bağlamında Örnekler
Gürbüz AKTAŞ
Ege Üniversitesi
Doğaçlama, İngilizce “improvisation” kelimesinin tam karşılığı olarak, herhangi bir plan yapmadan, anlık davranış
anlamına gelmektedir. Dansta doğaçlamanın tarihi Rönesans öncesi dönemlere dayanmakta olup, “Batı tiyatrosu
geniş bir doğaçlama tarihine sahiptir. Ortaçağ’ın ‘troubador’ları ve ‘Commedia dell’ Arte’ı bu dönemin önemle
kabul görmüş tiyatral gösteri biçimiydi.” Dip: Joyce Morgen Roth, Dance Improvisations, Pittsburgh University,
1987, s. xi. Morgenroth’un verdiği bilgilere göre, doğaçlama 1930 ve 40’lı yılları takip eden 25-30 yılda
popülaritesini tekrar kazanmış, 1960’lı yıllara gelinen sürçte doğaçlama zaman, mekân, müzik, tema, koreografi,
hareket ve kapsam bakımından, ciddi ilerleme ve değişim geçirmiştir. Bu değişimle 1980’li yıllara gelindiğinde,
doğaçlamayı odak alan koreograflar, kendi ekolleri doğrultusunda, farklı görsellikte ve kapsamda sunumlar
yaratmış, dansta sunumun sınırlarını zorlamış, yaratıda özgür yeniliklere öncülük etmişlerdir. Doğaçlama,
uygulamada, form ve dans tekniğine bağlı olarak, çeşitli farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar ayrıca her form için
tema, zaman, mekân ve müzik uygulamaları bakımından da karşımıza çıkar. Örneğin modern türlerde doğaçlama
hem ön-kurgu ve hem de tamamen anlık (spontane) doğaçlamaya uygunken, bazı örtüşmelere rağmen, halk
dansları, geleneksel kodları bakımından, bu türlerden ayrışır. Bu nedenle, halk dansları doğaçlamasında hareketler,
kültürel ve gizli kodlar taşıma olasılıkları nedeniyle, spontane yaratıya kapalı, yerel dans hareketleriyle sınırlı kalır.
Bu sunum, doğaçlamanın ortaçağa uzanan tarihsel geçmişinden günümüze kadarki değişimine, özellikle de,
zaman, mekân ve müzik bakımından uygulama farklılıklarına odakla, Türkiye’nin bazı yörelerinden seçilen yerel
halk danslarında uygulama farklılıklarını konu almaktadır.
Anahtar Sözcükler: Koreografi, doğaçlama, halk dansları.

Improvisation and the Examples in the Context of Time, Space and Music in Folk Dances
Improvisation, means to act spontaneously without any previous planning. The use of improvisation in dance,
dates as far back as the Middle ages and Renaissance at the courts of Europe. Joyce Morgen Roth states that the
“Western theater has a long history of improvisation. The troubadours of the Middle Ages and the Commedia dell’
Arte of the Renaissance were important and accepted modes of theatrical performance in their times.” Dip: Joyce
Morgen Roth, Dance Improvisations, Pittsburgh University, 1987, s. xi. Between 1940’s and 60’s improvisation,
through the work of the pioneers in creative dance field, developed even more and gained more popularity.
Changes in choreography, music, themes, timing, space, movements and context almost redefined as the new
expressions of both choreographers and dancers. With these changes, by 1980’s the choreographer’s who’s
creative medium mainly was improvisation, created many different choreographies and spectacles with new ideas.
Improvisation differs according the form or the technique of a dance. While creative dance forms such as modern
and ballet needed serious movement training and advance preparation in choreography, dance forms such as Street
break, hip-hop, jazz and similar forms might be more free to spontaneous creativity. On the other hand,
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improvisation in folk dances, have cultural cods thus it strictest the use of movements other than the regionally
folk dance movements that might carry the cultural codes. This presentation, mainly focus on the historical
development of improvisation and its use in different dance forms particularly in the selected regional folk dances
of Turkey, particular in relation to time, space and music.
Key Words: Choreography, improvisation, folk dances.
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Sevda İbrahimova’nın Enstrümantal Müziği: Gelenek ve Modernite Bütünleşmesinde
Hagigat YUSİFOVA
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan bestecilik ve yorumculuk okulunun layıklı takipçilerinden Sevda İbrahimova’nın enstrümantal
yaratıcılığı besteci ve piyanocunun kendine has üslup özelliklerine sahip tür kapsamında yer alan bulgular, aynı
zamanda Аzerbaycan müziğinin yorumculuk açısından tonlama yeniliklerinin spesifitesi araştırılmışdır.
Bestecinin yaratıcılığında geniş ölçekli yorumculuk özellikleri onun farklı türlerde kaleme alınan eserlerinde
olduğu gibi, klasik geleneklerin milli çağdaş müzikle bütünleşmesi de açıkca görülmektedir. Bu açıdan,
enstrümantal eserler türe olan bağlılığının yanısıra, çağdaş müziğin yazı üsluplarına has teknik araç kullanımının
bazı yöntemlerini ortaya çıkarmıştır. Bestecinin eserlerinde milli müzik geleneklerinin geniş kapsamda
kullanılması, onun mükemmel özgünlüğünü bir daha kanıtlamış ve müziklerinde doğu-batı sentezini
oluşturmuştur. Bestecinin müzik sanatına piyanoçu olarak başlaması ilk önce milli fortepiano yartıcılığının
gelişimine katkı sağlamıştır. Bu özellik yazarın fortepiano için küçük ölçekli eserlerinde ve fortepiano
konserlerinde görülmektedir. Yazarın yaratıcılığında popüler olan bir kaç semfonik, kamera-enstrümantal, vokal
eserleri onun geniş yorumlama düzeyine sahip olduğunu onaylamaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, burada
bahsi geçen konular öğretim sürecinde Azerbaycan bestecilik geleneğine yeni müzik dili, tonlama, melodik
tonlama, fortepiano kültürel dokusunun zenginleşmesi, yorumlama olanaklarının genişçe kullanımı, yeni
yaratıcılık sentezini oluşturmaktadır. Bu da eser ve yorumcu arasında özel profesyonelliğin en yüksek doruğa
ulaşmasına neden olmuştur. Klasik ve milli müzik geleneklerinin sentezinden oluşan yeni yaratıcı sonuçlar ilgiyle
karşılanarak dikkat çekmektedir. Bestecinin eserlerinde muğam-tonlama örneklerinin kullanımı onun kendine has
çizgisini oluşturmaktadır. Yazarın yaratıcılık konsepti bu eserlerde, klasik Avrupa türü konserlerin tonlama ve
konuya dayalı milli âşık müziğinin seslenme-tın ve melodik özelliklerinde çözümünü bulmuştur. S.İbrahimova’nın
yaratıcılığı Avrupa müzik aletlerinin yanısıra, milli aletlerin eşzamanlı yorumculuk özelliğinin tınlama açısından
genişçe teşvikini ortaya koymaktadır. Bu, çağdaş dönemin gereksinimlerini baz alarak, milli-profesyonel müziğin
gelişimine zemin oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Besteci, müzik, eser, enstruman, muğam.

Instrumental Music of Sevda Ibrahimova: in the Context of Traditionalism and Modernity
Instrumental creativity of Sevda Ibrahimova, who is the worthy follower of Azerbaijan composer’s and mastery
school, findings reflected themselves within genre peculiar to individual style features of composer and pianist, at
the same time individuality of intonation updates from expression point of view of Azerbaijan music is
investigated. As her works written in different genres, wide range of self-expression features in the creativity of
composer, expression of classic traditions in national modern context is elucidated. In this regard, creative essence
of instrumental works approved some methods of the use of technical means concerning modern music composting
style besides its genre subordination. Wide use of national music traditions existing in works of composer proved
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her excellent handwriting and created East-West synthesis in music performances. Entering of composer to music
art as pianist, first of all, stimulated the development of national piano creativity. This feature proved itself in
small-scale works for piano and piano concerts of author. But, several symphonic camera-instrumental and vocal
works which are famous in the creativity of author prove that, she has wide expression level. We must note that,
issues forwarded here constitute new music language, intonation melodic shades enrichment of piano texture, wide
use of the opportunities of performing technique, which brought to Azerbaijan composer’s tradition taking wide
place in educational process, constitute new creativity synthesis, it created high level of special professionalism
between work and performer. In this regard, new creative results emerging from synthesis of classic and national
music traditions rouse interests and attract an attention. Use of mugam and intonation samples in works of
composer constitutes her individual handwriting. Creative conception of author found its solution in those works,
intonation and theme basics of classic European genre of concerts and in sounding-timbre and melodic features of
national ashug music. The creative work of S. Ibrahimova expressed brightly the wide propaganda of parallel
performance feature of the European musical instrumentsand national instruments from the standpoint of timbre,
it creates a condition for development of national-professional music on the basis of requirements of modern
period.
Key Words: Composer, music, work, instrument, mugam.
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Kafkas Albanyası'nın Müzik Kültürüne Dair
Hatire HESENZADE
Bakü Müzik Akademisi
“Ülkemizin başlıca zenginliklerinden biri, belki de en önemli zenginliği eskilerden bu toprakta yaşayan, kendi
hayatını bu toprağa bağlayan türlü milletlerden olan, farklı dinlere inancı olan kişilerdir ” –Haydar Aliyev.
Eskilerden türlü kültürlerin ve dinlerin oluştuğu Azerbaycan kendisine özgün, türlü ve zengin kültürel mirasa
sahiptir. Azerbaycan'ın kültürel mirasında İslamdan önceki inançların kendilerinin, geleneklerinin, törenlerin
ortaya çıkarılmasında Kafkas Albanyası dönemi ülkemizin tarihinde özel yer almakta ve büyük önem taşımaktadır.
Azerbaycanlıların manevi mirasını oluşturan arnavut kültürü ve etnosu tarihte belirli transformasyona uğramış olsa
bile, bu kültürün belirtileri azerbaycanlıların zengin ve eski geleneklerinde, dini törenlerinde, tarihi anıtlarında, bu
anıtlarda yaşayan simgelerde günümüze kadar korunmuştur. Azerbaycan'da türk dilli azerbaycanlılarla yanısıra.
Kendi etnik adları olan, fakat azerbaycan arazisinde yerleştiğinden dolayı azerbaycanlı adlanan birçok az sayılı
halklar ve etnik gruplar – udiler, avarlar, sahurlar, rutullar, hınalıklar, buduglar, grızlar, haputlar vb. yaşıyorlar.
Onlar Azerbaycan devletinin eşli haklara sahip vatandaşları sayılmaktalar. Azerbaycan'ın maddi ve manevi
kültürünün oluşumunda ve manevi imajının oluşumunda tüm tarihi dönemlerde Azerbaycan'ın türk dilli ahalisiyle
yanı sıra, yönetici role sahip olarak bu az sayılı halkların ve etnik grupların kendisine özgün yeri vardır. Yüzyıllar
boyunca Azerbaycan'da yaşayan bu etnik grupların tarihi etnografyasının, kültürünün, müzik kültürünün karşılıklı
kıyaslamalı şekilde incelenmesi tam olarak Azerbaycan'ın manevi kültürünün gerçek zenginliğinin ulusal
özelliklerinin ve derin tarihi köklerinin açığa çıkarılması işinde büyük önem taşımaktadır. Sunulmuş araştırma
azerbaycan ideyolojisini esas alarak tarihi-etnografik, ulusal-kültürel değerler açısından Kafkas Albanyası'nın
günümüze gelerek meskunlaşan az sayılı halklar ve tnik gruplara bağlı Azerbaycan Cumhuriyetinin ulusal
politikasına hizmette bulunmaktadır. Bu halkları öğrenmiş oldukta türk asıllı etnik grupların ve az sayılı halkların
yaşam yerlerinin Azerbaycan toprakları olduğunu gerek tarihi, gerek etnografik, gerekse de müzik örneklerine
dayanarak kanıtlamaktadır. Kafkas Albanyası'nın müzik kültürünün incelenmesi azerbaycanlıların geçmişiyle
bugünü arasında köprü kurarak Azerbaycan kültürünün derin köklerinin, ayrıca eski Sümer- Türk-Azerbaycan
kültürleri arazında olan kırılmaz bağların var olduğunu bir daha onaylamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Arnavutlar, udiler, az sayılı, arazi, miras, köprü.

About Music Culture of the Caucasian Albany
“One of the main resources of our Republic, maybe the main resource is the people of various nations who have
been living in this land from old times, connecting their fate and life to this land and who believes in different
religions”. – Heydar Aliyev. Azerbaijan where different cultures and religions formed from the very old times,
has a specific, various and rich cultural heritage. The times of Caucasian Albany has a special role in the history
of our country and is of great importance in finding out the pre-Islamic faiths, traditions and ceremonies in the
cultural heritage of Azerbaijan. Though the Alban culture and ethnos being the spiritual heritage of Azerbaijan
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exposed to a certain transformation in the history, the traces of this culture have been protected in the rich and old
traditions, religious ceremonies, historical monuments of the Azerbaijanis and symbols living in such monuments
up to date. Besides the Turkic-speaking Azerbaijanis, a number of minor nations and ethnic groups with their own
ethnic names, such as the udis, avars, sakhurs, rutuls, khinaligs, budugs, grizs, haputs etc. live in Azerbaijan. As
they inhabited in the territory of Azerbaijan, they are also called Azerbaijanis. They are the equal citizens of
Azerbaijan state. These minor nations and ethnic groups have a specific place with equal and leading role in
formation of material and spiritual culture and moral face of Azerbaijan together with the Turkic-speaking people
of Azerbaijan in all historic times. Reciprocal-comparative study of the historical ethnography, culture and music
culture of these ethnic groups living in Azerbaijan for centuries is of a great importance in finding out of national
properties of real richness and deep historical roots of the spiritual culture of Azerbaijan totally. The presented
study basing at the ideology of Azerbaijanism serves for the national policy of the Azerbaijan Republic related to
living minor nations and ethnic groups coming to our time from the Caucasian Albany from the point of the
historical-ethnographic, national-cultural values. The purpose of studying these nations is to prove that the
residence of the Turkic-speaking ethnic groups and minor nations is the lands of Azerbaijan referring to both
historical, ethnographic and music samples. Study of the music culture of the Caucasian Albany creating a bridge
between the past and present of the Azerbaijanis confirms the existence of deep roots of the Azerbaijan culture
and the unbreakable ties between the old Shumer-Turkic-Azerbaijan culture. Key Words: Albans, udis, minor,
territory, inherited, bridge.

48

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Sözlü Sunum Bildiriler
Azerbaycan Yallıları
Hebibe MEMMEDOVA
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan'da yallı dansının tarihi çok eskiye dayanıyor. Yallının derin kökleri hakkında birçok kaynak,
arkeolojik kazılar ve ören yerleri bize önemli, ilginç bilgiler veriyor. Gobustan bölgesindeki kaya üstünde yer alan
tasvirler, Ordubad bölgesinde Gemikaya Dağı’ndaki el ele daire halinde dans eden insan şekilleri, arkeolojik
kazılar sırasında bulunan çeşitli eşyaların üzerinde yallı oynayan insan resimleri ve tarihçilerin, alimlerimizin
yıllarca yürüttükleri bilimsel araştırmalar Azerbaycan’da tören dansı olarak kabul edilen yallının M.Ö. V. yüzyıla
ait olduğunu ispat etmiştir. Yallı, Azerbaycan’da bugün de Nahçıvan, Şerur, Ordubad, Şahbuz, Şeki, Kelbecer,
Laçın, Kazak ve Batı Azerbaycan toprakları olan İrevan’da yaygındır. Bu bölgelerde yaşayan insanlar yaşlılardan
başlayarak çocuklara kadar herkes özellikle düğünlerde ve ev şenliklerinde grup oluşturarak yallı dansı yaparlar.
E.Elekberova’nın tasnifine dayanarak: 1. Yallı icrasına göre (vokal-enstrümantal, enstrümantal ve vokal), 2. Bu
dansı yapanların cinsiyetine göre (erkek, kadın ve karışık), 3. Koriografik onusuna göre (oyun-Yallılar), 4. Yallı
müziğindeki bölümlere göre (1nci, 2nci ve 3ncü bölüm ) ayrılır. Yallı - cergeye dizilerek deste ile söylenen bir
çeşit halk dansıdır. Oyun sırasında yallı dansı yapanları başı çeken ve halk arasında "yallıbaşı" olarak adlandırılan
grup lideri yönetir. Bu kişi dansı başından sonuna kadar genel gidişine karar verir. Katılımcıların düzenli
hareketine, el bacak hareketinin tüm katılımcılar tarafından aynı şekilde yerine getirilmesine, dansın doğru
başlamasına ve zamanında sona yetmesine dikkat eder. Yallıbaşıya ondan sonra gelen ikinci dansçı "muavin" ve
destenin sonunda duran son katılımcı "ayakçı" yardımcı olur. Yallıyı oynarken yallıbaşının ve ayakçının elinde
mendil vardır. Onlar mendili yukarı kaldırarak ve sallayarak oyunun başını ve sonunun nerede olduğunu
belirtirler. Yallı kollektif grubu erkek yada kadınlardan oluşabilir. Bununla birlikte bu dans çoğu zaman karışık
oynanır. Katılımcılar bu dansı el ele vererek veya kollarını yana geniş şekilde açarak, ellerini diğer katılımcının
omzuna koyarak oynarlar. Yallıların ifasında genellikle çok eski Türk müzik aletleri olan zurna ve nağara
kullanılır. Bugünde yallı dansını yapan çeşitli müzik toplulukları mevcuttur. Bu dansın halkı barışa çağıran müziği
ve olağanüstü güzellikteki ritmik ahengi güçlü bir duygusal etki yaratır. Bu müziğin gücü insan maneviyatının
saflığını öne çıkarır. Yallı sadece müzik ve dans türü değil, eski Türk tarihinin en önemli sembolüdür.
Anahtar Sözcükler: Yallı, dans, müzik, gelenek, sanat.

Azerbaijani Folk Line Dancer (Yalli)
The origin of “Yalli” dance goes back to ancient times. Many sources, archaeological excavations, historical sites
give us important and interesting information about the deep roots of Yalli in Azerbaijan. Because the rock
paintings in the Gobustan area, human pictures dancing by holding their hands together around the circus on the
Gamigaya Mountain in Ordubad, human pictures dancing Yalli on various objects found during archaeological
excavations, the scientific studies of historians and scientists conducted for many years have proven that the history
of Yalli, which is considered to be a ceremonial dance in Azerbaijan, dates back to V millennium B.C. Since
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ancient times Yalli has been widely spread in Sharur, Ordubad, Shahbuz, Sheki, Kalbajar, Lachin, Gazakh and in
Irevan which is western part of Azerbaijan. In these regions, mostly in weddings and festivities, everyone starting
from elderly people to children forming a group danced Yalli. Referring to A. Alakbarova's classification: 1.
By the accompaniment of Yalli (vocal-instrumental, instrumental and vocal), 2. According to the gender
of people dancing Yalli (male, female and mixed), 3. With a plot, choreographic (gaming-yalli), 4. The parts of
Yalli can be divided according to the music (I, II, III part of Yalli dances). Yalli is a public dance which is
performed in group forming a line. During the dance, Yalli is headed by a participant (dancer) who is leading
his/her team. The dancer is called “yallibashi” among the people. Yallibashi supervises the course of progress of
the dance from the beginning till the end, orderly movement of participants, and performance of each foot
movement in the same rule by all participants, proper start and timely finish of dance. In this case, (second dancer)
"deputy" participant who stands after “yallibashi” and the last participant “ayagchi” who stands at the end of the
dance team help to “yallibashi”. When playing yalli, yallibashi and ayagchi should have a headscarf in their hands.
Raising their hands up and waving their headscarves they let the team know where the beginning and the end of
their dance. The Yalli team can consist of both men and women. This dance is played very often mixed. During
the dance, the participants dance by holding each other’s hands or opening their arms wide open put their hands
on the shoulder of other participant. Generally, zurna and drum, which are considered as our ancient musical
instruments, are always used in the performance of Yalli. Currently, there are various ensembles of musicians
accompanying "yalli" dances. Yalli, calling people for peace with its music and magnificent rhythmic harmony
has a great emotional effect. The power of this music draws the purity of human morality in the foreground. Yallı
is not just a kind of music and dance, it is the main symbol of ancient Turkish history.
Key Words: Yalli, dance, music, tradition, art.
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Üzeyir Hacibeyli ve Fikret Amirov’un Geleneksel Azerbaycan Makamlari İçeren Bazı Eserleri Üzerine
Bir İnceleme
Igbal ORUCOV
Erzincan Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı, Üzeyir Hacıbeyli ve Fikret Amirov tarafından bestelenen, geleneksel Azerbaycan
makamlarının çoksesli bir yaklaşımla işlendiği seçme eserler hakkında bilgi vermektir. Çalışmada içerik analizi
yöntemi kullanılmış, besteciler ve eserleri hakkındaki veriler toplanıp, değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca
geleneksel Azerbaycan müziği makamları hakkında bilgiler verilmiş ve bu bilgiler ışığında, bestecilerin makamsal
yapıda besteledikleri özgün yapıtlar üzerinde durulmuştur. Çalışmada, Üzeyir HACIBEYLİ’nin klasik makam
operaları, Fikret AMİROV’un senfonik makamları üzerinde durulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, bestecilerin
eserlerinde ağırlıklı olarak “Rast”, “Segah”, “Şur”, “Bayatı Şiraz”, “Çahargah”, “Rahab”,”Humayun vb.
makamlarını kullandıkları görülmüştür. Çalışmada ortaya çıkan diğer bir sonuç ise eserlerde ritmik makam olarak
“Mensuriyye”, “Heyratı”, ve “Simayi-Şems” makamlarının kullanılmış olduğudur. Orkestrasyonda ağırlıklı olarak
klarnet, basklarnet, flüt, pikkolo flüt ve obua gibi üflemeli çalgılara yer verildiği ve halk ezgilerinden faydalanıldığı
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Çoksesli eser, makam, makam operası, senfonik makam.

A Review on Hacibeyli and Amirov’s Selected Polyphonic Works that Include Traditional Maqams of
Azerbaijan
The purpose of this paper, is to give information about Uzeyir Hadjibeyli and Fikret Amirov’s selected polyphonic
works that include traditional maqams of Azerbaijani music. To this aim, content analysis method was used and
data related to composers and their works were collected and evaluated. Additionally, information about traditional
maqams in Azerbaijan music was given and in the light of this information, original works involving traditional
maqams were discoursed. Within the scope of the review, Uzeyir HACIBEYLI’ classical maqam operas and Fikret
AMIROV’s symphonic maqams were evaluated and analysed. Findings showed that, composers use maqams such
as “Rast,” “Segah,” “Shur,” “Bayati Shiraz,” “Chargah,” “Rahab,” “Khumayun” etc. Another result of this study
is that Mensurie, Kheyrati and Simai shems were used as rhythmical maqams, orchestration mainly involves
woodwonds like clarinet, bass clarinet, flute, piccolo flute and obua and folk song melodies were used as melodic
materials.
Key Words: Polyphonic works, maqam, maqam opera, symphonic maqam.
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Müzik Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
(2010-2017 Örneği)
Ilgım KILIÇ
Başkent Üniversitesi
Bu araştırmanın amacı müzik eğitiminde öğretmen görüşlerine dayalı olarak tamamlanmış lisansüstü tezlerini
çeşitli değişkenler açısından açıdan incelemektir. Araştırma kapsamında müzik eğitimi alanında öğretmen
görüşlerine dayalı olarak yapılmış olan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve erişime açık olan veya ilgili
üniversitelerin kütüphanelerinde var olan ve ulaşılabilir olan tezlerin tamamı incelenmiştir. Toplamda 37 tezin
incelendiği araştırmada, tezleri incelemek için tez inceleme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 20102017 yılları arasında en fazla tezin 2015 yılında yayınlandığı, tez danışmanlığının en fazla yardımcı doçentler
tarafından yapıldığı, araştırmaların genel olarak tarama modelinde tasarlandığı görülmüştür. Ayrıca tezlerde veri
toplama aracı olarak en fazla anketin kullanıldığı ve genel olarak verilerin araştırmacı tarafından toplandığı
bulgusuna ulaşılmıştır. Konu alanı bazında tezler incelendiğinde “ortaokuldaki genel müzik eğitimi” konulu
çalışmaların öğretmen görüşlerine dayalı lisansüstü tezlerde sıklıkla çalışılan bir alan olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Müzik eğitimi, lisansüstü tezler, müzik öğretmeni görüşleri.

The Examination of Postgraduate Theses Written Based on the Opinions of Music Teachers
(Sample of 2010-2017)
The aim of this study is to examine the postgraduate theses, which have been completed in music education based
on teacher opinions, in terms of various variables. Within the scope of the study, all the theses, which have been
written in the field of music education based on teacher opinions and published in the Council of Higher Education
National Thesis Center and are accessible, and available and accessible in the libraries of the relevant universities,
were examined. In the study, in which a total of 37 theses were examined, the thesis examination form was used
to examine the theses. According to the findings obtained, it was observed that between the years 2010 and 2017,
the most theses were published in 2015, thesis consultancy was mostly performed by assistant professors, and that
the studies were usually designed in the screening model. It was also found out that the most used data collection
tool in the theses was the questionnaire and the data were usually collected by the researcher. When the theses are
examined in terms of the subject area, it is understood that the studies on the “general music education in secondary
school” are the field frequently studied in postgraduate theses based on teacher opinions.
Key Words: Music education, postgraduate theses, opinions of music teachers.
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Sağlıklı ve Güvenli Dans Çalışmasının Sağlanması İçin Ön Koşullar
Ina VLADOVA & Yiğit Hakan ÜNLÜ
Sakarya Üniversitesi
Bu çalışma, sağlıklı ve güvenli çalışmalar ve dans performanslarının hazırlanması için temel ön koşulların
tanımlanması konusuna adanmıştır. Dans, yoğun motor aktivite koşulları altında uygulanır ve kinesiyolojik bir
aktivitedir. Dans eden kişilerin travma geçirmesi, yaralanması ve dolayısıyla sağlık durumlarının bozulması
olasılığı yüksektir. Yaralanma risklerini minimize etmek ya da sağlıklı ve güvenli dans icrası gerçekleştirmek için
dans pedagoglarının (eğitmenlerinin) aktivitelerini destekleyen bir teorik model öneriyoruz. Bu model, dansçıda
dans eğitimi/çalışması sırasında oluşabilecek geçici veya kalıcı hasarın ortaya çıkmasını yok edebilecek, bir amaca
yönelik, önceden planlanmış uygulamalar ve ölçümler kümesi içermektedir. Dolayısıyla, ön koşullar dans
pedagogunun öğretme yeteneklerine bağlı olarak iki ayrı gruba bölünebilir:, objektif ve sübjektif ön koşullar. Bu
model, yaşları ve ustalık seviyeleri ne olursa olsun dans çalışması yapan herkesin, dans türüne bağlı olmaksızın
sağlıklı ve güvenli çalışmalar yapmalarını temin etmek için, bir amaca yönelik, gereken şekilde düşünülmüş ve
önceden organize edilmiş uygulamalar ve ölçümler önerir.
Anahtar Sözcükler: Sağlıklı ve güvenli dans çalışması, dans eğitimi, sakatlanma.

Prerequisites for the Provision of Healthy and Safe Dance Practice
This study is dedicated to the issue of defining the main prerequisites for the provision of healthy and safe training
and dance practice. Dance is performed under the conditions of intense motor activity; and as this is a
kinesiological activity, the probability of traumas and injuries and consequently of deterioration of the health status
of the people practicing dancing, is higher. To minimise the risk of injuries or to achieve a healthy and safe dance
practice we suggest a theoretical model to support the activity of dance pedagogues. It contains a set of purposeful,
pre-planned activities and measures that could eliminate the occurrence during the dance training/practice of
whatever temporary or permanent harming of the dancer. Thus, the prerequisites can be divided into two distinct
groups: objective and subjective prerequisites, which depend on the teaching skills of the dance pedagogue. The
Model offers a set of purposeful, duly considered and organised in advance activities and measures that assure the
healthy and safe training of those who practice dancing regardless of their age or level of proficiency and irrelevant
to the respective dance style.
Key Words: Health and safety dance practice, dance education, injurie.
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Sakarya Üniversitesi Türk Halk Oyunları Dansçılarının Travmalarının Araştırılması
Ina VLADOVA & Yiğit Hakan ÜNLÜ
Sakarya Üniversitesi
Bu makale, dansçıların yaralanma ve travmalarını temel bakış açıları ile özetlemektedir. Profesyonel öncesi,
profesyonel ve üniversite dansçılarının dans sırasındaki yaralanma ve travma vakalarının rapor edilmiş sayısı
oldukça fazladır ve farklı bilimsel çalışmalara konu olmuştur. Travmalar tiplerine, yaralanma şiddetine,
toparlanma ve iyileşme beklentilerine göre çeşitliyken, sebepleri çok yönlüdür. Risk faktörleri dâhili (kişisel) veya
harici (çevresel) olabilir. Harici faktörler genelde dans pedagogunun (eğitmeninin) becerisi ve uygulamalarının
yanı sıra, dans eğitimi sürecinin kendisini belirten objektif ve sübjektif ön koşular içerir. Bu çalışmanın amacı,
Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerindeki Türk Halk dansçılarının yaralanma (sıklık, şiddet,
yaralanmanın tipi ve bölgesi, muhtemel sebebi, travmaya kişisel tutum, tedavinin tipi ve süresi, travmanın
sonuçları) mağduru olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma, Türk Halk dansçılarının oluşmuş ve muhtemel
iyileşmiş travmalarının kayıtlanmasına katkı sağlayacaktır. Metodoloji: Bu çalışma, üniversite dansçılarıyla
görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Hedefimizi gerçekleştirmek için, özel geliştirilmiş bir anket kullanılarak ampirik
bilgi topladık.

Katılımcılar, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk oyunları Bölümünden

üniversite dansçılarıdır. Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü
dansçılarının katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu çalışma, Türk Halk dansçılarının oluşmuş ve muhtemelen iyileşmiş
travmalarının kayıtlanmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yaralanma, travma, risk faktörleri, güvenlik, konservatuvar THO dansçıları.
Investigation the Traumas of Sakarya University Turkish Folk Dance Department Dancers
This article outlines the main aspects of injuries and traumas of dancers. The number of reported cases of injuries
and traumas of pre-professionals, professionals and university dancers registered during the dance practice is
relatively large and has been subject of different scientific studies. The reasons are multifaceted, while the traumas
vary by type, severity of injury and prospect of cure and convalescence. The risk factors could be internal
(personal) or external (environmental). The external factors include objective and subjective prerequisites, which
in general determine the process of the dance training itself as well as the competences and activities of dance
pedagogues. The objective of this study is to investigate the subjective opinion and assessment of Turkish folk
university dancers about whether or not they have suffered an injury (namely: frequency, severity, type and
location of injury, probable cause, personal stance to the trauma, type and duration of treatment, consequences of
the trauma). Methodology: The study has been realized by interviewing university dancers. For the achievement
of the aim we collect empirical information by using a specially developed questionnaire. The participants are
university dancers from the Department of Turkish Folk Dances of Sakarya University State Conservatory. This
study shall contribute to the recording of endured and probably healed traumas by Turkish folk dancers.
Key Words: Injuries, trauma, risk factors, safety, conservatory Turkish Folk dancers.
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Müzik ve Engelli Farkındalığı: “Rüya ve Maskeler” Örneği Üzerinden Bir İnceleme
İrem ŞAHİNOĞLU & Kutup Ata TUNCER
Gümüşova 75. Yıl Ortaokulu (Düzce) / İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Türkiye Omurilik Felçliler Derneği (TOFD), engellilerin toplumda yaşadıkları sosyal problemlerin farkındalığını
arttırmak için, “Rüya ve Maskeler” isimli müzik ve dans gösterisini pek çok eğitim kurumunda sahneye koymak
adına büyük bir çaba göstermiş ve yaklaşık 100-150 gösteriyi bu kurumlarda sahneleyerek büyük bir ilgi ve takdir
görmüşlerdir. Her temsil sonrasında ise izleyenlerin ortak görüşü, o ana kadar kendilerinin böyle bir farkındalığa
sahip olmadıkları ve bundan böyle engellilerin sorunlarına daha yüksek bir algı ile yaklaşacakları yönünde
olmuştur. Burada sanatın iletişim ve iletme gücünün ne kadar etkin olduğunu da görebilmekteyiz. “Rüya ve
Maskeler” oyun kadrosu, dansçılar, müzisyenler ile görme, işitme ve omurilik felçli engellilerin bir araya
gelmesiyle oluşmuştur. Oyunun ana teması, öncelikle aynı sahneyi paylaşan bireylerin, birbirlerine karşı
geliştirdikleri sorumluluk duygusunun seyircide bir farkındalık oluşturmasını sağlamaktır. Engellilerin gerçek
hayatta karşılaştıkları sorunlar, dans ve koreografi figürleriyle betimlenmiş, müzik duygusu ile seyircinin sahneye
odaklanması sağlanmıştır. Oyun esnasında, engellilerin aslında ne gibi zorlukları aşarak beden ve zihinlerini çok
daha yönlü kullanabildikleri seyirci tarafından izlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, müzik ve dansın
engellilerin eğitiminde, topluma kazandırılmasında ve yaşam kalitelerini arttıracak çalışmaların çoğaltılması için
gerekli atılımların neler olduğuna dair izlenimlerin, “Rüya ve Maskeler” oyunun üç farklı temsili sırasında yapılan
gözlem ve incelemeler ile ortaya çıkartılmasını sağlamaktır. Böylece müzik ve dansın, sosyal sorumluluk
projelerinde daha nitelikli ve çeşitli kullanılmasını sağlayacak yaklaşımlar belirlenebilir.
Anahtar Sözcükler: : Engelliler, sosyal sorumluluk, müzik ve hareket.

The Effects of Music Projects on Disability Awareness: “Dream and Masks”
The Turkish Spinal Cord Infertility Association (TOFD) has made a great effort to put the music and dance show
named "Dream and Masks" in many educational institutions in order to raise the awareness of the social problems
of the people with disabilities, and there are about 100-150 exhibitions showing a great interest And appreciated.
After each representation, the common view of the followers has been that they have not had such awareness so
far and that from now on they will approach the problems of the disabled with a higher perception. Here we can
also see how effective art is the communication and transmission power. "Dreams and Masks" was formed by the
cadets, dancers, musicians and sight, hearing and spinal cord paralysis. The main theme of the game is to ensure
that the awareness of the sense of responsibility that the individuals who share the same scene with each other
develops against each other. Problems encountered in real life by disabled people are depicted with dance and
choreography figures, and the music sensation is provided to focus the audience on the stage. During the game, it
can be watched by the audience that the obstacles can actually overcome the difficulties and use their bodies and
minds much more. The aim of this study is to make the impression of what the breakthroughs necessary for the
education of the music and dance disabilities, the collectivization and the reproduction of the works which will
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increase the quality of life, are revealed by the observations and examinations made during the three different
representations of the "Dream and Masks". Thus, music and dance can be determined more sophisticated and
sophisticated approaches to social responsibility projects.
Key Words: Disabilities, social responsibility, music and movement.
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Asma Davul Çalgısının Ses Sahalarının Belirlenerek Porte Üzerinde Gösterilmesi
Kerem Cenk YILMAZ
Sakarya Üniversitesi
Vurmalı çalgıların en yaygını olarak düşünülen davul, tüm dünyada toplumların kültürüne girmiş, bilinen en eski
çalgılardandır. Haberleşmeden dinsel ayinlere, eğlenceden askeri amaçlara kadar birçok farklı alanda önemli bir
iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Omuza asılarak çalınan çift tarafı derili asma davul, özellikle Anadolu
coğrafyasında birçok alanda kullanılan önemli kültürel bir çalgıdır. Onu en önemli kılan halini, geleneksel danslara
eşlikte kazanır. Geleneksel danslarda oyunu oynatan, davulun oluşturduğu nüanslardır. Güçlünün vurma yeri ve
davulun kültürel duyum kodları, oyunun oynanış biçimini de düzenler. Bu bağlamda tını, çalım biçimi ve buna
bağlı olarak dansların oynanış biçimi, paralel olarak seyreder. Konservatuvarlar bünyesinde faaliyet gösteren Türk
Halk Oyunları bölümlerinde Asma Davul zorunlu ders olarak okutulmasına rağmen, notasyonu için bir görüş
birliği bulunmamaktadır. Çalışmamızda, asma davul çalgısının ses sahaları belirlenip vuruş noktalarının ürettiği
sesler, stüdyo ortamında frekans ölçümleri yapılarak grafiklerle açıklanacaktır. Frekans ölçümlerinden elde edilen
bilgiler ışığında, asma davuldan çıkan sesler pestten tize doğru bir mantıkla beş çizgili müzik portesi üzerinde
vurmalı çalgılarda da kullanılan drum anahtarı kullanılarak gösterilecektir.
Anahtar Sözcükler: Asma davul, nota, frekans ölçümü, halk oyunları.

The Sound Field of the Hanging Drum Instrument is Determined and Displayed on the Stave
The drum, which is considered to be the most widespread of percussion instruments, is the oldest known
instrument, which has entered the cultures of societies all over the world. The drum has made it an important
communications tool used in many different areas, from communication to religious rituals, from fun to military
purposes. The drum, which is double-leather, played by hanging on the shoulder, is an important cultural
instrument used in many areas especially in the Anatolian geography. The most important thing that catches its is
the traditional dance. They are the nuances of drums that show dance in traditional dances. The place where the
force hits and the cultural sense codes of the drums also regulate the manner of dance. In this context, the tone,
style and accompanying performing stly are parallel to each other. Despite the fact that hanging Drum is taught as
a compulsory course in the Turkish Folk Dances department operating in the conservatories, there is no consensus
for the notation. In our study, the voices of the hanging drum instruments are determined and the sound produced
by the beat points will be displayed in the studio environment with frequency measurements and graphics. With
the information obtained from the frequency measurements, the sounds from the hangin drums will be displayed
using a drum key, which is also used in percussive instruments on a five-string music port with a logic from low
to high.
Key Words: Hanging drum, note, frequency measurement, folk dances.
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Üzеyir Hаcıbeyli'nin Müzikal Komedilerinde Komik Unsurların Araç ve Yöntemlerinin Uygulaması
Hakkında
Könul AHMEDOVA
Bakü Müzik Akademisi
Ü.Hаcıbeyli'nin simаsındа dаhi müzisyen ile dramatistin birleşmesi sayesinde onun yarattığı müzikal komediler
ulusal müzik sanatında bu tarzın eşsiz örnekleri olarak tarihe geçmiştir. Bu eserlerde Ü.Hаcıbeyli'nin komik
unsurların çeşitli araç ve yöntemlerinin başarıyla uygulamasında оnun besteci yаrаtıcılığınа bаşlаmаzdаn önce
publisistik faaliyetinde elde ettiği zengin yaratıcılık tecrübesi önemli rоl оynаmıştır. Gazeteciliğin çeşitli türlerinde
kalemini başarıyla denemiş, toplumda yaşanan olaylara eleştirel tavrını komik unsurun çeşitli yöntemlerini
kullanarak hikâye, tefrika, miniatür, hiciv, açık mektup, oyun vb. şekilde bildirmekte büyük deneyim elde еtmiş
Ü.Hаcıbeyli müzikal komedilerinde bunlаrı da büyük yetenekle kullanmıştır. Ü. Hacıbeyli komik unsurların temel
şekiller, mizah ve satiradan güçlü bir sanatsal silah gibi kullanarak tüm bunların müzikte uygulama yollarını
belirlemiştir. O komik karakterler ve komik durumların, müzikte somutlaşarak Azerbaycan halkının zengin
geleneksel müziğinin nesnel kanunlarına dayanmıştır. Komik karakterlerin müzik karakteristiğini oluşturmak için
ilgili ulusal müzik türleri ve şekillerinin karakteristik özelliklerinden, halk müziği, lada-an, ritmik, fatura
özelliklerini ustaca kullanıyordu. Ulusal müzik düşüncesinin desenleri ve ulusal müzik sözlüğünün özelliklerinin
kullanımı ile besteci komik unsur etkisi oluşturmak amacı ile «tutarsızlık», «tahmin edilemezlik», «kelime ve
kelimelerin farklı bir ortama yerleştirme» gibi teknikleri yaratıcı bir şekilde uygulamıştır.
Anahtar Sözcükler: Mizah, hiciv, komik şekil, oyun yazarı, milli müzik.

About the Application of the Means and Methods of the Comic Elements in the Musical Comedies Of
Uzeyir Hajibeyli
Combining the image of the great musician and playwright, U. Hajibeyli’s musical comedies have been recorded
in history as the unique examples of the genre in national music art. Before starting his creative activity as a
composer, in these works U. Hajibeyli’s rich creative experience in political essays has played an important role
in the successful application of various means and methods of the comic elements. U. Hajibeyli who successfully
tried his pen in various genres of journalism and had the critical attitude towards the events happening in the
society by using various methods of the comic elements, such as satirical story, satirical article, miniature,
pamphlet, open letter, sketch, etc., who has gained in this way great skills, applied these methods skillfully in his
musical comedies too. By using the important elements as the powerful tool of the comic such as humor and satire,
U.Hajibeyli has determined the ways in which they were used in music.He referred to the conformity of
Azerbaijani people’s rich traditional music with the embodiment of comic image and comic situations in music.
In order to form the musical peculiarities of comic images, he has utilized skillfully the characteristic aspects of
music genres and forms, concord highlights, rhythmic and texture features of folk music.For the purpose of
forming the comic effects, the composer by means of the conformity of national musical thinking and national
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music lexicon features, has applied with creativity such methods as “incompatibility”, “unexpectedness”, “the
placement of words and phrases in other environment”.
Key Words: Humor, satire, comic image, playwright, national.
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Unutulmaya Yüztutmuş Değerlerimizden Marmaris Söğüt Köyü “Ada Havası” Kadın Zeybeği Oyunu
Kürşad GÜLBEYAZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Halk oyunları somut olmayan kültürel varlıklarımızın belki de en canlı ve yaşayan olanıdır. Özellikle teknoloji ile
birlikte hızla değişen dünyamızda bu varlıklarımızı çok çabuk kaybetmeyiz. Bu sebeple şimdiye kadar yapılmış
olan araştırma ve derleme çalışmalarına daha bir önem vermek zorundayız. Bu değerlerimizi kaybolmadan kayıt
altına almak zorundayız. Marmaris ilçesi Söğüt Köyü Marmaris’e 40 km. mesafede olmakla beraber bir saatin
üzerinde ulaşılabilen, sekiz mahalleli “Türkiye’nin en büyük köylerinden bir tanesi” olma özelliğine sahip,
Rodos’un karşısında bir köydür. Tarihi Antik Yunan’a kadar uzanmaktadır. Antik ismi “Thysanos (Tisanos)” olan
bölgenin zamanında nüfusunun 20.000 civarında olduğu bilinmektedir. Söğüt köyünün antik dönemdeki ismi ise
“Saranda”dır. “Ada Havası” oyunu 1800’lü yılların sonlarında Rodos’tan karşı kıyıya geçip yerleşen bir ailenin
kızının oynadığı oyundur. Oyun ismindeki ada “Rodos Adası’nı” işaret etmektedir. Oyunu ilk oynayan (veya
ulaşılabilen ilk kişi) Fatma Ana (Fatma UÇAN) kendisi Söğüt doğumlu olmakla beraber ailesi Rodos’tan gelmiş
ve Söğüt köyüne yerleşmiştir. Fatma Ana oynamaya kalktığında ilk çalınan müzik “Ada Havası” müziğidir. Oyun
kadın oyunu olup orta yaş ve üstü kadınların oynadığı bir oyundur. Çalışmada alan araştırması ve görüşme tekniği
kullanılmıştır. Oyun ve müzik kayıt altına alıp müzikal analizi, hareket analizi yapılarak anlatılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Halkoyunları, Zeybek, Marmaris, Rodos.

One of the Oblivion Folk Dances of Turkey; Rhodes Female Folk Dance of Marmaris Söğüt Village
The folk dances are may be the liveliest and living intangible cultural heritage of our culture. It is not easy to lose
the heritage especially with the technology we have today, in our rapidly changing world. Therefore, we have to
give extra care to the researches and the compilation of works which we made until today. We have to record these
valuable heritages before we lose them. Söğüt is one of the biggest village in Turkey which includes eight
neighborhood, be located in 40 km away from Marmaris which takes one hour to go and right opposite to Rhodes.
The history of the village goes back all the way to the ancient Greece. The ancient name of the district is “Laroma”
and the population was 20 thousand of that time. Also ancient name of the village is “Saranda”. “Island dance”
was the dance of daughter of a family who crossed the coast of Rhodes in 18th century. The name of the dance is
“Rhodes Island”. The first ever dancer of the dance (or the person who could be found) Fatma Ana (Fatma Uçan)
who is from Söğüt but originally From Rhodes. The island dance music is the first music which plays when Fatma
Ana attempts to dance. The dance is accepted as a female dance and usually performed by middle age females.
Field study and interviews used in this survey. The dance and the music recorded with musical and dance
movements.
Key Words: Folk dance, Zeybek, Marmaris, Rhodes.
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Piyano Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
M. Nevra KÜPANA
Sakarya Üniversitesi
Bu araştırma lisans düzeyinde mesleki piyano eğitimi alan öğrencilerin bilinçli farkındalık düzeylerini bazı
değişkenler açısından ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Kayseri Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzik bölümlerinde ana dal piyano öğrencisi olarak
öğrenim görmekte olan toplam 32 piyano öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu
ve “Mindful Attention Awareness Scale” ölçeğinin Türkçe uyarlaması olan “Bilinçli-farkındalık Ölçeği”
kullanılmıştır. Bu ölçek ve kişisel bilgi formundan elde edilen veriler Kruskal Wallis-H ve Mann Whitney U analiz
teknikleri ile analiz edilmiştir. Piyano öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyleri okul türü ve günde kaç saat
piyano çalıştıkları değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir; cinsiyet, yaş ve piyano dersi başarısı
değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Anahtar Sözcükler: Piyano eğitimi, bilinçli farkındalık, piyano öğrencileri, müzik eğitimi.

Analysis on the Mindfulness Levels of Piano Students
The objective of this research is to present the mindfulness levels of undergraduate piano students, considering
some variables. Descriptive scanning model was used in the research. A total of 32 undergraduate piano students
in Faculties of Fine Arts in Kayseri University, Kocaeli University, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University,
Marmara University, Faculty of Arts and Design in Yıldız Technical University and State Conservatory of Mimar
Sinan Fine Arts University in 2015-2016 academic year constituted the study group of the research. "Mindfulness
Scale" which is the Turkish version of "Mindful Attention Awareness Scale" was used as data collection tool. Data
acquired through this scale and personal data form were analyzed through Kruskal Wallis H and Mann Whitney
U tests. There is a significant difference in mindfulness scores of undergraduate piano students in terms of type of
faculty and duration of practise variables; there is no significant difference in mindfulness scores of undergraduate
piano students in terms of gender, age and academic achievement variables.
Key Words: Piano education, mindfulness, piano students, music education.
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Cinsiyet Ayrımcılığının Kadın Ağzı Türkülerde İşlenişi
Merve Şule ÇAYCI
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bildiri, toplumsal cinsiyet bağlamında kadına yönelik ayrımcılığın “kadın ağzı” türkülere nasıl yansıdığını
göstermeyi amaçlamaktadır. Toplumsal Cinsiyet, biyolojik olarak kadın ve erkek olmaktan öte cinsler arasındaki
ilişkiyi düzenlemek için kullanılan bir kavramdır. Yani toplumsal cinsiyet sonradan kazanılmış, toplumun kadın
ve erkekten beklediği rol kalıplarıdır. Ne var ki bu roller tarihin hemen her döneminde kadına karşı eşitsiz bir
durum oluşturmuştur. Türk toplumunda da kadın hayatın her alanında çeşitli ayrımcılıklara maruz kalmış ve
kadının toplumdaki öncelikli rolünün iyi bir anne, itaatkâr ve namuslu bir eş olduğu düşüncesi benimsenmiştir.
Toplumda geri plana itilen kadın, yaşadığı bu eşitsizliği türküler vasıtasıyla dile getirme fırsatı bulmuştur. Böylece
kadınlar, türküler sayesinde hem dışa vuramadığı duygularını yansıtmış hem de eşitsizlikten doğan toplumsal
sorunlara dikkat çekmiştir. Bu bağlamda türkülerde dile getirilen konular: kız/erkek evlat ayrımı, kadının statü
garantisi; erkek çocuk, zorla evlendirilme, çocuk yaşta evlendirilme, çocuk damat, akraba evliliği ve kadına
yönelik şiddet başlıkları altında incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, kadın ağzı türküler.

The Analysis of Gender Discrimination in “Woman Talk” Folk Songs
The purpose of the declaration is to show how the discrimination against women in the context of gender is
reflected to “woman talk” folk songs. Gender is a concept that is used to organize the relation between the sexes
rather than being biologically male and female. In other words, gender is the role patterns that society later gained
from women and men. However, this role has created an unequal situation against women in almost all periods of
history. In Turkish society, pervasive discrimination against women stereotypes woman’s role, portraying woman
only as a self-sacrificing mother, an obedient and loyal wife in narrow sense. Women who have been trivialised
in the society have got chance to express experienced inequality through their folk songs. The women, therefore,
have not only disclosed their pent-up feelings and thoughts but also have drew attention on the social problems
due to the inequality. In this context, the issues that are expressed in folk songs are: gender discrimination against
sons and daughters by parents, guarantee of the women status in the society; male child, forced marriage, child
marriage, child groom, consanguineous marriage and the violence against women.
Key Words: Gender, gender discrimination, woman talk folk songs.

62

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Sözlü Sunum Bildiriler
Kafkasya’da Oynanan Geleneksel Terapi Dansı “Sandırak” ve Dönüşümü – Ritüelden Eğlenceye
M. Tekin KOÇKAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kafkasya pagan dönemlerden günümüze kadar aktarılan geleneksel dans ve ezgilerinin çok olduğu bölgelerden
birisidir. Bu aktarımı sağlayan en önemli etken, sözlü kültürün bölgede çok etkin olması ve bu etkinliği sağlayan
“Adige Khabze” adı verilen sosyal yaşam kurallarıdır. Bölgede yaşayan halkların dilleri çok farklı olmasına
rağmen Anadolu topraklarına göç ettiklerinde hemen tamamına “Çerkes” adı verilerek bir tek adda birleştirecek
kadar yakın geleneksel dans ve müziklere sahiptirler. Günümüzde hem Kafkasya’da hem de diasporada yaşayan
Kafkasyalılar arasında artık unutulmuş olan, ancak çeşitli bölgedeki profesyonel veya amatör halkdansları
topluluklarının repertuvarlarında görülebilen önemli danslardan birisi de “Sandırak” dansıdır. Dansın önemi
özellikle İslamiyet’in bölgede yaygınlaşmasından sonra bile son yıllara kadar tedavi-terapi için yapılma özelliğini
koruyan bir dans olarak halk arasında oynanmasıdır. Sandırak dansı Kafkasya’daki halklar tarafından çeşitli
varyantlarla da olsa çocuğu olmayan kadınların veya erkeklerin tedavi edilmesi, avdan ya da savaştan yaralı dönen
erkeklerin yaralarını iyileştirmek, bereketli bir avdan sonra Avcıların tanrısı “Apsatı”ya teşekkür etmek gibi
nedenlerle şifacı bir kadın ya da bir grup genç kız tarafından oynanırdı. Bazen bu dans sırasında çeşitli maskeler
de oynayanlar tarafından takılırdı. Bu bildiride “Sandırak” dansının değişik varyantları, daha önce yapılmış
derleme notları ve kaynaklar taranmak suretiyle ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Kafkasya, Kuzey Kafkasya Dansları, Terapi dansları, Dans Terapi, Sandırak
“Sandirak”, A Traditional Therapy Dance in Caucasus and Its conceptual shift from Ritual to
Entertainment
Caucasus is one of the regions, which has a lot of traditional dance and tunes survived since the pagan period till
today. The most important factor on this survival is that the verbal culture is very effective in the region and this
effectiveness comes from the social rules called “Adige Khabze”. Even though the languages of the folks in the
region are very different from each other, their traditional dance and music were so similar that, when they
migrated to Anatolia, they were all called in one common name “Circassian”. One of the most important dance is
“Sandırak” dance, which has been forgotten today among Caucasians both who live in Caucasus and diaspora but
can be seen in the repertoires of the many professional or amateur folkdance groups in the area. The importance
of the dance is, even after Islam has been spread in the area, it has been danced among the people as a treatmenttherapy dance until lately. Sandırak dance would be performed by a healer woman or a group of young girls for
reasons like; to treat men and women who couldn’t have children, to treat wounded men after a battle or to thank
the God of Hunters “Apsatı” after a plentiful month. Sometimes dancers would wear different masks during their
performance. In this notice, variaties of “Sandırak” will be analyzed by studying former compilation notes and
sources
Key Words: North Caucasus, North Caucasus Dances, Therapy Dances, Dance Therapy, Sandırak
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Azerbaycan'da Eski Milli Müzik Aletlerinin Bilimsel Teorik ve Bilimsel Pratik Yönden Restorasyonu
Meseleleri
Maya GAFAROVA
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan'ın eski müzik aletleri, milletimizin yüzyıllarca süregelen kültür tarihini ve sanatsal düşünüş tarzının
gelişme evrelerini yansıtan maddi ve manevi servetimizdir. Milli müzik aletlerinin araştırılması, günümüzde müzik
ilminin ve müzik eğitiminin güncel konularından biridir. Bu açıdan Ü.Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi'nde
faaliyet gösteren "Eski Müzik Aletlerinin Restorasyonu ve Geliştirilmesi" ilmi laboratuvarı, Azerbaycan'ın ortaçağ
milli müzik aletlerinin bilimsel yönden restorasyonu ve bunların modern müzik eğitimine, icra sanatına geri
kazandırılması yönünde büyük önem arz etmektedir. Kuruluş yılı olan 1991 yılından bu yana laboratuvarda milli
müzik aletleri ile ilgili yapılmakta olan tarihi, kaynak araştırması, etnografik, icracılık, notaya dökme,
matematiksel araştırmaların sonuçları, yine bunların bilimsel pratik öneminin bir sonucu olarak kopuz, berbed,
cegane, tambur, rübap, nüzhe, çeng, rud, santur, ney, erğenun, yaylı kopuz, yaylı rübap, ay yıldız kemence, çanak
kemence gibi Azerbaycan müzik aletlerinin bilimsel pratik yönden restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Bugün yeni
restore edilmiş erğenun, yaylı rübap, yaylı kopuz, ay yıldız kemence ve çanak kemence aletlerinin restorasyonu
ile ilgili yapılan bilimsel araştırma sunulacaktır. Hafızalardan silinmiş eski müzik aletlerinin araştırılması,
restorasyonu ve modern tarzda seslendirilmesine hazırlık amacıyla geliştirilmesi, günümüzün önemli ve güncel
konusu olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Eski, ortaçağ, Azerbaycan, müzik aleti, restorasyon, geliştirme.

Restoration Issues of Ancient National Musical Instruments with Scientific-Theoretical and ScientificPractical Principles in Azerbaijan
Ancient Azerbaijan musical instruments are material-moral wealth reflecting the development of many centuries
cultural history and artistic style of thinking of our nation. Research of national musical instruments is one of the
actual obligations of music science and musical education in modern period. From this poit of view, the scientific
laboratory of “Restoration and improving of ancient musical isntruments” acting in Baku Music Academy named
after U.Hajibayli has great importance for scientific restore of national musical instruments belonging to middle
ages of Azerbaijan and in their returning to modern music education, performance art. From the days of its
establishing up to date, since 1991 the review of historical, textual, ethnographic, performance, noting,
mathematical researches conducted on national instruments in scientific laboratory, the restoration with scientificpractical principles of Azerbaijan musical insturments as gopuz, barbadd, jagana, tambur, rübab, nuzha, chang,
rud, santur, ney, arghanun, gopuz with springs, rübab with springs, kamancha with moon and star, kamanchachanag, kaman in the result of their scientific-practical importance. Today the scientific-research will be submitted
related to restoration of recently restored arghanun, rübab with springs, gopuz with springs, kamancha with moon

64

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Sözlü Sunum Bildiriler
and star, also, chanag kamancha instruments. Research, restoration of forgotten ancient musical instruments and
their improvement with the purpose of preparation for modern sound are the important and actual issues today.
Key Words: Ancient, middle ages, Azerbaijan, musical instrument, restoration, improvement.
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“Tasavvuf Düğünleri” Gaziantep Örneklemi
Mehmet SÖYLEMEZ
Gaziantep Üniversitesi
Seksenli yılların sonunda Türkiye’de ekonomik ve sosyal hayatın öncekine nazaran daha hızlı değişmesi bunun
yanında kitle iletişim cihazlarının gelişen teknoloji ile farklılaşması geleneksel bazı kültür ögeleri üzerinde
değişimlerin yaşanmasına yol açmıştır. Türkiye’deki bu değişim hem genel anlamda hem de özel anlamda bütün
insan grupları üzerinde etkin olmuştur. Kendine daha rahat hareket imkânı bulan bazı alt kültür grupları kırsaldan
taşıdıkları kültür ögelerini özelikle büyükşehirlerde din, modern yaşam ve şehir üçgeninde geleneklerini
şekillendirerek yaşamaya başlamışlardır. Bu melez kültür ögelerinden biriside düğün ve düğün kültürü içerisindeki
unsurlardır. İmam nikâhı veya çeşitli duaların okunarak yapılan geleneksel düğünler gittikçe dini ritüelleri
içerisinde barındıran bir hale doğru değişim göstermiştir. Özellikle Mevlevi ayin geleneği içerisinde olan Sema
veya özel ayin eserleri düğünlerde gösteri unsuru olarak kendilerine gittikçe genişleyen bir alanda yer bulmaya
başlamıştır. Bunun dışında Yunus Emre veya önemli mutasavvıfların ilahileri bu düğünlerde okunup icra
edilmektedir. Araştırmamızda büyükşehirlerde başlayan bu geleneğin Gaziantep ilindeki yansımaları üzerine
durulmuştur. Bu tip düğünleri yapan ekip ve müzisyenler ile görüşülerek günümüzdeki “Tasavvuf Düğünü”
kavramı nasıl bir anlam ve içeriğe sahip olduğu araştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türkiye, müzik, müzikoloji, popüler, düğün.

"Tasavvuf Weddings" Gaziantep Sample
At the end of the eighties, the economic and social life in Turkey has changed more rapidly than before, and the
differentiation of mass communication devices with developing technology has led to changes on some traditional
cultural items. This change in Turkey has been active both in general sense and in particular sense of all human
groups. Some subculture groups who find themselves able to move more easily began to live in the metropolitan
cities by cultivating the traditions of religion, modern life and urban triangle. These are some of the elements in
the culture of weddings and weddings. The traditional weddings, which were made by reading the Imam wedding
or various prayers, have gradually changed into a state of embracing religious rituals. Sema or special rituals,
especially in the tradition of Mevlevi rituals, have begun to find an increasingly expanding field of view as a
demonstration feature at weddings. Apart from this, Yunus Emre, or the prominent figures of important Sufis, are
being read and performed at these weddings. The reseach of Gaziantep province has been focused on this tradition
which started in our research in big cities. We talked with the crew and musicians who made this type of wedding
and explored what kind of meaning and content the present "Tassavuf Wedding" concept has.
Key Words: Turkish, music, musicology, popular, wedding ceremony.
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Dans Eden Bireylerle Dans Etmeyen Bireylerin Öz Güven ve Mutluluk Açısından İncelenmesi
Meriç ÖDEMİŞ & Zekiye BAŞARAN
İstanbul Gedik Üniversitesi & Kocaeli Üniversitesi
Bu araştırma da dans eden bireylerle, dans etmeyen bireylerin öz güven ve mutluluk açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya 86 dans eden ( 49 kişi halk oyunu, 37 kişi salon dansları sporcusu), 90 dans etmeyen
kişi katılmıştır. Araştırma da bireylerin öz güven düzeylerinin tespiti için Akın (2007) tarafından geliştirilen öz
güven ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 33 madde ve 2 alt boyuttan oluşan 5’ li likert tipi bir ölçektir. Mutluluk
düzeylerinin tespitinde Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen “Oxford Happiness Questionnaire Short
Form” (OHQ-SF), Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi yapılan “Oxford
Mutluluk Ölçeği” (OMÖ) kullanılmıştır. Ölçek 29 madde, 6’ lı likert tipi ve tek alt boyuttan oluşmaktadır. Elde
edilen verilerin basit frekans dağılımları ve yüzdeleri alınmıştır, analiz sonucunda veriler normal dağılmadığından
Man Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Dans edenlerle, dans etmeyenlerin öz güven düzeyleri
incelendiğinde anlamlı bir fark bulunuştur. Cinsiyet değişkeni açısından ise herhangi bir fark bulunmamıştır. Dans
türü değişkenine göre halk oyuncuları ile salon dansları sporcuları arasında öz güven düzeyi arasında fark
bulunmuştur. Yaş değişkenine göre öz güven ve mutluluk düzeyleri arasında bir ilişki bulunurken, Dans yaşı
değişkenine göre ise öz güven ve mutluluk düzeyleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Eğitim değişkenine göre
öz güven düzeylerinde anlamlı bir fark bulunurken,

mutluluk açısından ise herhangi bir anlamlı farklılık

bulunamamıştır. Araştırma sonucunda dans edenlerin öz güven düzeylerinin dans etmeyenlere oranla daha fazla
olduğu ayrıca dans edenlerden halk oyuncuların, salon dansları sporcularına göre öz güvenlerinin daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında yaş arttıkça öz güven ve mutluluk düzeyininde arttığı görülmüştür. Bu
bulgular ışığında dans etmenin bireylerin öz güven seviyelerine katkıda bulunduğu söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Dans, dansçı, öz güven, mutluluk.

An Investigation of Self-Confidence and Happiness of Dancing and Non-Dancing Individuals
In this research, it is aimed to examine self-confidence and happiness of dancing individuals and non-dancing
individuals. 86 dancers (49 folk dancer and 37 ballroom dance athletes) and 90 non dancers participated in the
study. In this study, the self-confidence scale developed by Akın (2007) was used to determine the self-esteem
levels of the research individuals. The scale is a five point likert scale which consists of 33 items and 2 subdimensions. The Oxford Happiness Questionnaire Short Form (OHQ-SF) developed by Hills and Argyle (2002)
and the Oxford Happiness Scale (OHS) which was evaluated in terms of validity and reliability by Doğan and
Sapmaz (2012) were used to determine the level of happiness. The scale is a six point likert type, which consists
of 29 items and single sub-dimension. Simple frequency distributions and percentages of the obtained data were
taken and Man Whitney U test and Kruskal Wallis test were performed since the data were not distributed
normally. A significant difference was found when the self-confidence levels of dancers and non-dancers are
examined. No difference was found in terms of gender change. In terms of the type of dance type, there was a
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difference between the level of self-confidence between folk dancers and ballroom dance athletes. There was a
relation between self-esteem and happiness levels in terms of age variable, whereas no relation between selfesteem and happiness levels was found in terms of dance age variable. There was a significant difference in selfconfidence levels in terms of to education variable, whereas meaningful difference was found in terms of
happiness. As a result of the research, it was found that the self-confidence levels of the dancers were higher than
those of the non-dancers, and moreover the folk dancers had higher self-confidence than the ballroom dancers. In
addition, as age increases, the level of self-confidence and happiness was found to be higher. In the light of these
findings, it could be said that dancing contributes to the level of self-confidence of the individuals.
Key Words: Dance, dancer, self-confidence, happiness.

68

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Sözlü Sunum Bildiriler
Adana-Osmaniye Bölgesi Üç Ayak Dansının Kültürel ve Müziksel Analizi
Muzaffer SÜMBÜL & Cenk GÜLHAN & Özgür PEKER
Çukurova Üniversitesi & Gaziantep Üniversitesi & Çukurova Üniversitesi
Bu çalışmada Adana-Osmaniye bölgesinde oynanmakta olan Üçayak dansı ele alınacaktır. Üçayak AdanaOsmaniye bölgesinde hemen her törende icra edilen bir dans olup Adana, Bar, Maraş ve Öteyüz Üçayağı gibi
varyantları mevcuttur. Yerel danslar ait oldukları bölgenin sosyal-kültürel ve ekolojik etkilerini yansıtır. Bu etkiler
her dansın ait olduğu kültür coğrafyasını oluşturan tarihsel, etnik ve koreolojik özelliklerden oluşur. Gündelik
yaşam içinde yer alan bazı bedensel devinimlerin dans formuna dönüştüğü görülür. Bölgenin kültür yapısına göre
biçimlenenen dans formunun yanında müziksel yapı da oluşur. Bu çalışmanın verileri literatür taraması ve alan
araştırması yoluyla elde edilecektir.

Bu bağlamda birçok belge titizlikle taranarak, elde edilen yayınlar

incelenecektir. Üçayak dansına ilişkin saha verileri 1993-2016 yılları arasında yapılmış alan araştırmalarına
dayanmaktadır. Bu çalışmalarda gerçekleştirilen katılarak gözlem ve mülakatlar yoluyla verilerin analizi
yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılan ön araştırmada çeşitli Üçayak uygulamalarına ait kayıtlara ulaşılmıştır. Bu
icralar diğer kayıtlarla da karşılaştırılacaktır. Literatürde yer alan görüşler, kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgiler
ve belge incelemesi teknikleri kullanılarak bu çalışmada, şu sorulara yanıt aranmaktadır: 1. Neden AdanaOsmaniye? 2. Neden Üçayak? 3. Adana-Osmaniye kültürel yapısında Üçayak’ın yeri nedir? 4. Üçayak dansının
koreolojik özellikleri nelerdir? 5.

Üçayak dansının müziksel özellikler nelerdir? Üçayak dansının müziksel

özellikleri ve koreolojik özellikleri bir arada ele alınacaktır. Bölge oyun kültürü bağlamında yapılacak olan
değerlendirmeler ile müziksel özellikler ve dans icrası arasında ilişki bağlamında analiz yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Adana-Osmaniye, üçayak, müzik, yerel dans.

Cultural and Musical Analysis of Üçayak Dance in Adana-Osmaniye Region
In this study, Üçayak dance, performed in Adana-Osmaniye region will be analyzed. Üçayak dance shows some
differences in line with the regions such as Adana, Bar, Maraş, Öteyüz and it is performed in every traditional
ceremony in Adana-Osmaniye region. Local dances reflect the social, cultural and ecological influences of the
region to which they belong. These influences consist of historical, ethnic and choreographic features that make
up the cultural geography in which each dance belongs. It is seen that some bodily movements in daily life turn
into dance form. Along with the dance form which is shaped according to the cultural structure of the region, the
musical structure is also formed. The data of this study will be obtained through literature review and field research.
In line with the aim of the study, a comprehensive review of the literature will be conducted and the findings of
the studies will be investigated. The field data for Üçayak dance is based on field surveys conducted between
1993-2016. The data collected through observations and interviews in the studies analyzed, will be focused. In the
preliminary research conducted over the internet, records of various Üçayak applications were reached. This
application will also be compared to other records. The opinions in the literature, the data we obtained from the
sources and document review techniques are used in this study to answer the following questions: 1. Why Adana69
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Osmaniye 2. Why Üçayak? 3. What is the place of Üçayak in the cultural structure of Adana-Osmaniye region? 4.
What are the choreographic features of Üçayak dance? 5. What are the musical features of Üçayak dance? The
musical features and choreographic features of the Üçayak dance will be considered together. Analyzes will be
made in relation to the evaluations to be made in the context of regional culture and the relationship between
musical features and dance performances.
Key Words: Adana-Osmaniye Folkdance, Üçayak, Music, Local Dance.
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Türk Halk Dansları Sahneleme Çalışmalarında Yerel Öncüler: Adana-Osmaniye Örneği Üzerine
Otoetnografik Bir Araştırma
Muzaffer SÜMBÜL
Çukurova Üniversitesi
Bu bildiride Hulisi Yalım, Mahir Olağkaya ve Ali Avan tarafından gerçekleştirilmiş olan Adana-Osmaniye halk
danslarının sahnelenme faaliyetleri ele alınacaktır. Çalışma otoetnografik bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.
Etnografik araştırma gözlem ve görüşmelere dayalı olarak toplumun kültürel tasviridir. Burada temel hareket
noktası kültürel analizdir. Çünkü etnografi kültürel panoramadır. Araştırmacının kendi deneyim ve görüşlerinin
yorumlarda yer almasına vurgu yapar. Bu nedenle etnograflar belli bir zamanda ve mekânda insanların yaşamlarını
gözlemek için onlarla beraberce yaşarlar. Kültürel örüntülerin tespitinde farklı teknikler kullanırlar. Bunlardan
birisi de biyografilerdir. “Otoetnografi temel veri olarak araştırmacının otobiyografik malzemesini kullanan bir
etnografik soruşturma ve sosyal bağlam içinde “kendi”nin yerleştirildiği kişisel anlatı (kendini anlatma) formudur.
(…) Terim, bu ikili anlamıyla, kişinin kendi grubuna yönelik etnografik çalışmasına veya etnografik gözlem ve
analizi içeren otobiyografik yansımalara göndermede bulunur (Yılmaz, 2013: 1).

Adana-Osmaniye halk

danslarının sahnelenme sürecine öncülük eden bu üç öğretmen eğiticinin yapmış olduğu çalışmalar yaşam öyküleri
üzerinden incelenecektir. Bu bağlamda çalışma; 2001, 2010 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen alan araştırmalarına
dayanmakla birlikte esas itibariyle araştırmacının deneyimlerini içermektedir. Böylelikle Adana-Osmaniye
bölgesinde öncü eğitmenlerin yapmış olduğu halk dansları çalışmaları araştırmacının gözlem ve deneyimleriyle
bütünleşerek yorumlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Adana-Osmaniye halk dansları, etnografi, otobiyografi, otoetnografi.

Local initiators in the Stage Performances Of Turkish Folk Dances: an Autoethnographic Research on the
Adana-Osmaniye Case
In this report, the staging activities of Adana-Osmaniye folk dances performed by Hulisi Yalım, Mahir Olağkaya
and Ali Avan will be discussed. The study will be carried out with an autotenographic approach. Ethnographic
research is a cultural description of society based on observations and interviews. The basic approach here is
cultural analysis. Because ethnography is a cultural panorama. It emphasizes the researcher's own experience and
opinions to be included in the comments. For this reason ethnographers live with them at a certain time and place
to observe people's lives. They use different techniques to identify cultural patterns. One of these is biographies.
"Autoethnography is an ethnographic investigation using the autobiographical material of the researcher as basic
data and a personal narrative (self-narration) in which" self "is placed in the social context. (...) In this dual sense,
the term refers to the ethnographic work of one's own group or to autobiographical reflection involving
ethnographic observation and analysis (Yılmaz, 2013: 1). Studies conducted by these three teacher trainers who
lead the process of staging Adana-Osmaniye folk dances will be examined through life stories. Working in this
context; Based on field research conducted in 2001, 2010 and 2015, it mainly includes the researcher's experiences.
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Thus, the folk dances performed by the pioneer trainers in the Adana-Osmaniye region will be interpreted and
integrated with the researcher's observations and experiences.
Key Words: Adana-Osmaniye folkdance, ethnography, autobiography, autoethnography.
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Hanendelik Sanatında Gelenek ve Veraset Sorunları
Nergiz GULAMOVA
Bakü Müzik Akademisi
Müzikte gelenek ve veraset söylendiğinde her hangi sanatçının yaratıcılık özelliğinin diğer müzisyenlere, özellikle
kendisinden sonrakilerin yaratıcılığına etkisi öngörülmektedir. Geleneklerin tarihsel deneyiminin veraseten
kuşaktan-kuşağa intikal etmesi çağdaş kültür ve güzel sanatı daha da zenginleştirmektedir. Muğam sanatı oluştuğu
dönemden bugüne kadar profesyonel sanatçıların faaliyetine bağlı olmuştur. Sözlü geleneksel profesyonel müzik
nevi olarak ortaya çıkmış, kendisine özgün özelliklere sahip muğamları, tam esasla, profesyonel hanende ve halk
çalgıları sanatçılarının oluşturduğu sanat yapıtı adlandırabiliriz. Muğam sanatının ortaçağlar (XXII y.y. ve sonraki
dönem) Doğu müzik kültürünün ürünü olduğu malumdur. Müzikbiliminde muğam sanatının geleneklerinin
oluşumu asıl bu döneme ait edilir. Ortaçağlarda Doğunun ünlü müzik sanatçıları tarafından oluşturulan muğam
sanatının kanun ve kuralları gelenek ve veraset intikali yoluyla oluşmuştur. Giderek müzik bilginleri tarafından bu
kural – kanunlar teorik maddeler şeklinde sistemlenmiş ve müzik yapıtlarının temelini oluşturmuştur. Muğam
sanatı tarihen sözlü şekilde, üstat- öğrenci ilişkisi gereğince kuşaktan –kuşağa intikal etmiş ve gelişerek bizlere
ulaşmıştır. Her yeni gelen müzisyenler kuşağı muğam üstatlarının zengin geleneklerini koruyarak, onlardan
yararlanarak, kendi yaratıcılıklarını geliştirmekteler ve bu süreç çağdaş dönemde de sürmektedir. XX y.y.'da
ülkede müzik eğitim sisteminin oluşumu, profesyonel müzik topluluklarının organizasyonu hanendelik sanatında,
muğam sanatçılarının yaratıcılığında yeni dalların oluşumunu etkiledi. XXI y.y.'da Haydar Aliyev Vakfının
düzenlediği muğam performansı yarışmaları muğamın verasetle intikalini sağlayan önemli organizasyonlardır ve
üstatların geleneklerini koruyarak, onların varislerinin yetişmesini etkilemektedir. Azerbaycan'da muğam sanatı
yüksek düzeyde geliştirilir. Haydar Aliyev Vakfının muğam projelerinin oluşumu Azerbaycan muğam mirasının
korunmasında büyük önem taşımakla, kültürel mirasımızın korunmasına hizmette bulunmaktadır. Muğamın
eğitimi üç aşamada çocuk müzik okularında, orta mesleki ve yüksek müzik okullarında yapılmaktadır. Düzenlenen
muğam performansı yarışmaları yeni kuşağın muğam performasnı sanatçılarının yetişmesi için temel zemindir.
Ünlü muğam sanatçılarının yaratıcılık mirası korunmakta ve dünya çapında yaygınlaştırılmaktadır. Haydar Aliyev
Vakfı tarafından oluşturulan muğam projelerinde de tüm bu yönler kapsanmış durumdadır. Eski tarihe sahip
muğam sanatının sön dönemde daha da şöhret kazanması, yaygınlaşma coğrafyasının yaygınlaşması Haydar
Aliyev Vakfının Başkanı, UNESCO ve İSESKO'nun İyi Niyetli Büyükelçisi Mehriban Hanım Aliyeva'nın adına
bağlıdır. Mehriban hanım Aliyeva'nın yazarı bulunduğu “Muğam miras”, “Muğam destgah”, “Muğam
ansiklopedisi”, “Muğam internet”, “Muğam- Antoloji” “Muğam dünyası”, “Muğam Merkezi” projeleri muğam
kültürü geleneklerinin korunup saklanmasını öngörmektedir ve bugün başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu
benzersiz projeler uluslararası âlemde muğamın yaygınlaştırılması ve tanıtımı, Azerbaycan muğam sanatının
yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacına hizmet etmektedir. Ses yazılarını, elektron ve
basınlarını kapsayan bu projelerde dünya çaplı organizasyonların, uluslararası festivallerin ve yarışmaların
düzenlenmesi de öngörülmektedir. Haydar Aliyev Vakfı tarafından kurulmuş Uluslararası Muğam Merkezini
muğama bağlı tüm projelerin faaliyetini bağlayan bir kurum olarak karakterize edebiliriz. Aynı zamanda, burada
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muğam sanatçılarının konserlerinin, muğam performans yarışmalarının ve muğam festivallerinin düzenlenmesi
gelenek şeklini almıştır. Muğam sanatının yaşatılması için onun yeni gelen kuşaklar tarafından benimsenilmesi
gerekli şarttır. Bu açıdan, özellikle Haydar Aliyev Vakfının desteğiyle düzenlenen televizyon muğam performans
yarışmaları kendisine mahsus sanat okuluna dönüşmüştür. Ses yazılarında hanendeler tarafından okunan
muğamların araştırılması hanende yaratıcılığında “Rast” muğamının geniş yaygınlaştığını göstermektedir. Aynı
muğamın ses yazıları belirli zaman aralığında ortaya çıkmıştır, fakat onlar kendi ilkin kaynağından uzaklaşmamış
ve performanms deneyiminde aynı varyasyonlar yaygınlaşmıştır. Böylece, tüm dönemlerde Azerbaycan'ın zengin
muğam mirasının oluşumuna hanendeler etkin şekilde katılmışlar. Muğam performans sanatının sırrına sahip
olanlar nadir müzik örneklerini okuyarak kaydettirmekle ulusal müzik kültürümüzün gelişiminde olağanüstü
hizmetlerde bulunmuştur. Onların belleklerinde koruyup yaşattıkları muğamlar, halk müzikleri ve renkler bugün
de yeni hanendeler kuşağının tafsirinde seslenerek, milli müziğimizin ününü tüm dünyaya yaygınlaştırmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Muğam mirası, projeler, yarışmalar, eğitim prgramları, performans varyasyonları.

Tradition And Heritage Problems in Singing Art
Tradition and heritage in music mean the influence of creativity feature of any artist to the creativity of other
musicians, and especially the musicians following after him. Passing of historical practice of traditions from one
to another generator enriches modern culture and art. Mugham art has been connected with activity of professional
performers since its date of creation until present. Mughams formed as verbal traditional professional music and
having specific features may be called as art works created by professional songster and folk instruments
performers. It is clear that mugham art is the product of Medieval (X-XII centuries and further period) Oriental
music culture. Formation of traditions of mugham art in musical studies is namely concerned such period. Rules
of mugham art created by well-known musicians were formed due to transfer of tradityions and heritage.
Gradually, music scientists systemized such rules in form of theoretical items and comprised the basis of musical
pieces. Mugham art was transferred from generation to generation on the ground of master- apprentice relations,
progressed and reached to us. Each new music generation protect the wealthy traditions of mugham masters,
benefited from such traditions, develop their creativity and such process is continued in the modern era.
Establishment of music education system in our country in XX century, organization of professional music staff
pave a way for occurrence of new directions in the creativity of mugham performers. Mugham contests held by
Heydar Aliyev Foundation are the most significant measures providing the transfer of mugham by heritage and by
protecting the traditions of masters, stimulates for growing up of their heirs. Mughamart is progressed in
Azerbaijan in high level. Formation of mugham projects of Heydar Aliyev Foundation, by having great essene in
protection of mugham heritage in Azerbaijan, serves for protection of our cultural heritage. Mugham study is
conducted in three levels: child music schools, secondary specialty and higher music schools. Heritage of creativity
of well-known mugham performers is protected and agitated in the entire world. All such aspects are also covered
in mugham projects created by Heydar Aliyev Foundation. Becoming mugham art with ancient history more
famous and extension of its distribution geography is related with the name of Mrs. Mehriban Aliyeva, the
President of Heydar Aliyev Foundation, Goodwill Ambassdor of UNESCO and ISESCO. Projects titled Mugham
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heritage, Mugham dastgah, Mugham encyclopedia, Mugham internet, Mugham –Antology, Mugham world,
Mugham center made by Mrs. Mehriban Aliyeva consider the protection and mugham culture traditions and is
being realized nowadays successfully. Such unique projects serves for agitation and introduction of mugham in
international world, immortalizing and protection of mugham culture traditions and its transfer to future
generations. Such projects, embracing records, electronic and publications cover the realization of worldwide
events, international festivals and contests. International Mugham Center, established by Heydar Aliyev
Foundation may be characterized as an institutions coordinating the activity of all projects related with mugham.
Moreover, holding of concerts by mugham masters, mugham contests and mugham festivals became traditional
here. It is necessary to appropriate mugham art by new generation for immortalizing it. In this point of view, TV
mugham contests held by support of Heydar Aliyev Foundation turned into specific arts school. Investigation of
mughams sung by songsters in sound recordings shows widespread of Rast mugham in songster’s creativity. Sound
recordings of such mugham was formed in definite time distance, but such recordings did not kept apart from their
initial source and those versions were expanded widely in performance practice. Thus, songsters participated
actively in formation of rich mugham heritage of Azerbaijan in all periods. Deep connoisseurs of mugham
performance art, by singing such uncommon music samples and recording it, conducted peerless services in the
development of national music culture. Mughams, tasnif and colors secured and immortalized in their memory, by
being sung in interpretation of new songster generation nowadays, spreads the fame of our national music in whole
the world.
Key Words: Mugham heritage, projects, contests, academic programs, performance versions.
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Azerbaycan Operasında Çağdaş Ses (Vokal) Sanatı Enkarnasyonu
Nergiz HÜSEYNOVA
Bakü Müzik Akademisi
Bir yüzyılı aşkın bir süredir Azerbaycan operası büyük bir gelişme dönemi geçirdi. Sahnemiz, besteciler tarafından
opera eserlerinin çeşitli önyargılı ve renkli içeriği ile zenginleştirildi, büyük opera sanatçıları yetiştirmiştir. Çok
zor ve külfetli bulgularla dolu yolda çok sayıda eser yayınlandı, Azerbaycan opera sanatının performansı ortaya
çıktı ve profesyonel ulusal şan okullar kuruldu. Azerbaycan'da opera türü, diğer klasik müzik türlerinden daha
erken ortaya çıkmakta ve diğer türlerin yükselişinin temellerini atmaktadır. Ulusal opera sanatında iki eğilim
oluşur: şanın Doğu tarzıyla ilgili Mugam opera performansı ve Batı tarzıyla ilgili klasik opera performansı. Bu da,
şan ustalığının iki kutbu için iki ayrı dünyanın geliştirilmesi fırsatını verdi. Modern çağda klasik opera türlerinin
gelişimi, yeni yönleriyle zenginleşmeleri evrim aşamasında ulusal şan performansı sanatında da etkisini gösterdi.
Bu bağlamda, XX. yüzyılda, bestelenmiş olan operalara, özellikle tarihsel ve sosyo-politik konunun kullanılması
gözlemleniyorsa dikkatimizi çekiyor. Özellikle, V.Adigozalov'un "Natavan", F.Alizade'nin "Beyaz atlı" ve
"Beklenti" gibi bugün için çok acil bir konu olan Karabağ konusunda yazılan operalarından bahsetmek zorundayız.
Ana şan parçanın mugam sanatçısına verilmesi, rock ve mugam topluluğunun performansı eşliğinde, mugam
konusunun yeni teknolojik yollarla uygulanması, opera sanatındaki yenilik sürecinin genişletilmesi ve ulusal
müzik stilinin zenginleştirilmesi için yol açtı.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, müzik, şan, opera, modern.
Embodiment of Modern Vocal Mastery Profession in Azerbaijan Opera
Azerbaijani opera has gone through a period of great path of development for more than a century. Our stage has
been enriched with various biased and colorful content of the opera works by composers, has brought up prominent
opera performers. Great number of works has been published on the path full of very difficult and burdensome
findings, Azerbaijani opera art performance comes into being, and professional national vocal schools are formed.
In Azerbaijan opera genre appears earlier than other genres of classical music and has laid the foundations of the
rise of other genres. Two trends forms in national opera art: Mugam opera performance related to east style of
singing and classical opera performance related to west style of singing. This in turn gave the opportunity of the
development of two poles of the world of the vocal mastery. In the modern era the development of classical opera
genres, their enrichment with new aspects have had their influence in the evolution stage also on national vocal art
of performance. In this respect, in XX century if to observe to the composed operas, among them especially use
of historical and socio-political theme draws our attention. In particular, we have to mention V.Adigozalov’s
operas such as “Natavan”, F.Alizade’s “The white horseman” and “Expectation” that are written on the Garabagh
theme which is a very urgent issue for today. The assignment of the main vocal part to mugam performer,
accompaniment of the performance by rock and mugam ensemble, implementation of the mugam theme with new
technological ways have paved the way for expansion of the novelty process in opera art and the enrichment of
national music style.
Key Words: Azerbaijan, music, vocal, opera, modern.
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Halk İnançlarının Türk Halk Danslarına Yansıması: Kara Umay’dan Kara Havva’ya Olan Dönüşümün
İzleri
Neslihan ERTURAL
Gaziantep Üniversitesi
Doğum, evlilik ve ölüm insan yaşamının geçiş dönemlerindendir. Bu geçişler sırasında inanç, uygulama, gelenek
gibi kültür unsurları gruplanarak ritüel halinde sürdürülen törenlerin oluşmasını sağlamıştır. Geçiş dönemlerinde
gerçekleştirilen oyun, dans ve uygulamalar ile de günümüze kadar taşınmıştır. Ay, yer, su, ateş kültleri halk
kültürüne ait birçok tür içinde yer alarak günümüze taşınmıştır. Bu kültlerin izlerini halk dansları içinde de görmek
mümkündür. Halk dansları kökeni itibari yapısında taklit ve inanç unsurlarını barındırmaktadır. Bu bildiride,
taklide dayalı ‘somut konulu danslar’ ve ‘soyut konulu danslar’ içinde Şamanizm döneminde Türklerde var olan
Gök Tanrı, ay, yer, su, ateş kültlerinin Gaziantep yöresi halk dansları içindeki yeri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Şamanizm, halk dansları, halk tiyatrosu, halk inançları.

Reflection of the People's Beliefs in Turkish Folk Dance: the Truth from Kara Umay to Karra Havva
Birth, marriage and death are the transitional periods of human life. During these transitions, cultural elements
such as belief, practice, tradition were grouped and ritualized ceremonies were formed. The games, dance and
practices carried out during the transitional periods have also been carried on a daily basis. The cultures of the
moon, the earth, the water, and the fire, which exist in culture in the past and are carried on a daily basis, take place
and are studied in many kinds of folk culture. The moon, the ground, the water, the fire cults have been moved
daily by taking part in many species of folk culture. It is also possible to see the traces of these cults in folk dances.
Folk dances contain elements of imitation and belief in its roots. In this report, we will try to reveal the place of
Heavenly God, moon, earth, water, fire cults in the Gaziantep region folk dances that exist in the Turks during the
shamanism period in the "concrete dances" and "abstract dances".
Key Words: Shamanism, folk dances, folk theater, folk beliefs.
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Koro Şeflerinin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi
Nilgün SAZAK
Sakarya Üniversitesi
Koro şefleri; koro üyelerini bir ekip ruhu içinde birleştirebilecek kişilik özelliğine sahip olmalıdır. Koro şefinde
olması beklenen kişilik özellikleri aslında bir liderde olması beklenen özelliklerdir. Bir koroyu küçük bir topluluk
olarak düşündüğümüzde koro şefi de o topluluğun lideri konumundadır. Bu çalışmanın amacı koro şeflerinin
liderlik özelliklerini tespit etmektir. Araştırma grubuna araştırmacı tarafından belirlenen 28 adet kişilik özelliği
verilmiş ve bu kişilik özelliklerinden hangilerinin bir Koro Şefi için daha gerekli olduğunu söylemeleri istenmiştir.
Veriler; 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği ABD, Kırıkkale Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çoksesli Korosu üyelerinden
toplanmıştır. İstatistiksel olarak ortalama, yüzdelik, frekans dağılımlarına bakılmıştır. Anahtar Sözcükler: Koro
şefi, lider, liderlik özellikleri.

Investigation of Leadership Characteristics of Choir Conductor
Choir Conductors; should have the personality characteristic that can combine the choir members in a team spirit.
Expected to be the choir conductors as a personality characteristicsin fact a leader It is expected to have features.
When we think of a choir as a small community the choir chief is also the leader of that community. The aim of
this study is to determine leadership characteristics of Choir Conductors. As determined by researcher in the study
group were given 28 units’ personality characteristic and to tell which of the Chorus Conductor for the personality
traits that are more necessary than was requested. The data were obtained from randomly selected students of
Dokuz Eylül University Faculty of Education Department of Fine Arts the department of Music Education,
Kırıkkale University Faculty of Fine Arts Department of Music and Sakarya University State Conservatory
Polyphonic Choir members. In addition to these, this study was studied from aspects of Statistical mean and
dispersion, percentage and frequency.
Key Words: Choir conductor, leader, leadership characteristics.
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Enstrümantal Müzikte Dans Unsurlarının Tanınması ve Yorumlanması
Olga HASANOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bu bildirinin amacı, enstrümantal klasik müzikte bulunan çeşitli dans üsluplarını tanıtıp sınıflandırmaktır. Neşeli
ve eğlenceli, ritmik danslar, şevkli, güçlü ve görkemli hissetmemizi sağlar. Bu çalışmada, müzik yapıtlarından ve
bu yapıtların tanınmış icracılarca yorumlarından örnekler incelenerek bu hislerin hangi yöntemlerle aktarıldığı ve
icra edilen eserde doğru stilin nasıl sağlanabildiği araştırılacaktır. Halk dans müziği yüksek sanat üzerinde büyük
bir etkiye sahiptir ve büyük bir kısmının temelini oluşturmaktadır. Herhangi bir milletin halk müziğinin yerel
türleri olarak ortaya çıkmış birçok dans, tüm dünyaya yayılabilmektedir. Böylece yorumcular kendilerini geniş ve
çoğu zaman ecnebi dans çeşitleri birikiminin karşısında bulmaktadırlar. Bestecinin işitme ve imgeleme
süzgecinden geçen bu çeşitlilik ve unsurlar her zaman açık ve net olmayabilir. Enstrümantal klasik müzikte çoğu
zaman sadece eserin üslubu, örneğin sonat veya prelüt gibi başlıklarla açıklanıyor. İçeriğinin diğer detaylarının
dinleyici veya icracı tarafından anlaşılması ve yorumlanması bekleniyor. Zaman içinde danslar unutulsa veya
değişse bile, belli bir dansa ait ruh ve karakter, onun folklor özellikleri ve detaylarıyla canlandırılıyor ve
yaşatılıyor. Bu da farklı milletlerin özelliklerini en güzel ve zarif yönden tanıtmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Müzik, dans, folklor, ritim, yorum.

Recognition and Interpretation of Dance Components in Instrumental Music
This article aims to introduce and classify various dance styles that exist in instrumental classical music. Cheerful
and joyful, dance music makes us feel peppy, strong, solemn. In this study, ways of expressing such feelings and
ways of achieving the right style in the interpretation of such works will be investigated through examples from
musical compositions and their interpretation by renowned performers. Folk dance music has a great influence on
professional art and largely constitutes the basis of it. Dances of any nation that emerged from the local genres of
folk music can spread all over the world. Thus the interpreters find themselves in front of a wide and often foreign
components and varieties of dance. These components that are filtered through a composer's hearing and vision
might not always be out and clear. In instrumental classical music, its genre is often explained only through titles,
e.g. sonata or prelude. Further content is expected to be understood and interpreted by the listener or performer.
Even if dances might be forgotten or altered through time, the right spirit and character of a specific dance can be
animated and kept alive through its folkloristic features and details. This introduces different nations through their
most beautiful and elegant features.
Key Words: Music, dance, folklore, rhythm, interpretation.
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Râkım Elkutlu’nun Bestecilik Yönü
Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
Ege Üniversitesi
Türk müziği yüzyıllar boyunca diğer alanlar gibi değişim ve gelişim göstermiştir. Osmanlı’nın son dönemi ile
Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme düşüncelerinin ışığında gelişen Türkiye’de,
buna bağlı olarak her alanda olduğu gibi sanat ve müzik alanında da yeni arayışlar, değişimler, çeşitlenmeler
oluşmuştur. Bu süreç içerisinde Türk müziğine katkı sunan pek çok bestekâr yetişmiştir. Bunlar arasında yaşadığı
dönem olan 20. yy’a eserleriyle imza atan önemli bestekârlardan biri de Râkım Elkutludur. Râkım Elkutlu, sözlü
müziğimizin hemen hemen her türünde eserler vermiştir. Bir yandan modern döneme uygun şarkı türünde eserler
bestelemiş, diğer yandan da uzun soluklu, Geleneksel Türk Sanat Müziği nin en girift türü olarak kabul edilen
Mevlevî Âyini türünde eserler bestelemiştir. Râkım Elkutlu aldığı geleneksel müzik eğitimi ve bu eğitimin üzerine
kurduğu besteci kimliği ile Türk müzik hayatı içerisinde dönemin sosyolojisini tanımlaması açısından önemli bir
yer tutmaktadır. Elkutlu, eserlerindeki tür, makam ve özellikle usûl kullanımındaki çeşitlilik anlayışı ile gelenek
içerisinde farklı bir tarz yansıtan bestekârlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bildiride; modernleşme süreci
içerisinde Türk müziğindeki geleneksel yapının son temsilcilerinden biri olan Râkım Elkutlu’nun bestecilik yönü
incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Râkım Elkutlu, bestekâr, geleneksel Türk mûsıkîsi, usûl, makam.

Rakım Elkutlu as a Composer
Turkish music, like other areas, has shown a great change and development for centuries. As a result of this, in
Turkey, developing under the effect of westernization and modernization thoughts in the last period of Ottoman
and in the first years of Turkish Republic, new searches, changes and variations occurred also in the areas of art
and music as in every area. During this period, many composers contributing to Turkish music grew up. One of
these important composers is Rakim Elkutlu, who lived in and succeeded 20th century with his works. Rakim
Elkutlu had works in almost every kind in our vocal music. On one hand he composed works in song form relevant
to the modern period, on the other hand he composed works of Mevlevi ceremony accepted as the most complex
kind of long-termed traditional Turkish Art Music. Rakim Elkutlu is a significant figure with his training of
traditional music and on which he established his character as a composer in terms of his defining the sociology
of the period inside of Turkish music life. Elkutlu draws attention as one of the composers reflecting a different
style traditionally with kind, maqam and especially his understanding of variety in using usul inside the tradition.
In the paper, composition side of Rakim Elkutlu, one of the last representors of traditional structure in Turkish
music in modernization procedure, will be analyzed.
Key Words: Rakım Elkutlu, composer, traditional Turkish music, usul, maqam.
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Dini Müzik Azerbaycan Bestecilerinin Eserlerinde
Rovshana KERİMOVA
Azerbaycan Milli Konservatuvarı
Azerbaycan'da besteci yaratıcılığının ilk zamanlarından itibaren folklorik müzik, âşık ve muğam dışında halk
müziğinin diğer yönleri dini müziğin etkisinde kaldı ve bu etki tür, tema ve müzik özellikleri gibi çeşitli yönlere
yansıdı. Besteci çalışması ve dini müziği arasındaki ilişki Azerbaycan müziğinin çeşitli aşamalarında gelişti.
Besteci eserlerinde dini müziğin kullanılması bir taraftan kişilik, bireysel düşünce, bakış açısı ve yaratıcılık
girişimleri ile bağlantılıdır ve diğer taraftan bestecinin tarihsel faktör, toplum ve halkın yaşamlarındaki olaylar
tutumuyla bağlantılıdır. Bu bakış açısından, özellikle 1990'larda ve sonrasında kanlı sayfaların en ağır sayfalarının
müzikal yaratıcılığına dikkat çekiliyor - Karabağ Savaşı'nın olayları ve 20 Ocak, halkımızın bağımsızlığı tarihi.
Azerbaycan bestecilerinin eserlerinde dini müracaat iki açıdan ilgilidir: öncelikle program adı dini mevzuyla veya
dini müzik türü olan Peygamberlik, Mevlana, Derviş, Münacat, Mersiye, Kaside ve diğerleri ile ilgilidir ve ikincisi
dini metinlerin kullanılmasıdır. Kur'an metinlerinin kullanımı ile ilgili eserlerin program adı dini müziği değil, dini
metinleri de eserin içeriği ile bağlantılı olarak Arapça dualar dâhil edilmiştir. Besteci eserlerinde İslami dini
konuların kullanılması farklı türlü eserlerde bulunur. Dini müzik özellikleri, eserin içeriğine bağlı olarak vokal,
koro ve enstrümantal eserlerde kullanılır. Dini müziğin uygulanması, bir taraftan, dua metninin kullanımını, diğer
taraftan tonlama özelliklerini somutlaştırmayı ima edir. Bestecilerin dini müziğe müracaatı, kompozisyon,
melodik, tonlama, form, ritmik, harmonik-polifonik tarzı içeren müzik aletlerinin kompleksi, türü ve konusu
sistemi ile ilgilidir. Dini müziğe başvururken, bestecinin karşılaştığı yaratıcı hedefler de ayrı ve benzersizdir.
Bütün bunlar, müzikolojide "dini müzik ve bestecinin yaratıcılığı" probleminin incelenmesine, doğrudan Doğu ve
Batı müzik geleneklerinin karşılıklı tatkikine yönelir. Bir zamanlar yasaklanmış olan dini müzik, günümüzde
Azerbaycan bestecilerinin çeşitli eserlerinin temelini oluşturuyor.
Anahtar Sözcükler: Besteci, dini müzik, eser, problem, İslam, folklor.

Religious Song in the Work of Azerbaijani Composers
From the early days of formation of composer's work in Azerbaijan, there was an impact of other directions of
folk music –folklore music, ashig and mugham art, as well as religious song and this impact has been manifested
in various aspects - genre, theme and music. First and foremost, the use of religious song in the music of composer
is bound with, personality, personal thinking, outlook and creativity initiatives in his works and on the flip side, is
tied to the historical factor, composer`s attitude to the events that occur in the society and people`s daily life. From
this point of view, especially in 1990s and in the following period - the Karabakh war and 20 January events draws
attention embodied in the musical creativity of the heaviest pages written in bloody history of our people's
independence. The appeal to religious music in the work of Azerbaijani composers is mainly related to two aspects:
First, the program name is related to the religious theme or religious music genre - Prophethood, Mevlana, Dervish,
Munacat, Elegy, Ode, and so on, secondly, works related to the use of religious texts. The programmed name of
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the works which is related to the use of the texts of the Koran is not tied of religious song, only regarding the
content of the work, religious texts in Arabic - prayers are included. The use of Islamic Religious Issues in the
composer`s works is found in works of different genres. Religious song features depending on the content of the
work, is used in the Vocal, choral and instrumental works. First and foremost, applying religious song, text of
prayer, on the other hand, it is bound with the embodiment of the intonation features. The appeal of composers to
religious song is related to the peculiar musical instruments, the genre and theme system, it also affects the
composition of work, melodic, intonation, shape, rhythm, harmonic-polyphonic style, and so on. features. While
applying to religious song, the creative goals set by the composer are also distinct and unique. All of this is a study
of the problem of "religious song and composer's creativity" in musicology directly directs the study of the
interaction effects of East and West music traditions. Religious song, which was once forbidden, becomes the basis
of various compositions of Azerbaijani composers and various genres.
Key Words: Composer, religious song, works, problem, İslam, folklore.
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Türk Müziği Ritimleri ile Yapılan Rekreasyon Çalışmasının Psikolojik Etkileri
Samet PLANALI & Emel DEMIRGEN
Sakarya Üniversitesi & Sakarya Üniversitesi
Türk Dil Kurumu tarafından “İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak yaptıkları
etkinlik” olarak tanımlanan “rekreasyon”, dünya çapında çeşitli alanlarda bilimsel olarak değerlendirilen bir
husustur. Ülkemizde de pek çok alanda bu tür çalışmalara başlanmıştır. İnsanlar günlük hayatlarında zamanlarının
çoğunu aileleri ve özellikle de meslekleri için harcarlar. Kalan zaman ise sadece dinlenme içindir. Hâlbuki meslek
konusunda becerinin ve verimliliğin artması, iş hayatının daha eğlenceli ve yaratıcı hale gelmesi, kişinin
dinlenmeye ve sosyal çevreye daha çok zaman ayırması ancak psikolojik ve bedenen yenilenme ile mümkün hale
gelmektedir. Bu temele dayanarak, Sakarya Üniversitesi’nde farklı bölümlerdeki gönüllü öğrencilerin Türk Müziği
ritimlerini farklı ritim enstrümanları kullanılarak bireysel ve grup halinde çalması eğitimi bir rekreasyon çalışması
olarak ele alınmış ve bu çalışmanın psikolojik esenlik üzerine etkileri ön test ve son test ile incelenmiştir. Yapılan
değerlendirmeler, katılımcıların kendilerine ve hayata yönelik değerlendirmelerinin rekreasyon çalışmasından
sonra daha olumlu olduğunu ve içsel kontrol odağı algılarının arttığını göstermiştir. Bu sonuçlar, hem rekreasyon
çalışmalarının olumlu bulgularını desteklemiş olması hem de bu çalışmaların müzik alanında da yapılabileceğini
göstermiş olması açısından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Türk müziği, rekreasyon çalışması, ritim, psikolojik esenlik, kontrol odağı.

Psychological Effects of Recreation Study Made with Turkish Music Rhythms
Recreation, defined by the Türk Dil Kurumu as "an activity that people voluntarily perform in leisure time, with
purpose of entertainment and sport", is a point that is evaluated scientifically in various fields around the world.
This kind of work has started in many fields in our country. People spend most of their time for their families and
especially their jobs. The remaining time is only for rest. However, it is becoming possible to increase the skill
and productivity of the profession, to make the business life more fun and creative, to allow the person to spend
more time in resting and social environment only with psychological and physical renewal. Based on this principle,
the education in which voluntary students in different departments in Sakarya University tap out Turkish music
rhythms with using different rhythm instruments individualistically and in group was considered as a recreation
study and the effects of this study on psychological well-being was examined by pre-test and post-test. The
assessments that were made showed that the evaluation of participants about self and life were more positive and
perception of internal locus of control were increased after the recreation study. These results are important because
of supporting of the positive results of recreational studies as well as showing that these studies can also be done
in the field of music.
Key Words: Turkish music, recreation study, rhythm, psychological well-being, locus of control.
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Tahtacı Kimliğinin Bir Simgesi Olarak Mengi ve Menginin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme
Senem ERSİN GENÇ
Ege Üniversitesi
Tahtacılar, Anadolu’nun özellikle batı ve güney kıyı kesiminde yaşayan, Alevi ve Türkmen bir topluluktur.
Yüzyıllar boyunca ormanlık arazilerde göçebe bir şekilde yaşamlarını sürdürerek orman işçiliğini meslek edinmiş
olan Tahtacılar, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki yıllarda yerleşik hayata geçmeye başlayarak, orman işçiliği
dışında da meslekler edinmişlerdir. Mengi, Tahtacılara özgü bir halk oyunu ve bu oyuna eşlik eden müziktir.
Menşe olarak Mersin yöresine ait olmakla birlikte, Tahtacıların konar-göçer yaşam tarzından dolayı birçok yöreye
yayılmıştır ve özellikle düğünlerde, şenliklerde ve eğlencelerde icra edilmektedir. Tahtacıların yaşamları üzerinde
büyük bir öneme ve etkiye sahip olan Mengi, adeta Tahtacı kimliğinin bir simgesi haline gelmiştir ve bu kimliğin
temsili ve devamı açısından çeşitli işlevlere sahiptir. Literatür tarama, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme
tekniklerine dayanan bu çalışmamızda, ilk olarak Tahtacıların kimliğine ve tarihçesine değinilecek, daha sonra
Mengi kavramı ile ilgili bilgi verilecektir. Son olarak ise bir kültürel kimlik simgesi olarak Mengi’nin Tahtacı
toplumundaki işlevleri ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Tahtacı, mengi, işlev, halk oyunu, müzik.

Mengı as a Symbol of Tahtacı Identıty and a Revıew on the Functıons of Mengı
Tahtacıs are Alevi and Turkmen communities who especially live in west and south coastal regions of Anatolia.
They lived nomadically in forestlands and made their livings from forestry for centuries. Yet, in the following
years of the establishment of Turkish Republic, they started to lead a sedentary life and acquired professions except
for forestry. Mengi is a folk dance and music which is special to Tahtacıs. Though Mengi originates from Mersin,
it has spread to other regions because of their nomadic lifestyle. It is performed especially in Tahtacı weddings,
festivals and celebrations. Mengi has great significance and impact on Tahtacıs’ lives. It has become a symbol for
Tahtacı identity and has various functions in terms of representation and continuation of this identity. The
techniques of literature survey, observation and semi-structured interview have been aplied in this paper. Firstly,
Tahtacı identity and history will be mentioned; afterwards, the concept of Mengi will be introduced; finally, an
assessment will be made on the functions of Mengi in Tahtacı communities as a symbol of cultural identity.
Key Words: Tahtacı, mengi, function, folk dance, music.
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Konseptin Harekete Dönüşmesi: “Underskin” Dans Projesi Üzerinden Koreografi İncelemesi
Sernaz DEMİREL TEMEL & Tan TEMEL
Yıldız Teknik Üniversitesi & Yıldız Teknik Üniversitesi
“Underskin” (Derinin Alında) adlı dans projesi, Macau’da T-Theater tarafından organize edilen “Artist on Site”
adlı sanatçı değişim programı kapsamında 26 ve 27 Ağustos 2017 tarihlerinde sahnelenmiştir. Misafir sanatçı
olarak davet edildiğimiz program Macau’da çalışmalarını sürdüren yerel dansçılarla uluslararası alanda çalışmalar
yapan koreografları buluşturarak kültürel paylaşım ve üretim ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Bir aylık prova
sürecinden sonra program “Underskin” (Derinin Altında) ana temasıyla “Whispering Images” adlı düet, “Is it me?”
adlı solo, “Silent Loop” adlı üçlü dans (trio), “Deep Echoes” adlı düet ve “Subconscious Records” adlı grup
danslarından (Quartet) oluşan beş farklı koreografi olarak sahnelenmiştir. Bu bildiri, kimlik ve hafıza ana
temalarında yola çıkılarak hazırlanan “Underskin” (Derinin Altında) adlı dans projesinin içeriğini oluşturan beş
koreografinin konsept, hareket araştırması, hareket formu, dansçıların teknik olarak hazırlanması, dramaturjik
kurgu, kullanılan malzemeler ve diğer sahne elemanları üzerinden bir incelemesi olup, dans koreografisinin
yaratım sürecine ve bu süreçte kullanılan metotlara odaklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dans, koreografi, deri, kimlik, hafıza.

Transforming the Concept into Movement: a Choreography Analysis on the Dance Project “Underskin”
The dance project entitled “Underskin” was staged during the “Artist on Site” residency program organized by TTheater on 26th and 27th August 2017 in Macau. The program, which invited us as an artist in residence, intends
to create a common platform for cultural production and sharing between local dancers continuing their practices
in Macau and choreographers working on international basis. Following a rehearsal period of one month, the
program was staged under the main theme “Underskin” in the form of five different choreographies, namely: the
duet “Whispering Images”, the solo “Is it me?', the trio “Silent Loop”, the duet “Deep Echoes” and the quartet
“Subconscious Records”. The project “Underskin” was prepared on the basis of the main themes of identity and
memory. This paper consists of the analysis of the five choreographies, constituting the content of this dance
project. It studies the elements; concept, movement analysis, movement form, technical preparation of the dancers,
dramaturgical fiction, implemented material and other staging elements. It will furthermore focus on the creation
process of the dance choreography and the methods deployed in this process.
Key Words: Dance, choreography, skin, identity, memory.
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Tarihsel Süreçte Flütün Gelişimi ve Yeni Flüt Tekniklerin Türk Bestecileri Tarafindan Kullanımı
Seyhan BULUT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tarih boyunca flütün yapısal anlamda sürekli bir gelişim süreci içinde yer aldığı ve günümüz flütlerine gelene
hangi evrimlerden geçtiğinin bilinmesi önem taşımaktadır. Senfoni orkestralarında tahta nefesli enstrüman grubu
içinde yer alan flüt uzun zamandır özellikle klasik müzik icrasında kullanılmaktadır. Yirmi ve yirmi birinci
yüzyılda klasik üslubunun dışına çıkarak farklı tınılar ve efektler yaratma çabasına girilen yüzyıllardır süregelen
değişim, gelişen teknolojiyi kullanan meraklı ve hevesli flüt tasarımcıları sayesinde en üst noktaya çıkmıştır.
Flütün son derece popüler, yeniliğe açık, çalış tekniği ve ürettiği ses skalasıyla gelişebilen bir enstrüman olması
nedeniyle bestecilerin de dikkatini çekmiş ve bu enstrümana ve enstrümanın farklı ses kombinasyonlarına
yenilikçi üslupta eser yazmalarına sebep olmuştur. Flüt üzerinde yeni teknikler deneyen icracılar bestecilerle
beraber çalışarak bestecilerin flüte bakış açısını genişletmişler, flüt yapımcıları da bu fikri destekleyerek yeni nesil
flütler üretme çalışmalarına girmişlerdir. Flütte genişletilmiş, yeni teknikler olarak anlatılmak istenen; klasik
anlamda bilinen, seslendirilen eserler olarak adlandırılan barok, klasik, romantik, impresyonistik ve
ekspresyonistik akımların ses tınılarını yansıtmayan, kulakta alışılmadık yeni ve modern bir etki yaratan
uygulamalardır. Bu teknikler yeni geliştirildiğinden geçmiş dönem flüt literatüründe yer almamış, ancak
günümüzde tınısal arayışlar çerçevesinde besteciler tarafından merakla kullanılan yeni eğilimlerdir. Bu bağlamda
flütün klasik müzik orkestrasındaki bilindik tınısal ses rengi ve geleneksel flüt repertuvarında seslendirilen
eserlerde kullanılan tekniği yerine genişletilmiş ileri teknik uygulamaları son yüzyıl eserlerinde kendini başka
boyutlara doğru taşımaktadır. Avrupa , Amerika ve Uzak doğu ülkelerinde flüt enstrümanına göre uyarlanan ileri
flüt teknikleri “ avant-garde techniques” başlığı altında tanımlanan yenilikçi akım uygulamaları adını alarak flütün
çalış tekniğine inanılmaz bir boyut kazandırmıştır. Yeni ve farklı duyulan, dinleyende anlaşılması zor bir etki
yaratan bu alışılmadık ses renkleri günümüzde yaşayan bestecilerin ilgisini çekmekte ve bestelerinde bu teknikleri
kullanmalarına sebep olmaktadır. Uygulanan ileri çalış teknikleriyle tınısal anlamda gelenekselliğin dışına çıkan
flüt, rastlantısal ve endüstriyel ses üretim aracı olarak bestecilerin, performans sergileyenlerin ve dinleyenlerin
ilgisini çekmektedir. Bu çalışmanın amacı yeni kuşak Türk bestecilerinin flüt eserlerinde yirmi ve yirmi birinci
yüzyıl ileri flüt tekniklerini kullanıp kullanılmadığını araştırmak, eğer kullanılmış ise bu eserlerin içinde genellikle
hangi tür ileri flüt tekniklerinin yer aldığını göstermektir. Yeni kuşak Türk bestecileri içinde yer alan ve aynı
zamanda Türkiye’nin belli başlı konservatuvarlarında öğretim üyesi olarak görev yapan bestecilerden flüt
enstrümanı için besteledikleri eserleri ve varsa kayıtları istenerek bu alan araştırması yapılmıştır. Bu çalışmada
etkili olan fikir, gelişimini tamamlamış olarak düşünülen flüt enstrümanının geliştirilen yeni tekniklerle yirmi
birinci yüzyılda Türk bestecileri tarafından kullanımını açıklamaktır. Yurt dışında bu tür ileri tekniklerle
bestelenmiş sayısız flüt eseri varken Türkiye’de de bu skalada yer alan flüt eserlerin var olup olmadığı araştırılmış,
böylece bestecilerimizin yirmi birinci yüzyıl flüt literatürüne nitel ve nicel katkısına değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Flüt, ileri flüt teknikleri, avant-garde flüt teknikleri, Türk bestecileri.
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Flute Development Process during the Historical Period and the Usage of New Flute Techniques by
Turkish Composers
It is important to know that throughout the history flute took part in a process of continuous development in a
structural sense and it evolved of today's flutes. In the symphony orchestras, the flute, which is took part in a
wooden wind instrument group, has been used for a long time, especially in classical music. In the twenty and
twenty-first centuries, the centuries-old change in the flute that went beyond the classical style and created different
tones and effects came to the top thanks to curious and enthusiastic flute designers using the developing
technology. Because the flute is an extremely popular, innovative, playable instrument and a sound scale that can
be produced by the sound scale it produces, the composers have also caught the attention and caused this instrument
to write pieces in innovative style for different sound combinations. The performers who experimented with new
techniques on the flute worked with composers to broaden the viewpoint of the composers, and the flute producers
were also involved in producing new generation flutes by supporting this idea. Newly developed these flute
techniques have not been took part in the flute literature of the past, but they used curiously by the composers in
the framework of today's sculptural pursuits. Advanced flute techniques adapted to the flute instrument in Europe,
America and Far East countries have given an incredible dimension to the flute operation technique by taking the
name of the innovative current applications described under the heading "avant-garde techniques". The flute, with
its advanced playing techniques out of traditional playing tradition, is interested in composers, performance
exhibitors and listeners as a coincidental and industrial sound production tool. The purpose of this study is to
investigate whether new generation Turkish composers use twenty and twenty-first century advanced flute
techniques in their flute works, and if so, what kind of advanced flute techniques usually take place in these works.
This field research was conducted by composers who were included in the new generation Turkish composers and
who served as lecturers at major conservatories in Turkey, asking for their works and records if they were written
for the flute instrument. The idea that is effective in this study is to explain the usage of the flute instrument, which
is thought to be completed as development, by the Turkish composers in the twenty-first century with the new
techniques developed.
Key Words: Flutes, advanced flute techniques, avant-garde flute techniques, Turkish composers.
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Çağdaş Dönem Sanatının Gelişiminde Sanat Yönetimi
Sonahanim IBRAHİMOVA
Bakü Koreografi Akademisi
Sanat yönetiminin (art managament) rolü ve etkisinin araştırılması ve analizinin gündeme getirilmesi, irekt kültür
ve sanatın piyasa ekonomisine geçişiyle doğrudan ilişkilidir. Bu da, sırayla, sosyal - kültürel eğitim hizmetlerinin
oluşumu ve teşviki düzeyinde yönetim mekanizmalarının bilimsel analizini ve teorik olarak özetlenmesini
gerektirir. Bu bağlamda, yönetim faaliyetinin bir türü olan sanat yönetiminin asıl görevi, sosyokültürel ve sanatsal
eğitim kurumlarının işleyişi ve geliştirilmesinde karşılaşılan birçok sorunun çözümünü mümkün kılan teknoloji ve
yöntemlerinin teorik önemi ve pratik uygulamalarının artırılmasıdır. Sanat yönetimi, kaynak yetersizliği
bağlamında kültür alanındaki eğitim sistemini etkili bir şekilde yönetmek ve düzenlemek için bir araç şeklinde
hizmet eder. Çünkü asıl olarak sanat yönetimi, sosyal ve kültürel eğitim alanında sanatsal değerlerin oluşturulması
ve geliştirilmesi için verimli koşulların yaratılması amacıyla teknolojik araç olmalıdır. Araştırmanın amacı,
sanatsal görüntü, örnek, değer ve deneyimlerin üretimi, yansıması ve iletilmesini sağlayan eğitim alanının
oluşumu, işleyişi ve gelişimini amaçlayan, sosyokültürel yönetişim yapısında ilke, fonksiyon, yöntem ve
teknolojinin bileşik sistemi olan çağdaş sanat yönetimi özelliği ve öneminin ortaya çıkarılması ve belirlenmesidir.
Bilimsel araştırma yöntemlerinin analizi, sentez, gözlem, genelleme, netleştirme, sistematiklik ve sınıflandırma
sanat yönetimi üzerine en kapsamlı teorik fikir edinmeni sağlar. Belirtilenleri içeren sanat yönetimi, aşağıdaki
parametreleri öngörür: İç ve dış çevre analizi; misyon ve vizyon, hedef belirleme ve planlama, yönetim nesnesi,
yönetim objesi, yönetim faaliyetleri sistemi, içerik ve organizasyon biçimleri, personel yönetimi ve personel
politikası, bilgi - işlem yapısı, strateji, ilkeler, fonksiyonlar, ahlak ve örgüt kültürü, altyapı ve yapılar, örgütsel ve
uygulanan yöntemler ve teknolojiler, sanat pazarlaması, etkinlik kriterleri. (Kostlyev SV 24). Bunlar bütünlükte
sanat yönetiminin temel eğilimleri olarak birbiriyle yakından bağlantılıdır ve her bir kişinin bireysel özelliği ve
üstünlüğünün karmaşıklı ifadesine dayanan tek bir işlemin parçası olarak gerçekleştirilir. Sanat alanında modern
yönetim deneyiminin sistematik analizine dayanarak sanat yönetiminin türleri aşağıdaki şekilde ayrılabilir: Gösteri ve Sahne Sanatları Yönetimi: müzik yönetimi, tiyatro yönetimi, koreografi yönetimi, sirk yönetimi,
konser-festival ve turne yönetimi. - Görsel Sanatlar Yönetimi: film ve televizyon yönetimi, resim ve dekoratif
uygulama sanat yönetimi, müzeler ve galeri - sergi yönetimi.
Anahtar Sözcükler: Sanat, sanat yönetimi, eğitim, gelişim, müzik.

Art-Management in the Development of Contemporary Art
Studying and researching the role and essence of art management is now becoming more urgent due to the gradual
transition of culture and art to the market economy. This, in turn requires the scientific analysis of the management
mechanisms and theoretical summarization in the level of formation and promotion of social and cultural education
services. In this regard, the main task of art-management, which is a type of management activity, is to increase
the theoretical significance and practical application of technologies and methods that enable the solution of many
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problems encountered in the functioning and development of socio-cultural and artistic educational institutions.
Art-management acts as the means of effective management and regulation of the cadres training system in the
field of culturein the conditions of lack of resources. Because art-management should be a technological tool for
the creation of fertile conditions for the formation and promotion of artistic values in the social and cultural
education field. The purpose of the study is production and reflection of artistic expression, examples, values and
practices, the formation of the educational space providing broadcasting, the principle of social-cultural
management which is directed to the activity and development, the detection and identification of the specificity
and the essence of the modern art-management, the complex system of functions, methods and technologies.
Analysis, synthesis, observation, summarization, clarification, systematicity and classification which are scientific
research methods allow coming to the most comprehensive theoretical results about art-management. Artmanagement, which including those listed provides the following parameters: Analysis of internal and external
environment; mission and vision, setting and planning goal, management subject, management object, system of
management activities, content and organizational forms, personal-management and personnel policy, information
and communication complex, strategy, principles, features, ethics and organizational culture, infrastructure and
structures, organizational and applied methods and technologies, art-marketing, effectiveness criteria (Kostylev
SV: 24). These all are the main trends of art-management, closely interconnected and are realized as part of an
entire process based on the complexity of individual particularities and superiority of each one. The following
types of art-management can be distinguished on the basis of systematic analysis of modern management practices
in the art field: - Performing and scenic art management: music management, theater management, choreography
management, circus management, concert-festival and performance management. - Visual arts management: Film
and television management, descriptive arts and decorative-applied art management, museums and galleryexhibition management.
Key Words: Art, art-management, education, development, music.
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İran Müzik Kültüründe Kadın Müzisyenlerin Sosyolojik Durumuna Genel Bir Bakış
Songül ÇAKMAK
Yüzüncüyıl Üniversitesi
İran Müziğinin, kozmopolit yapısından dolayı çok çeşitli bir müzik kültürüne sahip olduğu bilinmektedir. Devrim
öncesi ve sonrası müzik kültüründeki bu değişme öncelikle kadın faktörlü müziğin değişimine ve dönüşümüne
büyük etkileri olmuştur. İran müzik kültüründeki bu büyük değişimi sorgulayan yazarlar, İran’da yaşayan
kadınların bu değişim/dönüşümden ne kadar etkilendikleri ve müzikal yönlerine tesirlerini irdelemişlerdir.
Çalışma, konuyla ilgili yazarların çalışmaları, yayınları ve ulusal/uluslararası medyanın konuyla ilintili
düşüncelerini içeren literatür incelemesi sonucunda, araştırma raporu şeklinde hazırlanmıştır. Çalışmanın zaman
anlamında sınırlılığı (iki ay). Güncel toplumsal sorunların varlığı da çalışmayı detaylı sunmayı sınırlandırmıştır.
Anahtar Sözcükler: İran müziği, kadın müzisyenler, sosyolojik durum, toplumsal cinsiyet, araştırma raporu.

A General Overview to the Sociological Situation of Women Musicians in Iran Music Culture
Because of its cosmopolitan structure, İran has an immense diversity in its musical culture. The change in its
musical culture after there volution had a significantin fluence on the role of woman in music. Many writersin
vestigating the great change in İran’s musical culture have addressed the way women in İran were affected by this
change/transformation, and its impacts on aspects of music. This study has been organized in the form of a research
report as a result of a literature review in cluding scholars’ studies, publications concerningt his subject, and the
nationalan dinter national media’s reports about the issue. The time limit of the study has been determined as two
months. The existence of current sociological problem slimits the detailed survey of the study.
Key Words: Iranian music, female musicians, sociological situation, gender, research report.
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Müzik Öğretmeni Adaylarının Kendilerinde Geliştirdikleri Öğretmen Kimliği Algıları
Şefika TOPALAK & Tarkan YAZICI & İsmail ERASLAN
KTÜ & Mersin Üniversitesi & KTÜ
Müzik öğretmeni adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerinde etkili olan faktörleri ve kendilerinde
geliştirdikleri öğretmen kimliği algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden
durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın verileri boşluk doldurmayı gerektiren yarı yapılandırılmış ve beş
sorudan ibaret olan bir formla toplanmıştır. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi tekniğinden
yararlanılmıştır Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıfta
öğrenim görmekte olan 20 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının büyük
çoğunluğu öğretmenlik uygulamalarının sonunda kendilerini “öğrencilerini seven, iletişim becerileri güçlü, özenli,
planlı, sistemli” olarak tanımlamış, kendilerinde buldukları güçlü yönlerin “alana hâkimiyet, mesleğe olan sevgi
ve öğrencilerle iletişimleri” olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte kendilerinde gördükleri zayıf yönlerin
“tecrübe eksikliği, heyecan, derste tedirgin hissetme, seslerini ve ders zamanını etkin ve verimli kullanma
eksiklikleri” olarak sıralanabilir. Öğretmen kimliği algılarının şekillenmesinde “okul deneyimi dersleri” en çok
belirtilen görüş olmuş buna ilave olarak “aile, bireysel isteklilik ve örnek alınan öğretmenler” olarak ifade edildiği
tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müzik, müzik öğretmeni adayları, öğretmen kimliği.

Preservice Music Teachers’ Perceptions of Teacher Identity Developed in Their Self
In this study, the qualitative research design was used to determine the factors that are effective in improving
teacher identity of music teacher candidates and the identity perceptions of teacher identity they developed for
themselves. The data of the study was collected in a form which was semi-structured and consisted of five
questions, which required filling the gap. Content analysis was utilized in the analysis and interpretation of the
data. The research group of the study has formed 20 students who are studying in the 4th class in the Department
of Music Teaching at Fatih Education Faculty of Karadeniz Technical University in the spring semester of 20162017 academic year. According to the results of the study, the vast majority of the teacher candidates defined
themselves as " Loving students, attentive, planned, systematic, with strong communication skills". However, the
weaknesses they see are listed as "lack of experience, excitement, feeling uneasy, lack of effective and efficient
use of voice and lesson time". In the formation of teacher identity perceptions, "school experience lessons" were
the most mentioned opinions and it was found that they were expressed as "family, individual desire and exemplary
teachers".
Key Words: Music, music teacher candidates, teacher identity.
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Kаrа Kаrаyеv’in “Yеdi Güzeller” Balesinde Nizаmi Gayesinin Somutlaştırılması Hakkında
Şehla HESENOVA
Bakü Müzik Akademisi
Dаhi Nizаmi eserlerinin motiflerine dayanılarak yаzılmış müzik örnekleri içerisinde Kаrа Kаrаyеv'in "Yеdi
güzeller" bаlеsi özel yеr tutuyor. 1952 yılında ilk tаmаşаsı bаş tutmuş bu eser sоnrаdаn bir kaç kez yеniden
düzenlenmiştir. Bestecinin defalarca bu eseri rеdаkte еtmesi öncelikle balenin ilk sürümlerinde Nizаmi gayesinden
uzаklаşаn librеttоnun оnu tatmin etmemesi idi. О zаmаn sоvyеt dönemindeki sosyal siyasal ortamda Nizаmi
yаrаtıcılığındа önemli yеr tutаn "adaletli hükümdar", "idеаl mоnаrh" kararkterini somutlaştıran Behrаm bаlеde bаş
kahraman оlаmazdı; Librеttоculаr eserde drаmaturji çatışması hükümdar ile halk аrаsındаkı kаrşıdurmа gibi tefsir
etmiştiler. Fakat bаlеnin 1979 yılındaki sоn düzenlemesindeki önceki sürümde оlаn tümek süjеt hatları ve suretler
аrаdаn götürülmüş, eserin süjеti İyilik ve kötülüğün mücadelesi gibi ebedi konu ve Nizаmi yаrаtıcılığının felsefiеtik motifleri kоntеkstinde tefsir еdilmiştir. "Yеr yüzünde kötülüğü yenmek için öncelikle insаnın içindeki
Kötülüğü yenmek gerekmektedir" fikrini tecessüm ettiren bаlеnin bаş kahramanı bu iki özelliği de tаşıyаn
Behrаm'dır.
Anahtar Sözcükler: Libretto, İyilik ve kötülük, dramaturji, editörlük, ideal hükümdar.

The Introduction of Nizami Point in “Yeddi Gozal” Ballet of Gara Garayev
Among the musical examples composed on the basis of Nizami’s works, QaraQarayev's "YeddiGozal" is unique.
In 1952, it was the first time staged and then was printed again several times. Composer edited it for many times,
because primary variants of ballet had been deprived of its original status. Even in the Soviet era, Bahrame could
not have been a hero, who embodied the "fair judges", the "innocent mongrachs" of the most important things in
the Nizamicreativity; in the works of the librarians, interpreted them as the conquest of the country by the
domination of sovereignty. But in 1979th year edition of ballet, all previous unusual images and figures was
removed and the essence of the work was described as war between good and bad, like philosophical-etiological
motives of Nizami’s creativity. In order to win “bad” in the world, at first everbody have to win bad feelings in
own heart, and hero describing this idea is Bahram.
Key Words: Libretto, good and bad, dramaturgy, editorial office, ideal king.
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Müzik Eğitiminin Eğitim ve Bilim Kavramları ile Olan Etkileşimi
Taner ULUÇAY
Erzincan Üniversitesi
Müzik eğitimi, bireyin davranışlarında sanatsal değişiklik oluşturmayı hedefleyen bir süreçtir. Müzik eğitimi farklı
yapılarda ve farklı amaçlarla gerçekleştirilebilir. Kimi zaman sürecin temel noktasında yer alır, kimi zaman da
ulaşılmak istenen hedefe ilişkin araç konumundadır. Hangi rolü üstlenirse üstlensin, müzik eğitimi bireyin
yaşantısında kalıcı izler bırakan sanatsal, eğitimsel ve bilişsel bir unsurdur. Bu noktadan hareketle, müzik eğitimi
farklı bilim ve eğitim dalları ile ilişki içerisinde yer almaktadır. Karşılıklı etkileşim ve paylaşım söz konusudur.
Bu çalışmada müzik eğitiminin bilimsel ve eğitimsel boyutu üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda, müzik
eğitimi kavramının önemli bir bilimsel ve eğitimsel süreç olduğu vurgulanmış ve farklı disiplinleri etkileyen aynı
zamanda da onlardan etkilenen bir eğitim alanı ve bilim dalı olduğu ifade edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, müzik eğitimi, bilim.

Interaction of Music Education with the Education and Science Concepts
Music education is a process that aims to create artistic changes on individual behaviors. Music education can be
performed on different structures and different purposes. Sometimes it takes place at the main points of the process
for some time it is the appliance to reach the desired goal. Music education is an artistic, educational and cognitive
factor leaves an indelible mark on the individual's life which role it plays. From this point, music education is
located in relation to the different branches of science and education. Mutual interaction and sharing is the topic.
In this study it is focused on scientific and educational dimension of music education. In study results, it is
highlighted that music education is an important scientific - educational process and expressed that it is an
education and science subsection affecting and affected the different disciplines.
Key Words: Education, music education, science.
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Müziksel İşitme Eğitiminde Yeni Medya Teknolojilerinin Kullanımı; Perfect Ear Uygulaması Örneği
Togay ŞENALP
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Müziksel algılamanın geliştirilmesi kuşkusuz müzik öğretimindeki en temel basamağı oluşturmaktadır. Müzik
sınavlarının da ilk aşaması, öğrencinin duyduğu sesleri aynen geri verebilmesinden oluşur. Halk arasında “müzik
kulağı”na sahip olmak olarak nitelendirilen bu beceri, elbette ölçülebilir, farklı düzeylerde kazanılabilir ve
geliştirilebilir bir beceridir. Müziksel işitme, okuma ve yazma olarak üç alt beceriden oluşan müziksel algılamanın
başlangıç halkası müziksel işitmedir. Bu becerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi aşamalarında günümüzde yeni
medya teknolojilerinden yararlanmak olanaklı hale gelmiştir. Dünyada yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan yeni
müzik öğretim yaklaşımında akıllı telefon, tablet, bilgisayarlar ve uygulamaları dâhil eden “karma yaklaşım”
yaygınlaşmaktadır. Bu yaklaşımla, örneğin cep telefonu yardımcı bir öğretim aracına dönüşmektedir. Çalışmada,
“Perfect Ear” uygulaması örneği üzerinden müziksel işitme öğretiminde yeni medya teknolojilerinin kullanımının
ne tür ve ne oranda olumlu değişimler getirebileceği tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Müziksel işitme, müziksel algılama, uygulamalar, yeni medya teknolojileri, müzik öğretimi.

Use of New Media Technologies on Musical Hearing Education: Perfect Ear Application as Example
The first step of musical education is clearly about to improve the musical perception. Music examinations also
start by measuring the capacity of the student on hearing the note and giving back the same pitch. This ability that
we call in the society as “good ear” is a measurable, learnable and improvable skill in many levels. Musical
Perception has three main subtopics as hearing, reading and writing and hearing is at the beginning of all. Today
it is possible to use the new media technologies for measuring and learning and improving the musical hearing
skill. The new educational approach in music in the world today involves more and more the laptops, smart phones,
tablets and the applications and it is a mixed approach. That is how for example a smart phone becomes a helpful
instrument in music education. In this study, it will be discussed the benefits of using new media technologies on
musical hearing education by taking “Perfect Ear” application as example.
Key Words: Musical hearing, musical perception, applications, new media technologies, music education.
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Azerbaycan Caz Sanatında Etno-Caz Tezahürü ve Evrimi
Turan MAMMADALIYEVA
Bakü Müzik Akademisi
1970`li yılları Azerbaycan müzik sanatında yeni dönem olarak birçok alanları ve caz yorumculuğunu da yeni uslüp
cereyanlarına yönlendirir. 1970`li yılları Azerbaycan Caz Sanatında Etno-caz, Folkcaz ve Caz-rok, füjn gibi
cereyanlar yaratıcılık arayışları merkezine dönüşmüş olur. Bu onyıllıkta Azerbaycan Etno-Caz`ı meşhur cazmen,
besteci Rafig Babayevin çokyönlü faaliyeti sayesinde Azerbaycan Caz yorumculuğunun yeni, çağdaş uslüp
ağırlıklarına kavuşması temayülü başlanır. Etno-caz anlamı kendinde birkaç gelişim yöntemi içerir ki, bunlardan
en önemlisi modallık, modal prensiptir. R.Babayev ve onun etrafında gelişen en öncü cazmenlerden olan Cemil
Emirov sovyet ve postsovyet döneminde Caz-rok ve Etno caz yönlerini muhafaza eden, bu mecrada birçok diğer
elementleri –klasik geleneklerin, rok müziği yöntemlerini, füjn cereyanına özgü unsurların bir mecrada
kavuşturulması gibi zor bir görevi gerçekleştiren sanatçı olarak ön sırada yer almaktadır. 2000 yılında oluşturulan
“Memory” albümü bestecinin yeni araştırmalarının ürünüdür. Postsovyet genelinde, Azerbaycan cazının yaşadığı
birçok önemli değişimler fonunda Azerbaycan caz sanatı birçok ekonomik maddi sıkıntılarla karşılaşsa da yeni
dünyevi caz geleneklerine meyleden müzisyen bir nesil yetişir. İlk önce Vagif Mustafazade geleneğinin takipçisi
Azize Mustafazade, 1990`lı yılların 2. Yarıyılı itibarıyla Salman Gambarov öne çıkar. A.Mustafazade, temeli
V.Mustafazade tarafından atılan muğam ve modal prensiplere yönelen Etno-caz temayülünde çalışır.
S.Gambarovun yaratıcılığında ise çağdaş bestecilik geleneklerinin, geleneksel cazın meynstrim uslubunun,
modern cazın Neo-bop, Füjn ve Etno-caz cereyanlarının avangard müzik gelenekleriyle kavuşması sanatlar arası
vahdete dayanan ilginç sanat projelerinde gerçekleşir.
Anahtar Sözcükler: Etno-caz, Cemil Emirov, Salman Gambarov, füjn cereyanı, mainstream,

Ethno-Jazz and its Evolution in Azerbaijani Jazz
1970s introduced new styles and trends into several areas of toward Azerbaijani music including jazz. Ethno-jazz,
folk-jazz, jazz-rock and funk trends were at the centre of searches for new creativity in the 1970s. In this decade
the tendency of joining new, contemporary styles of Azerbaijani ethno-jazz performance started as a result of the
multilaterall activity of well-known composer and jazzman Rafik Babaev. The ethno-jazz concept comprises
several development methods itself, the most important of them is modality, the modal principle. R.Babaev and
Jamil Amirov who was a prominent jazzman who preserved jazz-rock and ethno-jazz directions during the soviet
and post-soviet period, executed challenging tasks such as joining several elements – classical traditions, rock
music styles and various elements of funk as a unified form. The album “Memory”, which was created in 2000
was the result of new research by the composer. Although the art of Azerbaijani jazz has faced several difficulties
in the context of some essential changes made to Azerbaijan jazz art in the post soviet region, a new generation
with a bias towards new secular jazz traditions is growing up. Firstly, Aziza Mustafazadeh, follower of the Vagif
Mustafazadeh tradition and Salman Gambarov came to the forefront in the second half of the 1990s.
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A.Mustafazadeh works in the ethno-jazz style directed towards the mugham and modal principles founded by V.
Mustafazadeh. Salman Gambarov’s creative work has united contemporary composition traditions, mainstream
styles of traditional jazz, new-bop, funk and ethno-jazz trends of modern jazz with vanguard music traditions in
interesting art-projects based on uniting various art fields.
Key Words: Ethno-jazz, Salman Gambarov, Jamil Amirov, modal principles, mainstream.
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Müziksel İşitmenin Geliştirilmesi için Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Programların İncelenmesi
Turan SAĞER & Levent ÜNLÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi & Erzincan Üniversitesi
Bir müzik eserini anlayıp çözümlemenin yolu, ilgili eserin ezgisini bir başka deyişle melodik seslerini algılamaktan
geçmektedir. Seslerin iyi derecede algılanması müziksel işitme eğitiminin bilinçli olarak öğrenilmesini gerekli
kılmaktadır. Müziksel işitme, seslerin aralık, akor, ritim yazımı, ezgi yazımı, solfej okuma, nüans gibi birçok
beceriyi içinde barındıran birbirine bağlı yapıların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Müziksel işitmenin
geliştirilmesi için uzman bir eğitimciden destek alınması gerekmektedir. Fakat son yıllarda gelişen teknoloji
bireylerin geleneksel eğitimin dışına çıkararak bilgisayar tabanlı müzik programları ile kendi başlarına müziksel
işitme ve diğer teorik bilgileri öğrenme süreçlerine etkinlik sağlamıştır. Bu araştırmanın amacı, müziksel işitmenin
geliştirilmesi için hazırlanmış bilgisayar destekli müzik programlarını tespit edip, sunduğu olanakları incelemektir.
Çalışmada, internet üzerinden tarama yöntemi kullanılarak, betimsel araştırmanın durum tespitine yönelik veriler
elde edilmeye çalışılmıştır. Özetle, Müziksel işitmenin geliştirilmesi için hazırlanmış programların çok çeşitli
olduğu, bireyin kendini geliştirmesi için görsel ve işitsel alıştırmalar yaptırıldığı ve yeni çıkan sürümleri ile
müziksel işitme programlarının ihtiyaçlar doğrultusunda devamlı güncelledikleri bulgusuna rastlanılmıştır.
Müziksel işitmenin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan bu programlar; bireylerin otokontrol mekanizmasına yönelik
bir çalışma prensibi oluşturduğu için etkili ve kalıcı bir eğitim sağladığı sonucunu da ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Müziksel işitme, bilgisayar, müzik programları.
Examination of Computer Aided Programs Prepared for Development of Musical Hearing
The basic way to understand and analyze a musical piece is the perception of the melody, in other words, its
melodic voices. The perception of voices at a good level requires conscious learning of musical hearing education.
Musical hearing consists of interconnected structures that contain skills such as interval, chord, rhythm writing,
melody writing, solmization reading and nuance. Thus, the development of musical hearing requires the support
of an expert educator. On the other hand, the developing technology in recent years has enabled individuals to
acquire musical hearing and other theoretical knowledge on their own with computer based music programs
instead of traditional education. The purpose of this research is to identify the computer aided music programs
developed for musical hearing and to examine the utilities offered by these programs. In the study, it was aimed
to obtain the data for the status of the descriptive research using the internet scanning method. In summary; it was
found that there are a wide variety of programs prepared for the development of musical hearing, there exists
audiovisual exercises for the self-development of the individual, and new versions and aforementioned programs
constantly updates according to the needs. These programs, which were prepared for the development of musical
hearing, also reveals the result of effective and permanent information gathered by individuals' self control and
self-tailored study plan.
Key Words: Musical hearing, computer, music programs.
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Azerbaycan'da Udi Etnik Grubunun Dini ve Kültürel Değerleri
Yalçın ABDULLA
Gaziantep Üniversitesi
Uzun yüzyıllar boyunca Azerbaycan'da çeşitli bölgelere yerleşen ve ülkenin yerel halkı olan azerilerle kaynaşan
birçok halkların temsilcileri ikamet etmektedir. Bunlar İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer dinlere
tapınmaktalar ve çeşitli dil grubları temsilcileridir: tatarlar, mesheti türkleri (Altay ailesi türk kolu), tatlar, talışlar,
dağ yahudileri, kürtler (hint-avrupa), udiler, lezgiler, avarlar, sahurlar, buduglar, ingiloylar, grızlar, hınalıglar
(kafkasya), ruslar, molokanlar, ukraynalılar (slavyan) vb. Azerbaycan'ın Gebele ili'nde Nic köyü bulunmaktadır.
Tarihte Kafkas Albanyası geniş bir araziye sahip olmuştur. Nic köyü de onun arazisinde bulunmaktadır. Gebele,
Şeki, çağdaş Gürcistan ve Ermenistan'ın arazisini, hatta geçmişte Türkiye'nin Kars ili'ni de ihtiva etmekteydi. 2017
yılı 30 Temmuz'da gezi heyeti Gebele'nin Nic köyü'nü ziyaret etmiştir. Heyette doç. dr. Yalçın Abdulla, prof. dr.
Gülnaz Abdullazade, doç. dr. Züleyha Abdulla, başöğretmen Sima Selimova yer almaktaydı. Bu alban tapınağının
cumhurbaşkanının emri üzerine restorasyonu yapılmış ve şu anda faaliyetini sürdürmektedir. Tapınak şövalyesi
Rafig Danakari Arami ile yapılan mülakat konusundan, Nic köyü'nde 6000 kişinin ikamet ettiği anlaşılmaktadır.
Bunlardan 4000'i udilerdir. Çocuklar rusça, azerice ve udi dillerinde konuşmaktalar. Nic'de 5 okul, 3 kilise vardır,
1 kilise faaliyette bulunmaktadır, 2 kilisenin restorasyonu yapılmaktadır. Bunun yanısıra Nic'de 3 kilise ve 2 cami
ve 5 okul vardır, bunlardan 3'ü rus okuludur. Birinci sınıftan dördüncü sınfa dek udi dili öğretilmektedir. Köyün
erkekleri Nic merkezinde sabah erkenden toplaşarak günlük yaşanan olayları konuşurlar. Bizim kasabada 14
mahalle vardır, 12 mahallede udiler, 2 mahallede azeriler ikamet etmekteler. Ünlü Udi bilgini Prof. Dr. Voroşil
Gukasyan XX yüzyılın sonlarında ermenilere karşı cıkıyor, kendilerinin yalanlarını açığa vuruyordu. Voroşil
Gukasyan ermenilerin Karabağ'a nereden geldiklerini yansıtan bir harita çizmişti. Kendisi ermenilerden
korkmuyordu ve ermenilerin 1828 yılından Karabağ'a taşındıklarını yazıyordu. Rusya Çarı Birinci Nikolay kendi
emri üzerine 1836 yılında Alban Kilisesi'ni iptal etti ve kilisenin malını ermeni kilisesine devretti. 19-20
Temmuz'da benzersiz bir şekilde udilerin kültür günleri gerçekleştirilir. Ekim ayının son pazar günü Udilerin din
ve ürün bayramı kutlanır. Bayram ve etkinliklerde müzik büyük önem taşımaktadır. Bu etkinliklerde farklı klasik
dans ve oyunlar sergilenmektedir. Azerice'de ve udi dilinde şarkılar okunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Udi, tören, kilise, din, dans, halk.

Religious and Cultural Values of Udi Ethnic Community Living in Azerbaijan
Azerbaijan is a country where the representatives of many peoples lived for centuries, settling in its different parts
and intermingling closely with the major nationality – Azerbaijanis. They represent different confessions (Islam,
Judaism, Christianity and other religions) and different language groups (Tatars, Meskhetin Turks (Turkic groups
of the Altaic language family), Tats, Talyshis, Mountain Jews, Kurds (an Indo-European language); Udis,
Lesgians, Avars, Tsakhurs, Budukhs, Ingiloys, Kryzs, Khynaluq people (Caucasian peoples); Russians, Molokans,
Ukrainians (Slavs) and etc.). The town of Nij is located in Gabala region of Azerbaijan. In ancient times it was
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situated within the vast territory of Caucasian Albania. Thus, the territory of Caucasian Albania included
contemporary Gabala and Sheki regions of Azerbaijan, part of the territory of contemporary Armenia and Georgia.
There were times when Caucasian Albania included even the Kars region of Turkey. Our Expediting Team visited
the Nij town of Gabala region on June 30, 2017. The Teams consisted of Assoc. Prof. Dr. Yalchyn Abdulla, Prof.
Dr. Gulnaz Abdullazadeh, Assoc. Prof. Dr. Zukeyha Abdulla, Senior Lecturer Sima Salimova. This Albanian
church has been restored recently by the Presidential Order and currently is functional. We learned from the
interview with the Church’s priest Rafik Danakarui Arami that the Town’s population is 6 000, 4 000 of whom
are Udis. Children speak Russian, Azerbaijani and Udi languages. There are 5 schools, 3 churches in the town of
Nij. One of the three churches is functioning, and the remaining two are in the process of restoration. Also, there
are 2 mosques. 3 of 5 schools are Russian schools. Children learn Udi language from the first to fourth grade of
the school. Men tend to gather in the centre of the Town in early mornings to discuss daily matters and novelties.
The Town consists of 14 neighborhoods, of which 12 are Udi and 2 are Azerbaijani neighborhoods. Renowned
scientist, Ph. D. Voroshil Qukasyan of Udi origins used to speak against Armenians at the turn of twentieth century,
unmasking their lies. Voroshil Qukasyan was the author of a map that demonstrated how and from where they
migrated to Nagorny Karabakh. He was not afraid of Armenians and claimed that they came to Karabakh after
1828. In 1836 Albanian Church was abolished by the order of the tsar of Russia Nicholas I, the right of ownership
over its property also being transferred to Armenian Church. There is a tradition to celebrate Udi culture days
every year on July 19-20. The last Sunday in every October is the day of religious holiday and harvest festival.
Music plays an important role in holidays, festivities and other events. Various dances are demonstrated and folk
games organized during these days. The town folk sings songs in Azerbaijani and Udi languages.
Key Words: Udis, ceremony, church, religion, dance, people.
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Besteci Vasıf Adıgözelov’un Keman (Violin) ve Orkestra İçin Bestelenen Konçerto’sunda Klasik Ve
Çağdaş yazi Üslupların Kaynaşması
Yaver NİYMETLİ
Bakü Müzik Akademisi
Ünlü Azerbaycan Bestecisi Vasıf Adıgözelov’un sanat ve yaratıcılığı Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye
müzikseverleri tarafından de çok yakından bilinmekte ve sevilmektedir. Çokyönlü yaratıcı ve üretken kapasiteye
sahip olan besteci Vasıf Adıgözelov çeşitli müzik türlerine esreler meydana getirmiştir. Azerbaycan müziğin
çağdaşlaşma yoluna büyük hizmetler sunan büyük besteci Gara Garayev’in devamcısı olan Vasıf Adıgözelov
Klasik ve Modern müzik alanında üstün başarılı eğitim almış ve süreklilik arz eden yoğun sanatsal arayışlarıyla
kendine özgü üsluba sahiplenmiş bir sanatçı olarak bilinmektedir. Bestecinin yaratıcılığı önemli ölçüde geleneksel
halk müziğine ve klasikleşen ilerci bestecilik mirasına dayanmaktadır. Vasıf Adıgözelov’un sanatsal faaliyetlerini
sürekli yorumlayan Prof.Dr. müzikolog İmruz Efendiyeva bu bağlamda ilgiçekici fikirlerle karşımıza çıkmaktadır:
‘…Vasıf Adıgözelov’un meydana getirdiği güzel yapıtlar sadece memleketi Azerbaycan’la sınırlı kalmıyor,
dünyada ve özellikle Türki halkların ilerlemesinde, milliliğin yeniden doğuşunda büyük önem arz etmektedir. Ünlü
bestecinin halk tarafından sevilen ve geniş çapta yayılmış popüler esreleri derinliklere inen felsefi fikirlerle,
vatandaşlık gayretleriyle ve zarif duygusallıklarla, coşku hassasiyeti ve milli geleneklere olan bağlarıyla, insanlığın
ince psikolojisinin irdelenmesi ve şiirselliğe has ifadesiyle seçilir.’(Efendiyeva,2014;254) Vasıf Adıgözelov’un
sanatsal mirasının bir kısmı çalgısal konçerto türünde bestelediği yapıtlarla ilgilidir. Bu alanda 1962. yılında
Keman (Violin) ve Orkestra için bestelediği F Dur Konçertosu özel bir yere sahiptir ve Azerbaycan çalgısal klasik
müziğinin kıymetli eserleri arasında yer almaktadır. Konçerto 3 bölümlü klasik konçerto biçiminde yazılmıştır. I.
Bölüm: Allegretto; II. Bolüm: Andante; III. Bölüm: Allegro Non Troppo. Vasıf Adıgözelov’un Keman
Konçerto’sunda dikkatleri çeken ilk ve en önemli özellik, eserin genel dokusunda senfonik müziğe münhasır
gelişme konseptinin işlenmesi ve ilgili çerçevede biçimsel ölçüleriyle uygunlaşmasıdır. Esrede orkestranın rolü
sadece eşlikçi veya refakatçi yönüyle değil, genellikle anlatımsal planının sürekli yenilenmesiyle ve solist
konumunda bulunan keman icracılığına aktif ivme kazandıran tamamlayıcı birlikteliğinde belirlenmektedir. Bu
minvalde Vasıf Adıgözelov’un Keman Konçerto’su Azerbaycan müziğin 60’larında formlaşan yaratıcı arayışların
sonucu gibi yorumlanabilir, ilerleyen tarihlerde ilgili müzik türünün milli sanat örneklerine yeni ufuklar sunan bir
eser gibi kıymetlenebilmektedir. Söz konusu Keman Konçertosu’nun müzikli materyalinde makam ve geleneksel
ozan/âşık sanatıyla ilişkilendirilen tematik unsurlarının varoluşu milli dans müziğinin ve türlü folklor içerikli
özelliklerinin bulundurmasıyla gerçekleşmekte, çağdaş müzik cereyanların harmanlaşmasıyla ilgiçekici bir
konumu ortaya koymaktadır. Besteci geleneksel müzik kültürünün medeni örneklerini yalın alıntı biçiminden
ziyade, geniş düşünüşleri kapsayan uygar değerlerle, zengin bir bütünlük kompozisyon kapsamında sunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Vasıf Adıgözelov; Keman (Violin); Konçerto; Ozan/Âşık Entonasyonu (Biçimsel ve
Duyumsal Dokusu); Metro-ritim (Ölçü Vurgusu ve Ritmik Değerler).
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The combination of classic and modern trends Violin Concerto Vasif Adigezalov
The musical thinking of the XX century is characterized, as we know, with intensive integration processes,
covering the area of artistic ideas, content, styles, genres, forms and linguistic resources. The interpenetration of
the different national traditions, multiple contacts a professional composer practice and folk art, pairing esthetic
and stylistic principles of past eras and new creative concepts, determine synthesizing nature of contemporary
musical consciousness, actualize the integration of dissimilar principles of sound organization in a single
composition. Creativity of outstanding Azerbaijani composer Vasif Adigozalov is exactly the example that
combines the words above. As a disciple of the great Gara Garayev, V.Adigezalov managed to combine classical
and contemporary musical trends with folk art in his work. That's why creativity V.Adigezalov is honored not only
in Azerbaijan but also Turkey. One of these works of the composer, is a violin concerto in F major, written in
1962. The concert has a classic three-part structure: I - Allegretto, II -Andante, III - Allegro non troppo. This report
is a study of the violin concerto V.Adigezalov to demonstrate his stylistic and structural features, having intonation
a dynamic analysis of the entire score. The violin concerto is generally regarded as the product of a multi-faceted,
concentrating the best traditions and experience of the classic genre and being new in terms of its structure, using
techniques of modern composition. The Violin Concerto of V.Adigezalov It draws attention to the symphony
dramatic method, dialogical concept that reflects deep national traditions. This phenomenon is typical for modern
music.
Key Words: V.Adigezalov, violin, concert, ashug intonation, metroritm.
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Azerbaycan`da Arp İcracılığının Var Oluşu ve Gelişimi
Yegana TAPTIGOVA
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan'da çağdaş arfa tarihinden konuşurken arp şekilli aletlerin ülkemiz topraklarında eskiden beri var
olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Böyle aletlerden biri çelengdir. Telli aletler grubuna ait olan ve şekil açısıdan
Mısır arpını andıran çeng Azerbaycan topraklarında yaygın aletlerden biri olmuştur. Ortaçağ'da tellerinin sayısı ve
şekline göre birbirinden farklılık arfa şekilli çengler yaşamımıza dâhil olarak, müzik, şiir, resim sanatında önemli
yerlerden birini tutmuştur. Ortaçağ'da Azerbaycan topraklarında yaygın olan arp şekilli müzik aletlerinin tarihine
kısa yolculuk yaprak, derin kökleri eski Doğu uygarlıklarına uzanan modern arfanın tarihi hakkında bilgiler
alabiliriz. Azerbaycan'da modern arp ifaçılığının tarihi devamlı olarak milli müziğimizde opera ve balenin
oluşumu ve gelişmesi ile ilgilidir. Milli personelin eksikliği nedeniyle arp sanatçılarını diğer şehirlerden davet
ediyorlardı. Milli müzik icracısı personelinin yetiştirilmesi amacıyla Üzeyir Hacıbeyli`nin girişimi ile bir grup
öğrenci Moskova Konservatuvarı'na gönderilir. Aida Abdullayeva da onların içerisindeydi. Aida Abdullayeva
Azerbaycan'ın ilk profesyonel arp sanatçısı idi. Çok sayıda sanatçı yetiştirerek, arp eğitimi alanında parlak iz
bırakmış, kendisinin yaratıcı faaliyeti sayesinde arp Azerbaycan'da yaygın, sadece konservatuvarda değil, aynı
zamanda diğer eğitim kurumlarında da arp icracılığı eğitiminin temeli atılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Çeng, arp, müzik, Azerbaycan, icracılık.
Formation and Development of Harp Mastery in Azerbaijan
We should note while dealing with the history of harp in Azerbaijan that the instruments like harp existed since
the ancient times in the territory of our country. One of such instruments is chalang. Jang related to the group of
streching instruments and remembering the Egyptian harp for its form was one of the instruments expanding in
the territory of Azerbaijan. The Jangs like hapr differing from one-another for its number of strings and form in
middle ages enetered to the welfare, it took one of the impotant places in music, poetry, painting art. We can get
information about the history of modern harp which deep roots comes to the ancient Eastern sivilization by making
short excursion to the history of music instruments like harp expanding in the territory of Azerbaijan in middle
ages. The history of modern harp mastery in Azerbaijan is connected with creation and development of opera and
ballet in national music close. The performers of harp were invited from other cities because there were not national
cadres in this sphere. By the purpose of developing the cadres of national music performers, on the initiative of
Uzeyir Hajibayli, a group of students were sent to the Moscow Conservatory. Aida Abdullayeva also was among
them. Aida Abdullayeva was first professional harp performer of Azerbaijan. She grew up many performers, kept
bright place in the sphere of harp pedagogy, due to her creative activity the harp was expanded in Azerbaijan, the
study on harp mastery was founded not only in conservatories, but also in other educational institutions.
Key Words: Jang, harp, music, Azerbaijan, mastery.
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Halk Müziğine Ait Bazı İncelemeler
Zeynep İSMAYILZADE
Bakü Müzik Koleji
Eski zamanlardan itibaren sözlü şekilde yayılan dilden-dile, kuşaktan-kuşağa geçen halk müziğinin örnekleri
oldukca kıymetlidir. Halk, asırlar boyu bu hazıneyi koruyup kollamışsa, bu halkın bilgeliyinden, manevi
değerlerinin zenginliyinden kaynaklanıyor. Böyle sözlü şekilde yayılan, yayıldıkca daha da ilerleyen yüzyılların
sınavından geçen ve yine de kendi benliğini muhafaza eden âşık (ozan) sanatı şifahi halk musikisinin büyük ve
zengin kolunu oluşturmaktadır. Benim amacım âşık sanatının tahlili ile değil, onunla ilgili bazı durumlar üzerinde
dayanarak, kendi önerimlerimi ve açıklamalarımı size sunmaktır. Bu gün Azerbaycan halk oyunlarının,
müziklerinin diğer başka milletler tarafından benimsenilme durumlarıyla ne yazık ki, çok fazla karşılaşmaktayız.
“Karabağın maralı”, “Sarı gelin” ve başka halk müziği ve oyunlarımız tartışma konusuna çevrilmiştir. Bütün
bunları aydınlaştırmak için tarihi kanıtları gözden geçirelim. 1961 yılında Baküde Azerbaycan âşıklarının
(ozanlarının) 3. Kurultayı oldu.

Bu kurultaya Azerbaycanın büyük şahsiyyetleri katılmışdır. Bülbülün

kurultaydaki söylevi uzun zaman Azerbaycan akillerinin tartışma konusu olmuştur. Bülbülün çok ilgi çekici
açıklaması “Süsen sünbül”, “Sarı gelin”, “Yaxan düymele-düymele” müzikleri ile ilgili olmuştur. Benim de
amacım, bu şarkıların aynı zamanda “Uzundere” ve bir kaç halk oyunlarının varoluş tarihi, tahlili, halkın hayatında
oluşturduğu pozisyonuyla ilgili düşüncelerimi söylemekten ibaretdir. Halk sanatı bize asırlardan yadigâr bir
servetdir. Bu serveti bizden sonrakı kuşaklara ulaştırmak için koruyup-kollamalıyız.
Anahtar Sözcükler: Folklor, “Sarı gelin”, âşık, “Uzundere”, halk musikisi.
Some Remarks about Folk Art
From ancient times the value of the folk art samples that spread verbally and passed from one generation to
another by the word of mouth is immensely great. This arises from the wisdom and spiritual richness of the
people who cherished the treasures for centuries. In this way ashug art spreading verbally, developing when it’s
spreading, standing the test of centuries and again cherishing one’s merits, is the great and rich branch of oral
folk art. My purpose is not the analysis of the ashug art, but to focus on certain issues related to it in order to
deliver to you some of my remarks and clarifications. It is sad that today we come across the cases of some
nations who are trying to ‘privatize’ the Azerbaijan national dances and songs. Such folk songs and dances like
“Garabaghin Marali’ ‘Sari Gelin’ and others have even turned into dispute targets. In order to clarify these issues
I’d like to draw your attention to the historic facts. In 1961, the III Congress of Azerbaijan Ashigs took place in
Baku. Prominent Azerbaijani figures have attended this congress. Bulbul's report at the congress has long been
the subject of discussion by Azerbaijani intelligentsia. Bulbul’s most interesting remarks referred to the songs
‘Susen Sunbul,’ ‘Sari Gelin’ and ‘Yaxan Duymele-Duymele’. In my paper my aim is to share my thoughts
regarding these songs, as well as ‘Uzundere’ and about the origins of several dances, their analysis and role in
the life of people. The folk art is a treasure that is remained in our memories from centuries. We have to protect
it in order to pass it to the next generations.
Key Words: Folklore, “Sari Gelin”, ashig, “Uzundere”, Bulbul, folk music.
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Çokkültürlülük Politikasının Azerbaycan Müziğine Etkisi
Züleyha ABDULLA
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan topraklarında yüzyıllar boyu çeşitli etnik gruplar yaşamış. Farklı zamanlarda bu topraklara göç etmiş
halklar kendi kültürünü koruyub yaşatmışlar. Yıllarca toplumun yaşam tarzı olan çokkültürlülük, cumhuriyyet
kuruldukdan sonra devletin politikasına yansımıştır. Politikada çokkültürcülüyü desteklemek adına Azerbaycan
cumhurbaşkanı İ.Aliyev’in 15 Mayıs 2014 yılında verdiyi ferman ile “Bakı uluslararası multikulturalizm merkezi”
yaratılmıştır. Çokkültürlülük, Azerbaycan halk musikisinde önemli yer aldığı gibi, profesyonel musikiye bestecilerin yaratıcılığına yansıyan en önemli yönlerden biridir. Çokkültürlülük milli profesyonel musikinin
kurucusu Ü.Hacıbeyli’nin yaratıcılığında birçok eserde tecelli ediyor – “Leyli ve Mecnun”, “Şeyx Senan” “Rüstem
ve Söhrab” operaları buna örnektir. “Leyli ve Mecnun” operası arab rivayetinden gelen mevzudur. “Şeyx Senan”
fars mevzusu esasındadır ve burada Arap şeyxi ile Gürcü kızının trajik aşk hikâyesi yer almıştır. Ünlü besteci
G.Garayev “İldırımlı yollarla” balesinde, “Don Kixot” senfonik gravürlerinde başka halkların edebi mevzularına
müracaat etmiştir, “Yedi gözel” balesinde yedi ülkeden gelen yedi güzelin imgesini canlandırmıştır. Arap nağılı
esasında ünlü besteci F.Amirov “Min bir gece” balesini yazmıştır. Birçok Azerbaycan bestecisinin eserlerine
yabancı şairlerin şiirleri, yabancı halkların masalları, dini mevzular yansımıştır.

Azerbaycan bestecileri

yaratıcılıkta farklı halkların edebi, dini mevzularına, halk musikisine müracaat ederek toplumun çokkültürlü yaşam
tarzını ortaya koymuşlar.
Anahtar Sözcükler: Çokkültürlülük, politika, besteci.

The Influence of Multicultural Policy on Azerbaijani Music
Various ethnic groups have lived in Azerbaijan lands for centuries. The peoples who migrated to these lands at
different times kept their cultures protected. Multiculturalism, which has been a way of life for many years, has
been reflected in the policy of the state since the foundation of the Republic. "Baku international multiculturalism
center" was created with the order of Azerbaijani president İ.Aliyev on May 15, 2014 in order to support
multiculturalism in politics.
Multiculturalism is one of the most important aspects reflected in the creativity of professional composers, as well
as being important in Azerbaijani folk music. Multiculturalism is manifested in many works by the composer
Ü.Hacıbeyli, the founder of national professional music - such as "Leyli and Majnun", "Sheikh Senan", "Rustem
and Sohrab" operas. The "Leyli and Majnun" opera’s topic is from the arab narrative. "Sheikh Senan" is based on
Persian theme, and here is the tragic love story of the Arab sheikh and the Georgian girl. The famous composer
G.Garayev applied to the literary works of other peoples in the "Don Quixote" symphonic engravings, "Seven
Beauty" and "Ildirimli yollarla" ballets. Famous composer F.Amirov wrote "1001 nights" ballet on the basis of
Arabic tale. The works of many Azerbaijani composers reflect the poetry of foreign poets, the tales of foreign
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peoples and religious. Azerbaijani composers had shown the multicultural lifestyle of society by applying to the
literary, religious aspects and folk music of different peoples in creativity.
Key Words: Multiculturalism, policy, composer.
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Türk Halk Müziği Peşrevleri ile Deramed Biçiminin Karşılaştırılması
Ata Bahri ÇAĞLAYAN
Ordu Üniversitesi
Azerbaycan ve Türkiye aynı musiki kültürüne sahiptir. Ancak son yüzyılda gelişen siyasi olaylar nedeniyle bir
yüzyılı müzikoloji açısından birbirinden ayrı geçirmiştir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Alfabe değişimi, iletişim
ve sınırların uzaklığı başlıca nedenlerdir. Günümüzde ise Azerbaycan ve Türkiye arasında iletişim sağlanmış
gittikçe de güçlenmektedir. Müzikoloji alanında uzak kalmaktan kaynaklanan değişimlerin tespit edilmesi ve
karşılaştırma yoluyla müzik biçimleri alanında farklılıkların neler olduğunun ortaya koyulması gerekmektedir. Biz
de bu çalışmada deramed ve Türk halk müziği peşrevlerinin karşılaştırmasını yaparak benzerlik ve farklılıkları
ortaya koymayı hedefledik. Klasik Türk müziği peşrevleri ile Türk halk müziği peşrevleri arasında biçimsel
farklılıklar bulunduğundan, konuyu derinlemesine inceleyebilmek için Türk halk müziği peşrevleriyle deramedleri
karşılaştırdık. Bu çerçevede, Türk halk müziği peşrevlerinden Konya ve Harput Peşrevleri ile Azerbaycan
deramedlerinden Yakup Memmedov'un ''Rast Deramedi'' ve Valeh Rahimov'un icra ettiği ''Deramed'' örnekleri
incelenmiştir. Karşılaştırma için biçim analizi yapılmıştır. Nota örnekleri de ekte verilecektir. Çalışmanın
müzikoloji alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: : Deramed, Peşrev, Azerbaycan müziği, Türk müziği.

Comparison of Turkish Folk Music and Deramed Form
Azerbaijan and Turkey have the same musical culture. However, because of the political events that have
developed in the last century, they have separated each other in terms of a century of musicology. There are several
reasons for this. Alphabet exchange, communication and distance from the borders are the main reasons. Today,
communication between Azerbaijan and Turkey is getting stronger and stronger. It is necessary to identify what
differences are in the field of music forms through the identification and comparison of changes resulting from
staying away in the field of musicology. We also aimed to reveal the similarities and differences by comparing the
deramed and Turkish folk music performances in this study. When there were formal differences between the
classical Turkish music peshrev and the Turkish folk music peshrev, we compared the derameds with the Turkish
folk music performances in order to examine the subject in depth. In this frame, Konya and Harput Peshrevs of
Turkish folk music performances and belong to Azerbaijan Deramed Samples performed by Yakut Mammadov's
Rast Deramed and Valeh Rahimov's Deramed were compared. Formal analysis was done for comparison.
Examples of notes will also be attached. His work is thought to contribute to the field of musicology.
Key Words: Deramed, Peshrev, Azerbaijan music, Turkish music.
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Z. Hacıbeyovun Şarkı Yaratıcılığı
Fidan NASİROVA
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan'da şarkı tarzının oluşması 20 yılların sonu 30'lu yılların başlarına rastlar. Bilimsel literatürde henüz
kendi ayrıntılı analizini almayan ve el yazısı şeklinde olan Z.Hacıbeyovun şarkıları hakkında arşivlerden bazı
değerli bilgiler elde ettik. Öyle ki, M.Füzuli adına Azerbaycan Devlet Elyazmaları Enstitüsü'nde tutulan bestecinin
kişisel arşivinde elde edilen vatansever ruhta yazılmış 5 silsile defterden oluşan şarkılar saklıdır. I defter: "Savaş
marşı" II defter: "Ümidini yüzme benden" III defter: "Azerbaycan diviziyasının Altın Askerlerine adanmış marş
ve türküler" IV defter: "İsmail'in neğmesi" V defter: "Ben ağlaram, güler o" "Savaş marşı" adından da anlaşılacağı
gibi kahramanlık karakterli bir müzik numarasıdır. "Savaş marşı" ve diğer bir dizi - defterler klavir şeklinde bize
ulaşmıştır. "Savaş marşı" "У-dur" tonallığında, marşa karakteristik olan 2 \ 4 boyutunda yazılarak, soprano (kadın)
ve tenor (erkek sesi) için tasarlanmıştır. Sözler E.Abbasova aittir. Yazıda şarkının yazarlarından biri gibi hem de
Boris Zeydmanın adı kaydedilir. Sunulan II silsile - defter "Umudunu yüzme benden" denir. "Umudunu yüzme
benden" şarkısı âşık müziği ruhundadır. S. Rüstemin sözlerine yazılıp, şiirsel bağlamda seven aşığın sevgisini,
hicran, ayrılık duygusu terennüm edilir. "Azerbaycan diviziyasının Altın Askerlerine adanmış marş ve türküler"
silsilesinde 15 şarkı toplanmıştır. Bunlar her biri çeşitli tonallıqlarda yazılmış, her bir şarkı vatansever ruhdadır,
ona kahramanlık karakteri veren punktir ritme göre. Şarkıların bazılarında fikir bitse de, bazı türküler fikir
bitirilmemiş kalmıştır, neğmelere bakınca böyle bir izlenim oluşuyor, besteci daha çok sayıda türküler yaratmak
istemiştir. Diğer şarkı silsilesi "İsmail'in neğmesi" denir. Burada sadece 1. nağme M. Rahimin sözlerine yazılır.
Diger şarkıların sözleri yokdur. Bu türküler silsilesinde de, önceden olduğu gibi, notun yukarı satırında melodi
yazılmış, aşağı satırda ise eşlik için yer boş bırakılmıştır. "İsmail'in neğmesi" silsilesinde 8 parça numarası
mevcuttur. "Ben ağlaram, güler o" şarkısı ikisesli koro için tasarlanmıştır. Kardeşi Ü.Hacıbeyli geleneklerinin
takipçisi olan Z.Hacıbəyovun da yaratıcılığında kendine özgü yeri vardır.
Anahtar Kelimeler: Besteci, şarkı, gelenek, yazar, müzik.

Z. Hacibeyov"s Music Words
Thus, the creation of the musical genre in Azerbaijan dates back to the beginning of 30 to the end of 20 years. We
have gained some valuable information from the archives about These songs are taken from the composer sown
archival. Thus, the Azerbaijan State Institute of Manuscripts named after M. Fuzuli, kept five notes of
patrioticsongs of Z.Hacibeyov. Each series of songs have their own name. The FIRST notebook: "Battle march"
The SECOND book: "Don"t be hopeless" The THIRD book: "The march and the songs dedicated to Azerbaijan
Red Soldiers" The IV copybook: "Ismail"s song" V notebook: “I’m crying, he is laughing” "Battle march" as seen
is a musical number with the heroic nature. "Battle March" and other series of writing-books have come to us as a
keyboard. "War anthem" is designed for "Y dur" tones, March characteristic 2\4 size recorded, soprano (female)
and tenor (male voice). The words of the song belongto E. Abbasova. As well as the name of Boris Zeydman is
107

www.imdcongress.com

music@imdcongress.com

dance@imdcongress.com

bilgi@imdcongress.com

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ
20-21-22 Ekim 2017 / Marmaris
www.imdcongress.com
KONGRE ÖZET KİTABI
Poster Sunum Bildiriler
noted here. The music "Don"t be hopeless" is in the spirit of ashiq song. The words of this music wrote S. Rustam,
praised enamored’s love, separation and parting sense in poetic content. "The march and the songs dedicated to
Azerbaijan Red Soldiers" The series includes 15 songs. Each of these written musical numbers differ from each
other. Each song is in the patriotic, heroic character that is based on the rhythm of the punktir. Other singing range,
is called "Ismail"s song". Here is the 1st singingwritten on the words of M.Rahim. There are no other words to
melodies. The songs in the cycle earlier, as well as the melody note written on the top line, the bottom line has
been vacant for the escort. "Ismail's song" series is available in 8 musical number. The song “I’m crying, he is
laughing” intended for two-voice chorus. U. Hajibayli has a special place in creativity of Z.Hajibayov, the worthy
successor of his brother traditions.
Key Words: Composer, song, tradition, author, music.
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Caz Müziğinin ve Mugam Sanatının Emprovizasyon Genelliği
Gövher HESENZADE
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan estrada-şarkı tarzına caz müziğinin etkisi çok büyüktür ve önemlidir. İşte bu açıdan Azerbaycan şarkı
tarzında ve aynı zamanda onun gelişme aşamalarında, caz müziğinin doğrudan önemli rolü kendini bariz şekilde
göstermektedir. Bildiğimiz gibi Azerbaycan müziği Mugam üzerinde dayanan ve kurulmuştur. Mugam,
müziğimizin (tarzından bağımsız olarak) içinde hem tonlama ve ayrıca da modlar (makam) özelliği ile kendini
açıkça göstermektedir. Azerbaycan müziğimizin tonlama niteliğinde millilik, öncelikle onun temelini oluşturan
modlar (makam) özelliğidir. Mugam kapsamında Emprovizasyon onun temelini oluşturan modlar (makam)
üzerinde yapılır. Burada sanatçının kişisel zevkinden, biliyinden çok şey bağımlıdır. İşte bu özellik Azerbaycan
estrada-şarkı tarzında kendini gösteren bir faktördür. Öncelikle göstermek gerekir ki, Emprovizasyon veya
gezinme, mugam sanatını tasavvur etmek mümkün değildir. İşte Emprovizasyon mugam sanatına doğrudan
zenginlik, bolluk, özgür fikir özelliğini aşılamaktadır. Emprovizasyon Caz müziği kapsamında Azerbaycan şarkı
tarzında kendini bariz şekilde göstermektedir. Bu özellik kendisini bazı yasaya denkliği göstermektedir ki, bu da
modern estrada-şarkı tarzında bir tür yeni akım gibi ilişkilendiriliyor. Artık gösterdiğimiz gibi, Emprovizasyon caz
müziği bağlamında ancak modlarına (makam) yasaya denkliği kapsamında kendini göstermektedir. Bildiğimiz
gibi, caz müziğinin arşitektonik yapısı, yasaya denkliği mevcuttur. Bu gibi yasaya denkliği, öncelikle form
özelliğidir. Her bir mugam modlar (makam) kapsamında, onun mantığı temelinde bir tür melodik yapı mevcuttur.
Her muğamın modlar (makam) temelinde ses düzeninde belirli mikro-tonlama mevcuttur ki, işte bu özellik de, caz
müziğinde veya genellikle Emprovizasyon temelinde esas model olarak alınır ve işlemeye maruz kalır. Bu
bestecilerin sanatından yararlanan birkaç sanatçılar neslinin oluşması bu geleneği geliştirdi. Bu gibi sanatçılar
Vagif Mustafazade ve Refik Babayev`in isimleri ile bağlantılıdır. Bu sanatçılar Azerbaycan estrada-şarkı tarzına
ve genellikle caz müzik sanatına yeni tarzları, yeni işlemeler ve öncelikle mugamın yeni modern caz işlemelerinin
yazarlar gibi girmişlerdir. Belirtmek gerekir ki, günümüzde de bu gelenekleri layıkıyla sürdüren ona yeni nefes
veren sanatçılar ve besteciler nesli mevcut ve vardır.
Anahtar Kelimeler: Caz, muğam, müzik, gelenek, improvize.

Improvisational Generality of Jazz Music and Mugham Art
The influence of jazz music is great and important on Azerbaijan's variety-song genre. Just from this point of view,
the direct role of jazz music plays an important role in the song genre of Azerbaijan as well as at its development
stages. As you know, Azerbaijani music is based on mugham and it has been established. Mugham shows itself
clearly in the music (regardless of genre), with intonation and also the character of the mode. Nationalness- in the
feature of intonation in Azerbaijani music first of all, is the main feature of the mode. Improvisation within
mugham is carried out on the basis of the mode that is the basis of it. It depends on the singer`s personal taste and
knowledge. This feature is a factor in the genre of Azerbaijani pop and genre. First of all, it is necessary to
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demonstrate that without the improvisation or rush, it is impossible to imagine the art of mugham. Just
improvisation impresses the originality of richness, width, freedom of thought to themugham art. Improvisation
shows itself in the genre of Azerbaijani song within the framework of jazz music. This feature shows itself in some
legitimacy, which is associated with some kind of new trend in the modern pop-genre. As you know, improvisation
demonstrates itself in the context of jazz music but within the context of the mode point. As you know, the jazz
music has its architectural structure and its legitimacy. Such regularity, first of all, it is the feature of the form.
There is a kind of melodic structure in the context of each mugham. On the basis of each mugham's genius, there
is certain micro-intonation in the sound that this feature is also taken as a basic model on jazz music or generally
improvised and exposed to work. The generation of several generations of composers' creativity has developed
this tradition. Such performers are related to the names of VagifMustafazadeh and RafigBabayev. These
performershave brought new styles and new works to Azerbaijan's pop and genre and first of all, have come into
being as mugham's authors of modern jazz. It is important to note that in modern times, there are descendants and
composers who breathe new breath into these traditions in a worthy way.
Key Words: Jazz, mugam, music, tradition, improvisation.
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Prof. Nigar Üsubova’nın Pedagojik İfacılık İlkeleri
Günel EYVAZZADE
Bakü Müzik Akademisi
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emektar Sanat Adamı, Prof. piyanocu ve öğretmen Nigar Usubova Ü.Hacıbeyov
adına Azerbaycan Devlet Konservatuarı (şimdiki Ü.Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi) etkinliğinde, müzik
eğitiminin gelişmesi için önemli işler yapmıştır. Azerbaycan piyano okuluna kendi yöntemini getirmiştir. Müzik
pedagojisinin efsanevî kimliği A.B.Goldenveyzer`in okulunun devamcısı olan N.Usubova Azerbaycan Dövlot
Konservatuarı Rektör yardımcısı görevinde çalıştığı dönemde sürekli eğitsel çalışmaları yapmış, pedagoji ve
metodik konuların doğru yönelmesinde katkıda bulunmuştur. Ayrıca teori - bilim adamı yetenekli müzisyen
olmuştur. Onun yöntemsel tavsiyeleri sırasında "A.B.Goldenveyzer`in çeşitli pedagojik ve ifacılık ilkeleri
hakkında" yöntemsel çalışmasının II bölümü-A.S.Arenski ve S.V.Rahmaninov`un bazı eserlerinin ifasına
adanmıştır. A.B.Goldenveyzer`in çeşitli pedagojik ve ifacılık ilkelerinin A.S.Arenski ve S.V.Rahmaninov`un
eserlerinin ifası örneğinde incelenmesi çalışmanın önde gelen hattını oluşturmaktadır. N.Usubova bestecilerin
eserlerinin ifacılık özelliklerini incelerken A.B.Goldenveyzer`le özel röportajları ve onun önerilerine, ayrıca
Moskova'da ve Klinde yerleşen Müzik Kültürü müzelerinde muhafaza edilen materiallere dayanarak, eserlerin ifa
özellikleri çevresinde kapsamlı açıklamalarda yer almıştır. N.Usubova`nın tahlil için seçtiği A.S.Arenski`nin az
ifa edilen ve pedagojik deneyde belirli ifa zorluklarına sahip eseleri- "Ryabinin konularına Fantezi", "Basso
Ostinato" piyesi (eser 5), altı pyesden oluşan "Unutulmuş ritimlerin restorasyonu deneyimi mecmuasından (eser
28), "Sapfo bendi"(Сапфическая строфа) piyesi, çeşitli prelüdler, elegiya g-moll, Etüdler, iki piyano için
orijinal"Siluetler "silsilesi, aynı zamanda S.V. Rahmaninov`un" Altı müzikli an "silsilesi ifacılık açısından, analitik
açıdan detallaşmış şekilde incelenmiştir. Giriş bölümünde A.S. Arenski`nin yaratıcılığına ayrılmıştır. Nigar
Usubova`nın yöntemsel çalışmasının sonraki bölümleri tamamen ifacılık tahliline adanmıştır. Nigar Usubova`nın
Porf. A.B.Goldenveyzer`in çeşitli pedagojik ve ifacılık maddesini içeren yöntemsel çalışmasının A.S.Arenski ve
S.V.Rahmaninov`un eserlerine adanmış II bölümü bugün ifacılık açısından gündemde olan ve önem arz eden
bilimsel iştir. Çağdaş sanatçılar bu yöntemsel işten burada verilen tavsiyelerden daim yararlanmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Eğitimci, prensipler, çalğıçılık, bilimsel araştırmalar.

Professor Nigar Usubova’s Pedagogical Performance Principles
A teacher, great pianist, professor, the candidate of Art Studies and Honored Art Worker of Azerbaijan Republic,
NigarUsubova, did important things for the development of music education in the activity of Azerbaijan State
Conservatory (present Baku Music Academy named after U.Hajibeyli), created her style in the Azerbaijani Piano
School. N.Usubova, who was a student andlegendarypersonality of musical pedagogyof A.B.Goldenweizer school,
always conducted enlightenment works, stimulated correct direction of pedagogical and methodical affairs while
working in Azerbaijan State Conservatory on the position of Vice-rector. She was also a theorist-scientist and
talented musician. Second part of her methodological work “On some pedagogical and performance principles of
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A.B.Goldenweizer” among methodological recommendations was devoted to performance of some works of
A.S.Arensky and S.V.Rachmaninoff. Research of pedagogical and performance principles of A.B.Goldenweizer
in the sample of performance ofA. S. Arensky and S.V.Rakhmaninoff’s works formsthe main direction of work.
Because N. Usubova gave detailed explanations about performance features of works while researching
performance features of composers’ works referring to personal interviews with A.B.Goldenweizer and his advice,
as well as, materials storing in Musical Culture Museums located in Moscow and Klin. Works of A.S.Arenskyare
rarely performed and having appropriate performance difficulties in pedagogical practice were chosen byN.
Usubova for analysiswere researchedanalytically comprehensively from performance point of view of his works,
such as“Fantasia on Themes of Ryabin”, “Basso Ostinato” play (work 5), “Sapphic stanza” play from (work 28)
collection of “The Forgotten Power of Rhythm” consisting of sixth plays, some preludes, elegy g-moll, etudes,
original “Silhouette” for two pianos, as well as, S.V.Rachmaninoff’s“Six musical moments”. Introduction was
devoted to the creativity of A.S.Arensky. The rest parts of NigarUsubova’s methodological work were devoted to
performance analysis. Second part of methodological work of NigarUsubova devoted to some pedagogical and
performance principles of professor A.B.Goldenweizer was devoted to works of A.S.Arensky and
S.V.Rakhmaninoff and today it is a scientific work which assumes actuality and importance from performance
point of view. Modern performers should always benefit from this methodological work and recommendations
given here.
Key Worde: Pedagogue, principles, performance, scientific researches.
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Ismaıl Hacıbeyovun Kamera Müzığınde Üzeyır Hacıbeylı Yaradıcılığının Tezahürü
Mehemmed VELİYEV
Bakü Müzik Akademisi
Ünlü besteci İsmail Hacıbeyov muhteşem ve eşsiz Hacıbeyovlar müzik dinastiyasının son temsilcisi olmuş, Kara
Karayev okulunun parlak şahsiyetlerinden biri olarak kendini doğrulamıştır. Bu büyük dinastiyanın temeli dahi
Üzeyir Hacıbeyli tarafından konulmuştur. Bildiğimiz gibi Zülfikar Hacıbeyov, Niyazi Hacıbeyov, Soltan
Hacıbeyov ve nihayet İsmail Hacıbeyov gibi besteciler bu müzik dinastiyasının parlak yıldızlarına çevrilmişler.
Dahi Üzeyir Bey dühası tüm Azerbaycan halkının ve sanatının edebi dünyasına dönüştüğü gibi ebediyen İsmail
Hacıbeyovun da mebedgahı ve istinadgahı olmuştur. İsmail Hacıbeyov yaratıcılığında "Arazbarı", "Köroğlu"
operasına uvertürden, "Köroğlu" operasından bazı parçaların işlenmesine rastlıyoruz. Bestecinin piyano müziğinin
güzel örneklerinden olan "Albümden sayfalar", “Üç idilliya ", vokal müziğinin parlak örneği olan "Kimdir o"
romansı buna örnek olabilir. Genelde bestecinin Üzeyir Bey dühası karşısında en büyük ta'zîmi ve onun kimliğine
en büyük sevgisi ve katkısı "Firuze" operasıdır. İsmail Hacıbeyov Üzeyir beyin bıraktığı operanın fabulası üzerinde
esaslı yaratıcılık işi yaparak operanın librettosunu yazmış, dahi Üzeyir beyin yazdığı fabulanın her noktasına sadık
kalmıştır. İsmail Hacıbeyov Üzeyir Bey konusuna ilk büyük başvurusu piyano ve orkestra için yazılmış "Cengi"
Rhapsodisidir. Bu eser ünlü piyanocu Ferhad Bedelbeyliye adanmıştır. Üzeyir bey "Cengi"sinin neoklassisizm
tarzında yeni tezahürü tekrar edilerek büyük ustalıkla İsmail Hacıbeyov kaleminden çıkarak muhteşem sanat
abidesi haline gelmiştir. İsmail Hacıbeyovun çok ilginç "Üzeyirnamə"si "Köroğlu" operasına uvertürün piyano
için işlenmesidir. Bu işlenme erseye geldiğinde besteci her zaman olduğu gibi çok düşünmüş ve bu karara gelmiştir
ki, işte Niyazi interpretasiyasının gönlümüzde yaşayan tekrarsız etkisini piyano yaratarak onun kendine
muhteşemliyine nail olsun. Neredeyse besteci gerçekten bu büyük görevin üstesinden beceriyle gelmiştir. İsmail
Hacıbeyovun piyano müziğinde Üzeyir bey dühası, ruhundan beslenen, nefes alan eserlerden biri eşi Ülviyye
Hacıbeyovaya adanmış "Üç idilliya" eseridir. Bu eser bestecinin ömür-gün eşine olan muhabbetinin, ona karşı
tutumunun tezahürü olarak algılanır. "Üç idilliya" eseri İsmail Hacıbeyovun sadece kamera müziğinde, genelde
tüm sanatında özel bir yer tutarak büyük önem arz etmektedir. İsmail Hacıbeyovun kendi yaratıcılığında Üzeyir
Bey müziğine sonraki başvurusu "Arazbarı" ve "Aşıqsayağı" eserlerine rastlar. Besteci «Arazbarı» ve
«Aşıqsayağı» eserlerini piyano kvinteti için çalışmış ve kendisi çalarak Moskova'da vala yazdırmıştır. Sonraları
İ.Hacıbeyovun işlediği Üzeyir beyin «Arazbarı» sı Ülviyyə Hacıbeyova ve Azerbaycan Devlet Simli kvartetinin
ifasında Ülviyye Hacıbəyovanın 15 CD «Azerbaycan bestecilerinin eserlerinin antolojisi» projesinde CD
yazılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Okul, müzik, besteci, devamcı, eser.
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Embodiment of Creativity Uzeyir Hajıbaylı in the Ismayıl Hacıbayov's Camera Music
The outstanding composer Ismayil Hajibayov became the last representative of the great musician of Hajibayov
music and confirmed himself as one of the dynasty personalities of Gara Garayev's school. The basis of this great
dynasty was laid by Uzeyir Hajibayli. As we know, composers such as Zulfugar Hajibayov, Niyazi Hajiba yov,
Soltan Hajibayov and finally Ismayil Hajibayov have become bright stars of this music dynasty. The genius Mister
Uzeyir has always been a temple and a shelter for Ismayil Hajibayov, the way he turned into literary beacon of all
Azerbaijani people and art. In the work of Ismayil Hajibayov, we come across the "Arazbary", "Koroglu" opera,
and some pieces from the "Koroglu" opera. One of the best examples of composer's piano music is"Albomdan
səhifələr"(pages from albom), “Üç idilliya"( Three idols), an example of the vivid example of vocal music is
“Sevmece”. Generally, the composer's greatest compilation in front of Mister Uzeyir and his greatest love and
contribution to his personality is “Firuza” opera. Ismayil Hajibayov wrote a libretto of the opera by conducting a
masterpiece on the fabulous opera of Mister Uzeyir and remained loyal to every aspect of the genius Mister Uzeyir.
The first great reference to Ismayil Hajibayov's theme of Mister Uzeyir is "Jangi" rapsody which written for piano
and orchestra. This work is dedicated to famous pianist Farhad Badalbayli and hasbeen written in accordance with
his technical capabilities. The new manifestation of Mister Uzeyir`s "Jangi" in neoclassicism style has been
repeated and Ismayil Hajibayov has become a masterpiece of great art, with great skill. Ismail Hajibayov's
"Uzeirname" is a very interesting work for the piano in the "Koroglu" opera. When it came to work, the composer
had always thought so much and decided that it would be his unique beauty by creating the unique effect of Niyazi's
interpretation in the piano. It can be said that the composer has really managed to overcome this with great skill.
One of works by Mister Uzeyir`s dance, soul-fed, breathtaking work in Ismayil Hajibayov's piano music is the
work "Three idols" which devoted to his wife Ulviyya Hajibayova. This work is perceived as a manifestation of
the composer's love to his wife. The work "Three idles" is of great importance not only for Ismayil Hajibayov's
camera music, but also in his creativity. The next appeal of Ismayil Hajibayov to Mister Uzeyir music in his work
coincides with the works of Arazbary and Ashigsayagi. The composer worked for the piano quintet "Arazbary"
and "Ashigsayagi" and performed it in Moscow and it has been written in gramothone record. Then, “Arazbary”the work of I.Hajibayov was recorded in the 15-disc "Anthology of Azerbaijani Composers' Works" which is
performed by Ulviyya Hajibayova by the and the Azerbaijan State Symphony Quartet.
Key Words: School, music, composer, performer, work.
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Nahçıvan Besteci Mektepi
Zemfira BABAYEVA
Naxçıvan Devlet Üniversitesi
Nahçıvan bestecilik okulu Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan diyarı Azerbaycan müzik sanatına
R.Mirişli, N.Memmedov, M.Ələkbərov, M. Memmedov, S. Memmedova, R. Memmedov gibi besteciler, H.
Qubadov, A. Babayev, A. Zeynalov, Y. Safarov şarkıcılar yetirmiştir. Bu diyar Azerbaycan müzik kültürüne
Ertuğrul Cavid gibi önemli besteci vermişdir. Dahi Üzeyir beyin sevimli ve yetenekli öğrencilerinden ve bu eski
diyarda yaşayan genç sanatçı döneminin amansız rejiminden kurtulmak olabilseydi, şüphesiz ki, Nahçıvan
bestecilik okulu daha da gelişmiş olurdu. Nahçıvan Azerbaycan'ın eski ve manevi değerleri ile zengin olan
diyarlarından biridir. XII yüzyılda dahi mimar Acami Ebubekir oğlu Nahçıvani tarafından oluşturulan Mömüne
Hatun türbesi gibi dünya çapındaki kültür abidesi o dönemde Nahçıvan'ın ilminden, kültüründen haber verir. Şərur
yallılarının XVII yüzyılda yaşayıp yaratmış sanatçı besteci Muradağa Naxçıvanlının, şerurlu söz ustası Ağ Aşıq
Allahverdi Kosacanlının günümüze kadar ulaşan kaynakları Nahçıvan müzik kültürünün sağlam sütunlarından
haber verir. Sadece Nahçıvan'a ait olan 100'den fazla yallı türü, cok saylı âşık havaları, Şerur bölgesinde Arpaçayın
yakınlarında bölgelerden birinde oluşan "Apardı seller Saranı" gibi halk şarkıları ve dansları bu diyarın zengin
müzik kültüründen haber verir. Dünya çapındaki Haydar Aliyev'in girişimi ile 1978 yılında Azerbaycan Besteciler
Birliği Nahcivan Birliği yaradıldı. Bəstəkar Ramiz Mirişli 1978 yılından 1988 yılına kadar bu kuruma rehberlik
etti. Bugün Nahçıvan Besteciler Birliğine büyük kaygı gösterilir.2000 yılı Mayıs ayından yeni kuruluşta işe
başlayan Nahçıvan Besteciler Birliği artık 17 yıldır düzenli olarak ülkenin sosyal-kültürel hayatında etkin görev
alıyor. Şu anda Bakü'de yaşayıp yaratan bestecilerden Nazım Quliyev, Vasif Allahverdiyev, Yaşar Halilov,
Şemseddin Qasımov, Kemal Ahmedov, Güllü İsmayılova, Jale Eliyeva ve başkaları bu birliğin
yetirmelerindendirler.
Anahtar Sözcükler: Müzik, besteci, birlik, Nakhçıvan, kültür.

Nakhchivan Composer School
Nakhchivan, where is Azerbaijan's inseparable part, has presented many composers to Azerbaijan’s musical art,
such as R. Mirishli, N. Mammadov, M. Alakbarov, M. Mammadov, S. Mammadova, R. Mammadov and it also
gave singers such as H. Qubadov, A. Babayev, A. Zeynalov, Y. Safarov. This land has presented notable composer,
Artoghrul Cavid to Azerbaijan’s musical culture. One of the beloved and talented students of Uzeyir Hachibeyov
and if he would escape from the relentless regime who lived in this old town, Nakhchivan Composer School will
be more developed. Nakhchivan is the one of the old and rich in spiritual values of cities of Azerbaijan. The worldfamed Momine Khatun monument informs about the science, the culture and the art of Nakhchivan which is
designed by Acami Nakhchivani who lived in XII century. Sharur yally which belong to V BC, composer
Muradagha Nakchchivanlı who lived in XVII century, the word master Agh Ashiq Allahverdi from Sherur region’s
works which reached today informs about the columns of Nakhchivan’s musical culture. Azerbaijan Composers'
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Union’s Nakhchivan Organisation is created in 1979 by world-famed Haydar Aliyev’s initiative. Composer Ramiz
Mirishli led the organization from 1978 to 1988. Today, the Nakhchivan Composers Union is in great care.
Nakhchivan Composers' Union, which started working with new assignments since May 2000, has been
participating in the social and cultural life of the republic for almost 17 years. Composer Nazim Guliyev, Vasif
Allahverdiyev, Yashar Khalilov, Shamsaddin Gasimov, Kamal Ahmadov, Gullu Ismayilova, Jala Aliyeva and
others, who are currently living in Baku, are organizations’ students.
Key Words: Music, composer, unity, Nakhchivan, culture.
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