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BATI'DA ŞAN OKULUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ 

Ali DAVUDİ 

Amuzeshgahe Musiqıye, Bağmişe Tebriz, İran 

Batı'da ilk şan okulunun V. yüzyılda M.Ö. Roma'da Papa İlarinin girişimi ile kurulmuştur. Onun şöhreti Batıda 

yayılmış ve bunun ardından VIII. yüzyılda Metz ve San Qallo okulları meydana gelmiştir. Fakat "okul" okuma 

tarzını "halk" okuma tarzı ve trubadurların okuma tarzı ile karıştırılamaz. "Okul" okuma ve "halk" okuma tarzları 

birbirini çok yakında etkileyecek ve sonunda birleşecek olan iki farklı akışı yansıtıyordu. Halk unsurları kilisenin 

ve şapelin ritüel müziğine eklenmiştir. Halk okuma tarzı okul okuma tarzına beklenmedik bir şekilde etkiledi, 

seslenme parlaklığına ve varyasyon cesaretine katkıda bulundu.Daha önce belirttiğimiz gibi, profesyonel vokal 

sanatın kökleri çok eski çağlardan oluşmuştur. O, eski Doğu'da, antik dünyanın çeşitli ülkelerinde ortaya 

çıkmıştır. Ortaçağ'dan beri ulusal vokal sanatının taşıyıcıları göçmen şarkıcılar, müzisyenler olmuşlardır. 

Avrupa'da okuma sanatı karmaşık ve ilginç gelişme yolu geçmiştir. Tabii ki, bu alanda Eski Doğu'nun etkisi her 

zaman kendini farklı şekillerde gösterdi. Örneğin, eski Doğu'daki bir dizi performans özelliği en eski 

kültürlerden biri olarak kabul edilen Yunan kültürünü etkilemiş ve gelecekte Yunanistan aracılığıyla Avrupa'nın 

birçok ülkelerinde benimsenmiştir. Performansın en ilginç ayrıntılarından biri olan modülasyon etmek 

istediğimiz Yunan müziğinde ses sıralarında bir esas ton diğer tonla birleştirmiş, bazen ise iptal edip, onu 

tetrakordlarla yoğun biçimde bağlamışlar. İtalyan okulu ayrıca diğer ulusal şan okullarının oluşmasına katkı 

vermiştir. Böylece, İtalyan şarkıcılık sanatının yüksek kültürü Fransız, Alman ve Rus şan okullarının oluşumu ve 

mükemmelliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Rastlantısal değildir, tüm şarkıcılar İtalya'da vokal 

performansını geliştirmeye çalışıyorlar.Batı vokal geleneklerinden konuşurken İtalya şan okulu ve çevresinin 

"Belkanto" ifa tarzı üzerinde kurulması ve bu üsluba tam olarak Avrupa ülkelerinin de tercih vermeleri kesin 

olarak kabul ediliyordu. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, şan, performans, okul, gelenek. 

 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF VOCAL SCHOOL IN THE WEST 

The first vocal school in the West is established on the initiative of Pope Ilar in Rome in the fifth Century B.C. 

Its fame is spread throughout the West, followed by the formation of Metz and San Gallo schools in the eighth 

Century. But the "school" style of singing cannot be mixed with the "folk" singing style and the singing style of 

the troubadour. "School" style of singing and "folk" singing style embodied two different trends, which soon 

influenced each other, and eventually merged. The folk elements were added to the ritual music of the church 

and chapel. The folk singing style unexpectedly influenced the singing style of the school and endowed the 

brilliance of sound and variation courage.As we have noted, the roots of professional vocal art have been formed 

from very ancient times. It has emerged in the ancient East, in different countries of the ancient world. From the 

Middle Ages nomadic singers and musicians have been the representatives of the national singing art. The art of 

singing in Europe has gone through a complex and interesting way of development. Of course, the influence of 

the Ancient East in this area have always showed itself in different ways. For example, a number of performance 
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features in the ancient East has influenced Greek culture, being considered to be one of the oldest cultures, and 

later by means of Greece it has been adopted in many European countries. When one of the most interesting 

details of the performance – the modulation was being done, in the sound lines of Greek music a key tone was 

combined with other tones, sometimes it was canceled and was tightly linked with tetra chords. The Italian 

school also boosted the formation of other national vocal schools. Thus, the high culture of Italian singing art has 

had a great impact on the formation and improvement of French, German, and Russian vocal schools. It's no 

coincidence that all singers try to improve vocal performance in Italy. Speaking of western vocal traditions, 

Italian vocal school and its milieu being built on the “Belkanto” performance style, and the ultimate preference 

of European countries of this style was accepted unequivocally. 

Key Words: Music, vocal, performance, school, tradition. 
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MEDİKAL ALANDA MÜZİK TEMELLİ UYGULAMALAR VE MÜZİK TERAPİ 

Anıl ÇELİK & Alan Abrek KOÇKAR & Şükrü TORUN 

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi & Hacettepe Üniversitesi & Anadolu Üniversitesi 

Bu çalışma; konusu ile ilgili tez ve makalelerin taranarak sağlık alanında kanıt-temelli müzik terapi 

uygulamalarını incelemekte; dil ve konuşma bozuklukları, inme, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı gibi 

çeşitli nörolojik bozukluklarda, müzik aracılığı ile nöroplastisite mekanizmaları üzerinden gerçekleştirilen 

rehabilitasyon yaklaşımlarının, hastaların fiziksel, bilişsel ve psikolojik semptomları üzerinde yarattığı 

değişiklikler ve müzik terapi uygulamalarının temel kriterleri hakkında bilgi vermektedir. İnsanların;  fiziksel ve 

duygusal olarak kendilerini iyi hissetmelerinde müziğin bir tamamlayıcı unsur olduğu kaçınılmazdır. Ancak 

Türkiye’de Tıp bilimlerinde müziğin kullanılması ve Müzik Terapi uygulamalarının yerinin ve öneminin 

vurgulandığı çalışmaların az olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, hastalıkların akut ve kronik evrelerinde 

terapötik hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran kanıt-temelli Müzik Terapinin yardımcı, tamamlayıcı ve işlevsel bir 

araç olarak kullanımını çoğaltmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak daha önce çeşitli 

araştırmacılar tarafından derlenmiş eski kayıtlar taranmış, yayınlar ve görüntü kaynakları ile internet taraması 

gerçekleştirilmiştir. Taranan kaynaklardan bazı görüntülü örnekler karekod aracılığı ile bildiri sonunda 

eklenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Müzik terapi, rehabilitasyon, ses, müzik. 

 

MUSIC BASED PRACTICES AND MUSIC THERAPY IN MEDICAL FIELD 

This work; investigates thesis and articles related to the subject and examining evidence-based music therapy 

practices in the field of health; changes in the physical, cognitive and psychological symptoms of patients; 

rehabilitation approaches through music by over neuroplasticity mechanisms in various neurological disorders 

such as speech and language disorders, stroke, Parkinson's disease and Alzheimer's disease; and basic criteria for 

music therapy applications. It is inevitable that music is a complementary element in feeling good about 

themselves physically and emotionally. However, it was determined that the studies emphasizing the importance 

of music in medical field and music therapy applications are few in Turkey. This study aims to raise the use of 

evidence-based Music Therapy as an auxiliary, complementary and functional tool to reach therapeutic goals in 

acute and chronic stages of diseases. In the study, the old records compiled by various researchers and 

publications are examined using the qualitative research method and internet scan was made. Some visual 

samples were added at the end of the paper via QR-Code.  

Key Words: Music therapy, rehabilitation, sound, music. 
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TASAVVUF MÜZİĞINİN KISA TARİHİ - TÜRK BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE TASAVVUF 

Aysel ESEDOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Bu çalışmada tasavvuf müziğinin kısa tarihi, İslam ve diğer dinlerde müzik ve tasavvuf müziğinin türk 

bestecilerinin eserlerinde kullanılması hakkında araştırmalara yer verilmiştir. Din ve müzik bir taraftan birbirine 

çok yakın, diğer taraftan birbirine çok uzak iki olgu gibi durmaktadır. Bir tarafta dinginliği, huzuru ve sükûneti 

öngören din, diğer tarafta bir yönüyle hareketliliği, dans ve  eğlenceyi teğvik eden müzik yer alırken dine inanan 

insanı derûni düşünceden ve inançsal yoğunluktan uzaklaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 

diğer taraftan müzik dini anlamak ve ifade  etmek  için  farklı bir pencere  açan bir olay olmanın yanı sıra dini  

tefekkürün, derûnî düşünceye dalma ve yoğunlaşmanın bir yolu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu  yönüyle de 

müzik  inananın dini hakikati kavramasına  ve  kutsalı tecrübe etmesine  olanak  sağlar. Bu bağlamda dünya 

genelinde dinlere bakıldığında dinlerde müziğin hayati bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

çalışmada  Hasan Uşarsu yapıtlarında tasavvuuf müzik geleneklerine ait  alıntıların kısa analizi de yer 

almaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Dini müzik, tasavvuf, Türk bestecileri. 

 

HISTORY OF MISTIC MUSIC - TURKISH COMPOSER`SWORKS 

In this study, a short history of mystic music, research on music in Islam and other religions was given. Religion 

and music seem to be very close together on one side and two very far apart on the other side. On the one hand, 

religion foresees calmness, peace and quiet, on the other hand, music that promotes mobility, dance and 

entertainment is confronted as a factor that disturbs humans from thought and belief density. On the other side, 

however, as well as being an event that opens up a different window for understanding and expressing music 

religion, it also emerges as a way of diving and intensifying the religious thought. Again music is an essential 

element of many religions and at the same time many religions it is also a negative thing in terms of tradition. 

Sometimes it is seen that different attitudes are developed in the same religious tradition. This article examines 

the composition and composition of Turkish composer Hasan Uçarsu. There are also technical and melodic 

ideas, music language and style used by the composer. 

Key Words: Mistic music, Turkish composers, religion music. 
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SES EĞİTIMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA 

Ayşe Meral TÖREYİN  

Ankara Üniversitesi 

Bilgi ve iletişim teknolojisi, bilgi oluşturmak, depolamak ve iletmek amaçlı olarak kullanılan her türlü görsel, 

işitsel, basılı ve yazılı elektronik bilgi ve iletişim araçlarının birlikte kullanıldığı sistemlerden oluşmuş 

teknolojidir. Bilginin zaman mekân ve uzaklık kaygısı olmadan bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan 

teknolojiler olarak da adlandırılan bilgi ve iletişim teknolojileri, kâğıt ve kalemin icadından başlayarak 20. 

yüzyılda hızlanmış, 1970’li yıllarda elektronik ve bilgisayardaki gelişmelerle günümüzde tür ve düzeyi 

çeşitlenerek, kullanım alanı yaygınlaşmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi internet kullanımı 1990’lı yıllardan 

başlayarak ülkemizde de yaygın kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak 2000’li yıllardan günümüze sosyal medya 

işlerlik kazanarak, iletişim teknolojilerinde her kesimden insanın ilgiyle takip ettiği yeni bir eğitim- öğretim ve 

bilgi ortamı oluşmuştur. Ses eğitimi diğer eğitim alanları gibi önceden hazırlanmış öğretim programlarına göre, 

uygun öğretim ortamlarında, doğru ve uygun yöntem ve tekniklerle genellikle bireysel olarak yapılan bir müzik 

eğitimi alanıdır. Her düzey eğitim kurumunda verilen ses eğitimi, tür ve özelliklerine göre farklılık gösterse de 

temelde aynı psikomotor davranışları, öğrenilmiş refleks halinde kullandırmayı amaçlar. Tüm ses eğitimi 

alanlarında elektronik araç-gereçlerden yararlanılmaktadır. Gerek internet aracılığıyla sosyal medya, gerekse 

bilgi üretip depolayan bilgisayar ve benzeri elektronik aygıtlar başta şan, koro ve konuşma eğitimleri olmak 

üzere ses eğitiminde rahatlıkla kullanılmaktadır.Ancak, ses eğitimi sürecinde internetin olumlu etkileri yanında, 

olumsuz etkileri de görülmektedir. Öğretim aşamasında kullanılan taklit yöntemi, “benzeterek yapma/uygulama” 

biçiminden çok, amacını ve mantığını anlamadan “doğrudan taklit” olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin 

öğrenme yöntemi olarak birebir kullandıkları bu yöntem, ne yazık ki ses eğitimcileri tarafından da önerilmekte 

ve bizzat uygulatılmaktadır. Sonuçta, çalıştığı eseri notalarıyla değil kulaktan yalan-yanlış öğrenen, temel 

teknikleri kavrayıp uygulayamadan artistik söyleme çabasına girip sesini bozan insanlar ortaya çıkmaktadır. 

Kısacası tamamen taklit yapan şarkıcılar yetişmektedir.Bildiri bu konudaki sorun ve çözüm önerilerini 

içermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Bilgi ve iletişim teknolojisi, taklit ve ses eğitimi. 

 

EXPLOITING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR VOCAL 

TRAINING 

Information and Communication Technologies (ICT) consist of all sorts of audio-visual and printed electronic 

device and equipment for creating, storing and transmitting information.Since the invention of paper and pencil, 

information and communication technolgies witnessed an accelareted progress especially during the 20-th 

century. As a result of advancements in electronics and computers in 1970s, they have become ubiquitous and 

available in various types and at different levels of daily lives of ordinary people. Since 1990s, following the 

global trend, Internet use spread in Turkey, as well. Consequently, social media gained popularity serving as a 

means of education and information sharing among people of various backgrounds and socio-economic levels.  

Vocal training is a branch of music education conducted in appropriate training environments, mostly on an 
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individual basis, following a pre-determined curriculum with correct and appropriate methods and techniques. 

Vocal training aims at teaching students use their voice in the form of learned reflex based on the very same 

psyco-motor attitudes independent of the type and level of training. Electronic tools and equipment are leveraged 

in all fields of vocal training. Particularly, internet in the context of social media, as well as computers and 

similar electronic devices that produce and store information are liberally used in primarily singing, choral, and 

speaking aspects of vocal training.Notably, despite its positive influences, internet has also negative impacts 

during vocal training process: Imitation is implemented as “pure mimicry” without appreciating the reasons 

rather than as a technique of “associating and adapting” as used in the process of vocal training. Unfortunately 

this method, which is directly accepted by students as a training technique, is also encouraged and followed by 

vocal trainers. Therefore, instead of singers that learn a musical piece by its notes; people that sloppily learn a 

musical piece with the lack of comprehension or implementation of the fundamental techniques and sing 

pretentiously, and thus damaging their voice are trained. In other words, singers that can only mimic are trained. 

This study presents the problems and proposed solutions in the topic. 

Key Words: Information and communication technologies, mimicry and vocal training. 
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ANLATILAN GELENEKSEL ANLATI - BOZLAKLAR İÇİN FONETİK ALFABE 

Ayşegül ARAL ALTIOK  

İstanbul Teknik Üniversitesi  

Performans teori, 1960’lı yıllarda Indiana ve Pensilvanya Üniversitesi Halk Bilimi ve Halk Hayatı Bölümlerinde 

lisansüstü çalışmalarını tamamlayan halkbilimci kuşağın oluşturduğu bir teoridir. Performans teoriyle birlikte 

halkbilimi canlı bir yapı olarak nitelendirilmiş ve sadece metin kapsamında değil icrayı tamamladığı düşünülen 

dil, ortam, bağlam kapsamında da düşünülerek yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yeni anlayış içinde sözlü 

anlatım bir sosyal olaydır ve bir performans olan bu sosyal olay, üç temel unsurdan, anlatan, dinleyen ve 

anlatılan geleneksel anlatıdan oluşmaktadır. Bu teori, geleneksel halk müziği çalışmalarının icra 

değerlendirmelerinde anlatan, dinleyen ve anlatılan arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve anlatılan geleneksel 

anlatının performans niteliğini ortaya koyan bir yaklaşımdır. Makalede halkbilim çalışmaları doğrultusunda ele 

alınan performans teoriye dayalı olarak geleneksel icra üzerinde araştırmalar yapılmış ve türkü icra edilirken 

nasıl olması gerekliliği üzerinden yeni yaklaşımlar geliştirilmiş, ölçümler yapılmış ve tüm bileşenlerle birlikte 

fonetik alfabeden yaralanılarak teorinin pratik üzerindeki uygulamasına gidilmiştir. Bu uygulamaların ölçümleri 

eğitim bilimleri kapsamında ele alınan performans ölçümleri kapsamında değerlendirilmiştir. Bu bakış açısıyla 

performans teorinin kapsamında yer alan ve kültür ürünlerinin kendine ait özellikleri ile korunabilmesi ve devam 

edebilmesi ilkesini desteklemek amacıyla hazırlanan bu teori, geleneksel bozlak icrası üzerinde uygulanmış ve 

uygulama sırasında daha önceden oluşturulmuş olan Orta Anadolu Ağzı Fonetik Alfabesi kullanılmıştır. Yapılan 

teorik ve pratik çalışmalar Türk halk müziğinde yöresel farklılık arz eden her tür için, bu çalışmanın 

uygulanabilirliği ve taşıyıcı kimliğine sahip günümüz icracılarının, anlatılan geleneksel anlatı olan türkü icra 

tarzlarına uygulaması için yeni bir yaklaşım içinde olabilecekleri önerilerini içinde barındırmaktadır. Oluşturulan 

yeni yazı dili ile kaybolmaya yüz tutan geleneksel icranın, performans teori kriterleri ışığında korunması ve yeni 

nesile taşıması amaç edinilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Bozlak, fonetik, alfabe. 

 

NARRATED TRADITIONAL NARRATION; PHONETIC ALPHABET FOR BOZLAK 

Performance Theory is a theory which has been organized by the generation of folklorists who studied for master 

degree in the departments of Folklore and Life of Folk in Indiana and Pennsylvania University in the years of 

1960s. Folklore has been characterized as a living structure together with a new approach has been developed 

not only in terms of text but also in terms of language, environment, context which is thought to complete the 

performance. Verbal narration is a social event within this new understanding and this social event which is a 

performance consists of three primary elements; narrator, listener and traditional narration verbalized. It’s an 

approach which puts forth the characteristics of performance of the traditional narration verbalized. Performance 

theory which is approached within this meaning and expression has been evaluated within the scope of 

measurements based on the performance. This article has been prepared in direction of this approach which gives 

opportunity to the measurement of learning period of the students supported by integrative approach. In this 
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direction, a new and different phonetic alphabet system has been created to be able to make performance 

measurements. The accent of Anatolian region that the local expressions of folk songs have been expressed in 

writing and evaluated as a context through performance measurements has been provided to be measured. This 

alphabet which is prepared to support and protect the cultural artifacts which is present in the scope of 

performance theory has been applied in traditional folk song practice. The aim is to protect the traditional 

structure of folk songs defined as a traditional narration verbalized and has unique, local expressions and develop 

a practice material to put forth its characteristic features. 

Key Words: Bozlak, phonetic, alphabet. 
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KÜLTÜRLERARASILIK ÇERÇEVESİNDE AKORDEON ÇALGILARI VE KÜLTÜREL İLETİŞİM  

Aziz Ali ELYAĞUTU 

Macar Bilimler Akademisi İnsan Bilimleri Araştırma Merkezi Müzikoloji Enstitüsü, Macaristan (MTA ZTİ) 

Akordeonun Tarihteki geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Çin tarih kitaplarında M.Ö. 3000 yılları 

civarında, "Sarı İmparator" Huang Tİ döneminde ortaya çıkan Schu-Ching Tarihçesi içinde, Ling Cheng (veya 

Sheng) ile akordeona benzeyen çalgının oluşumuna doğru ilk adımı atıldığı yazılmıştır. Günümüzde akordeonun 

yakın tarihine baktığımızda da, yaklaşık olarak 1800’lü yıllarda ortaya çıkışından itibaren,  günümüze kadar 

değişmiş, evrilmiş ve gelişimini tamamlamıştır. Tarihte ve yakın geçmişini kısaca tanımladığımız, serbest 

titreşim tekniğine dayalı bir sesletme mekanizması olan bu çalgı iki yüz küsur yıllık gelişim, değişim ve evrilme 

tarihinde öncelikle icat edildiği kıta Avrupa’sında kısa zamanda hemen her ülkeye ve o ülkelerde hemen her 

köye kadar yayılmıştır. Akordeon ailesinden çalgılar; taşınabilir bir çalgı olması, ses sistemlerinin ve 

klavyelerinin sabit akortlu olması, diğer çalgılara göre daha dayanıklı ve sağlam olması, polifonik müzik icrasına 

uygun oktav ve registerlerinin olması, bir çok enstrumana göre daha ucuz olması, öğretimi sırasında ayrıca bir 

entonasyon eğitimi gerektirmemesi başlıca sebepleri ile bir Hıristiyan Kültür – Avrupa Menşeli bir çalgı 

olmasına rağmen ulaştığı buluştuğu her kültürün klasik müziğine, halk müziğine ve diğer etnik müziklere eşlik 

ve solo saz olarak girmiş ve kendisini kabul ettirmişim. Akordeon ailesinden çalgılar kültürlerarasılık ve kültürel 

iletişim konularının belirgin bir unsurudur. Bu çalışmada 1800’lü yılların başları itibarı ile gelişerek, evrilerek 

günümüze çok geniş bir coğrafya ve kültürlerin önce konuğu, ardından da, yerel çalgısı olmayı “başarmış” bir 

çalgının –sazın, “kültürlerarasılık” kavram çerçevesinde, kültürel iletişimdeki içerik, nitelik ve gelişim – yayılım 

süreci ve etkileri tanımlanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Akordeon, akordeon ailesinden çalgılar, kültürlerarasılık kavramı, kültürel iletişim. 

 

ACCORDION INSTRUMENTS AND INTERCULTURAL COMMUNICATION WITHIN THE FRAME 

OF INTERCULTURALISM 

The history of accordion dates back thousands of years. The Chinese history books state that in around 3000 

B.C., the first step towards the formation of an accordion-like instrument was made by the fabrication of Ling 

Cheng (or Sheng) called instrument according to the Schu-Ching history emerged during the reign of "Yellow 

Emperor" Huang TI. As we look upon recent history of accordion, we detect that accordion has developed, 

evolved and completed its formation process starting from its emergence in 1800s till current days.  Being a 

vocal mechanism based on free vibration of which we can briefly identify the history and recent past, this 

instrument has spread to each country of the continental Europe and to each village of these countries throughout 

its two hundred years of development, alteration and history. This instrument from the accordion family has 

gained admission as accompaniment and solo stringed instrument to any classical music, folk music and other 

ethnic music of each culture it has reached despite the fact that it is actually an instrument from Christian 

Culture-European origin which can be explained by following reasons: it is a portable instrument, its sound 

systems and keyboards are fixed tuned, it’s more durable and robust than other instruments, its octave and 
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registers suitable for playing polyphonic music, it’s cheaper than many instruments, it does not require any 

additional training while learning. The instruments from the accordion family are a significant element of 

interculturalism and cultural communication matters. In this study, we will try to identify, within the frame of 

“interculturalism” term, the content, quality and development-spreading processes and influences in the cultural 

communication of an instrument called “saz” that has been developed in the beginning of 1800s and initially 

welcome by and subsequently became the local instrument of various regions and cultures on a wide area till 

nowadays.  

Key Words: Accordion, instruments from accordion family, interculturalism, cultural communication. 
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA KURGUSAL ANLATIM YARDIMIYLA HAREKETİN BÜTÜNSEL 

ALGILATILMASI VE DANS ÖĞRETİMİ 

Aziz Ali ELYAĞUTU 

Macar Bilimler Akademisi İnsan Bilimleri Araştırma Merkezi Müzikoloji Enstitüsü, Macaristan (MTA ZTİ) 

Çocuk, “bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan “ olarak tanımlanmaktadır. Okul öncesi çocukluk ise 3-6 

yaş arası, bebeklik ve ergenlik arasındaki dönemi tanımlamaktadır. “Çocuklar minyatür yetişkin değildir”…Bu 

nedenle Bu dönemdeki çocukların eğitimleri gelişim dönemleri ile paralel olarak, yaş gruplarına göre özel olarak 

düzenlenir. Öğretmenlik eğitimim ve mesleki deneyimlerim çerçevesinde “ okul öncesi çocuk “ ismi ile 

tanımladığımız varlığın – insanın henüz daha oyun çağında ve gelişiminin başındayken, onu yetiştirmek için 

uygulanan bir program olan Dans Dersinin, diğer tüm dersler kadar önemli olduğunu söyleyebilirim.  Bu çalışma 

dans öğretmenliğim sürecinde, karşılaştığım; okul öncesi, okul çağı, ergenlik döneminde gençler, yetişkinler, 

işitme ve zihinsel engelliler gibi değişik gruplarda edindiğim deneyimlerim ve pedagojik eğitimim gereği ortaya 

çıkan birikimin sonucudur. Hali hazırda okul öncesi çocuklardave hatta kimi zaman yetişkinlerde dahi, çalıştığım 

okul ve gruplarda kullandığım bir tekniğin sunumudur.  Çalışmada, “okul öncesi çocuklarda, kurgusal anlatım 

yardımıyla hareketin bütünsel algılatılması ve dans öğretimi” konulu evrende, okul öncesi çocuklar ve bu yaş 

gruplarında sanat – dans eğitimi işleniş biçimlerine dair bir yöntem açıklanmıştır. Bu çalışma ile alandaki usta 

öğreticilere ve öğretmenlere kılavuz olmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi çocuk, dans eğitimi, kurgusal öğretim, halk oyunları öğretimi, dans öğretimi. 

 

WHOLISTIC PERCEPTION OF MOVEMENTS AND DANCE TEACHING THROUGH FICTIONAL 

EXPRESSION FOR PRESCHOOL CHILDREN 

The child is defined as "the person between the infancy and adolescence periods ". As for the pre-school 

childhood period, it defines the period between the ages of 3-6, infancy and puberty. "Children are not miniature 

adults" ... Therefore, the education of children in the said periods is particularly regulated by age groups in 

concordance with their developmental periods. I can say that the Dance Lesson, which is a program applied to 

educate a person that we call “pre-school child” in the light of my teaching profession and professional 

experiences, while he/she is still in the play age and beginning of his/her development, is as important as any 

other lesson. This study is the result of my gains through my pedagogical education and the experiences I have 

acquired thanks to various groups such as preschool children, teenagers at school age and puberty periods, 

adults, hearing impaired and mentally handicapped persons whom I encountered during my teaching profession 

of dance. It is a presentation of a technique I currently employ on pre-school children, and occasionally on 

adults, at schools and as well as the groups I work with. In this study, I explain a method related to the 

processing types of art-dance education for preschool children and the children at this age group on the basis of 

“wholistic perception of movements and dans teaching through fictional expression for preschool children”. I 

tried with this study to be a guide to experienced trainers and teachers in their respective fields. 

Key Words: Preschool child, dans education, fictional expression, folk dances training, dance training. 
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MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI: IPAD UYGULAMALARI 

Bahar GÜDEK  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Son on yılda müzik teknolojisinin hızlı gelişimi, insanların müzikle etkileşim kurma ve müzikten zevk alma 

yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Dijital müzik formatlarının esnekliği ve bu alandaki bilgi 

kaynaklarının yoğunluğu nedeniyle, insanların müziğe olan ilgisi artmıştır. Ağırlıklı olarak ünlü müzisyenlerin, 

eğitici ve öğretici videolarının kaydedilip, internet ortamında sunulması bu değişimi hazırlamıştır. Böylece 

internet, müzik öğrencilerine yeni bir öğrenme ortamı sunarak özellikle müzik eğitiminin informal öğrenme 

alanını daha da genişletmiştir. Birçok bilgisayar programı ve yazılımın yanı sıra internet, müzik yapma, 

besteleme, düzenleme, uygulama, doğaçlama gibi becerileri daha kolay ve etkileyici hale getirmiştir. Müzik ve 

müzik yapma giderek, yaygın bir biçimde informal öğrenme alanında gerçekleşmeye başlamıştır. Genel olarak, 

internet ve dijital müzik formatları açık bir öğrenme ortamı olarak görülebilir. Bu ortamlar genellikle gayri 

resmidir, fakat özellikle öğrenme deneyimlerinin yaşam boyu devam eden bir sürecinin parçası olarak 

görülebilir. Bu araştırmada müzik eğitimi ve öğretimi için oluşturulmuş IPad uygulamalarından örnekler 

tanıtılarak, bu uygulamaların müzik öğretimi alanında nasıl kullanıldığı ve nasıl entegre edilebileceği konusunda 

bilgilerin paylaşılması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, iPad uygulamaları, müzik eğitimi ve 

öğretiminde pedagojik olarak kullanışlı, pratik ve etkili çözümler geliştirmek için kullanılabilir. IPad’deki dijital 

müzik üretimi, öğrencilerin şarkı yazma ve müzik besteleme, çalma, doğaçlama, düzenleme gibi süreçlerini 

değiştirmiştir. IPad’in sunduğu görsel, dokunsal ve işitsel uygulamaları kullanmak müzik teorisi, kompozisyon 

ve işitme gibi kuramsal alt yapısının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda müzik ve müzik 

eğitiminin geleceğinin bu yolda olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Sözcükler: IPad ve uygulamaları, teknoloji, müzik eğitimi ve öğretimi. 

 

TECHNOLOGY UTILIZATION IN MUSIC EDUCATION: IPAD APPS 

Rapid improvements within the last decade in music technology has changed the having enjoyment methods of 

human beings at a considerable level. The interest to music of the community increased due to the flexibility of 

the music formates and the insentivity of the music information sources. Educational and didactic videos 

predominantly belong to well-known musicians recorded and presented at the internet environment accelerated 

this transformation. In this way, internet as providing a new learning environment for the music undergradutes, 

has much more enlarged particularly the informal learning field of the music education. Along side of several 

computer programmes and softwares, internet made a considerable contrubition to the abilities such as making 

music, composing, arrangement, conducting, improvisition to make them easier and more impressive. Occurence 

of making and conducting music in informal education field has gradually covered distance. Internet and digital 

music formates could be considered as open education environment. And, those are generally unofficial, but at 

the same time particularly remarkable part of the educational experiences, continuing for a life term. The 

objective of this survey is to share and to comment the knowledge regarding the samples represented of the iPad 
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apps for the music education and training, in what way those practices are used in music education and in what 

way they could be integrated. In conclusion, IPad apps could be used in music education and training to improve 

solutions pedagogically usable, practical and effective. Digital music producing in iPad has caused to change the 

cources of the undergraduates in writing song and composing, conducting, improvisition, arrengement. Using 

visual, audial and tactual practices presenting by IPad would provide an opportunity to have a beter 

understanding the substructure of it in terms of music theory, composition and audience. In this context, 

mentioning that the future of music and music education is heading toward to this direction is possible. 

Key Words: IPad and apps, technology, music education and teaching. 
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TÜRKİYE MODERNLİĞİNİN MÜZİĞİ OLARAK TÜRK HALK MÜZİĞİ  

Barış GÜRKAN  

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Modernleşme üzerine çalışan araştırmacılar, modernleşmenin dünya genelinde tümüyle aynı yolu izlemediğini 

ortaya koydular. Bu kapsamda alternatif modernlikler, yerel modernlikler, çoklu modernlikler gibi çeşitli 

modernleşme teorileri ileri sürüldü. Böyle bir entelektüel ortamda Nilüfer Göle tarafından ortaya konulan Batı 

dışı modernlikler teorisi, Batı dışı toplumların modernleşmelerinin “Batılılaşmayı” reddetmemekle birlikte, tek 

bir modeli izlemediği düşüncesine dayanır. Türkiye’nin deneyimlediği modernleşme süreci de bu kapsamda 

değerlendirilmelidir. Bir başka ifade ile Türkiye’nin deneyimlediği “sui generis” modernleşme süreci 

Avrupa’daki veya Japonya’dakinden farklı dinamiklerden beslendi.  Ulus devlet inşa sürecinin bir parçası ve 

ürünü olarak Türk Halk Müziği de Türkiye’nin modernleşme süreciyle organik bir bağa sahiptir. Modernleşme 

kriterleri kapsamında Türk Halk Müziği tanımlandı ve icra bağlamından enstrümanlara kadar pek çok unsur 

yeniden belirlendi. Ayrıca “yeni Türk Halk Müziğinin” pratisyenlerinin temel özellikleri de Türk insanlarının 

“yeni ortak müzik zevkine” göre ayarlandı. Tüm bu dinamikler göz önünde bulundurulduğunda Türk Halk 

Müziği’nin “Türkiye’nin modernliğinin” bir ürünü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışma, 

toplumsal perspektiften daha bütüncül bir kavrayışın sağlanabilmesi amacıyla, modern dinamiklerle inşa edilen 

Türk Halk Müziği’ni Batı dışı modernite bağlamında inceler.  

Anahtar Sözcükler: Batı-dış modernlik, Türk halk müziği, modern müzik, 

 

TURKISH FOLK MUSIC AS THE MUSIC OF TURKEY’S MODERNITY 

Researchers on modernization have shown that the modernization process doesn’t occure by the same way in all 

over the world. Within this scope various modernization theories such as alternative modernities, local 

modernities, multiple-modernities has been presented. In such an intellectual environment, the theory of Non-

Western modernities revealed by Nilufer Göle is based on the idea that modernization of Non-Western societies 

does not reject "Westernization" and that it does not follow a single model. The modernization process Turkey 

has experienced should also be considered in this context. With the other words, the “sui generis” modernization 

process which Turkey has experienced based on different dynamics from Europe or Japan.  As a part and a 

product of nation state building process, Turkish Folk Music has also an organic link with the modernization 

process of Turkey. In the scope of modernization, Turkish Folk Music was determined and the many aspects of 

music from performance context to instruments were readjusted. Moreover the main characteristics of the 

practicians of “new Turkish Folk Music” was adjusted according to new common musical taste of Turkish 

People. When all these dynamics are taken into consideration, it can be said that Turkis Folk Music is product of 

“modernity of Turkey”. This study, for a more holistic understanding, examines the Turkish Folk Music, built 

with modern dynamics, in the context of Non-Western modernity.  

Key Words: Non-western modernity, Turkish folk music, modern music. 
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KASTAMONU YÖRESİNDE KÖÇEKLİK GELENEĞİ VE İŞLEVLERİ 

Beril ÇAKMAKOĞLU 

Ege Üniversitesi  

Dans, insan yaşamında bir ifade kültürü olarak yer almakla beraber, yerel müzik pratiklerinde de işlevselliği ile 

öne çıkmaktadır. Örneğin Kastamonu yöresi geleneksel müzik pratiklerinde yer alan ve çalgı topluluğuna 

dansları ile eşlik eden köçekler, yörenin önemli bir kültürel unsuru olmasının yanı sıra içinde yer aldıkları 

topluluk (meytar) içerisinde bazı roller üstlenmektedirler. Kısaca “kadın kılığında dans eden erkek dansçı” 

olarak ifade edebileceğimiz köçekler, Kastamonu yöresinde sadece dansları ile değil, sözel seslendirme, zil ya da 

kaşık icrası ile çalgısal eşlikte bulunma, akrobatik hareketler ile izleyicinin dikkatini çekme gibi özellikleri ile de 

öne çıkmaktadırlar. Çalışmamızda, Kastamonu’da köçeklik geleneği öncelikle tarihsel bir perspektifte ele 

alınmıştır. Kastamonu yöresinde iki ayrı bölgede, özellikle kostümleri ile birbirinden farklılıkları tespit edilen iki 

ayrı köçek tipi ve köçeklerin, dans ve sözel/çalgısal eşlik özellikleri, yöre müzik pratikleri içerisindeki işlevleri 

açısından değerlendirilerek sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Köçek, dans, meytar, Kastamonu. 

 

THE TRADITION OF KÖÇEK IN KASTAMONU AND ITS FUNCTIONS 

Together with its being an explanation of a culture in human life, dance takes its prominent place in the local 

musical practice with its functions. For instance, köçeks that appear in traditional music practice of Kastamonu 

district and accompany the band with their dances play a role in a society (meytar) in which they exist as well as 

being an important cultural component of the district. Köçeks, whom we can describe as male dancers dancing in 

woman’s dress, become prominent in the district of Kastamonu not only with their dances but also with their 

qualities such as verbal dubbing, accompanying the band with a dancer bell or a spoon and drawing the attention 

of the audience by acrobatic movements. The tradition of köçek in Kastamonu is primarily discussed with a 

historical perspective.Two seperate köçek styles especially with costumes and differences from each other 

located in two seperate regions in the district of Kastamonu and accompanying features of köçeks (dance, verbal, 

with instrument) is evaluated and presented from the angle of their functions in the music practice of the district. 

Key Words: Köçek, dance, meytar, Kastamonu. 
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ARNAVUTLARIN GELENEK VE GÖRENEKLERİNDEN TEMENNA TÖRENİ 

Bülent KURTİŞOĞLU 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Toplumların varolma süreçlerinin en başında kendilerine ait kültürel yaşamları gelmektedir. Kültürel 

yaşamlarının en belirgin davranışları, gelenek ve göreneklerdir.  Bu davranış biçimleri sosyal yönden 

bakıldığında toplum içerisinde kabul edilmiş, yerleşmiş ve genelde sürdürülebilir özelliğe sahip hareket 

biçimleridir. Bu hareket biçimleri kimi zaman unutulup yerini başka davranış biçimlerine bırakmakta ya da 

değişkenlik gösterip yeniden yapılanarak sürdürülebilme özelliğine sahip olmaktadırlar. Temenna, Arnavut 

gelenek ve göreneklerinden önemli bir davranış özelliğine sahiptir. Arnavu thalkı, M.Ö. 2000 yıllarında Balkan 

Yarımadasına yerleşen İlliryalıların torunları olarak tanımlanmaktadırlar. Bir dönem Romalıların istilasına 

uğrayan Arnavutlar daha sonra kendi isimleri ile kurulmuşlarsa da daha sonrasında Osmanlı Devletinin 

himayesine girmişlerdir. 1925 yılından sonra kendi idarelerini eline geçirmelerine rağmen tekrar özgürlüklerini 

kaybetmişler ve 1944 yılında yeniden devlet olabilme özelliğini kazanmışlardır. Dünyanın birçok yerinde farklı 

zaman ve nedenler ile göçeden Arnavutlar, gelenek ve göreneklerine bağlı ve milliyetçi bir özelliğe sahip toplum 

olarak değerlendirilmektedir. Yaşadıkları yerlerde kendi kültürel değerlerini yaşatmaya devam etmektedirler. 

Arnavutların gelenek ve göreneklerini yaşattıkları düğünlerinin bir bölümü olan kına gecelerinde, kadınların 

katıldığı bir törende Temenna töreni icra edilmektedir. Gelin hanımın damadın annesine olan bağlılığını ve 

saygısını ifade etmek için yapmış olduğu bir eylemi tanımlamaktadır. Bu bildiride Arnavut geleneği olan 

Temenna Töreni yazılı, işitsel ve görsel kaynaklardan yararlanılarak sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Arnavut gelenek-görenek, düğün, kına, temenna. 

TEMENNA CEREMONY FROM THE TRADITIONS AND CUSTOMS OF ALBANIANS 

The existence process of the societies primarily comes from their own cultural life. The most distinctive 

behaviors of cultural life are traditions and customs. When considered from the social perspective, these 

behaviors are forms of actions that are accepted, internalised and generally sustainable in society. These forms of 

movement are sometimes forgotten and give way to other forms of behavior or they have the ability to be 

sustainable by changing and restructuring. Temenna has an important behavioral characteristic of Albanian 

traditions and customs. Albanian people are described as descendants of Illyrians, who settled on the Balkan 

Peninsula in 2000 B.C. The Albanians who had been invaded by the Romans for a period were later established 

with their own names and subsequently entered theaus pices of the Ottoman state. Although they seized the 

power after 1925, they lost their freedom again, and they had the ability to become a state in 1944 again. In 

many parts of the world, TheAlbanians who migrate in different times and with different reasons are regarded as 

a society attached to their traditions and customs with a nationalistic feature. They keep their own cultural values 

alive where they live. Temenna ritual is performed in a ceremony in which women attend the henn a nights, a 

part of weddings, where Albanians perpetuate their traditions and customs. The bride defines an act that she has 

done to express her loyalty and respect to the groom's mother. In this study, an Albanian tradition, the Temenna 

Ceremony, will be presented by using written, auditory and visual sources. 

Key Words: Albanian tradition-custom, wedding, henna, temenna. 
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALK OYUNLARININ TÜRLERİ; DRAMATİZE EDİLMİŞ 

OYUNLARDAN ÖRNEKLEMELER 

Bülent KURTİŞOĞLU & Ezgi Dilem ERALP 

İstanbul Teknik Üniversitesi & MEB 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk oyunlarına bakıldığında bölgesel özelliği gereği zengin melodik ve ritmik 

bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Tarihsel süreçlerde farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen göçler 

nedeniyle farklı dönemlerden gelen insan toplulukları kendi kültürel değerlerini Kıbrıs’ta bırakmış kendinden 

önceki ve sonra ki kültürlerle kaynaşarak günümüz Kıbrıs kültürünü oluşturmuştur. Kıbrıs’ta yapılan araştırma 

ve deneme çalışmaları sonucunda, tespit edilen oyunların türlerine göre belli bir sırayla oynandığı göze 

çarpmıştır. Kıbrıs Türk Halkının severek ve büyük bir coşkuyla oynadığı bu oyunlar türlerine ve oynandıkları 

sıraya göre şu şekilde tanımlanmıştır. Karşılamalar,  Sirtolar, Zeybekler, Seyirlik Kadın Oyunları, Kasap 

Oyunları Dramatize Edilmiş Oyunlar olarak tasnif edilmiştir. Kıbrıs Türk Halk Oyunları türlerinden biri olan 

dramatize edilmiş oyunların diğer bir adı ise “Taklitli” oyunlardır. Bu oyunlar herhangi bir insanın veya 

hayvanın taklit edilerek canlandırıldığı oyunlardır. Kıbrıs ta oynanan diğer oyunlar gibi coşkulu ve neşeli 

oynanan bu oyunların en yaygın olarak oynananı orak oyunudur. Kıbrıs’ta yapılan araştırmalar ve deneme 

çalışmaları sonucunda tespit edilen taklit edilmiş oyunlar şunlardır: 1) Orak, 2) Elek, 3) Bıçak, 4) Kartal, 5) 

Dingala, 6) Karaoğlan, 7) Değirmenci olarak belirlenmiştir. Bu bildiride alanda yapılan çalışmaların yanı sıra 

yazılı, işitsel ve görsel kaynaklardan da taranarak elde edilen bulgular sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kıbrıs, kültür, halk oyunları, dramatize, tür. 

TYPES OF FOLKLORE DANCING IN THETURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS; 

DRAMATIZED FOLKLORE DANCING EXAMPLES 

Folklore dancing in theTurkish Republic of Northern Cyprus specializes on and constitutes rich melody and 

rhythm. Historically there has been a tremendous amount of ruler ship from different cultures and religions from 

different periods which have left their cultural mark in Cyprus and these cultures have imbedded to give Cyprus 

the culture it has today. According to research and trials conducted, it has been observed that the types of 

folklore dancing are played out in a specific order. Turkish Cypriots love and play out their folk dances very 

enthusiastically, the different types of folk dances are carried out in this order. The dances are classified as 

Welcoming dance, Sirtos dance, Zeybek dance, Seyir Female dance, Kasap dance and dramatized dance. One of 

the types of folklore dances is the dramatized dance, whichis also known as the “imitation” dance. During this 

dance you will see that the dancers imitate and recreate a personor an animal. One of the other popular types of 

dances, which like the other traditional dances, is played out in enthusiastic and happy fashion is the sickle 

dance. According to research and trials the types of imitation dances in Northern Cyprus are listed below: 1) 

Orak, 2) Elek, 3) Bıçak, 4) Kartal, 5) Dingala, 6) Karaoğlan, 7) Değirmenci. Further research with information 

taken from written, visual and auditory sources will be carried out regarding the above statements and will be 

presented. 

Key Words: Cyprus, culture, folk dances, dramatized, type. 
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TEKİRDAĞ AYDOĞDU MAHALLESİNDE YAŞAYAN ÇİNGENELERİN SANATSAL YAŞAMLARI  

Bülent KURTİŞOĞLU & Kübra ÜNER 

İstanbul Teknik Üniversitesi & İstanbul Üniversitesi 

Dünyanın hemen hemen her yerinde varlıklarını sürdüren Çingeneler, yaşadıkları yerleşim yerlerinde farklı 

isimlerle tanılandırılmaktadırlar. Dünyanın birçok yerinde genelinde 'GYPSY' olarak tanımlanan bu topluluklar, 

Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde de farklı bölgelerde farklı isimler ile tanımlanmaktadırlar. Bunlara 

örnek olarak Çingen, Paşo, Mırtıp, Şopar, vb gibi isimler ile tanımlanan çingeneler, Trakya’ da ise kendilerini 

Roman olarak adlandırmaktadırlar. Çingeneler 10. yüzyıldan itibaren doğudan batıya göç etmişlerdir. İran ve 

Kafkasya üzerinden Anadolu’ ya gelerek Mısır ve Kuzay Afrika oradanda ispanya ve Avrupa’ ya yayılmışlardır. 

Anadolu’da yerleşip daha sonraları Trakya üzerinden Balkanlara göç edip yerleşen önemli bir grubunda olduğu 

gözlenmektedir. Osmanlı devletinin dağılımı ile müslümanlaşan bir grup Çingene daha sonrasında Türkiye 

Cumhuriyeti sınırlarına göç etmişlerdir. Çingeneler, yüzyıllar boyunca sanatsal kimlikleri ile öne çıkmış bir 

topluluk olma özelliğine sahiptir. Özellikle çingene toplumları müzikal yetenekleriyle dikkat çekmişlerdir. 

Hemen hemen dünyanın her yerinde çingene müzisyenler halk kültürünün taşınmasında önemli bir rol 

oynamışlardır. Geleneksel kültürlerin aktarılmasında olduğu kadar yaşadıkları toplumlarda güncel müziklerde de 

önemli rol üstlenmiş oldukları görülmektedir. Geçmiş dönemlerde sanatsal yaşamlarını usta-çırak ilişkileri ile 

sürdüren çingeneler, günümüzde usta-çırak ilişkileri ile beraber akademik eğitim yoluyla da müzikal 

yaşantılarını sürdürdükleri görülmektedir. Bu bildiride Tekirdağ ili Aydoğdu mahallesinde yaşayan çingenelerin 

müzikal yaşantıları işitsel, görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanılarak sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Çingene, müzisyenlik, sanatsal yaşam. 

ARTISTIC LIVING LIFE OF GYPSIES IN TEKİRDAĞ AYDOĞDU DISTRICT 

Gypsies, which persist in their assets almost everywhere in the world, are defined by different names in the 

settlements they live in. In many parts of the world, these communities, generally referred to as 'GYPSY', 

communities, on the territory of the Republic of Turkey are also identified by different names in different 

regions. Examples of these are the gypsies described by names such as Gypsy, Pasho, Mıtrip, Shopar, etc., are 

named themselves as Roma in Thrace region. Gypsies migrated from east to west from the 10th century. They 

came to Anatolia via Iran and the Caucasus and spread Egypt and Europe from Africa to Spain and Europe. It is 

observed that there is in an important group who settled in Anatolia and migrated to the Balkans via Thrace. 

With the dissolution of the Ottoman Empire, a group of Islamized Gypsies later emigrated to the Republic of 

Turkey. Gypsies have been a community for centuries with their artistic identity. Especially gypsy communities 

have attracted attention with their musical talents. Almost everywhere in the world, gypsy musicians played an 

important role in the movement of folklore. The gypsies who have continued their artistic life with master-

apprenticeship in the past periods are seen to continue their musical experiences through academic education 

together with master-apprentice associations. In this paper, the musical experiences of the gypsies living in the 

Tekirdağ Aydoğdu district will be presented by using audio, visual and written sources. 

Key Words: Gypsy, musicianship, artistic life. 
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YOKO ONO: BARIŞ İÇİN SANATLA SAVAŞ 

Çınla ŞEKER  

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Ünlü olmak bir bireye toplumun tümünün dikkatini çekebilme şansı verir. Seksen beş yaşındaki ünlü Japon asıllı 

Amerikalı kavram sanatçısı Yoko Ono ününü tüm dünyanın ilgisini insanlığın en önemli konusuna çekmek için 

kullanmıştır: Savaş ve savaşın neden olduğu yıkım. Ancak ne yazık ki; dünyanın en ünlü müzik grubunun 

üyelerinden birinin eşi olması bu mesaja gölge düşürmüş ve ardında 19 film yöneten, 5 canlı performans 

sergileyen, sadece 7 tanesi bu ünlü eş ile üretilmiş toplam 26 müzik albümü, 13 kitap çıkaran, sayısız sergi ve 

yüzlerce kavramsal sanat performansı gerçekleştiren bir sanatçı yerine ünlü bir dul bırakmıştır. Bu araştırmanın 

amacı Yoko Ono’nun ne kadar yaratıcı ve üretken bir sanatçı olduğu ve hayatı boyunca ortaya koyduğu eser ve 

performansları ile üzüntüyü, hayata bir şeyler verebilme ve barış içindeki daha iyi bir dünya için ümit 

besleyebilme becerisine nasıl dönüştürdüğünü ortaya koymaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yoko Ono, ün, kavramsal sanat, kadın, performans sanatları. 

 

YOKO ONO: ART AS A WAR OF PIECE 

Being a famous person can give the opportunity to people to easily take the attention of the whole society. The 

Japanese 85 years old conceptual artist Yoko Ono used this as a precious opportunity and again used the 

advantage of it to take the attention of the whole world to the most important issue of humanity: war and the 

damage it caused. But unfortunately, being the world’s most famous music band’s wife overshadows the 

message itself and left only a famous widow behind instead of an artist with 19 movies as director, 5 acting 

performances, 26 musical albums (only 7 with his husband John Lennon), 13 books, countless exhibitions and 

hundreds of conceptual art performances. The aim of this paper is to put forward how creative and productive 

artist Yoko Ono was and is already with her lifelong artworks and performances as a sample of a sadness turned 

into the power of giving and having hope for a better world in piece. 

Key Words: Yoko Ono, celebrity, conceptual art, women, performing arts. 
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PUCCINI VE WAGNER OPERALARINDA KADIN KARAKTERLERİN İŞLENİŞİ  

Deniz İLBİ & Esra KARAOL  

İstanbul Üniversitesi & İstanbul Üniversitesi 

Bu çalışmanın konusu, “19. yüzyıl opera örneklerinde kadın karakterlerin işlenişi”dir. Çalışma konusunun 

amacı, 19. yüzyıl operaları vasıtasıyla dönemin, kadın rolüne bakış açısını, kadının o dönemde sosyal yaşamdaki 

statüsünü incelemek ve sosyo-müzikolojik bir kuramsal çerçeve ile müzik tarihinin belli bir dönemi içinde 

toplumsal cinsiyet yaklaşımı üzerinden literatüre katkı sağlamaktır. Konunun kapsamı, 19. yüzyılda Puccini ve 

Wagner operalarından birer örnek ile sınırlandırılmıştır. Konuyu incelemek üzere, Giacomo Puccini’nin 

“Madame Butterfly” ve Richard Wagner’in “Uçan Hollandalı” operaları seçilmiştir. Madame Butterfly 

operasından, Butterfly olarak bilinen geyşa Japon kadını “Cio-Cio-San”, Uçan Hollandalı operasından ise 

“Senta” karakterleri ele alınmıştır. Çalışmada, bu operalar özelinde Puccini ve Wagner’in, kadın karakterleri 

nasıl işledikleri sorusu araştırılmıştır. Araştırma sırasında tarihsel ve eleştirel yöntemden ve feminist kuramdan 

faydalanılmıştır. Yapılan literatür taramasıyla, konu ile ilgili kaynak olarak, akademik tezlerden, makalelerden 

ve kitaplardan yararlanılmıştır. Kaynaklar arasında, Cevad Memduh Altar’ın Opera Tarihi adlı kitabının üçüncü 

cildinin 36. sayfasındaki; “Puccini, eserlerinde, dünya yüzündeki dişi öğeyi, yani kadını, acı çekmeye mahkûm 

etmiş, buna karşılık Goethe ile Wagner, kadına kurtuluşu müjdelemişlerdir.” cümlesi konunun araştırılması için 

çıkış noktası olarak görülmüş ve kapsamın sınırlandırılmasına da yardımcı olmuştur. Bahsi geçen iddiadan 

hareketle, seçilen Puccini ve Wagner opera örneklerine toplumsal cinsiyet bağlamında yaklaşılmıştır. Tespit 

edilen bulgularda, her iki örnekte de kadın karakterlerin sonunun ölüm olduğu gözlemlenmiş; ancak Puccini’nin 

Cio-Cio San karakteri, acısı ve günahları için kendini cezalandırarak ölümü seçerken, Wagner’in Senta karakteri 

aşk ve mutluluk için ölümü seçmiştir. Sonuç olarak, kadın karakterlerin işlenişindeki ölüm teması benzerlik 

göstermekle birlikte, bu örnekler üzerinden kadının bağımsızlığı ve kurtuluş sebepleri bakımından konunun 

tartışmaya açık kaldığını belirtmek mümkündür. 

Anahtar Sözcükler: Puccini, Wagner, opera, 19. yüzyıl, toplumsal cinsiyet.  

 

FEMALE CHARACTERS IN PUCCINI AND WAGNER OPERAS 

The subject of this study is “female characters in select 19th century operas”. The aim of this study is to analyze 

the era’s perspective of the role and the status of women in social life and to contribute to the literature with the 

approach of gender studies in a specific period of music history with socio-musicological frame via 19th century 

operas. The scope is limited with one of each example of Puccini and Wagner’s operas from the 19th century. To 

examine the subject, two operas; “Madame Butterfly” from Giacomo Puccini and “The Flying Dutchman” from 

Richard Wagner are chosen. The Japanese geisha woman “Cio-Cio-San” also known as the Butterfly from 

Madame Butterfly and “Senta” from The Flying Dutchman are examined. In this paper, the question of how 

Puccini and Wagner approached female characters in these specific operas is researched. In the course of this 

research, historical and critical methods and the feminist theory are utilized. As references; academic 

dissertations, articles and books are used during the literature search. Among the sources; Cevad Memduh Altar's 
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Opera Tarihi (The History of Opera)'s third volume, on page 36, the sentence “In his works, Puccini has 

convicted the female entity on this planet, the woman, to suffer, and as a result Goethe and Wagner have 

heralded salvation for the woman” is used as a starting point for the research of the subject and has helped with 

setting boundaries. With regards to the mentioned claim, select Puccini and Wagner opera examples are 

examined within a context based on gender. It is concluded within the findings that both examples of the female 

characters end up dying; however, while Puccini's Cio-Cio San, for her pain and sins chooses to punish herself 

by death, Wagner's Senta has chosen death for love and happiness. In conclusion, even if the theme of death of 

women shows similarities; it is possible through these examples to indicate that the subject; the independence 

and the salvation of women, is left open for discussion.   

Key Words: Puccini, Wagner, opera, 19th century, gender. 
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ÜZEYİR HACIBEYLİ VE A. ADNAN SAYGUN’UN “KÖROĞLU” OPERALARININ 

LİBRETTOLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  

Derya AĞCA  

Bakü Müzik Akademisi 

Bu makalenin amacı Türk Dünyası folklorunda önemli yeri olan halk destanı  “Köroğlu”nun opera sanatında 

nasıl işlendiğini incelemektir. “Köroğlu” Türk Dünyasında opera sanatında ulusal janrın gelişiminde başlıca köşe 

taşlarından biridir. Bu bağlamda ilk kez 1937 yılında Bakü’de sahnelenen Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli 

ile 1973 yılında İstanbul’da prömiyeri gerçekleşen Türk beşlilerinden Adnan Saygun’un yazdığı  “Köroğlu” 

operalarının librettoları incelenmiştir. Operaların konularının geçtiği yerler, başrol karakterleri, olaylar 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bestecilerin bu konuyu işlemeye nasıl karar verdikleri ve bu eserde neyi 

vurgulamak istedikleri dönemin gazete ve dergilerine verdikleri mülakatlar ve makaleler gözden geçirilerek ele 

alınmıştır. Sonuçta, “Köroğlu” Destanı Türk Dünyasında, başka ifadeyle, Azerbaycan’da ve Türkiye’de opera 

janrında işlenmiştir. Her iki eserde konunun işlenişi ile besteci ve libretto yazarlarının görüşlerinde farklılıklar ve 

ortak özellikler vardır. Bu durum hem destanın Azerbaycan ve Türkiye versiyonlarındaki hem de opera 

yazarlarının yorumlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. “Köroğlu” Türk dünyasının kültürel birliği ve 

zenginliğini yansıtmaktadır. Bu hal, operaların librettolarında da gösterilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Ü. Hacıbeyli, Köroğlu, Adnan Saygun, libretto,  besteci, kahramanlık. 

 

COMPARISON OF LIBRETTOS OF THE KOROGLU OPERAS COMPOSED BY HACIBEYLI AND 

SAYGUN 

The purpose of this study is to examine how such an important folk legend as “Köroğlu”, which has a special 

place in the folklore of the Turkish World, is taken up in opera art. Köroğlu is one of the significant milestones 

in the development of national genre of the Turkic world’s opera art.Against this background, the Azerbaijani 

composer Üzeyir Hacibeyli’s Köroğlu opera that was staged in Baku in 1937, as well as the “Köroğlu” opera of 

the Turkish composer Adnan Saygun, one of the “Turkish Fives”, premiered in Istanbul in 1973 have been 

reviewed in this article. The places where the subjects of the operas occurred, the leading characters, the events 

were examined comparatively. Interviews and articles in the printed press of that period informing how the 

composers decided on creating their Köroğlu operas and what they desired to emphasize in their works were also 

taken up.Consequently, the “Köroğlu” epic was performed in the opera genre in the Turkish World, namely in 

Azerbaijan and Turkey. In both works, there are differences as well as common features in the views of the 

composers and libretto writers of the said opera works regarding the treatment of the subject matter. This fact 

stems from both the differences in the Azerbaijani and Turkish versions of the epic and the interpretation of the 

opera writers. “Köroğlu” operas reflect the cultural unity and richness of the Turkish world. It was manifested in 

the opera librettos. 

Key Words: Üzeyir Hacıbeyli, Köroğlu, Adnan Saygun, libretto, composer, heroism. 
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BİR SOSYAL EKOLOJİ HAREKETİ: “DOĞA İÇİN ÇAL” 

Dilhan YAVUZ  

İstanbul Teknik Üniversitesi 

İnsanlar yüzyıllar boyunca yaşamlarını idame ettirebilmek için en çok doğadan faydalanmış, yine en büyük 

zararı da doğaya onlar vermiştir. Bireysel tahribatlar ilk aşamada sadece birlikte yaşayan toplumların yaşadığı 

bölgeyi etkilerken, bugün küresel bir boyut kazanmıştır. İnsan ve toplum bilimlerinin önemli konularından biri 

olan çevre-toplum ilişkisi farklı yaklaşımlarla sınıflandırılmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri radikal ekoloji 

hareketinin bölünmelerinden olan sosyal ekoloji hareketidir. Sosyal ekoloji; antroposentrik (insan-merkezli) 

etiğin temellerini benimseyen, rasyonel ve bilimsel düşünceyi savunan, üretim araçlarının kapitalizm tarafından 

hiyerarşiye dayalı toplumlar üzerinde bir tahakküm aracı olarak kullanıldığı düşüncesine dayalı bir anlayıştır. 

Ekolojik sorunların çözülmesini ve dengeli toplumların oluşmasını ve bu oluşum sırasında toprağa kulak 

verilmesi taraftarı bir anlayıştır. Bu doğrultuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla gerek medya, gerekse 

alan çalışmalarıyla çeşitli topluluk ve sivil toplum kuruluşları tarafından dikkat çekici çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalardan biri de, son yıllarda sosyal medya üzerinden gittikçe artan bir hızla geniş kitlelere ulaşan 

“Doğa İçin Çal” projesidir. Bildirimizde 2009’dan bu yana sosyal ekoloji hareketini müzik aracılığıyla 

destekleyen, müziğe arka plan olarak doğayı kullanan ve müzik yoluyla milyonlarca insana ulaşan “Doğa İçin 

Çal” projesi incelenecek olup, sosyal ekoloji çalışmaları kapsamında müziğin bir iletişim ve ifade aracı olarak 

kullanılması konu alınacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal ekoloji, doğa, doğa için çal. 

A SOCIAL ECOLOGY MOVEMENT: “PLAY FOR NATURE” 

People have benefited from nature the most to survive for centuries, and they have given the greatest damage to 

nature. At first, individual destruction only affected the area where communal societies live; then it has gained a 

global dimension today. The environment-society relationship, which is one of the important subjects of human 

and social sciences, is classified by different approaches. One of these approaches is the social ecology 

movement, which is the division of the radical ecological movement. Social ecology; based on the idea which 

argues rational and scientific thought, adopts the foundations of anthropocentric (human-centered) ethics, is used 

by capitalism, as the means of production domination over hierarchical societies. It is an idea that ecological 

problems are solved and balanced societies are formed, and that we listen to the earth during this formation. In 

this direction, in order to raise awareness in the society, remarkable studies are being carried out by the media, 

field studies and various community and non-governmental organizations. One of these activities is the "Play for 

Nature" project, which has gained widespread reach in recent years through social media at an increasingly rapid 

pace. In this paper we will determine, the “Play for Nature” project, which supports the social ecology 

movement through music, uses nature as a music background and reaches millions of people through music 

since 2009. And also the use of music as a communication and expression tool within the scope of social ecology 

studies will be examined. 

Key Words: Social ecology, nature, play for natüre. 
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POPÜLER MÜZİK VE YENİ TÜRKÇE 

Elif NUN İÇELLİ 

Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi 

Bir milleti millet yapan ilk öge dildir. Varolan tüm kültür zenginliği dille aktarılır, harmanlanır. Dilin yazı kadar 

önemli bir diğer yanı da konuşmadır. İnsanoğlunun yaratıldığı günden bugüne hitap etmek,  konuşmak her 

zaman çok önemli olmuştur. Ülkemizde lehçelerimiz, ağızlarımız, yerel şivelerimiz vardır ve bunlar Türkiye 

Türkçesinin zenginliğinden, güzelliğinden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda hızla gelişen ve değişen kitle iletişim 

araçları, ülkemizin dili kadar müziği üzerinde de etkili olmuştur. Üretimde hız ve kayıt teknikleri gibi konularda 

kolaylık sağlayan teknoloji, farklı kültürlerin karışmasında ya da diğer bir değişle kültür erozyonunda önemli rol 

oynamaktadır. Alman filozof Adorno’nun “Kültür Endüstrisi” tanımlamasında öne sürdüğü gibi popüler müzik 

üretiminde insanların düşünmesini engelleyen sözel ve melodik yapılar ortaya çıkararak, düşünmekten 

uzaklaştırıp sömürülen bir makine haline getirmektedir. Tüm dünyada üretilen popüler müzik eserlerindeki şarkı 

sözlerinde dilin özensiz ya da yanlış kullanılmasından (argo, yabancı kelime v.b.) ne yazık ki; Türkçe de nasibini 

almıştır. Dilin yanlış kullanılması ve şarkılarda argo kelimelerin yer alması yalnızca dili bozmakla kalmayıp 

geleneksel kültür ve müziği de dejenere etmektedir. Çinli düşünüyor Konfüçyüs’ün “Bir milleti yok etmek 

istiyorsanız işe önce dili ile başlayın” sözleri dilin önemini vurgulamak açısından çok manidardır. Aslında 

temelde popüler kültür geleneksel halk kültüründen beslenirken zamanla bu etkileşim terse dönerek giderek 

geleneksel halk kültürüne dolayısıyla geleneğin içindeki müziğe de zarar verir hale gelmiştir. Bu çalışma ile 

geleneksel müzik eserlerimizin ne şekilde yozlaştırıldığına ve yeni yazılmış sözlü popüler müzik eserlerinde 

karşımıza çıkan dil sorunlarına ışık tutarak ülkemiz müziğinin geleceğine katkı sunmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, Türkçe, Türkçe kullanımı,  popüler kültür, geleneksel. 

 

POPULAR MUSIC AND NEW TURKISH 

The first element that makes a nation a nation is the language. All existing cultural richness is transmitted in 

language and blended. Another important aspect of language as writing is speech. It has always been very 

important to speak to people since the day they were created. We polish our country, our mouth, we have the 

local dialect and their wealth of Turkey from the Turkish stems from beauty. In recent years, rapidly developing 

and changing mass media, as well as the language of our country has been effective on music. Technology that 

facilitates issues such as speed and recording techniques in production plays an important role in the 

intermingling of different cultures or in other words in cultural erosion. As the German philosopher Adorno 

suggests in his uzaklaştır Culture Industry ortaya definition, he makes verbal and melodic structures that prevent 

people from thinking in the production of popular music, making them a machine that is taken away from 

thinking and exploited. In the lyrics of popular music produced all over the world, it is unfortunately that the 

language is sloppy or misused (slang, foreign words, etc.); Turkish has also had its share. The misuse of 

language and the use of slang words in songs not only distort language but also degenerate traditional culture and 

music. Chinese thinks Confucius's words d If you want to destroy a nation before you start with language üç are 
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very important to emphasize the importance of language. As a matter of fact, while the popular culture is fed 

from the traditional folk culture, this interaction has gradually become more and more destructive to the 

traditional folk culture and the music in the tradition. With this study, it is aimed to contribute to the future of 

our country music by shedding light on how our traditional music works were corrupted and the language 

problems encountered in newly written and popular popular music works. 

Key Words: Music, Turkish, Turkish usage, popular culture, traditional. 
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OKTAY RACABOV'UN 10 AZERBAYCAN HALK DANSI TEMELİNDE KORO İŞLEMELERİNİN 

ÖZELLİKLERİ 

Elmira HUMBATOVA  

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan halk müziğinin yaratıcılığının zengin ve renkli türleri, besteci müziğin ayırt edici bir örneğini 

bulmuşdur. Halk şarkı ve danslarından ustalıkla faydalanan Azerbaycan bestecileri folklor türlerinden çeşitli 

yöntemlerle kullanmış, eserlerinde milli müzik geleneklerini yaşatmaya ve geliştirmeye nail olmuşlardır. Halk 

müziği türlerinden yararlanma milli bestecilik üslubunun önemli kriterlerinden biri olarak ilk kez dahi Üzeyir 

beyin eserlerinde yer alan ve gelecek nesiller için örneye dönüşmüştür. Ü. Hacıbeyli XX. yüzyılın I yarısında 

ülkede oluşan çeşitli kollektivler için halk şarkı ve dansların işlenmesini, repertuar oluşmasının elde olunmasını 

önemli görmüş, bestecileri bu işe dâhil etmişti. Sonuçta pek çok halk şarkı ve danslarımız halk çalgı aletleri 

orkestrası için, korolar için işlenerek ifa edilmiştir. Özellikle bu durumda koral çalışmadan söz edilebilir. Orijinal 

eserlerin yanı sıra, ulusal koro repertuarı da halk müziği türlerine dayanmaktadır. Çalışmaya getirdiğimiz 

örneklerden biri, Azerbaycan halk dansları temelinde O. Racabov'un Azerbaycan halk dansları esasında koro 

eserlerinin işlemeleridir. Besteci 10 halk dansını 4 ses karışık kora için çalışmıştır. Bu örnekler arasında "Cığ-

cığa", "Xalabacı", "Turacı", "Şələxo", "Darçını", "Keçiməməsi", "Qulu rəqsi", "Yüzbir", "Brilliant", "Vağzalı" 

danslarının işlemeleri yer almıştır. Dansın kora için işlenilmesi milli müzik kültüründe ilk kez, O. Racabov 

tarafından yürütülmüşdür. Bu işlemeler koro repertuarını zenginleştirmenin yanı sıra, renkli halk danslarının 

kora için daha çok işlenmesi için zemin yaratmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Koro, dans, işleme, parti, çok yönlülük, Racabov. 

 

ON DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF OKTAY RADJABOV’S CHORUS ORCHESTRATIONS 

ON THE BASIS FF 10 AZERBAIJANI FOLK DANCES 

A wide range of rich genres of the Azerbaijani folk music art has been embodied differently in the composed 

music. Azerbaijani composers, who skillfully took advantages from folk songs and dances, have used folk genres 

in different ways and succeeded in maintaining and developing national music traditions in their pieces. 

Benefiting from folk music genres, as one of the basic criteria of the national composing style, has firstly been 

embodied in the works of Uzeyir bey, the genius Azerbaijani composer and served as a model for future 

generations. U. Hajibeyli viewed as significant the orchestration of folk songs and dances for various 

communities founded in the first half of the twentieth century and thus succeeding in the formation of repertory, 

and involved the composers in this activity. A huge number of our folk songs and dances has been eventually 

orchestrated for the folk instruments orchestra and choir and been performed. Choral orchestrations can be 

particularly specified in the course of this activity. Original pieces as well as orchestrations carried out on the 

basis of folk music genres play a special part in organization of the national choir repertory. One of these 

examples involved in our study is O. Radjabov’s choral orchestrations on the basis of the Azerbaijani folk 

dances. The composer has orchestrated 10 folk dances for a 4 voice mixed chorus. Among these examples are 
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orchestrations of dances such as “Cığ-cığa”, “Xalabacı”, “Turacı”, “Şalakho”, “Darçını”, “Keçiməməsi”, “Qulu 

rəqsi”, “Yüzbir”, “Brilliant”, “Vağzalı”. It is O.Radjabov who for the first time in the national music culture has 

carried out the orchestration of dances for choirs. Alongside with enriching the chorus repertory, these 

orchestrations have paved the way for emergence of a wider range of folk dances orchestrated for choirs. 

Key Words: Chorus, dance, orchestration, part, variation, texture, Radjabov. 

http://www.imdcongress.com/


IV. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

Sözlü Sunum Bildiriler 

 

19-20-21 Ekim 2018 / Bodrum 

www.imdcongress.com  

28 

MACARİSTAN HALK DANSLARININ ARAŞTIRMA TARİHİ VE METODOLOJİSİ 

Erica BARABÁSI-MOCSÁRI 

Macar Bilimler Akademisi Müzikoloji Enstitüsü, Macaristan 

Macar halk oyunlarının araştırılması başka ülkelerdeki gibi millî devlet oluşumu sırasında 19. yüzyılda 

başlamıştır. Bu zamanlarda millî dans karakterinin, bir anlatım biçimi niteliği vardı. Yerli halk oyunu hazinesi 

hakkındaki ilk bilimsel tanıtımlar, dil bilimciler tarafından ve vilayet monografilerinde yazılmıştır. Halk dansları 

hakkındaki araştırmalar muzik araştırmacıları tarafından 20. yüzyılın başında başlamıştır. Temelini, Finlerden 

aldığımız Tarihi-Coğrafî Yöntem oluşturmaktadır. Bunun esası bir kültürel olgunun en derin detaylarına kadar 

inilmesi, bu detayların birbirleriyle karşılaştırılması ve bunların yayıldığı coğrafyaların incelenmesidir. Béla 

Bartók ve Zoltán Kodály’ın çalışmaları Macar ve komşu ülkelerin halk oyunu araştırmalarında büyük rol 

oynamaktadır. Halk oyunlarını derlemek için, müzik ve halk oyunu araştırmacıları, halkbilimciler ve film 

kayıtlarını alan kişilerden oluşan bir araştırma grubunun kurulması fikri de onlardan çıkmıştır. Onların metodi 

1950-1980 sırasında ortaya çıkmıştır. György Martin yapısal analitik incelemelerinde dansları en küçük 

ayrıntılarına kadar, figürleri en temel unsurlara kadar inceleyip birbirleriyle ve müzikle olan ilişkisini 

karşılaştırıyordu ve buna dayanarak onları türlere, alttürlere ve diyalektik bölgelere göre sınıflandırdı. Bu 

sistematik çalışmaların temeli ise Laban-Knust dans yazımının yayılmasıydı ve bunun sayesinde dansların 

analitik araştırması mümkün hale geldi. Bu dönemde dansı, müziği, gelenekleri, dans hayatını ve başka olayları 

beraber inceleyen kompleks bir araştırma yöntemi geliştirilmiştir. Alan araştırmaları münasebeti ile 1920’dan 

beri yapılan filmlerden ise dünyada eşsiz olan bir film arşivi oldu. Güncel konular antropoloji araştırmalarda 

toplumsal değişikliklerin etkilerinin incelenmesi, toplumsal cinsiyet açısından incelemeler ve bugünkü dans 

geleneklerinde otantiklik sorusudur.  Bunun yanında Martin tarafından başlatılmış Doğu Avrupa halk danslarının 

karşılaştırılmasına devam edilmektedir. Laban-Knust dans yazımının bilgisaray ile olan uygulamasının 

araştırılması yapılmaktadır. Macarların dans hazinesi ve Avrupa dans geleneğinin içindeki yeri ve rolü artık 

incelenmiş ve belirtilmiş bir konudur. Fakat şu anki ve gelecekteki görevimiz halk oyunlarımızın Doğudaki 

benzerliklerinin, Doğudan gelen etkilerin incelenmesidir. 

Anahtar Sözcükler: Macar halk dansları araştırma tarihi, araştırma metodolojisi, yapısal analitik inceleme. 

 

THE RESEARCH HISTORY AND METHODOLOGY OF HUNGARIAN FOLK DANCES 

The research of Hungarian folk dances began in the 19th century during the formation of the national state like in 

other countries. At those times, the folk dance was a form of expression. The first scientific presentations about 

the treasury of the local folk game were written by linguists and in the monographs of the province. Research on 

folk dance started by music researchers at the beginning of the 20th century. The basis was a historical-

geographical method that we derive from the Finnish. The essence of this is to go down to the deepest details of 

a cultural phenomenon, to compare these details with each other and to examine the geographies they are 

spreaded. The work of Béla Bartók and Zoltán Kodály have played an important role considering the folk studies 

of the Hungarian and the neighboring countries. The idea of establishing a research group consisting of music 
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and folk dance researchers, folklorists and film recorders in order to compile folk dances, came out of them. 

Their method emerged during 1950-1980. In his structural analytical reviews, György Martin compared the 

dances to the smallest details, examining the figures to the most basic elements, and comparing their relationship 

with each other and with music, classifying them into types, subtypes and dialectical regions. The basis of these 

systematic studies was the spreading of the writing of Laban-Knust dance, which enabled the analytical research 

of the dances. In this period, a complex research method was developed to examine dance, music, traditions, 

dance life and other events together. With the movies made since 1920 on the basis of field research, a unique 

film archive was prepared this way, not sooner than the end of the 1980s. Current issues are the study of the 

effects of social changes from an anthropological aspect, gender studies and the question of authenticity in 

today's dance traditions. In addition, the comparison of Eastern European folk dances initiated by Martin 

continues. Laban-Knust dance writing is being investigated with computer involved methods. The place and role 

of the Hungarians in the dance treasure and in the European dance tradition is now an examined and indicated 

issue. However, our current and future mission is to examine the similarities of our Eastern folk dances and the 

effect of these Eastern impacts. 

Key Words: Hungarian folk dances research history, research methodology, structural analytical review. 
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HALAY TÜRÜ OYUNLARIN MÜZİKLERİNDE KARŞILAŞILAN VARTYANTLARA BİR ÖRNEK 

“ERZİNCAN VE SİVAS”TA OYNANAN DÜZ OYUNU 

Eyüp UZUNKAYA & Cem EKMEN  

İstanbul Teknik Üniversitesi & İstanbul Teknik Üniversitesi 

Araştırma konusu olan halay türü oyunların müziklerinde karşılaşılan vartyantlara bir örnek Erzincan ve Sivas’ta 

oynanan düz oyunu çalışmasındaki amaç, Erzincan ve Sivas’ta oynanan düz oyun müziğinin varyantlarının 

tespitidir. Aynı zamanda bu çalışmanın, varyant ezgilerin tespit edilmesi ve incelenmesi konusunda örnek teşkil 

etmesi ve kaynak oluşturması bir diğer amaç olarak ele alınmalıdır. Çalışmanın veri toplama kısmı derleme ile 

gerçekleşmiştir. Oyunda kullanıldığı tespit edilen ezgiler, sahada yapılan çalışmayla, mahalli sanatçılardan 

derlenmiştir. Derleme çalışması sonucu on bir ezgi notaya alınmıştır. Bu derleme çalışması literatür açısından 

önem taşısa da tek başına eksik kalacağı hissiyatı doğmuştur. Bunun sonucunda tespit edilen ezgilerin ortak 

noktaları ve birbirinden farklılaştığı yanlarının tespit edilmesi için bir inceleme çalışması yapılmasına karar 

verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Oyun, müzik, Erzincan, Sivas, düz. 

 

AN EXAMPLE OF THE VARIANTS SEEN IN THE MUSIC OF DANCES LIKE HALAY: “DÜZ 

DANCE PERFORMED IN ERZİNCAN AND SIVAS” 

The purpose of the study an example of the varıants ın halay, which is research subject, is the variant 

determination of the music of düz dance which is performed in Erzincan and Sivas. At the same time, another 

purpose of this study is to be considered as an example and resource for the detection and examination of the 

variant melodies. The data collection process of the study has been made as compiling. Melodies, which have 

been determined as used in the dance, have been compiled from the local performers by a field study. Eleven 

melodies have been notated as a result of the compilation study. Although this compilation study matters in 

terms of literature, it is thought as an incomplete study by itself. As a consequence of that, it has been decided to 

conduct a study to determine the similarities and the differences of those melodies. 

Key Words: Dance, music, Erzincan, Sivas, düz. 
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OYUN ÇIKARMA GELENEĞİ İÇİNDE KADININ CİNSİYET DEĞİŞTİRME MOTİFİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Fatma KILINÇ 

Gaziantep Üniversitesi 

Seyirlik oyunların kökeninde eski inançlardan veya ritüellerden kalma birtakım pratikler olduğu görülür. Kılık 

değiştirme, maskeli taklitler, birtakım obje veya hayvan taklitleri veya karşı cinsi onun kılığına girerek taklit vb. 

yapılan pratiklerdir. Bu pratikler bir güç atfedilen objeye karşı korunma sağaltma veya kutsama düşüncesi 

etrafında gelişmiştir. Zamanla kutsal veya ilahi bağlamından ayrılan birçok pratik oyun kurgusu içinde eğlence 

işlevini üstlenerek günümüze kadar aktarılmıştır. Günümüzde daha çok sosyal bir işlev yüklenerek eğlence ve 

toplumsal sosyal mesajların iletildiği bir nitelik kazanmıştır. Kadın oyunları içinde yer alan cinsiyet değiştirme 

ile ilgili oyun çıkarmalar, ataerkil yapıda kadının, cinsel kimliğini işlevsizleştirerek özgürleşme ve birey olma 

sürecinin bir parçası olarak görülür. Ataerkil yapı kadını ev içi yaşam alanında daha özgür kılmasına karşın, 

kadının kendi cinsel kimliği ile dış mekânlarda daha sınırlı bir ifade biçimi geliştirmesini zorunlu kılmıştır. 

Örneğin Gaziantep yöresi Kurt Kuzu Oyununda çoban kılığına giren kadın bu rolüyle gösterdiği ekonomik 

bağımsızlık ve özgüvenini oyun aracılığı ile aktarmaktadır. Kadının toplumda kendini kabul ettirmesinde ve 

bireyselleşme sürecinde oyun belli bir özgürlük alanı yaratmaktadır. Bu çalışmada kadının sosyal kimlik 

kazanma, söz sahibi olma, özgürleşme sürecinde oyunu sosyal bir ifade aracı olarak gördüğü tespit edilmiştir. 

Kamusal alanda erkek kimliğini oyun kurgusu içinde ödünç alan kadın, toplumda güvenilirliğini kazanmış ve 

duyurmuş olmaktadır. Kültür bir bütündür görüşünden hareketle, masallara konu olan erkek kılığına girme 

motifi ile karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır. Toplumsal alanda kadın kimliğinin oluşmasında ve 

bireyselleşme sürecinde görsel bir alan halk oyunlarının nasıl bir rol oynadığı örnek oyunlarla açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Oyun, kadın, taklit, cinsiyet değiştirme. 

 

A STUDY ON THE GENDER CHANGE MOTIVATION OF WOMEN IN A DANCE REMOVING 

TRADITION 

At the origin of spectator games, there have been some practices of old beliefs or rituals. Change of positions, 

masked imitations, some object or animal imitations, or imperfections, etc practices. These practices developed 

around the idea of protection or blessing of protection against the object attributed to a power. In time, it has 

been transferred to the present day by taking on the function of entertainment within many practical game sets 

that depart from the holy or divine context. Nowadays, it is a social function and it has become a social and 

social message. Play wrights about gender change in women's plays are seen as part of the process of liberation 

and individualization by disabling the sexual identity of a woman in a patriarchal structure. Although the 

patriarchal structure renders women more free in the home space, it necessitates women to develop a more 

limited form of expression with their own sexual identity. Forexample, the woman who disguised as a shepherd 

in the game of Kurt Kuzu in the Gaziantep region shows her economic independence and self-confidence 
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through the game. In the process of self-acceptance and individualization of women in society, the game creates 

a certain area of freedom. In this study, it is determined that the woman sees the game as a social expression tool 

in the process of gaining a socialidentity, having a voice and being a free expression. In the public sphere, the 

woman who borrows her male identity in game design, has gained credibility and publicity in society. Based on 

the view that culture is a whole, a comparative assessment was made with the masquerade as a subject of fairy 

tales. It is tried to explain the role of folk dances in the formation of women's identity in the social field and in 

the process of individualization. 

Key Words: Dance, women, match, gender change. 
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MUĞAM İCRACILIĞINDA “RENK” TARZININ ÖNEMİ  

Fidan İLDIRIMLI  

Bakü Koreografi Akademisi 

Renk–bağımsız bir enstrümental müzik tarzı olup, Azerbaycan geleneksel müziğinde muğam icracılığına 

bağlıdır ve vokal-enstrümental muğam destgahları bileşiminde önemli yer almaktadır. Renkler yapısına, 

uygulamasına, müzik konusuna ve niteliğine göre değişik taraflardan tanımlanır. Renklerin oluşum tarihi muğam 

icracılığının gelişimi ile ilgilidir. Renklerin yaratıcıları usta tarzenler ve kamança icracıları olup, hanendeni 

refakat sırasında besteci – tuluatçı olarak gereken renkleri düşünmeksizin kendilerinden yazmayı becerirler. 

Muğam icracılığı uygulamasında çok sayıda renkler mevcuttur. Renkler tam olarak muğam destgahının veya 

bunun belirli bir şubesinin adını taşımaktalar: örneğin, “Rast” renkleri ve bu muğamın “Maye-Rast”, “Hüseyni”, 

“Vilayeti”, “Erag” şubelerine ait renkler mevcuttur. Bu renkler genelde rast makamına dayanan melodiler 

olmasının yanı sıra, bunlardan her biri makamın ilgili basamakları üzerinde kurulur: “Maye-Rast” renki – 

makmın mayesine, “Hüseyni” renki – mayeden kvarta yukarı, “Vilayeti” renki – mayeden kvinta yukarı, “Erag” 

renki – mayeden oktava yukarı direk basamağına dayanmaktadır. Bununla da renk melodilerinin nöbetleşmesine 

muğam destgahının kompozisyon yapısı yansımaktadır. Melodik ve metro-ritmik yapı açısından renkler serbest 

doğaçlı muğam şubelerinden farklılık göstermektedir. Muğam destgahında renkler bilhassa muğam şubesinin 

ardından seslendirilir ve bunun tamamlanmasına katkıda bulunarak, bir sonraki şubeye geçit önemi taşımaktadır. 

Geniş doğaçlı şubeler arasında renkleri kullanması hanendeye rahatlık vermekle,  muğam destgahı 

kompozisyonuna çeşitlilik, ritmik kontrast oluşturmaktadır. Renkler niteliğine göre lirik, hareketli ve yürüyüş 

tarzı olur. Muğam destgahlarında “Deramed”, “Diringi” gibi enstrümental müzik örnekleri yer almaktadır ki, 

bunların kendine özgü özellikleri vardır. “Deramed” – Nmuğam destgahına enstrümental giriş önümi 

taşımaktadır, yapısında makamın referans basamakları belirtilerek, muğam kompozisyonunun makam 

dayanağını, melodik ve seslem özelliklerini yansıtılır. “Diringi”ler ise dans melodileri olup, şubeler arasında 

kullanılır. Birçok renk melodileri müzik uygulamasında bağımsız eserler olarak seslenir, keza “Heyratı” renkinin 

kelimeler yazılarak okunması, “Ay Laçın” halk şarkısının renk olarak icrası geniş olarak yaygınlaşlmıştır ki, 

bunların tümü geleneksel müzikte renk tarzının önemini sergilemektedir.       

Anahtar Sözcükler: Muğam destgahı, renk, deramed, diringi, enstrümental müzik. 

 

THE IMPORTANCE OF THE “RANG” GENRE IN THE MUGHAM PERFORMANCE 

Rang – is an independent genre of instrumental music and is associated with mugham performance in traditional 

Azerbaijani music and occupies an important place in the structure of the vocal-instrumental mugham dastgah. 

Rangs are characterized by different aspects depending on structure, application, music content and character. 

The creation of rangs is related to the development of mugham performances. The creators of color are masterful 

tar players and kamancha singers, who accompanied the singer to accomplish the necessary rangs, such as the 

composer-improviser. There are many rangs in the mugham performance experience. Rangs in whole are named 

after mugham dastgah or some of its chapters: for example, are available “Rast” rangs and “Maye-Rast” of this 
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mugham, rangs belonging to the branches “Huseyni”, “Vilayati”, “Arag”. These rangs in general, there are 

melodies based on the rast magam, each of which is built on the appropriate steps of the magam: “Maye-Rast” 

rang – refers to the support stage maye of magam, “Huseyni” rang – from maya to up kvarta, “Vilayati” rang – 

from maye to up kvinta, “Arag” rang – from maya to up oktava. Thus, the composition of the mugham dastgah 

contains in the rang melodies sorting. In terms of melodic and metro-rhythmic structures, rangs differ from 

mugham divisions with free improvisation. The rangs in mugham dastgah are mostly played after mugam 

division and it is important to switch to the next section by serving its finalization. The use of rangs among the 

large improvisation divisions gives a singer a sense of comfort and rhythmic contrast to the composition of the 

mugham dastgah. Rangs are lyric, playful, and marvelous in nature. Mugam’s dastgah include instrumental 

music such as “Daramad”, “Diringi” which have their own peculiar features. “Daramad” – plays instrumental 

input to the mugham dastgah, it reflects the magam basis, melodic-intonation features of the mugham 

compositions, showing the reference stages of magam in its structure. “Diringi”s is a dance melody and is used 

between divisions. Many rang melodies sound like independent art works in the music experience, as well as 

singing the song “Heyrati” with the words and playing the popular song “Ay Lachin” is widespread and all this 

demonstrates the importance of the rang genre in traditional music. 

Key Words: Mugham dastgah, rang, daramad, diringi, instrumental music. 
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MÜZİK TERAPİYİ ANLAMAK 

Funda Sevilay ÜNAL 

Yıllardır Müziğin olumlu etkilerinin farkına varan insanlar, günümüzde müziğin terapötik etkilerinden 

faydalanmak için birçok araştırma yapmış ve bunu “Müzik Terapi” adı altında uygulamaya koymuştur. 

Dünyadaki ilk Müzik Terapi derece programı, Michigan State Üniversitesi’nde 1944 de başlamıştır. 1997 yılında 

ise Amerika Müzikle Tedaviyi bir bilim dalı olarak kabul etmiş ve “Amerikan Müzik Terapi Birliği” tarafından 

bireylerin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan 

uzmanlık dalı şeklinde tanımlanmış ve tedavi yöntemleri arasına dâhil edilmiştir. Müzik Terapisi psikiyatrik 

temelli hastalıklar başta olmak üzere,1950'lerden bu yana birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzdeki kullanım alanları çok daha genişlemiş; hastanelerde, kişilerin ruh halinin dengelenmesi ve 

depresyonun azaltılmasında, doğum ve operasyon öncesi stresin azaltılmasında, özel eğitim gerektiren 

çocuklarda, yaşlı kişilerde fiziki- akli ve sosyal-duygusal seviyelerini artırmakta, fiziksel rehabilitasyonda 

hareketlerin desteklenmesinde, kişinin yaşam seviyesinin dengelenmesi ve daha birçok konuda Müziğin 

terapötik etkilerinden faydalanılmıştır. Müzikle Terapi, onaylanmış bir Müzik Terapi programını bitiren ve bu 

konuda uygulamalar yapmış sertifikalı profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Terapide öncelikle güven ortamı 

oluşturulmalı, tedavi edici ilişkiler içindeki kişisel hedeflere ulaşmak için müziğin etkileme / tedavi edici 

gücünün bir klinik ortamda ve kanıta dayalı kullanımı sağlanmalıdır. Burada en önemli şeylerden biri de 

Müzikle Terapi çalışmalarının öncesinde ve sonrasında değerlendirme yapılması, “süreç içindeki farkı” 

kanıtlarla ortaya koymaktır. Aslında halen sağlık, eğitim, müzik gibi farklı disiplinlerin bir araya gelerek 

yaptığı/yapacağı araştırmalar sonucunda “Müzik Terapi”nin, ihtiyaç duyulması halinde insan sağlığında 

yaratacağı olumlu etkiler heyecan ve umut verici boyutlardadır. Yalnızca hastalıkta değil, sağlıklı bireyler ve 

sağlıklı bir toplum için de Müziğe, “Müzik Terapi” ye gereken önemin verilmesi dileği ile… 

Anahtar Sözcükler: Müzik, terapi, sağlık. 

 

UNDERSTANDING MUSIC THERAPY 

The benefits of music have been recognised by people for several decades and various studies have been held to 

explore and use the therapeutic effects of music, which is put into practice as Music Therapy in our day. The first 

degree programme on Music Therapy was started at Michigan State University in 1944. Music Therapy was 

recognised as an academic discipline in the US in 1997. It was defined by the American Music Therapy 

Association as “a specialist field of study employing music and musical activities to meet the physical, mental, 

psychological and social needs of individuals” and was accepted as a treatment method. Music Therapy has been 

actively used in many fields, mainly for illnesses caused by psychiatric disorders, since the 1950s. Today, its use 

has expanded significantly and the therapeutic effects of music are used to benefit patients in many areas, 

including in hospitals, to achieve a balanced state of mental health and to relieve depression, to reduce stress 

prior to giving birth and surgical operations, with special-needs children, to increase the physical, mental, social 

and emotional capabilities of the elderly, to support physiotherapy and to achieve a better life balance. Music 

Therapy should be performed by certified professionals who have completed a Music Therapy course and 
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applied their knowledge in practice. The therapy should start with a sense of trust and the influential/healing 

powers of music should be used in a clinical setting with an evidence-basd approach in order to reach personal 

targets within the treatment. Here, one of the most important aspects is to make an assessment pre- and post-

therapy so as to present the changes resulting from the process with sufficient evidence. It is exciting and 

promising to consider the positive effects that Music Therapy can make on the human health based on 

current/future joint studies held by various disciplines such as healthcare, education and music. It is our wish that 

Music Therapy receives the attention it deserves not only in the treatment of illnesses but also to build healthy 

societies with healthy individuals. 

Key Words: Music, therapy, health. 

http://www.imdcongress.com/


IV. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

Sözlü Sunum Bildiriler 

 

19-20-21 Ekim 2018 / Bodrum 

www.imdcongress.com  

37 

R. SCHUMANN’IN “KADINLARIN AŞKI VE HAYATI” BAŞLIKLI VOKAL DİZİSİNİN YORUMSAL 

İNCELENMESİ VE SUNUMU 

Güler DEMİROVA GYÖRFFY & Demet GÜRHAN 

Ankara Üniversitesi & Ankara Üniversitesi 

Bu çalışma ile Schumann tarafından Fransız şair A. Chamisson’un sözlerine, bir kadının hayatının farklı 

aşamalarını kapsayan bir hikâyeyi temsil etmek için 1840’da bestelenen op.42 “Kadınların Aşkı ve Hayatı” 

başlıklı vokal dizisinin tarihsel özellikleri, müzikal ve anlamsal yapısı incelenerek konser ile sunumu 

amaçlanmıştır. Bu araştırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır; 

belgesel tarama, eser analizi ve konser ile sunumu. Romantik dönemin özelliklerini taşıyan bu eserde şarkıların 

metni kadın bakış açısıyla yazılmıştır. “Frauenliebe und –leben” hepsi piyano eşliğinde kadın sesi için yazılan 

sekiz şarkıdan oluşmaktadır. Şarkılar sevgi ve yaşam üzerine gelişen bir bakış açısı sunarlar. İlk şarkı aşkın ilk 

kıvılcımında genç bir kadını ortaya çıkarır. Şarkılar ilerledikçe, ona bütün kalbini verir ve olgun sevginin 

duygularını gözden geçirir. Son şarkı sevilenin ölümüne duyulan acıyı verir. Schumann’ın bu eseri nadir 

seslendirilen eserlerden birisidir. Eserler lirik, halk ezgileri kökenlidir, şarkıların form yapısı üç bölümlüdür. 

Bütün şarkılarda piyano partisi şiir içeriğine destek vermekte ve girişte - bitirişte kendini göstermektedir. Şan 

partisyonu konuşma temaları taşıyan derin ve coşkulu ifadelerle yazılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Şan, eşlik, lied. 

 

EVALUATION AND PERFORMING OF SINGING ASPECT OF R. SCHUMANN’S VOCAL SERIAL 

COMPOSED ON “WOMEN’S LOVE AND LIVES” 

The present study aims to investigate historical characteristics, musical and contextual structure of Vocal Serial 

of op.42, Women’s Love and Lives (in 1840), composed by Schumann on lyrics concerning a story comprised of 

various stages of a woman’s life, written by French poet; and to perform through a concert program. The 

document screening method was employed in the study based on three basic stages of document screening, 

analysis of composure, and opera performance. In this opera characterized with the Romantic period, the lyrics 

of the composition were written from the women’s point of view. “Frauenliebe und –leben” was comprised of 

eight songs specifically written for woman vocal accompanied by a piano. The song serial exhibits a point of 

view developing on love and life. As the first song depicts a young woman in the very beginning of experiencing 

sparkle of love, the other continue to yield all of her heart and assess feelings of matured love. Finally the last 

song reflects the pain felt for the loss of a lover. The concerned composition of Schumann is one of the operas 

which has been performed rarely. Whereas the legendary folk melodies are the origins, the main form is 

comprised of three sections. In all songs, piano session supports the lyric content and become bolder at the intro 

and terminal sections. The opera parts were composed with deep and exhilarated expressions carrying speaking 

themes. 

Key Words: Singing, accompaniment, lied. 
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AZERBAYCAN GİYİM VE ZİYNET EŞYALARI DANS ARACILIĞI İLE TARİHİN BELLEĞİNDE 

Gülnaz ABDULLAZADE 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan kültürünün eski kökleri geçen yüzyılların karanlıkları içinde saklı kalsa da, yapılan incelemeler çoğu 

sayda ilginç ve akıllarda kalan anıların gün yüzü görmesine neden olmuştur. Azerbaycan kültürünün izleri giyim, 

takı ve ziynet eşyalarında kendisini daha belirgin şekilde göstermektedir. Şöyle ki, bu eşyalar tarihin yıkıcı, 

amansız savaşlarına karşı göğüs gerebilmiştir. Ne yazık ki, zamanın yıkıcı gücü giyim söz konusu olduğunda pek 

de etkisiz geçmemiştir, ince ipek, pamuk ve yünlü kumaş çeşitleri ciddi şekilde zarar görmüş ve günümüze ender 

olarak tatmin edici şekilde ulaşmıştır. Bununla birlikte, bu kumaş parçalarına dayanarak XIX. yüzyılın giyim 

modelini açık bir şekilde anlıyoruz. Bu tür kumaşları biz müzelerde göre biliriz. Tüm bunlar milli dansların 

kostümleri, kostümlere uygun ulusal nitelikler, aksesuar, ziynet eşyaları, ulusal enstrümanlar eşliğinde ulusal 

kostümler ve ulusal enstrümanlar eşliğinde ulusal müzik bizlerde bu halk hakkında büyük izlenim bırakıyor. Bu 

dansların farklı yaşam koşullarına uyan kıyafetlerde kendini göstermesi uslup sorununu ortaya çıkarır. 

Azerbaycan'ın farklı coğrafi bölgelerindeki dans türleri her bölgeye özel kostüm ve her bölgeye özgü giyim tarzı 

ile seçilir. Burada erkek ve kadın, aristokratik ve sade halk kitlelerin birbirinden farklı giyimleri, onlara özgü 

görünüm, sadelik ve zenginlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Farklı halk oyunlarına ait dans türleri kendine has 

giyim tarzı ile de seçilir. Örneğin, Nevruz festivalinin hiciv karakterleri olan Kosa (Köse), Keçel (Kel), Bahar 

kızı, Azerbaycan düğün törenleri zamanı kullanılan danslar ve bu danslara uygun kıyafetler ve elbette tüm 

bunlara eşlik eden müzik de çeşitlilik açısından dikkat çekiyor. Burada, bu danslarda davul, nefes ve yaylı 

çalgıların hepsi tüm dansa eşlik ediyor ve ritim açısından dansı düzenleniyor. Dolayısıyla, Azerbaycan'ın ulusal 

danslarının konusu, onun bizzat giyim ve ziynet eşyaları ile ilişkisi dünya halklarında olduğu gibi, burada da 

dans türüne bağlı olarak çeşitli, rengarenk giyim türleri dinleyicileri şaşırtıyor ve onların zevkini okşuyor. Yani, 

bu halkın gelenekleri hakkında sanki bir izlenim bırakıyor. 

Anahtar Sözcükler: Dans, kostüm, ziynet, ulusal, gelenek. 

 

AZERBAIJAN IN THEMEMORY OF HISTORY THROUGH CLOTHING, JEWELRY AND DANCE 

Ancient roots of Azerbaijani culture are lost in the darkness of the centuries but the research carried out leads to 

a number of interesting and memorable moments. Traces of Azerbaijani culture show it self in clothing and 

jewelry. They managed to survive the destructive, ruthlesswars of history. Unfortunately, the deva stating force 

of time has severely damaged fine silk, cotton, and woollen fabrics, and today rarely of the clothes is in normal 

condition. On the basis of fragments, however, wehave a clear understanding of the clothing pattern of the 

nineteenth century. In museums we can meet them. National dance costumes, national costumes suits, 

accessories, jewelry, and dance, almost entirely all of them, allow creating a great impression on the people on 

national music and national musical accompaniment and instruments. So that, manifestation of these dances in 

different dresses that fit in situations of life raises the question of style. Dances in different geographical areas of 

Azerbaijan are selected by suits fore ach region. Here, suits, distinguished by men's and women's, aristocratic 
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and popular masses, also attract our attention to their appearancend their simplicity and richness. Different 

dances type related to folk ceremonies differs for their dresses. For example, the satirical characters of the 

Nowruz festival, such as Kosa, Kechal, Bahar gizi, the clothesused in Azerbaijani wedding ceremonies, and the 

corresponding dresses, and, of course, the accompanying music, are also attractive to their diversity. Here, 

drums, breathing and string instruments are all accompanied in all these dances and are regulates dance from the 

rhythmic point of view. Thus, the theme of the national dances of Azerbaijan, its direct connection with clothing 

and jewelry as in all nations of the world, depending on the types of dance here, surprises listeners with many 

varieties of colourful costumes and add them taste. That creates the impression about tradition of the people.  

Key Words: Dance, costume, adornment, national, tradition. 
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XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN'DA KONSER-TİYATRO ORGANİZASYONUNUN OLUŞUMU 

VE GELİŞİMİ 

Gülxar MAMMADOVA  

Bakü Müzik Akademisi 

Yüzyılın ilk yılları Çarlık dönemi ile ilgiliydi ve Azerbaycan, Rus İmparatorluğu'nun eyaletindeydi. 1918-

1920'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte ülkemizin bağımsızlık dönemi olarak 

hayatına girmiştir. 1920 yılından 1991 yılına kadar Sovyet hâkimiyeti dönemini yaşayan Azerbaycan SSCB 

mekânında Sovyet sosyalist cumhuriyetler sırasında Sovyet ideolojisinin etkisi altında olmuştur. 1991'den beri 

bağımsızlık dönemine yeniden giren Azerbaycan Cumhuriyeti, modern sosyo-ekonomik ve kültürel alanların 

yükselişiyle dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri haline geldi. Yirminci yüzyılın başlangıcında, Bakü'nün 

müzik hayatının birçok yönden gelişmesi, daha sonraki yıllarda müzik kültürünün yükselişinin temelini 

oluşturur. Ana trendlerden biri, Avrupa ve Rus müziği ile bağlantı kurması ve müzik topluluğunun yeni formlar 

almasıydı. O dönemden başlayarak Bakü'de yabancı müzisyenler ve opera gruplarının turu artıyor. Sonuç olarak, 

senfonik ve oda müziği konserleri ve opera performanslarının organizasyonu da artıyor ve bu da Bakü'nün müzik 

hayatını canlandırıyor. Bu dönemde müzik yaşamında kendini gösteren daha bir yön müzik aydınlanmanın 

oluşması idi. Özellikle, Bakü'de faaliyet gösteren tanınmış kültür adamları halkın eğitimi ve ulusal edebiyatı ve 

sanatı için mücadele veriyorlardı. Azerbaycan edebiyatının ve kültürünün ilerici düşünürlerinin, halk kitlelerini 

uyandırması, eğitmesi ve teşvik etmesi - okulların açılması, çeşitli eğitim toplumlarının oluşumu ve halkın 

Avrupa müzik kültürüne kademeli olarak adapte edilmesi ulusal kültürün gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 

Ayrıca, konser faaliyetlerinde benzer gerçeklerle karşılaşıyoruz. Böylece, 19. yüzyılın sonlarından beri, Bakü'de 

sistematik şekilde senfonik ve oda müziği konserleri düzenlenir, senfoni orkestrası oluşturulur, bu da senfoni 

mevsimlerin düzenli karakter almasına yol açıyor. Tüm bunlar Bakü'nün eyalet şehri seviyesinden çıkarak, 

büyük kültür merkezine dönüşmesine ortam yaratmıştır. Böylece, yirminci yüzyılın başlarında Bakü'nün 

ekonomik kalkınmasının yükselişi, Transkafkasya'da en büyük sanayi şehrine dönüşerek, bir kültür merkezi 

olarak rolünü arttırdı. 

Anahtar Sözcükler: Konser, kültür, tiyatro, gösteri, sahne. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF CONCERT-THEATER ORGANIZATION IN 

AZERBAIJAN IN XX CENTURY 

The early years of the century were related to the Tsarist period and Azerbaijan was the provincial state of the 

Russian Empire. With the establishment of the Democratic Republic of Azerbaijan in 1918-1920, it entered as a 

period of independence in the life of our country. From 1920 to 1991 living the period of soviet authority, the 

area of the former Azerbaijan SSR in the line of Soviet Socialist Republics was under the influence of Soviet 

ideology. The Republic of Azerbaijan, which has re-entered the period of independence since 1991, has become 

one of the fastest growing countries in the world with the rise of modern socio-economic and cultural spheres. At 

the beginning of the twentieth century, the development of musical life of Baku in a number of directions shows 
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itself clear, which in the subsequent years becomes the basis for the rise of musical culture. One of the main 

trends was the connection with European and Russian music and the acquisition of new forms by the music 

community. Starting from that period, the tour of foreign musicians and opera troupes in Baku is growing. As a 

result, the organization of symphonic and camera music concerts and opera performances is expanding, which 

also enlivens the musical life of  Baku. One more direction in musical life during this period was the formation 

of musical enlightenment. In particular, prominent cultural workers in Baku were fighting for people’s education 

and national literature and art. The work of the progressive thinkers of Azerbaijani literature and culture to 

awaken, educate and promote the masses of people – by opening of schools, the formation of various educational 

societies and the gradual adaptation of the people to the European musical culture have played a major role in the 

development of national culture. Also, we encounter similar facts in the sphere of concert activities. So, since the 

late 19th century, systematic symphonic and chamber music concerts have been held in Baku, a symphonic 

orchestra has been arranged, which leads to regular character of the symphonic seasons. All this has made Baku 

the center of the city and turned into a great cultural center. Thus, in the early twentieth century the rise of the 

economic development of Baku, the transformation into the largest industrial city of Transcaucasia has increased 

its role as a cultural center. 

Key Words: Concert, culture, theater, spectacle, stage. 
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21. YÜZYIL ÖDÜLLÜ FİLM MÜZİKLERİNDE POSTMİNİMALİST MÜZİK AKIMININ ETKİLERİ  

Güncel Gürsel ARTIKTAY  

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Sinemanın ilk yıllarında sessizliğin giderilmesi ya da projeksiyon makinesinin gürültüsünün giderilmesi gibi 

pragmatik olarak kullanılan müzik, gelişen sinema ve müzik teknolojileri, toplumsal dönüşümlerin getirdiği yeni 

estetik bakış açılarıyla bu işlevinin ötesine geçmiştir. Yakın geçmişe kadar akademik alanda bağımsız bir müzik 

türü olarak kabul edilmeyen film müzikleri, sinema geleneği ile beraber gelişmiş ve kendine ayrı ticari bir 

varoluş yolu bulmuştur. 20. yüzyılın hemen başında görüntünün aksiyonun göre yapılan piyano doğaçlamaları ve 

filmin gösterimiyle aynı anda performans sergileyen orkestralar, ses kanallarının görüntüye entegre olmasıyla 

birlikte yeni bir bestecilik alanına kavuşmuştur. 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyılda film müzikleri 

besteciliğini doğrudan etkileyen akımlarda Minimalizm ve zamanla onu takip eden Postminimalizm öne 

çıkmaktadır. Bu çalışmada, Hans Zimmer’ın 2011 ve 2015 yıllarında en iyi özgün film müziği alanında Oscar’a 

aday gösterildiği Inception (Başlangıç, 2010) ve Interstellar (Yıldızlararası, 2014), Alexandre Desplat’ın 2015 ve 

2016 yıllarında Oscar’a ve Altın Küre’ye aday olduğu The Imitation Game (Yapay Oyun, 2014) ve The Danish 

Girl (Danimarkalı Kız, 2015), Johan Johannson’ın 2015 yılında Altın Küre aldığı, Oscar’a, BAFTA ve Grammy 

ödüllerine aday olduğu The Theory Of Everything (Herşeyin Teorisi, 2014) filmlerinin müziklerinin 

Postminimalist olduklarının tespiti yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılı yapımı Intouchables (Can Dostum) filminin 

yönetmeninin, filmi için Ludovico Einaudi’nin albümlerinden seçtiği Postminimalist eserin analizine de yer 

verilmiştir. Böylelikle sinemada bu akıma yönelik estetik tercihin çift yönlü (besteci tercihi-yönetmen tercihi) 

olduğu örneklendirilmiştir.   

Anahtar Sözcükler: Postminimalist, müzik, müzik akımı. 

 

THE EFFECTS OF POSTMINIMALIST MUSICAL MOVEMENT IN AWARD-WINNING FILM 

MUSIC 

At the beginning of the 20th century, the piano improvisations and the orchestras performing at the same time 

with film demonstrations have achieved a new field of composing after the integration of the sound channels into 

the image. Until recently, film music which is not regarded as an independent kind of music on the academic 

scene, has developed along with cinematic tradition and has found way of separate commercial existence. At the 

beginning of the 20th century, the piano improvisations and the orchestras performing at the same time with film 

demonstrations have achieved a new field of composing after the integration of the sound channels into the 

image. In the last quarter of the 20th century and the 21th century, Minimalism and Postminimalism can be seen 

as one of the most important trends directly affecting the composing of film music. In this study, film scores of 

Hans Zimmer was nominated for an Oscar for Best Original Film Score in 2011 and 2015 with Inception (2010) 

and Interstellar (2014), Alexandre Desplat's was nominated for an Oscar and Golden Globe in 2015 and 2016 

with The Imitation Game (2014) and The Danish Girl (2015), Johan Johannson's Golden Globe in 2015, Oscar, 

BAFTA and Grammy nominations for The Theory Of Everthing (2014) have been identified as Postminimalist. 
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Also included the analysis of the Postminimalist compositions from the Ludovico Einaudi album selected by the 

director of the Intouchables (2011). Thus, it is exemplified that the aesthetic preference for this movement in 

cinema is bi-directional(composer preference-director preference). 

Key Words: Postminimalist, music, music stream. 

http://www.imdcongress.com/


IV. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

Sözlü Sunum Bildiriler 

 

19-20-21 Ekim 2018 / Bodrum 

www.imdcongress.com  

44 

ANTROPOLOJİDE DANSA BAKIŞ AÇILARI: YAKLAŞIMLAR VE TEMALAR 

Gürbüz AKTAŞ 

 “Dans birçok toplum için eğlenceli bir yaşam şekli sunarken, antropologlar için de merak uyandırıcı bir ilgi 

alanıdır; ancak, nedense, hala bu alanda epeyce bir çalışma eksikliği vardır.” (Sepencer, P: 1985-88, s.1). 

Ancak son kırk, elli yıla yayılan çalışmalar bu alanda bilgi yaymaya başlamıştır. Oysa Etnomüzikoloji ve 

Antropoloji gibi sosyal bilim alanlarının gelişmesi 1800’lü yıllara dayanır. (Merriam, Alan P.: 1964, pp. 3-4).  

Ne var ki, antropologların, 1970’li yıllarda halk danslarını çalışma alanları içine dâhil etmeleri sonucu, 

toplumda, dans farklı boyutlarda incelenmeye başlanmıştır. Ayrıca, günümüzde çalışmalarından yararlandığımız, 

1950’li, 60’lı dönemin bir kısım anropoloji öğrencilerinin ve folklorcularının çalışma alanlarını halk danslarına 

odaklamaları sonucu da, toplumda dansın farklı boyutlarda incelenmesini üstlenen ve hibrit bir alan olan, “Dans 

antropoloji” ve “Etno koreoloji” (Dans Etnoloji)  bilimleri gelişmiştir. Bu sunum dansın antropolojide 

yorumlanmasına: antropolojik yaklaşımlar ve fonksiyonel temalara odaklanmıştır. Bu bağlamda, alanında öncü 

olarak değerlendirilen farklı araştırmacıların çalışmalarına ve yorumlarına yer verilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Dans, antropoloji, etno koreoloji. 

 

THE ANTHOROPOLOGICAL PERSPECTIVE TO DANCE 

“Dance provides spectacle in most societies, and an obvious topic for anthropological curiosity, yet curiously, it 

remains largely, unresearched.” (Sepencer: 1985-88, p. 1).Relating this delay of research in the field of dance, 

only in the last thirty to forty years, the studies have begun in the society. Contrarily, in the field of 

ethnomusicology and anthropology the studies have been done since the 1800’s. (Merriam, Alan P: 1964, p. 3-

4).  Around 1970’s, the anthropologist begun to included dance into their study area and completed valuable 

work in diverse societies. Moreover, some of the anthropology students, back in 1950’s and 60’s, and the 

folklorists who focused their study on dance as their topic from whose work we take advantage, as the followers 

today, helped Dance Anthropology and Dance Ethnology (Ethno choreology) to develop as the hybrid field in 

dance. This presentation, I focus on the anthropological study of dance: anthropological perspectives and the 

functional themes based on various studies done by various researchers who are consideredthe pioneers of dance 

studies. 

Key Words: Dance, anthropology, ethno choreology. 
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TÜRK HALKLARININ MÜZİĞİNDE KÖROĞLU  

Habibe MAMMADOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Türksoylu halkların kültürü ve edebi-şiirsel irsinde birçok ortak imgeler mevcuttur. Onların arasında bilgelik ve 

derin anlayış, sevgi ve şefkat, kahramanlık ve yigitliyi gösteren imgelere rast gelmek mümkündür. Türk 

dünyasının en tanınmış imgelerinden biri ünlü Molla Nasreddin olmuştur. Ortak özelliklerin canlı bir örneği olan 

Molla Nasreddin öz bakış açısı, derin düşünceleri ile sempati kazanmış ve Türk halklarının edebiyatında önemli 

bir yer tutmuştur. Örneğin, aynı görüntü Özbekistan'daki “Nasriddin Afandi”, Türkmenistan'da “Nasreddin 

Ependi”, Azerbaycan'da “Molla Nasreddin” ve Türkiye'de “Nasreddin Hoca” adlarıyla tanınmaktadır. Doğu ve 

dünya edebiyatının nadir incilerinden biri olan “Leyla ve Mecnun”, Fuzuli sanatının zirvesidir. Nizami 

Gencevi'nin ise “Leyla ve Mecnun”nu birçok Fars, Türk, Hint ve Özbek şairleri tarafından kaleme alınsa da, 

ancak Fuzuli'nin Azerbaycan dilinde yazmış olduğu eser öz orijinallığı ile dikkat çekmektedir. Turksoylu 

halkların ortak imgeleri arasında kahramanlık imgeleri de önem taşımaktadır. Kahramanlık sembolü olan 

Köroğlu, bu görüntülerden birisidir. Koroğlu, yalnızca Azerbaycanda degil, tüm Türk halklarının ortak 

kahramanıdır.  Bazı süjet çizgilerinin ve motiflerinin yakın olmasına rağmen, bu destanın her ulusal versiyonu, 

Köröglü, Göröglu, Qoroğlu, Qurquli, Quruqli, Kurulli, Kür-oğlu ve diger adlarla bağlıdır. Aynı zamanda bu 

imge halkın sosyal gelişiminin tarihi özgünlüğüne, kendi ideolojik ve sanatsal yorumlarına da bağlanabilir. Halk 

onun hakkında destanlar ve türküler yaratmış ve bu türküler daha çok âşık yaratıcılığında rastlamaktadır. 

Köroğlu karakteri zamanla büyük bestecilerin dikkatini çekmiş, besteciler eserlerini bu destan üzerinde 

kurmuşlar. Bu açıdan bakıldığında, Köroğlu'nun müziğe dair en belirgin ve en ünlü örneklerinden biri, Üzeyir 

Hacıbeyli'nin büyük bestesi olan Köroğlu operasıdır. Köroğlu Türk bestecilerin de ilgisini çekmiş. Ünlü Türk 

bestecisi Adnan Saygun bu konuya müracaat ederek opera yazmıştır. Kahramanlık mevzusu türk bestecileri 

arasında ilk kez Ahmet Adnan Saygun tarafından seçilerek, sonralar bu mevzu diger turk halklarının müziğinde 

de canlanmıştır. Çağdaş dönemde bu konu üzerinde Türkmen besteci Recep Recebov klasik ve ulusal müzik 

geleneklerinin sentezi üzerine “Köroğlu” operasını yazmıştır. Eserin ana karakteri şarkıcı ve müzisyen, 

olağanüstü bir güce sahip cesur Koroğlu halkın özgürlüğü için savaşan bir kahraman olarak gösterilmektedir. 

Operada Anavatana sevgi müzik vasıtası ile önde gelen bir tema haline oluşmuştur. Bu söylenenler Köroğlu'nun 

Türk halklarının ortak kahramanı olmasını bir daha sübut edir. Köroğlu destanı Türk halklarının ortak edebi 

eserlerden biridir. Köroğlu, ezilen, yoksul, savunmasız halka karşı çıkan adaletsizliği savunan insanların 

kahramanıdır. Bu kahraman imgenin müzikteki rolü müzik kültüründe önemli bir olaydır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, besteci, opera, kahraman, imge. 

 

THE CHARACTER OF KOROGLU IN THE MUSIC OF THE TURKISH PEOPLES 

There are many common characters in the cultural and literary heritage of the Turkic peoples. There are many 

well-known images among them that praise wisdom and deep understanding, love and affection, heroism and 

bravery. Because one of the most well-known and favorite images of the entire Turkic world is the famous 
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character of Molla Nasreddin. Molla Nasreddin, who is a striking example of the common features, has gained 

the sympathy for his worldview, deep thoughts, wise views and intelligence, and took an important place in the 

literature of the Turkic peoples. Almost in all Turkic world, Molla Nasreddin has been praised as a clever, wise 

character. For example, the same image was united under the names of “Nasriddin Afandi” in Uzbekistan, 

“Nasreddin Ependi” in Turkmenistan, “Molla Nasreddin” in Azerbaijan, and “Nasreddin Hodja” in Turkey. One 

of the rare pearls of Oriental and world literature "Leili and Majnun" is the summit of Fizuli’s art. The subject of 

"Leyli and Majnun" presented by Nizami Ganjavi's in the literature is written by many Persian, Turkish, Hindi 

and Uzbek poets, but Fuzuli's work written in Azerbaijani attracts attention with its originality.  Among the 

common features of the Turkic peoples, heroic characters occupy a special place. Being the image of heroism 

and bravery, Koroglu is one of these characters. Koroglu is both Azerbaijan’s and all Turkic people’s common 

hero. It is interesting that this is the revival of this image in the music of the Turkic peoples. Despite the fact that 

certain plot lines and motifs are close, each national version of this epic narrative is associated only with the 

main image of Köröglü, Göröglu, Qoroğlu, Qurquli, Quruqli, Kurulli, Kür-oglu and other names. At the same 

time it can also be related to the originality of the social development history of the people and their own 

ideological and artistic interpretation. Koroglu's bravery leading the peasant rebellions, supporting the justice, 

people's struggle gathering around him, the defender of the rights being trampled and the people being tortured, 

demonstrated him as a legendary hero for his struggle for justice, and the people have created epics and songs 

about him. They occupy a special place in the ashug creativity. The image of Koroglu has attracted the attention 

of great composers over time, these composers have dedicated their works to this character. From this point of 

view, one of the most obvious and prominent examples of Koroglu's image in music takes a rightful place in the 

creativity of the great composer Uzeyir Hajibeyli. Koroglu's image has also attracted the attention of Turkish 

composers. Famous Turkish composer Adnan Saygun has addressed this topic. For the first time among Turkish 

composers the topic of heroism was chosen by Adnan Saygun, and later this subject was also presented in the 

music of other Turkic peoples. In the modern era, in relation to that topic Turkmen composer Recep Radjabov 

wrote the opera "Koroglu" on the synthesis of classical and national music traditions. The main character of the 

work is described as a singer and musician, as brave and fearless Koroglu who has extraordinary power and as a 

hero fights for freedom. The love for the Motherland, the loyalty to people in the Opera has become a leading 

theme through music. Thus, the image of Koroglu is the common hero of the Turkic peoples. Koroglu epic is one 

of the common literary works. Koroglu is a national hero defending the people who are oppressed, poor, 

miserable, defenseless and opposing injustice. The embodiment of this image in music is an important 

phenomenon in musical culture. 

Key Words: Music, composer, opera, hero, character. 
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AZERBAYCANIN ŞAMAKHI YÖRESİNİN MÜZİK VE DANS GELENEKLERİ  

Ilahe İSRAFİLOVA  

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan halkı, tarih boyunca kültür ve sanata bağlı yaşam tarzı sürmüştür. Azerbaycan`ın her yöresinde 

kültür kökleri oldukca derindir. Bu anlamda Azerbaycan`ın Şamakhı yöresinin kültür, gelenekleri bu ülkenin 

genel kültür çerçevesinde gelişmiş ve kendine has özelliklere ulaşmıştır. Şamakhı hakkında bazı yazılı kaynaklar 

IX. yüzyıldan itibaren arap gezginlerinin el yazılarında bulunmuştur. O dönemde Arap gezinler tarafından 

“Şemakhiyye” adlandırılan Şamakhı Şirvan şah devrinde Azerbaycan`nın merkeziydi. Bu yüzden kültür ve 

gelenekler burada daha kabarık haldeydi. Şamakhı merkez olduğundan en iyi müzisyenler, danscılar, sanatçılar 

ve b. buraya toplanıyorlardı. Müziğe, edebiyyata büyük önem veren Şamakhi halkının sanatseverleri ara-ara bir 

mekânda toplanır, “Beytüs-sefa”, “Mahmud ağanın meclisi” adıyla tüm Kafkasyada tanınan, meşhur edebiyyat 

gecelerini düzenlerdi. Burada sanatçılar şarkı söyler, bir-biri ile yarışır ve danslar ederlerdi.  Daha saray 

zamanından düzenlenen bu tür toplantılar gelenek halini almıştı. Şamakhidan yolu geçecek her yabancı konuk bu 

güzelliğin şahidi oluyordu. Muğam sanatçıları kadar önemli olan Şamakhı danscıları hakkında ünlü Fransız 

komutanı, general P. Bachration ve Rus generali Knyaz Dondukov-Korsakovun düşüncelerini, Fransız yazar 

Joseph Arturun “Shamakhili dansçı” romanını, Rusressamı Grigori Gagarinin Güney Kafkasya'da askeri görev 

yaparken çektiği aynı adlı birkaç tablosu Şamakhı danscılarının şanının tüm dünyayı fethettiğinin göstergesidir. 

“Bayaderler (Bayadera- port. Bailadeira- turkçe-danscı) Han hakimiyyetinin kalıklarıdır. Saray danscılarıdır”- 

diye Fransız yazıcı Aleksandr Düma “Kafkasya'ya seyahat” eserinde yazıyor. Şamakhıda güzel dans etmek sanki 

genetic özelliklerden biri. Aslen Şamakhı’dan olan çocuktan- büyüye her herkes mutlaka milli haraketlerle olan 

dansları biliyordur. Bu yörenin özel dans gösterilerini genelde Şamakhı` nın bayram şenliklerinde, düğünlerinde 

izlemek mümkün. Şamakhıda dans eski çağlardan beri mevcut olduğundan uzun bir evrim süreci geçirmiş ve 

temel özəlliklerini koruması ile birlikte modern haline ulaşmıştır. Bu bölgede dans âşık yaratıcılığında da önemli 

bir parçasıdır. Diger bölge âşıklarıyla karşılaştırmada Şamakhı âşıklarının mühim farklı özellikleri grup şeklinde 

zurna, balaban, koşa nağara gibi milli müzik aletleri eşliğinde şarkı söylemeleri ve dans etmeleridir. Bu tür 

danslar için “ütüleme” adlıyla bilinen (ayakları 4 kere ayakları yere hızlı sürtmek) dans terimi sık 

kullanılmaktadır. Milli erkek danslarına hızlı ve sert kareografik hareketler, ritmik dakiklik hastır. Kadın dansları 

genelde inceliği, zengin hareket çeşitliliği ve danscının tüm vücuduna olan köntrölü ve hakimiyyeti ile fark 

yaratıyor. Şamakhı danscıları bu yöreye has müziği eşliğinde dans edince etnik özellikleri ve farklılıkları daha 

kabarık şekilde göünüyor. Şamakhı danscıları bu yöreye özel müziklerle birlikte diğer bölgelerin danslarını da 

oynaya biliyorlar.  

Anahtar Sözcükler: Milli dans, Şamakhı, halk müziği, yöre dansları, Kafkasya, kültür ve gelenek. 

 

MUSIC AND DANCE TRADITIONS IN SHAMAKHI, THE REGION OF AZERBAIJAN 

Azerbaijan culture is tightly Azerbaijan traditions found its reflection in every region, bound with the history, 

national traditions and values of the country. Its history goes back to primitive times, passes through pagan 
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temples, monumental architectural constructions of the early Medieval AgesCultural traditions of ancient 

Shamakhi have been developed as part of the country's overall culture and maintain its originality. Some written 

sources about Shamakhi are found in Arabic manuscripts dating from the ninth century. Within this period, 

Shamakhi was mentioned as Kamachia by the Arab travelers, geographers and served as a capital of the Shirvan 

Empire, a residence of Shirvan Dynasty. Due this reason, culture and traditions intensively developed here.  As 

Shamakhi was the capital of Azerbaijan, most talented musicians, dancers and artists gathered here. Beytus-safa' 

and musical society of Mahmud aga in Shamakhi were very famous poetry nights in the whole Caucasus. In the 

19th century, Shamakhi dancers have become famous at least as mugam performers. The French general P. 

Bakartion, the views of the Russian general Prince Alexander Dondukov-Korsakov, French writer Joseph 

Arthur's "Shamakha dancers" novel, also Russian painter Grigory Gagarin magnificient paintings on Shamakhi 

dancers are famous all over the world. "Bayaders are the remains of Khan's power. Palace dancers - Alexander 

Duma noted during his visit to Shamakhi. Beautiful dancing in Shamakhi it's like a genetic peculiarity. Almost 

everyone in Shamakhi is definitely knows to dance beautifully. It is possible to see dance traditions of this region 

at wedding festivities and mass celebrations. Dancing traditions in Shamakhi has been existed since ancient 

times, passes through long way of development and become modern. Dancing in this region is also an important 

part of the ashig creativity. Compared with other regions ashigs, Shamakhi ashugs dancing and singing at the 

same time. Shamakhi dancers are also perform other regional music as well as folklore dances in this region. 

Shamakhi dancers along with folklore dances of this region, also perform other regional music. Here, men's 

dance is characterized by the rigidity, the frequency of choreographic movements and the accuracy of rhythm. 

But, female dance is distinguished by the subtlety, the richness of the movement, dancer's power over all body 

and severity. 

Key Words: National dance, Shamakhi folk music, regional dance, Caucasian, culture and tradition, folklore, 

choreography, ashig. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SENFONİ ORKESTRASI KONSERİNE İLİŞKİN 

İZLENİMLERİNİN İNCELENMESİ  

Ilgım KILIÇ TAPU & Tarkan YAZICI 

İzmir Demokrasi Üniversitesi & Mersin Üniversitesi 

Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının mesleki yaşantılarında bilinçli bir müzik eğitimi 

gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmek için müzik türlerinden birisi olan klasik müzik türünü tanımaları, 

senfoni orkestrasını, senfoni orkestrasında yer alan çalgıları, bu çalgıların yerleşim düzenini, seslerini görmüş ve 

dinlemiş olmaları ve bir konser programını izlerken dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenmeleri gibi konser 

programı içerisindeki ayrıntıları yakından gözlemleyebilmelerini sağlamaktır. Araştırmada Başkent Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencilerinin 2017-2018 

eğitim-öğretim yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konserlerine ilişkin izlenimlerini incelemek 

amaçlanmıştır. Çalışmaya yetmiş dört (74) öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları konser programını 

canlı olarak izlemişler ve ardından izlenimlerini aktardıkları bir rapor yazmışlardır. Raporlar yazılı olarak 

öğretmen adaylarından alınmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. İncelenen raporlarda öncelikle öğretmen 

adaylarının daha önce klasik müzik konserine katılıp katılmama durumları belirlendikten sonra, klasik müzik 

konserine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri konser öncesindeki izlenimler, konser sırasındaki izlenimler ve 

konser sonrasındaki izlenimler olarak üç ana tema altında incelenmiştir. Daha sonra konser öncesindeki 

izlenimler ana temasının altında “konser öncesi yapılan hazırlık, konser öncesi yaşanan tereddütler veya merak 

edilen konular ve konser izleme öncesinde klasik müzikle olan kişisel bağ” başlıkları ele alınmıştır. Konser 

sırasındaki izlenimler ana temasının altında “konsere ilişkin ilk izlenim, farkındalık, konser sırasında şaşkınlık 

yaratan durumlar, konser sırasında hayranlık yaratan durumlar, özenme durumu, izleyici olarak davranışlarına 

yön verme, çalgılar, program kitapçığı” başlıkları incelenmiştir. Konser sonrasındaki izlenimler ana temasının 

altında ise; “konser sonrasında konserin etkisi, rahatsız olunan konular, önyargılar, konserde anlaşılmayan durum 

ya da kavramlar, duygusal izlenim, bireysel değerlendirme, öneriler, dilek ve temenniler” başlıkları altında 

yoğunlaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Konser, öğretmen adayı, sınıf öğretmeni. 

 

EXAMINATION OF IMPRESSIONS OF CLASS TEACHER CANDIDATES REGARDING 

SYMPHONY ORCHESTRA CONCERT 

The purpose of this study is to ensure the classroom teacher candidates get to know the classical music, one of 

the musical genres, in order to help giving conscientious music education in their professional lives; observe 

closely the details in a concert program such as being have seen and listened to the symphony orchestra, the 

instruments in a symphony orchestra, the positioning of these instruments and their sounds and learning the rules 

to obeyed while watching a concert program. The aim of this study is to examine the impressions of 3rd grade 

students of Başkent University, Faculty of Education, Department of Classroom Teacher, Primary Education 

Department, regarding the concerts of the Presidential Symphony Orchestra (CSO) in the 2017-2018 academic 
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year. Seventy-four (74) preservice teachers participated in the study. The preservice teachers watched the concert 

program live and then wrote a report that they expressed their impressions. The reports were taken from the 

preservice teachers in writing and subjected to content analysis. In the reports examined, after determining 

whether the preservice teachers had previously participated in classical music concerts firstly, the views of the 

preservice teachers regarding the classical music concert examined under three main themes as the impressions 

before the concert, the impressions during the concert and the impressions after the concert. Then, under the 

main theme of the impressions before the concert, "pre-concert preparation, hesitations or curiosities before the 

concert, and the personal attachments with classical music before the concert” headings were addressed. The 

headings of "the first impression of the concert, awareness, the states that creates astonishment during the 

concert, the states that creates admiration during the concert, state of emulation, shaping the behaviors as 

audience, instruments, program booklet" were examined under the main theme of "the impressions during the 

concert". Under the main theme of "after the concert", the conclusions of the concert were concentrated under 

the headings of "concert effects after the concert, prejudgments, situations or concepts not understood at the 

concert, emotional impression, individual evaluation, suggestions, wishes and requests". 

Key Words: Concert, pre-service teachers, primary school teacher. 
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TÜRK HALK DANSLARI PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN KONSERVATUAR 

ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAYGIN TRAVMALAR 

Ina VLADOVA & Yiğit Hakan ÜNLÜ 

NSA “Vassil Levski” Sofia, Bulgaristan & Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Dansçılar arasındaki travma, göreceli olarak yaygın bir olgudur ve dünya çapında sayısız bilimsel araştırmaya 

konu olmuştur. Dünya genelinden farklı olarak, bu konu Türk dansçılarına kapsamında yeterince 

incelenmemiştir. Bu makalenin konusu Konservatuvar Türk Halk Dansları programlarındaki öğrencilerinin 

travmalarının incelenmesidir. Araştırmanın kapsamı; öğrencilerin daha önce geçirmiş olduğu yaralanma ve 

travmalarının sıklığını, ağırlığını, tipini ve bölgesini incelemekten oluşmaktadır. Kişisel görüş, tedavi şekli ve 

süresi, travmanın sebebi ve travma ile ilgili bilgiler ve yaralanma riskleri de incelenmiştir. Çalışmanın amacına 

ulaşması için kullanılan yöntemler komplekstir (Literatür, Analiz ve Ampirik veri toplama). Ampirik veri 

toplama,  travmalar için tasarlanmış bir anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem, dansçıların kendi yaşadığı 

travmayı raporlaması yoluyla uygulanmaktadır. Araştırmaya katılanlar dört farklı üniversiteden THO programı 

öğrencisidir. Bunlar: Ege Üniversitesi (Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı); İstanbul Teknik Üniversitesi 

(Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı); Gaziantep Üniversitesi (Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı) ve 

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşmuştur. Ankete katılanlar gönüllü olup isim 

beyan etmemişlerdir. Toplam katılımcı sayısı 196’dır. Toplanmış veriler Windows SPPS 23 programı 

kullanılarak işlenmiştir. Kullandığımız istatistiksel metotlarda frekans, varyasyon ve karşılaştırmalı analizler de 

yer almıştır. 

Anahtar Sözcükler: Travmalar, yaralanmalar, önleme, konservatuvar THO dansçıları. 

 

COMMON TRAUMAS AMONGST CONSERVATORY STUDENTS STUDYING IN TURKISH FOLK 

DANCES PROGRAMS 

Traumatism amongst dancers is a relatively common phenomenon and has been subject of numerous scientific 

researches worldwide. Unlike the world practice, this issue remains insufficiently studied when it comes to 

Turkish dancers. This is the reason to choose traumatism amongst student-dancers of Turkish folk dances as the 

object of the present paper. The scope of research is to examine the frequency, heaviness, the type and location 

of previously experienced injuries and traumas of the students. Subjective opinion, type, and duration of 

treatment, consequences of the trauma and the knowledge on the trauma causes and risks of injury have been 

also examined. The methods used to reach the aim of the study are complex and include literature analysis as 

well as empirical data collection. The empirical data collection is conducted through self-report post-screening of 

traumas through a questionnaire designed for the purpose of the study. The participants in the study are 196 

Bachelor program students at Turkish Folk Dances Departments of four Universities in the Republic of Turkey: 

Ege University (Turkish Music State Conservatory); Istanbul Technical University (Turkish Music State 

Conservatory); Gaziantep University (Turkish Music State Conservatory) and the State Conservatory of Sakarya 

University. The participation in the survey is voluntary and anonymous. The collected data is processed through 
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the SPSS 23 for Windows statistical software using mathematical and statistical methods for quantitative 

processing and analysis of the obtained results (frequency, variation and comparative analysis) following an 

approved statistical procedure. 

Key Words: Traumas, injuries prevention, conservatory Turkish Folk dancers. 
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ANTAKYA’DA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN MÜZİKSEL İZLERİ  

İlhan ERSOY & Fatih S. COŞKUN & Ufuk DEMİRBAŞ  

Ege Üniversitesi & Ege Üniversitesi & Ege Üniversitesi 

Çokkültürlülük, eski dönemlere tarihlenen bir edim olsa da kuramsal ve söylemsel olarak oldukça yeni bir 

kavramdır. Bu kavram, farklı kültürel kesimlerin aralarında bir husumet olmadan, bir aradalığını çağrıştıran bir 

anlam taşır. Dolayısıyla kavramın, homojen bir kültürel yapıya karşın, kültürel çeşitliliği olumlayan, merkeze 

alan ve betimleyen bir işlevselliği bulunmaktadır. Çokkültürlülük ifadesi, önceleri siyasal bir zeminde üretilmiş 

olsa da günümüzdeki anlamıyla kültürel bileşenleri de kapsayan bir kapasitesi vardır. Dolayısıyla temel bir 

kültürel bileşen olan müzik de çokkültürlülük çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu bağlamda müziksel zeminde 

çokkültürlülük, birbirlerinden farklı müzik kültürlerinin belirli bir bölge çerçevesinde bir aradalığına gönderme 

yapar. Anadolu, kadim tarihi ve kültürel yapısı gereği çokkültürlülüğü öteden beri barındıran bir coğrafyadır. 

Ancak Antakya, hem Anadolu içinde hem de onu çokça aşan özgün çokkültürlü yapısıyla dikkat çeken bir 

yerleşim yeridir. Antakya’nın çokkültürlü yapısı, din, dil, yemek gibi kültürel bileşenlerin yanı sıra müzik 

zemininde de belirginleşir. Müzikte çokkültürlülük çerçevesinde oluşturulan bu bildiride, Antakya’daki farklı 

müzik kültürlerinin ilişkisellikleri, bir arada nasıl yaşadıkları ve etkileşimleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu 

bildiri, 2016-2018 yılları arasında Antakya’da gerçekleştirilen alan çalışmalarının bir ürünüdür. Etnografik 

olarak gözlem ve görüşme teknikleri ekseninde alandan elde edilen görsel, işitsel veriler ile literatürde yer alan 

veriler nitel araştırma yöntemi yoluyla harmanlanmıştır. Dolayısıyla bu bildiride, bahsi geçen zaman aralığında 

Antakya’da gerçekleştirilen etnografik çalışmaların paylaşımı ve analizi yer almaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Antakya, kültürel kimlik, çokkültürlülük, kültürel çoğulculuk, müzik. 

 

THE MUSICAL TRACES OF MULTICULTURALISM IN ANTAKYA 

Although multiculturalism is a phenomenon that is dated back to very old times, it is a highly novel concept in 

terms of discourse. This concept has a meaning that is associated with the unity of communities from different 

cultures without any enmity among them. Thus, this concept has a functionality that affirms, centralizes and 

refers to cultural diversity as opposed to a homogenous cultural structure. Although the expression 

multiculturalism was initially produced in a political context, it has a capacity that also covers cultural 

components in its meaning today. Therefore, music, which is a fundamental cultural component, may be 

discussed within the framework of multiculturalism. In this sense, multiculturalism in the musical context refers 

to the unity of types of musical cultures that are different from each other within a region. Anatolia is a 

geography that has always hosted multiculturalism due to its primeval history and cultural structure. However, 

Antakya is a residential place that has a unique multicultural structure both within and surpassing Anatolia. The 

multicultural structure of Antakya may be noticed not only in cultural components such as religion, language and 

food, but also in the context of music. In this manuscript which was prepared in the context of multiculturalism 

in music, it was aimed to present the relationalities of different cultures in Antakya, how they live together and 

their interactions. This manuscript is a product of the field studies that were conducted in Antakya between 2016 
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and 2018. The visual and auditory data that were obtained in the field by utilizing the methods of ethnographic 

observation and interviews were blended with the data in the literature using a qualitative research method. 

Hence, this manuscript presents the details and analysis of the ethnographic studies that were conducted within 

the aforementioned time period.  

Key Words: Antakya, cultural identity, multiculturalism, cultural pluralism, music. 
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ÇAĞIMIZIN IV-VII. YÜZYILLARINDA KAFKAS ALBANYASINDA MÜZİK KÜLTÜRÜ  

Khatira HASANZADE  

Bakü Müzik Akademisi 

Yeni sosyal-ekonomik ilişkilerde, yani feodalizm dönemlerinde müzik kültürüne konulan talepler ve yorumculuk 

olanakları doğal olarak değişime uğramadı. Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca yüksek gelişimin görüldüğü müzik 

kültürü, IV-VII. yüzyıllarda türkçe hun ve hezelerin önceki dönemlerle kıyasla giderek artan akımı (göç) 

sonucunda Albaniya kültürü, özellikle müzik kültürü daha da zenginleşmiş oldu. Bu konuda, ararştırmacıların 

düşüncelerine istinat ederek (müzik aletlerinin tarihini araştıran araştırmacı A. Mammadov da bu düşünceyi 

onaylamaktadır. “Çağ” gazetesi) Şunu da belirtmeliyiz ki, kopuz ve tamburanın kökleri tamamen fiiller ile eski 

dönemlerde hun ve diğer türk kabilelerine dayanmaktadır. Türk kabilelerin, yanısıra hunların IV. yüzyıldan 

başlayarak Albanya arazisine göç etmelerini dikkate alarak bu müzik aletlerinin onlarla beraber Albanya’ya 

getirildiğini düşünebiliriz. Bu arada araştırmacı bilim adamı Saadet Abdullayeva’nın belirttiği gibi Zagatala ve 

Balaken ilçelerinin Tala, Car, Göyem, Tülü vs. köylerinde genişce yayılan, dış görünüşü, sesi ve yorumculuk 

tarzına göre diğer simli aletlerimizden farklılık gösteren “tambur”, “dambur” müzik aletinin kökenini hunlar ile 

ilişkilendirebiliriz. Bu iki simli, kopuza benzer aletin tam tanımını veren S. Abdullayeva “tambur çalanı 

genellikle balabancı (orada balaban genellikle mey diye anılır) eşlik etmektedir. Bazen onlara davulcu da eşlik 

eder. Tambur ile beraber genellikle yerel nüfusun müzik diye isimlendirdiği bayatılar yorumlanmaktadır (“Bilim 

ve hayat” derg. S. Abdullayeva “Tambur”№). İlk ortaçağ Albanya müzik kültüründe IV. yüzyıldan başlayarak 

devlet dini düzeyinde kabul edilen kristiyan dininin o dönemde artık şekillenen müzik gelenekleri de genel 

gelişim sürecine etki etmekteydi. Bu durumda önceden de rengârenkliği ile bir nevi paleti anımsatan Albanya din 

müziğinde IV. yüzyıldan başlayarak kendine has yorumculuk özellikleri ile farklılık gösteren, yanısıra eski dini 

inançların müzik geleneklerine eleştirel açıdan yaklaşan kristiyan müzik kültürü hâkim olmaya başladı. 

M.Kalankatlı’nın da onayladığı gibi ilk orta çağlarda yeni kabul edilen kristiyan dininin yanısıra eski inançlar da 

etkisini halen sürdürmekteydi. Yeni ideolojinin kitleler tarafınca idrak edilmesine engel oluşturan eski inançlara 

karşı kamu düzeyinde mücadele etmenin sonucunda bu inançlara has müzik gelenekleri de takibe maruz 

kalmaktaydı. 

Anahtar Sözcükler: İnanç, arazi, göç, simli, eski. 

 

THE MUSIC CULTURE OF CAUCASIAN ALBANIA IN A. C. IV-VII CENTURIES 

In modern social-economical relationships, in feudalism formation, the demands and possible opportunities for 

music culture has changed. During last centuries the music culture being in dynamic progress, Albanian culture 

specially hun and khazar tribes in the IV-VII. centuries. Because of it, according to researchers (A. Mammadov 

who researches the history of the instruments admits this opinion. paper “Chagh”) it’s necessary to mention that 

in factual evidences the roots of the gobuz and tambur were related with huns an other Turkish tribes in old 

times. If we take into consideration the beginning of the migration of tukish tibes and huns to Albania from the 

IV century it can be supposed that they had brought these musical instruments to Albania with themselves. It’s 
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important to state that, as the researcher Saadat Abdullayeva mentioned, the source of the musical instruments 

called “tambur”, “dambur” which are different from our other stringed instruments with its appearance, voice 

and the way of playing and which are mainly seen in Tala, Car, Goyam, Tulu etc. villages of Zagatala and 

Balakan regions can be related with huns. S.Abdullayev describing this two-stringed instrument looking like 

gobuz mentions that balaban-player (there balaban is mainly called mey) usually accompanies the tambur-player. 

Sometimes drummer joins them. Under the voice of tambur bayati’s which are called songes by inhabitants are 

sung (“Science and life” magazine, S. Abdullayeva “Tambur” №). The formed musical traditions of Christianity 

which was accepted as an official religion from IV. centuries didn’t stint its effect on general progress of early 

middle-aged Albanian music culture at that time. And from IV centuries it’s natural that Christian music culture 

differing with its special peculiarities, criticizing the musical traditions of previous religious beliefs began to take 

the dominant position in Albanian religious music memorizing with its colorfulness. As M.Kalankatli admitted 

besides the new-accepted Christianity the old beliefs were in their place in early middle ages. The musical 

traditions of those beliefs underwent persecutions as a result of fighting against the old beliefs which were 

affecting distractingly in perceiving the new ideology.  

Key Words: Belief, region, migration, stringed, ancient. 
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“BEDENDE HAYAT BULAN TÜRKÜLER AŞK” ADLI TÜRK HALK DANSLARI GÖSTERİSİNİN 

ÇÖZÜMLEMESİNE ANLATIM KURAMIYLA BİR BAKIŞ 

Kerem Cenk YILMAZ 

Sakarya Üniversitesi  

Son yıllarda malzemesi Türk halk dansları olan gösterilerde koreografların yeni eğilimleri, disiplinler arası 

yaklaşımları, farklı bir metodolojik kurguyla ortaya koyma çabaları görülmektedir. “Bedende Hayat Bulan 

Türküler Aşk”  Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü akademik kadroları ve 

öğrencilerinin “Nevi Dans Sahne Sanatları Topluluğu” olarak sergiledikleri gösterisinin adıdır.  Âdem ve Havva 

ile başlayan İnsanoğlunun aşk öyküsünün, Anadolu da türkülerde bedenleşmesi, çalışmanın yörüngesini 

oluşturmaktadır. Canlı müzik, video dekor uygulamaları ile disiplinler arası bir yaklaşımla koreograf, geleneksel 

dansları kendi mecrasındaki oynanış biçimi ve formlarıyla sahnelerken, yaratı gerektiren danslarda hayal gücünü 

kullanmıştır. Bu çalışmanın amacı, “Bedende Hayat Bulan Türküler Aşk” adlı gösterinin, bir anlatı biçimi 

olarak,  anlatı biliminin kuramları çerçevesinde analizini yapmaktır. Anlatı eserlerinin yapısını kavramak 

amacıyla ortaya çıkan anlatı kuramı veya anlatı bilimin, Türk Halk dansları alanının beslenmesi gereken 

alanlardan biri olarak düşünülmektedir. Türk Halk dansları gösterilerinin çözümlemelerinde ve okumalarında, 

farklı bir bakış açısıyla oluşturulan terminolojinin Türk halk dansları alanı için önemli olduğu düşünülmektedir.  

“Bedende Hayat Bulan Türküler Aşk” adlı halk dansları gösterisi, Gerard Genette’in “Anlatı Söylemi” 

kuramında yer alan başlıklar üzerinden çözümlenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Dans, halk dansları, anlatı bilim, koreografi. 

 

THE ANALYSIS OF TURKISH FOLK DANCE SHOW “BEDENDE HAYAT BULAN TÜRKÜLER 

AŞK” (FOLK SONGS ENLIVEN IN BODY, LOVE) WITH NARRATION THEORY 

In recent years, we witness new trends, interdisciplinary approaches and efforts of different methodological 

editing of Turkish folk dance productions. “Bedende Hayat Bulan Türküler Aşk” is the name of the show staged 

by the academics and the students of “Sakarya University State Conservatoire Department of Folk Dances” 

under the name of “Nevi Dance Stage Arts Assembly”. The love story of human being starting with Adam and 

Eve and enlivenment of it in Anatolian folk dances is the centre of this study. While it is staged with live music, 

video-setting applications, interdisciplinary choreography and traditional dance formats, imagination is used 

when creativity is needed. The aim of this study is to analyse “Bedende Hayat Bulan Türküler Aşk” performance 

in the framework of the theory of narration. It is believed that narration theory and science, which come forward 

to comprehend the structure of narrations, are fields to help Turkish folk dances thrive. It is also believed that the 

terminology used in the analysis and reading of Turkish folk dances are also important for Turkish folk dance 

performances. “Bedende Hayat Bulan Türküler Aşk” folk dance performance will be analysed by using the titles 

found in “Narrative Discourse” written by Gerard Genette. 

Key Words: Dance, folk dances, narrative science, choreography. 
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ÜZEYİR HACIBEYLİ HİCİVİNİN EDEBİ VE SANATSAL KAYNAKLARI HAKKINDA 

Könül AHMEDOVA  

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan müziğinde kоmikliğin ifade olunmasından söz ederken bunu, halkımızın sözlü geleneksel müziğinde 

izledikten sonra öncelikle Üzeyir Hacıbeyli yaratıcılığı timsalinde incelememiz gerekir. Bu, sadece milli besteci 

yaratıcılığı tarihinin Üzeyir beyden bаşlаmasıyla değil, aynı zamanda Azerbaycan'da sanatsal mizah ve hiciv 

tarihinde Üzeyir Hаcıbeyli'nin müstesnа hizmetlerinin olmasından kaynaklaniyor. Bugün Azerbaycan'ın gerek 

edebiyatında, milli gazeteciliğinde, politik konu gazeteciliğinde, gerekse de müziğinde - besteci yaratıcılığında 

hiciv ve mizahtan bahsettiğimiz zaman Ü. Hаcıbeyli'nin adını anmadan geçemeyiz. Onun bu alanda uyguladığı 

sanatsal prensipler, milli drаmаtürjide, оpеrа ve оpеrеt gibi müzikal sahne türlerinde hem kendisi, hem sonraki 

nesilleri temsil eden besteciler tarafından devam ettirilmişdir. Bu da sanatsal yаrаtıcılığın çeşitli dallarında 

Ü.Hаcıbeyli geleneklerinin ebediliğinin açık bir göstergesidir. Ü. Hаcıbeyli, Azerbaycan'ın sosyal, kültürel 

sorunlarının çözülmesine, toplumdaki eksikliklerin ortadan kaldırılmasına, sosyal ve kültürel ilerlemeyi aksatan 

engellerin aşılmasına çalışan ve bu amaçla sanatsal yaratıcılıkta komikliğin çeşitli biçimlerinden yararlanan Celil 

Məmmədguluzаde, Mirze Elekber Sаbir, Necef Bey Vezirov, Abdurrahim Bey Hаkvеrdiyеv gibi önde gelen 

edebiyat adamlarıyla omuz omuza çalışmış, ayrıca N. V. Gоgоl, M. Sаltıkоv-Şеdrin, İ. Krılоv gibi önemli yazar 

ve şairlerin yaratıcılığı ile derinden ilgilenmiştir. Henüz genç iken Ü. Hаcıbəyli, N. V. Gogol'un "Palto"  

hikâyesini Azerbaycan diline tercüme ederek büyük rus yazarının hicivinin özelliklerini derinden incelemek 

fırsatını yakalamıştır ki, bu da yazarın hicivci olarak gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. Üzeyir Hаcıbeyli'nin 

bir hiciv yazarı olarak doğuştan gelen istidadı, kоmik konu ve tipleri hem drаmаtürjide, hem de müzikte ifade 

etme becerisi onun müzikal kоmеdilerine açık şekilde yansımıştır. Bu eserler, milli müzik sanatında tarzın eşsiz 

örnekleri olmanın yanı sıra hem de ünlü bir komedi yazarının kaleminden çıkan edebiyat örnekleri olarak eşsiz 

bir değere sahiptir.  

Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, hiciv, mizah, politik konular gazeteciliği, komik konu. 

 

ABOUT THE LITERARY-ARTISTIC SOURCES OF UZEYIR HAJIBEYLI’S SATIRE 

While talking about embodiment of humour in Azerbaijani music, after listening to oral folk music, we should 

investigate it in Uzeyir Hajibeyli’s cretaion. Not only because the history of national composer’s creation begins 

from Mr. Uzeyir, but also because of Uzeyir Hajibeyli's exceptional service in the history of artistic humour and 

satire in Azerbaijan. Today, we may not fail to mention the name of U. Hajibeyli while talking about satire and 

humour in composing creativity in Azerbaijani literature, national journalism, publicism or music. The artistic 

principles he applied to in this field were continued by himself and by artists representing further generations in 

national dramaturgy and in such musical scene genres as opera and operetta, that is a clear example of the 

continuity of U. Hajibeyli’s traditions in various aspects of artistic creation. U. Hajıbeyli fought for abolishing 

obstacles slowing down the solution of social, cultural problems of Azerbaijan, the elimination of the society 

faults, as well as the social and cultural improvement; he worked hard with such progressive artists as Jalil 
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Mammadguluzadeh, Mirza Alakbar Sabir, Najaf bek Vezirov, Abdurrahim bek Hagverdiyev using different 

forms of humour in artistic creation, he was also deeply interested in creativity of outstanding artists such as N. 

Gogol, M. Saltikov-Shedrin, I. Krilov. At his tender years, U. Hajibeyli translated the poem "Shinel" by N. 

Gogol into Azerbaijani language so that created the opportunity to go into peculiarities of the outstanding 

Russian writer’s satire, which has had a positive effect on his improvement as a satirist. Uzeyir Hajibeyli’s innate 

talent to be a satirist, and his proficiency to perform comic topics and images both in dramaturgy and in music 

are brightly reflected in his musical comedies. These works are unique examples of the genre of national musical 

art, and have unprecendented value as literary examples created by a prominent comic dramatist. 

Key Words: Creation, satire, humour, publicism, comic topic. 
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ANADOLU COĞRAFYASINDA TAMZARA 

Kürşad GÜLBEYAZ & Selami AKIŞ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi & Ardahan Üniversitesi 

Toplumların duygularını, düşüncelerini, yaşayışlarını ifade etmesi ve bunu bulunduğu coğrafyalara yaymasında 

en önemli rollerden birini de müzik ve halk oyunları üstlenmiştir. Bu özelliğinden dolayı bir müziğin, oyunun 

bire bir aynısını veya varyantını farklı kültürlerde görmek mümkün olmaktadır. Anadolu; ilk çağlardan itibaren 

birçok dine, medeniyete, kültüre ve sanata beşiklik yapmış bir coğrafyadır. Bu özelliğinden dolayı farklı, iç içe 

geçmiş, aynı paydada var olmuş köklü kültür mozaiklerine de ev sahipliği yapmıştır. Anadolu coğrafyasının bu 

özelliğinden ötürü uzun yıllar boyunca bu kültürler birbirlerinden etkilenmiş ve birbirlerini etkilemiştir. 

Anadolu’da bir arada yaşamış ve hâlen de yaşamakta olan kültürlerden iki tanesi de Türk ve Ermeni 

Kültürleridir. Aynı topraklarda yıllarca beraber yaşamış ve kendi varlıklarını da sürdürmüş bu iki kültür arasında 

sosyal, ekonomik, sanatsal vb. birçok boyutta kültür alış verişleri olmuştur. Türk ve Ermeni kültür öğeleri 

içerisinde belki de en fazla etkileşim müzik ve halk oyunlarında olmuştur. Çalışmamıza konu olan Tamzara 

oyunu ve müziği de bahsettiğimiz bu ortak kültür ürünlerinden sadece bir tanesidir. Çalışmamızda; tarih, 

coğrafya, müzik, dans bağlamlarında Türk ve Ermeni kültürleri ele alınmaya çalışılmış, yazılı kaynaklar, 

elektronik kaynaklar ve görüntüler taranarak konu ile ilgili detaylı bir literatür çalışması yapılmış, ayrıca kaynak 

kişilerle de söyleşiler yapılmıştır. Sonuç olarak müzik ve dans yönüyle ele alınan Tamzara’nın bazı bölgelerde 

sadece müziğinin ortak kullanıldığı, bazı bölgelerde ise hem oyun hem de müziğinin ortak olarak kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca Tamzara oyununun bazı hareketlerinin bütün bölgelerde kullanıldığı, oyun formunun ise 

çizgi ve daire formunda kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Tamzara, halk oyunları, müzik, kültür. 

 

TAMZARA IN ANATOLIAN GEOGRAPHY 

Music and folk dances has played one of the most important roles for societies in expressing their feelings, 

thoughts, lives and spreading it to the geographies. Because of this characteristics, it is possible to see the exactly 

same or the similar variant of a music in different cultures. Anatolia; from the first ages, has been a place being a 

cradle to many religions, civilization, culture and art. Because of this, it has also been a house for different, 

intertwined mosaics of culture that has a root from the same origin. Due to this feature of the Anatolian 

geography, these cultures have influenced each other mutually for many years. Two of the cultures that have 

been living together in Anatolia are Turkish and Armenian Cultures. These two cultures living together in the 

same land for years and maintaining their own existence, has cultural exchange in social, economic, artistic and 

in even more aspects. Perhaps the most intense interaction among Turkish and Armenian cultural elements has 

been in music and folk dances. Tamzara game and music which are the subject of our study are just one of the 

outcomes of these common cultures. In our study; Turkish and Armenian cultures were discussed in the contexts 

of history, geography, music and dance, and written, electronic sources and images were searched and a detailed 

literature study was conducted on the subject and interviews were conducted with the source people. As a result, 
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it was found that only Tamzara music was used in some regions commonly, and in some regions, both play and 

music were used. It was also found that some of the gestures of Tamzara were used in all regions and the game 

form was used in the form of lines and circles. 

Key Words: Tamzara, folk dances, music, culture. 
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HAGİGAT RZAYEVA – AZERBAYCAN OPERA SAHNESİ İLK ARAPZENGİSİDİR  

Leyla GULİYEVA  

Azerbaycan Milli Konservatuvarı 

Azerbaycan müzik tiyatrosu kurucularından biri, tanınmış bir besteci, orkestra şefi ve toplum eylemcisi olan 

Müslüm Magomayev ulusal opera janrının gelişiminde Üzeyir Hacıbeyli ile birlikte istisnai rol oynayan 

sanatçıdır. Kendisi tarafından 7 (20) Mart 1919 tarihinde ilk defa sahnelenen “Şah İsmayıl” operası (eser 1916 

yılında aynı adlı Azerbaycan destanına dayanarak yazılmıştır) Üzeyir Hacıbeyli’nin mugam operaları devamı 

olarak Azerbaycan opera müziğinin gelişiminde esaslı rol oynayan eserler arasındadır. Müslüm Mağomayev’in 

müziği geniş bir dinleyici kütlesinin sempatisini kazanmış, derin içerik ve ifade gücü ile dikkatini çekmiştir. 

Opera’nın 1924-25 yıllarında ve 1930 yılında yeniden redaksiyonu yapılarak besteci tarafından işlenmiştir. 

Librettonun dayanağı oluşturan halk efsanesinde baskıya karşı mücadele, kahramanlık ve sevgi hatları geniş bir 

biçimde geliştirmektedir. “Şah İsmayıl” operası dramatürji gelişiminde kitlesel sahnelerinin bulunması ve ilk kez 

savaşçı kadın Eerebzengi üslubunun operaya dahil etmesi özel önem taşımaktadır. Arabzengi-Azerbaycan opera 

tarihinde Şah Ismayıl’ın kahramanı yiğit tipine yakın ilk savaşçı kadın tarzı. Bu tarz opera sahnemizin ünlü 

oyuncuları maharetle canlandırarak, Magomayev müziğini yükseklere kaldırmıştır. Hagigat Rzayeva  Arapzengi 

tipini icra eden ilk kadın muğam icracılarından biri olmuştur. Hagigat Rzayeva tarafından opera sahnesinde 

oynadığı ilk roller Ü. Hacıbeyli’nin “Leyli ve Mecnun” operasından Leyli’nin anası, Mecnun’un anası ve diğer 

tipler olmuştur. Fakat yaratıcılığın ilk büyük kazanımı M. Magomayev’in “Şah İsmayıl” operasında oynadığı 

Arapzengi tipi olmuştur. H. Rzayeva’nın oynamasında Arapzengi tipi dramatik aktris ve muğam bilgici 

sentezinde başarılı sahneye çıkma gibi kaydedilmiştir. Hem dış görünüşü hem de ses tınısı sanki bu tipi 

yansıtmak için oluşmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Şarkıcı, opera, muğam. 

 

THE FIRST ARAB – ZANGI OF AZERBAIJANI OPERA – HAGIGAT RZAYEVA 

Muslum Magomayev, one of the founders of Azerbaijani musical theater, great composer, conductor and public 

figure is an artist who played an exclusive role with Uzeyir Hajibeyli in the development of the national opera 

genre. His opera “Shah Ismayil” which was for the first time staged on March 7 (20), 1919 (the work was written 

based on an Azerbaijani epic of the same name) is among the works that play an important role in the 

development of Azerbaijani opera music as a continuation of mugham operas by Uzeyir Hajibeyli. Muslum 

Magomayev’s music gained the sympathy of the broad audience and attracted attention with its deep content and 

expressiveness. The opera was developed in 1924 – 25 and in 1930 being re – edited by the composer. Struggle 

against oppression, heroism and love lines are widely developed in the folk legend that forms the basis of 

libretto. The presence of massive scenes in the dramaturgical development of the opera “Shah Ismayil” and the 

introduction of the character of a warrior woman Arab – zangi for the first time should be noted with a special 

meaning. Arab – zangi is the first character of the knight female close to Shah Ismayil’s heroic – brave character 

in the opera history of Azerbaijan. This character was skilfully performed by the famous performers of our stage 
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and raised Magomayev’s music up. The first female khanande who performed the character of Arab – Zangi was 

Hagigat Rzayeva. Hagigat Rzayeva was People’s Artist of Azerbaijan (1943), soloist of the Azerbaijan State 

Academic Opera and Ballet Theater (1927 – 1952) and one of the female mugham performers who stepped on 

the great stage. The first roles played by Hagigat Rzayeva on the opera scene was the mother of Leyli, the 

mother of Majnun from the opera “Leyli and Majnun” by U.Hajibeyli and other characters. However, the first 

great achievement of her creativity was the character of Arab – Zangi which she played at M.Magomayev’s 

opera “Shah Ismayil”. The character of Arab – Zangi in the performance of H.Rzayeva is noted as a successful 

performance in the synthesis of dramatic actress and mugam connoisseur. As if both, her appearance and voice 

timbre was created to reflect this character. 

Key Words: Khanande, opera, mugham. 
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A. HÜSEYNZADE’NİN “VATAN” A CAPELLA KOROSUNUN MUĞAM AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Leyla MURADZADE  

Azerbaycan Milli Konservatuvarı 

Bildiride dahi Üzeyir Hacıbeyli`nin yetiştirdiği, aynı zamanda Bülbül`den vokal eğitimi almış, Azerbaycan`ın 

yanı sıra tüm Şark dünyasının ilk profesyonel kadın bestecisi, aydın Adile Hüseynzade`nin müzik tarihimize 

katkılarından, bundan ziyade bestecinin halk şairi Süleyman Rüstem`in şiirine bestelediği “Vatan” a capella 

korosunun sanatsal ve estetik değeri, muhteva yükü, yapısı, kompozisyonu ve en önemlisi eserde kullanılan 

çeşitli muğamlardan, muğam makamlarına istinat edilen perdelerden bahsedilmektedir. Bildiride üzerinde 

durulan örneklemle ilgili iddiaları daha iyi gösterebilmek amacıyla nota örnekleri de kullanılmıştır. Böylece eseri 

oluşturan melodik cümleler ve Azerbaycan müziğindeki makamların, bunların yanı sıra muğam makamlarının 

arasındaki ahenk uyumu belirtilmiş, adı geçen bölümlerin karşılaştırmalı analizi daha açık sunulmuştur. Sunulan 

bildirinin temel amacı muğamın Azerbaycan bestecilik okulunu oluşturan prensiplere etkisi, aynı zamanda 

burada yer alan a capella koro türünün çok yönlü ve sentez, holistik şekilde gelişimini ışıklandırmaktır. 

Anahtar Sözcükler: A. Hüseynzade, besteci, muğam, a capella korosu. 

 

A GLANCE AT A.HUSEYNZADE'S"VATAN" A CAPELLA CHOIR FROM THE MUGHAM ASPECT 

The paper is about the public figure Adila Huseynzade's contributions in our music history, who was the 

successor of the prominent Uzeyir Hajibeyov, attended vocal lessons from Bulbul, also the first female composer 

of the East, as well as  "Vatan" a capella choir's, the poem by the prominent poet Suleyman Rustam she has 

written music for, poetic-aesthetic effect, depth of content, idea of the texture,  compositional structure and most 

importantly, the various mughams used in the piece, the scenes referred to their sections and the moments where 

polyphony had been used.It should be noted that the musical notes shown visually are used to propose the 

provisions of the research object in the paper. It emphasizes and more clearly demonstrates the harmony between 

the melodic sentences and Azerbaijani musical momentums and the harmony between the cadence of the mugam 

sections, as well as a comparative analysis of the recorded shares.The essential purpose of the presentation is to 

highlight the impact of the mugham on the principles that shape the Azerbaijan composer school, including the 

development of the capella choir genre in a multi-sided and synthesis-holistic way. 

Key Words: A. Huseynzade, composer, mugham, cappella choir. 
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MÜZİK VE KOREOGRAFİ EĞİTİMİ MESELESİ 

Lyudmila HASANOVA 

Bakü Koreografi Akademisinin Bale Sanatı Bölümü 

Koreografi sanatında dans ve müziğin organik bağlantısı sorunu hiç şüpheye ve tartışmaya yol açmaz. Böyle bir 

bağlantının gerekliliği bütün bale dansçıları, bale ustaları, bale sanatının kuramcıları tarafından kabul 

edilmektedir. P. I. Çaykovski ve M. I. Petipa tarafından "Uyuyan Güzel" Balesinin (1890) yaratılmasından beri, 

koreografinin dünya sanatında yeni bir çağın başlangıcına damgasını vuran – müzikal balenin en parlak 

dönemidir. Ancak müzikal ve koreografik ifade ile nüans arasındaki doğrudan benzerliklerin özü ve düzenleri 

her zaman kavranamaz. Dans ve müzik arasındaki uyumun bu kısmi ihlali, farklı dansların performansının 

müzikal olması varlığında bile, tüm partinin hâkim olan müzikalliğinin kaybolduğu gerçeğine yol açmaktadır. 

Danstaki gerçek müzikalite, yalnızca doğru duyumda değil, aynı zamanda müzik sanatında olan temel yasaların 

kavramı melodik, harmonik, polifonik, yapıcı ve dinamik mantığıyla oluşur. Böylesine gerçek bir müzikalliğe 

sahip olan bale dansçısı, hiçbir zaman müzikten “kendini ayırmak” riskiyle karşı karşıya kalmaz. Müzik onun 

performans özgürlüğünü ve yaratıcı bireysellik tezahürlerini engellemez. Bu problemi çözme yöntemi işitme 

eğitimidir. Bu nedenle, N. Legat, F. Lopuhov, A. Gorskiy, A. Puşkin, N. Tarasov ve daha birçokları gibi seçkin 

koreografi pedagogları, yaratıcı aktif ve anlamlı bale sanatçısının eğitimi için önemli faktörlerinden biri olarak 

klasik dansın her zamanki dersinde bile gerekli olan müziğin ciddi derin algısını kabul ederdiler. Geleceğin 

sanatçısının müzikalitesi N. Tarasov'un tanımına göre, birbiriyle ilişkili üç performans bileşeninden oluşuyor: 

Birincisi, eylemlerini müzikal ritim ile doğru şekilde koordine etme yeteneğidir. İkincisi, bir temayı bilinçli ve 

yaratıcı bir şekilde algılama yeteneğidir - onu dansa sanatsal olarak yansıtan melodi. Üçüncüsü, seslerini 

vücudun zarifliğine teknik olarak yansıtarak müzik temasının tonlamasına dinlemektir. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, bale, koreografi eğitimi, eşlikçi. 

 

THE QUESTION OF MUSIC AND CHOREOGRAPHIC EDUCATION 

The question of the organic connection of dance and music in the choreographic art does not cause any doubts 

and controversies. The necessity for such connection is recognized by all ballet dancers, ballet masters, theorists 

of ballet art. Since the creation of the "Sleeping Beauty" Ballet (1890) by P.I. Tchaikovsky and M.I. Petipa, 

which marked the beginning of a new era in the world art of choreography – the era of the heyday of the musical 

ballet. But the essence and regularities of direct analogies between musical and choreographic phrasing and 

nuance are not always realized. This partial violation of the conformity between dance and music sometimes 

leads to the fact that even in the presence of the musicality of the performance of individual dances, the 

prevailing musicality of the whole party is lost. The true musicality in the dance consists not only in the right 

sensation, but also in a clear awareness of the basic laws of the musical art of its melodic, harmonic, polyphonic, 

constructive and dynamic logic. The ballet dancer, who has such genuine musicality, never risks "tearing himself 

away" from the music. Music will not hamper his performing freedom and the manifestations of his creative 

individuality. The method of solving this problem is the education of hearing. Therefore, outstanding 

choreography pedagogues such as N.Legat, F.Lopukhov, A.Gorskiy, A.Pushkin, N.Tarasov and many others, 
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considered one of the important factors of the education of the creatively active and expressive ballet artist, 

namely the serious deep perception of music that is necessary even in the usual lesson of classical dance. 

The musicality of the future artist by the definition of N. Tarasov is composed as if of three interrelated 

performing components: The first is the ability to correctly coordinate one’s actions with the musical rhythm. 

The second is the ability to consciously and creatively perceive a theme – the melody, artistically embodying it 

in dance. The third is to listen to the intonation of the musical theme, striving to technically embody their sound 

in the grace of the body. 

Key Words: Music, ballet, choreographic education, accompanist. 
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ORTA AVRUPA’DAN ANADOLU’YA BİR ÇALGININ YENİ KİMLİĞİ: ÇERKES MIZIKASI 

M. Tekin KOÇKAR & Alan Abrek KOÇKAR 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi & Hacettepe Üniversitesi 

19. yüzyılın en büyük sürgün ve göç olayını yaşayan Kuzey Kafkasya halkları Çerkesler, Abhazlar, Osetler, 

Karaçay-Balkarlar, Çeçen-İnguşlar ve Dağıstanlı halkların oldukça büyük bir kısmı 1864 yılından itibaren 

Osmanlı Devleti tarafından Balkan coğrafyasına yerleştirilmişti. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Balkanlar 

üzerinden getirilerek Anadolu’ya yerleştirilen Kuzey Kafkasya göçmenleri, beraberlerinde yeni bir çalgı 

getirdiler. Sosyal yaşamlarında müzik ve dansla iç içe olan bu insanlar, bu yeni çalgıyı çok benimsedi. 

Türkiye’de Genel adıyla “Çerkes Mızıkası” adı verilen ve kökeni Orta Avrupa olan bu tuşlu-körüklü diyatonik 

çalgı Kafkasya göçmen halkları tarafından kendi kültür miraslarını koruma ve yaşatmalarında, acı ve tatlı 

anlarını paylaşmalarında her zaman yanlarında bulundurdukları, dans ve müziklerini onun eşliğinde icra ettikleri 

bir çalgı haline geldi. Öyle ki, Kafkas halklarında bu yeni çalgının çalım tekniği, yarattıkları yeni dansların ve 

müziklerin oluşumuna da önemli bir katkı sağladı. Bu bildiride Kafkasya göçmen halklarının benimseyip, kültür 

ürünlerinin bir parçası haline getirdikleri bu yeni çalgı ile yapılan müziklerin ve dansların Kafkasya 

göçmenlerinin yeni kültürel kimliklerinin oluşmasına nasıl katkı sağladığı ve “Çerkes” kimliği etrafında 

birleşmelerine, yeni bir kimlik etrafında göçmen halkların bu yeni çalgı ile nasıl bütünleştikleri, müzikal, bilişsel, 

duyusal, estetik değerler etrafında nasıl birleştikleri tartışılacaktır. Örnek görüntü ve ezgiler çalışma içerisinde,  

QR kodları aracılığıyla bildiri sonuna eklenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Çerkes mızıkası, Çerkes müziği, Kafkasya müziği. 

 

THE NEW IDENTITY OF AN INSTRUMENT FROM CENTRAL EUROPE TO ANATOLIA: ÇERKES 

MIZIKASI 

A large part of the Circassians, Abkhazians, Ossetians, Karachay-Balkarians, Chechen-Ingushes and 

Daghestanians of the North Caucasian people, who experienced the greatest exile and migration in the 19th 

century, were placed by the Ottoman State in the Balkan geography from 1864 onwards. By the end of the 19th 

century, immigrants from the North Caucasus, who were brought from the Balkans and placed in Anatolia, 

brought a new instrument with them. These people, who are nested with music and dance in their social lives, 

have adopted this new instrument. This Central Europe originated and diatonic key-bellwether instrument, 

generally in Turkey called "Çerkesmızıkası", pioneered the recreation of their own dance and music by the 

Caucasian immigrant people. In this report we will discuss; how the music and dance made with this new 

instrument enabled Caucasian immigrants to form their new identity, how it helped them to unite around this 

"Circassian" identity and how these immigrants around this new identity, also unite with this new instrument, 

around musical, cognitive, sensual and aesthetic values.  Sample images and melodies given in the study were 

added at the end of the paper via QR codes 

Key Words: Çerkes Mızıkası, Circassians music, Caucasian music. 
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AL-FARABİ VE KİTÂBÜ’L MÛSIKA’L-KEBÎR ÜZERİNDEN UD HAKKINDA BİR İNCELEME VE 

DİĞER KONULARA GENEL BİR BAKIŞ 

Mehmet BİTMEZ  

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Farâbi’nin (874-950) Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili, Kindî'den sonra ilk önemli eseri 

yazmış olmasındandır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenir. 

Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî'nin kurup geliştirdiği okulun ilerlemesine ciddi katkıda 

bulunmuştur. Kopuz aliesinden ortaya çıkan ud, 7.yüzyılda Horasan’dan Bağdat’a çalışmaya gelen Türklerden 

Araplara geldiği düşünülmektedir. Kimi kaynaklara göre ud Farabi tarafından icad edilmiştir. Farabinin mucid 

olarak algılanmasının esas sebebi uda getirdiği akord sistemi ve bu konuda teorik ve bilimsel yaklaşımları 

önemli çalışmalarıdır. Döneminde ud hakkında en kapsamlı bilgi veren Farabi olduğu düşüncesi oldukça 

yaygındır. Farabi, asıl Bağdat tanburu ismiyle bu çalgının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Bu 

çalışmada Farabinin Süleymaniye yazma eserler kütüphanesinde bulunan ve müzikle ilgili el yazmalarının 

incelenerek farklı çalışmalarınınKitabü'I-Mûsikîü'I-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri Bağdat 

tanburu, şahrud, kullanılan usuller, Ud üzerinde düzen (akord), sistematiği şekillerle ve çalgıların oluşumu 

hakkında bilgileri içermektedir. Farabi yine bu eserinde, Teori, aralıklar, tınılar ve komalardan bahsetmektedir.   

Anahtar Sözcükler: Farabi, ud, kopuz, Şahrud. 

 

AL-FARABI AND AN INVESTIGATION ON THE UD AND AN OVERVIEW OF THE OTHER 

TOPICS ON THE BOOK KİTÂBÜ’L MÛSIKA’L-KEBÎR 

The fact that Farabi (874-950) wrote the first important work after Kindi concerning the theory of East music 

shows the importance of him in music. Farabi is said to have played music well, as well as inventing a musical 

instrument that he knows well about art and the theory of music and a few musical instruments. Rejecting the 

distinction between music and astrology, Farabi found a significant contribution to the progress of the school 

that Kindi had established and developed. The ud, considered as one of the Kopuz family, is believed to have 

passed through Arabs through the Turks who came to work in Baghdad from Horasan in the 7th century. 

According to some sources, the inventor of the oud instrument is Farabi. Farabi is perceived as the inventor 

because of his important works, such as the rhythm system he brings and his theoretical and scientific 

approaches. Farabi, who provided the most comprehensive information about the oud during his life, played an 

important role in the emergence of a revolt known by the name of Baghdad Tanbur. In this study, Farabi's 

manuscripts in the Süleymaniye Manuscripts Library were examined and his book called) Qitabü'I-Mûsiki'I-

Kebîr (Great Music Book). systematics includes information about shapes and formation of instruments. In this 

work Farabi wrote, he also talks about music theory, intervals, tunes and comas. 

Key Words: Farabi, oud, kopuz, Şahrud. 
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KENDİ ANLATIMIYLA TARCAN ZEYBEĞİ 

Mehmet ERDEM & Kürşad GÜLBEYAZ 

MEB & Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Çalışmamız yazarlardan Mehmet Erdem’in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet 

ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında halen yürütmekte olduğu doktora tez çalışmasından türetilmiştir. Selim 

Sırrı Tarcan’ın 1926 yılında Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı “Yeni Zeybek Raksı” isimli makalesinin Prof. 

Dr. Metin Ekici tarafından günümüz Türkiye Türkçesi ile Milli Folklor dergisinde yeniden yayınlanmış hali 

kaynak olarak alınmıştır. Çalışmada anlatılan zeybek dansı görselleştirilmek için yeniden canlandırılmıştır. Bu 

şekilde Tarcan’ın kendi anlatımıyla “Tarcan Zeybeği” ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Daha sonra bu görsel 

materyal üzerinden oyunun hareketleri anlatılmıştır. Bu şekilde Tarcan Zeybeği’nin halk dansları camiasında 

tartışmaya açılması, yeniden deneyimlenerek görselleştirilmesi ve bir materyal olarak alana sunulması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Tarcan Zeybeği, dans, Türk halk oyunları, yeniden canlandırma. 

 

TARCAN ZEYBEĞI WITH HIS OWN EXPLANATION 

Our work is derived from Mehmet Erdem’s doctoral dissertation, which he still carries out in the department of 

Gender and Woman Studies at Ankara University Graduate School of Social Sciences. Selim Sırrı Tarcan's 

article named “Yeni Zeybek Raksı”, which he wrote in 1926 with Ottoman Turkish, has been taken as a 

reference with its re-published version in National Folklore journal by Prof. Dr. Metin Ekici with a currently-

used Turkish. The revival of zeybek dance explained in the study was performed to visualize it. In this way, the 

dance was aimed to be performed with Tarcan's own explanation of it. Then the movements of the dance were 

explained through this visual material. Thus, Tarcan Zeybegi has been aimed to be visualized, discussed in the 

folk dance area, and presented to the field as a material. 

Key Words: Tarcan Zeybeği, dance, Turkish folk dances, revival. 
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MEKÂNSAL AÇIDAN MÜZİĞİN KÜLTÜREL BELLEĞİ: TAHMİS KAHVEHANESİ ÖRNEĞİ 

Meltem ÖNER  

Gaziantep Üniversitesi 

Türk toplumunun günlük yaşamında önemli bir yer teşkil eden kahvehaneler, geçmişten günümüze kadar, 

sohbet, okuma, eğlenme gibi işlevlerinin olmasının yanı sıra, içerisinde âşıklık geleneğini barındıran, karagöz 

oynatılan, meddahlığa ev sahipliği yapan, sazın ve sözün olduğu müzikal icraların da sergilendiği mekânlar 

olmuştur. Zaman içerisinde değişen sosyal ve kültürel yapı kahvehanelerin hem statüsünü hem de kullanım 

amacını etkilemiş, popüler kültür karşısında ise kahvehane kültürü farklı biçimler almıştır. Bu makale zamana ve 

popüler kültüre karşı kendi kültürel yapı ve işlevini devam ettiren ve kendi kültürel belleğini yaşatmaya çalışan 

Tahmis Kahvehanesi ve bu kahvehane içerisinde canlı performans olarak aktif olarak sergilenen müzikal icra, 

Gaziantep iline özgü İkindi Sazı geleneğini kapsamaktadır. Bu doğrultuda popüler kültür karşısında geleneğin 

aktarımında mekân- müzik icra ilişkisi, müziğin üretimi ve tüketim amaçları üzerinde de değerlendirmelerde 

bulunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kahvehane, ikindi sazı, geleneğin aktarımı, müzik, kültürel bellek. 

 

SPATIAL ASPECTS OF THE CULTURAL MEMORY OF THE MUSIC: TAHMIS COFFEEHOUSE 

EXAMPLE 

The coffee houses, which are an important place in the daily life of the Turkish society, have become places 

where the music from the past to the day is exhibited as well as having the functions of chatting, reading and 

entertainment as well as hosting the tradition of lovership, playing karagöz, hosting the meddah. T he social and 

cultural structure that changed over time affected both the status and the purpose of use of the coffee houses, 

whereas the coffee culture in the face of popular culture took different forms.  This article includes the Tahmis 

Coffee House, which continues its cultural structure and function against the time and popular culture, and its 

cultural memory, and the musical performance which is actively exhibited as live performance in this coffee 

house, includes the tradition of İkindi Sazı in Gaziantep. In this respect, in the transmission of tradition to the 

popular culture, evaluations will be made on the relation of space-music execution, music production and 

consumption.  

Key Words: Coffeehouse, carpenter's thug, transfer of tradition, music, cultural memory. 
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NOTAYA DAYALI YAZILI KAYNAKLARDAN MEVLEVÎ AYİNLERİNİ OKUMAK: 

“NÂYİ OSMAN DEDE’NİN RAST MEVLEVÎ AYİNİ” 

Merve ÖRENÇ & Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK 

İstanbul Teknik Üniversitesi & İstanbul Teknik Üniversitesi 

Mevlevî Ayin-î şerifleri bestelendikten sonra meşk usûlü ile hafızaya emanet edilmiş ve yazılı kaynaklarda yer 

edinmesi uzun zaman almıştır. İlk yazılı Mevlevî Ayini 18.yy’da III. Selim’in Suzidilâra ayinidir. Yenikapi 

Mevlevîhanesi şeyhi Abdülbaki Nasır Dede tarafından “ebced” müzik yazısıyla kaleme alınmıştır. Beste-i Kadim 

olarak bilinen dügâh, segâh ve hüseyni makamındaki Mevlevî Ayinleri hafızalara nakşedilirken, sonraki 

yüzyıllarda Darülelhân, Sadeddin Heper, Abdülkadir Töre, Neyzen Emin Dede gibi isimlerle hafızanın kâğıda 

nakli sağlanmıştır.19. yüzyılda rasyonelleşmenin de etkisi ve yazılı kültüre geçilmesi sonucunda, değişik müzik 

yazıları ile Mevlevî Ayinlerinin versiyonları günümüze ulaşabilmiştir. Bu yazılı kaynaklar, sözel aktarımdaki 

eksiklik veya notaya dayalı yazılı kaynakların araştırılmaması gibi unsurlardan dolayı nicelik olarak az da olsa, 

devlet arşivleri ve özel koleksiyonlarda ortaya çıkan Mevlevi Ayinlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu 

da geçmişe ışık tutarak bugünü ve geleceği anlamlandırma çabaları ile konuya ilgi duyan araştırmacılara, 

çeviriyazı ve edisyon-kritik çalışmaları yapmalarına olanak sağlamaktadır. Bu bildiride, Mevlevî Ayinlerinden 

17. Yüzyılda Nâyi Osman Dede tarafından bestelenmiş olan Rast Mevlevî Ayini irdelenecektir. Bu ayinin 

versiyonlarına nasıl yaklaşmak gerektiği ve okumaları üzerine değerlendirmeler sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Ayin, Mevlevî, yazılı kaynak, meşk. 

TO READ THE MEVLEVI AYINI FROM THE NOTATİON BASED WRITTEN SOURCES: 

“NÂYI OSMAN DEDE’S RAST MEVLEVI RITE” 

After the Mevlevi Ayins were composed, they were entrusted to the memory with the method of the meşk and it 

took a long time to take place in written sources. The first written Mevlevi Ayini in the 18th century is III. 

Selim's Suzidilâra Ayin. Yenikapi Mevlevîhanesi sheikh Abdülbaki Nasır Dede wrote with the "ebced" music 

remnant. While the Mevlevi Ayins, known as Beste-i Kadim, is the memory of the Mevlevi Ayin in the dügah, 

segah and hüseyni makams. In the following centuries, Darülelhan, Sadeddin Heper, Abdulkadir Töre and 

Neyzen Emin Dede were provided with transcripts of the memory.In the 19th century, as a result of the 

rationalization and the written culture, various versions of the Mevlevi Ayins could be reached so far. Although 

these written sources are small in quantity due to factors such as lack of verbal transmission or not investigating 

written sources based on notes, the number of Mevlevi Ayins that emerge in state archives and private 

collections is increasing day by day. This means that researchers who are interested in the subject with the efforts 

to make sense of the present and the future by shedding light on the past, allowing them to perform transcription 

and critical edition studies.In this declaration, Rast Mevlevî Ayini which was composed by Nâyi Osman Dede in 

the 17th century, will be examined from the Mevlevi Ayins. It will be presented with assessments on how to 

approach the versions of this form and readings. 

Key Words: Ayin, Mevlevî, written resources, mesk. 
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MISIR-ARAP VE AZERBAYCAN HALK MUSİKİSİNİN ESAS MAKAMLARININ BENZER VE 

FARKLI ÖZELLİKLERİ 

(YAPICILIK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ) 

Mona Abdelghany ZEDAN AMER  

Helwan Üniversitesi, Cairo Governorate, Mısır 

Araştırmacı araştırmade Mısır-Arap halk musikisi ve aynı zamanda Azerbaycan halk musikisinin odak 

noktalarını dikkate alarak, her iki halkın medeni ırsının incisi olan makamları ilk kez karşılaştırmalı araşdırmaya 

celb etmişdir. Bu sebepden o halk musikisinin odaklandığı Azerbaycan esas makamları ile Mısır-Arap esas 

makamlarının (مقامات) benzer ve farklı özelliklerini karşılaştırmalı şekilde araştırmıştır.Araştırmacı Mısır-Arap 

halk musikisinin esas belirgin özelliklerini araştırırken arap makamları üzerinde durmayı önemli kılmıştır. 

Çünki, Azerbaycan musikisinde olduğu gibi, Mısır-Arap musikisi de melodi, tonlama bakımından bazı arap 

özelliklerini taşıyor. Arap makamları tetraxordlar aracılığı ile kuruluyor. Arap makamlarında mevcut 

tetraxordların sayı tahmini olarak 16-dır, bunlardan en önemli arap makamlarını oluşturan tetraxordların (jins) 

sayı 10-dur.Arap halk musikisinde ise esas makamlarınsayı 9-dur: Acem Uşeyran (Acem) (عجم عشيران), Rast 

 .(سيكاه) Sike ,(صبا) Saba ,(حجاز) Hicaz ,(كرد) Kord ,(بياتي) Bayatı ,(نوأثر) Nevaeser ,(نهاوند) Nehavand ,(راست)

Bilindiüi üzere, milli güzel sanatların gelişmesinde müstesna hizmetleri olan Üzeyir Hacıbeyli (1885-1948) 

Azerbaycan musikisinin 7 önemli makama esaslandığı kendi temel “Azerbaycan halk musikisinin esasları” 

eserinde göstermiştir: Rast, Şur, Segah, Şüşter, Çahargah, Bayatı-Şiraz, Hümayun. Araştırma sonucunda 

araştırmacı her iki halkın esas makamlarını karşılaştırmış, benzer ve farlı özelliklerini göstererek, bu alanda çok 

önemli işlere imza atmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Makam, tetraxord, ton, cins, tonika. 

 

SIMILAR AND DISTINCTIVE FEATURES OF MAIN MAQAMS OF EGYPTIAN-ARABIC AND 

AZERBAIJANI FOLK MUSIC  

(COMPARATIVE ANALYSIS IN TERMS OF STRUCTURE) 

In this research, taking into account that Egyptian-Arabic folk music, as well as Azerbaijani folk music are based 

on main maqams, the researcher, for the first time, has engaged in comparative research the maqams, which are 

the pearl of cultural heritage of both nations. For this, researcher has comparatively studied similar and 

distinctive features of the Egyptian-Arabic main maqams (مقامات) and Azerbaijani main maqams, which the folk 

music is based on. The researcher considered it important to stand on Arabian maqams while examining the 

main characteristic features of Egyptian-Arabic folk music. Because, as in Azerbaijani music, Egyptian-Arabic 

music also refers to certain Arabic maqams in terms of melody and intonation. Arabian maqams are established 

through tetrachords. The number of available tetrachords in Arabian maqams is approximately 16, from these, 

the number of tetrachords (type Jins) generating the main Arabic maqams is 10. The number of main maqams is 

9 in Arabic folk music: Ajam Ushayran (Ajam) (عجم عشيران), Rast (راست), Nehawand (نهاوند), Nawaesar (نوأثر), 

Bayati (بياتي), Kord (كرد), Hijaz (حجاز), Saba (صبا), Sike (سيكاه).It is known that, Uzeyir Hajibeyli (1885-1948), 
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who has exceptional services in the development of national art, has shown in his fundamental theoretical essay, 

"Fundamentals of Azerbaijani folk music", that the Azerbaijani music is based on 7 main maqams: Rast, Shur, 

Segah, Shushtar, Chahargah, Bayati-Shiraz, Humayun. As a result of the research, the researcher has compared 

main maqams of both nations, and has made an interesting research in this area by showing similar and 

distinctive features. 

Key Words: Maqams, tetrachord, tone, type ( jins), tonica. 
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YENİ MEDYA MECRALARINDA HALK DANSLARI TEMSİLİ 

Muzaffer SÜMBÜL 

Çukurova Üniversitesi  

Halk dansları alanında yeni medya araçlarının kullanımı oldukça yaygındır. Bu alanda çalışmalar yürüten, 

akademisyen, dansçı, eğitmen ve müzisyenlerin web teknolojisine bağlı olarak geliştirilmiş olan bu araçları 

yaygın olarak kullandıkları görülmektedir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak oluşturulan yeni medya araçları, 

kültürün dijitalleşmesi ve bu mecralarda temsili de sağlamıştır. Halk kültürü ürünlerinin oluşum, paylaşım ve 

temsili öncelikli olarak yüz yüze iletişim ile gerçekleşir. Bu paylaşımın mecrası da mekândır. İnternet yeni bir 

mekân olarak karşımıza çıkmış ve ağ toplumu denen bir yapıyı oluşturmuştur. Bu yapı içinde yer alan bir grup 

insan ise “Homo Lüdens Digitalis” “Oynayan Dijital İnsan” (Bkz. SÜMBÜL, 2017: 69) olarak adlandırılmıştır. 

Bu tanım, ağ toplumu içinde dans eden(oynayan) insanı ifade etmektedir. Ağ toplumu yeni medya araçları 

aracılığıyla önemli bir temsil mecrasına dönüşmüştür. Dolayısıyla halk dansları alanının yeni medya araçlarında 

temsili de oluşmuştur. Yeni medya mecralarında yer alan halk dansları temsillerinin gerek yerel, gerekse de 

sahne performanslarına ait olduğu görülmektedir. Bu temsillerin yeni medya mecralarında; kişi, kurum, mekân 

ve danslar bağlamında nasıl gerçekleştiği ise bu çalışmanın konusudur. Dolayısıyla bu çalışmada, Instagram, 

Twitter, Facebook, YouTube ve Blok örneklerinde halk dansları temsili ele alınacaktır. İçerik analizleri 

yapılarak, bu mecralarda temsilin nasıl gerçekleştiği ve temsil mecrası olarak hangi araçların daha yaygın tercih 

edildiği de analiz edilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Ağ toplumu, yeni medya, temsil, halk dansları. 

REPRESENTATION OF FOLK DANCES IN NEW MEDIA ENVIRONMENTS 

The use of new media tools in folk dance is quite common. It is observed that academicians, dancers, trainers 

and musicians who carry out studies in this field have widely used these tools which are developed by wep 

technology. The new media tools, which are created based on the developing technology, have also provided 

digitalization and representation in the culture. The formation, sharing and representation of folk culture 

products take place primarily through face-to-face communication. The channel of this sharing is the space. The 

Internet has emerged as a new space and formed a structure called network society. A group of people within 

this structure is called, “Homo Lüdens Digitalis”  ”dans eden dijital insan” (SÜMBÜL, 2017: 69). This 

definition refers to people who dance in the network society. The network community has become an important 

representation medium through new media tools. Therefore, the representation of folk dance in the new media 

tools has also been formed. It is seen that the representations of folk dances in the new media channels are 

related to both local and stage performances. These representations in the new media media; how it occurs in the 

context of people, institutions, places and dances is the subject of this study. So in this study, the representation 

of folk dance in Instagram, Twitter, Facebook, YouTupe and Block samples will be discussed. By analyzing the 

content, it will be analyzed how the representation is performed in these channels and which tools are used more 

widely as a representation medium. 

Key Words: Network society, new media, representation, Turkish folk dance. 
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ŞÖVKET MAMMADOVA’NIN YARATICILIĞI BAĞLAMINDA AZERBAYCAN VOKAL 

SANATININ OLUŞUMU 

Nergiz HÜSEYNOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan opera yorumculuğunda iki yön dikkat çekmektedir. Onlardan birisi muьam opera yorumculuğu ile, 

bir diğeri ise klasik opera yorumculuğu ile anılmaktadır. XX. yy. Azerbaycan müzik kültürü tarihinde, bir dönüm  

noktası oldu. Azerbaycan’ыn sözlü geleneksel müzik kültürünün de yer aldığı, müziğin tüm alanlarında yeni bir 

çığır açılmış oldu, yeni yorumculuk şekilleri ve müzik türleri oluşmaya başladı. Vokal  yorumculuğu kaynaklarы 

ve özelliklerinin öğrenilmesi zamanы, onun oluşum ve gelişim tarihine de göz atmak önemlidir. Bilindiği gibi, 

Azerbaycan’da Batı vokal yorumlama цslubuna dayanan klasik opera yorumculuğunun temeli geçen yüzyılın 

başlangıcında atılmıştır. XX. yüzyılda Bakü’nün müzik hayatındaki canlanma Azerbaycanlыlarыn batı tipli 

vokal ve enstrümental yorumculuğuna da ilgiyi  günü günden artırmaktaydı, böylelikle, vokal sanatının gelişimi 

için tomurcuklanmalar başlamış oldu.  Шюvket Mammadova’nыn sahneye çıkaması, o dönemde hiçte kolay 

olmamышtыr. Müslüman kыzыnыn sahnede ilk чыkышы (1912) Azerbaycan toplumunda o kadar da iyi 

karşılanmamasına rağmen, o, kendi yaratыcыlыğını devam ettirmiш, hem opera yorumcusu olarak, hem de 

pedagog gibi büyцk başarılara imza atmış, Azerbaycan’da vokal yorumculuğunun gelişimine katkı sağlamıştır. 

Ш.Мaммaдова 1921-1948. yıllarda Азeрбайжан  Опера Tiyatrosunun солисти олмушtур. Шюvket 

Mammadova’nыn opera sahnesinde oynadığı rollerden Gцlчюhre (Ц.Hacыbeyли «Arшыn mal alan»), Nergiz 

(M.Magomayev «Nergiz») Шahsenem ( R.Glier «Шahsenem»), Rozina (C.Rossini «Sevilya berberi»), Violetta 

(C.Verdi «Traviata»), Lakme (L.Delib  «Lakme»), Olimpiya (J.Offenbax «Щofma’nыn masalları»), Antonida 

(M.Glinka «Иvan Susanin»), vs. özellikle belirtilmelidir. Азeрбайжан опера tarihi gelişimi милли вокал 

yorumculuğu okulunun kuruluşu ile  en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Sahneye yeni yorumcuların çıkması, 

bestecilerin besteledikleri опералар Азeрбайжан’da vokal sanatının gelişimine olumlu katkı sağlamış oldu.  

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, vokal, Şövket Mammadova, opera. 

 

FORMATION OF AZERBAIJAN VOCAL PERFORMANCE ART IN THE CONTEXT OF 

CREATIVITY OF SHOVKAT MAMMADOVA 

Two directions are clearly seen in Azerbaijan opera performance. One of these are connected with mugham 

opera performance and other with classic opera performance. XX has actually become turning point in the 

history of music culture of Azerbaijan. Including verbal traditional music culture of Azerbaijan, new page is 

opened on all spheres of music and new performance forms and music genres are occurred. During study of 

origins and features of vocal performance, it is also necessary to take a look to the history of its creation and 

development.It is known that, foundation of classic opera performance based on western vocal signing stylistics 

was set in the beginning of previous century. Revival in the music life of Baku in XX century was increasing the 

interests of Azerbaijanis toward western kind vocal and instrumental performance and embryos began to emerge 

for development of vocal sphere.Shokvat Mammadova commenced to scenic activity not by easy way at that 
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period. Although first performance of Muslim girl in the scene (1912) was not unequivocally met in Azerbaijani 

society, she continued her path of creativity, obtained great successes both as opera performer and pedagogue, 

and stimulated the development of vocal performance in Azerbaijan. Sh.Mammadova was soloist of Azerbaijan 

Opera theatre between 1921-1948. Roles of Shovkat Mammadova in opera scene, such as Gulchohra (Arshin 

Mal Alan of U.Hajibayli), Nargiz (Nargiz of M.Magomayev), Shahsanam (Shahsanam of R.Glier), Rozina 

(Seville barber of C.Rossini), Violetta (Traviata of C.Verdi), Lakme (Lakme of L.Delib), Olimpiya (Hoffman’s 

tales of J.Offenbach), Antonida (Ivan Susanin of M.Glinka) and others should especially be indicated.National 

vocal performance school was formed along the development of Azerbaijan opera history. Incoming of new 

performers to scene, operas written by composers caused positive influence to the formation of vocal art in 

Azerbaijan.  

Key Words: Azerbaijan, vocal, Shovkat Mammadova, opera.   
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VOKAL MÜZİKTE EŞLİK GELENEĞİNİN ROLÜ VE GELİŞİM SÜRECİ 

Nigar MELİKOVA  

Bakü Müzik Akademisi 

Vokal repertuarının eşlik eden piyanist tarafından incelenmesi ve algılanması, asırlar boyunca farklı karakter ve 

biçimlere sahip olmuş  ve bugüne kadar  oluşum ve gelişme geçmiştir. Fransızcadan tercüme edilen 

"Accompaniment" kelimesi eşlik anlamına gelmektedir. Tarihi gözden geçirdiğimiz zaman eşliğin ulusal dans ve 

şarkı alanından başlayarak eski yüzyıllarda ve orta yüzyılda, armoni ve oktav  şeklinde ikiye bölündüğünü 

görebiliriz.  Artık 16. ve 17. yüzyıllarda  homofonik-harmonik eşlik oluşmuş ve Haydn-Mozart döneminden 

başlayarak  tam şekilde nota göçürmesi ile eşlik daha da geliştirilmiştir. Zamanla, bunu Schubert, Schumann, 

Grig, Tchaikovsky, Rachmaninoff'un eserlerinde görüyoruz. Bu dönemde 19. yüzyılda piyanist- konzertmeister  

kavramı oluşmaya başladı ve bu net olarak kendini romantik dönemdeki müzikte şarkı-romans tarzında tasdik 

etmiştir. Çeşitli müzik merkezlerinin yaratılması, oda ve konser salonlarında vokalistlerin solo performanslarının 

geniş kapsam alması, tiyatrolarda opera parçalarının incelenmesi, konzertmeister karşısında büyük sorumluluk 

ve profesyonellik  gibi özellikler gerektirir. Tarih boyunca, pek çok piyanist konzertmeister faaliyetinde 

bulunmuştur.  Michael Bichter, Gerald Moore, N. Dorliak, M. Greenberg, E. Nesterenko, S. Richter, V. Krainev, 

L. Oborin, I. Shenderovich, F. Badalbeyli, E. Tartakovskaya, E. Aliyeva, V. Kozlov, C.Sadıkov ve diğerleri.  

Anahtar Sözcükler:Vokal, eşlik, konzertmeister, müzik. 

 

THE ROLE AND PERIOD OF DEVELOPMENT OF ACCOMPANIMENT IN THE VOCAL 

PERFORMANCE 

The study and perception of the vocal repertoire by the accompanying pianist has various characters and forms 

for several centuries, until today a period of development and improvement has passed. The word 

"Accompaniment" in French means accompaniment. If you look at history, we can see that accompaniment, 

starting with the sphere of national dance and song, in the ancient centuries and in the middle century was 

doubled by unison and octave. Already in the 16th – 17th centuries, a homophonical-harmonic accompaniment 

was formed, starting from the Haydn-Mozart period, further improved by the correspondence of notes in general. 

Over time, we see this in the works of Schubert, Schumann, Grig, Chaikovsky, Rachmaninov.It was during this 

period in the 19th century that the concept of a pianist-accompanist began. In a clear way, it certifies itself in the 

song-romance genre in the music of the romantic period. The creation of various musical centers, a wide range 

of solo performances of vocalists in chamber and concert halls, the study of operatic parts in theaters made it 

necessary for the accompanists to be highly responsible and professional.Throughout history, many pianists 

engaged in accompaniment activities: Michael Bichter, Gerald Moore,  Dorliak, M. Greenberg, E. Nesterenko, S. 

Richter, V. Krainev, L. Oborin, I. Shenderovich, F. Badalbeyli, E. Tartakovskaya, E. Aliyeva, V. Kozlov, D. 

Sadihov, etc. 

Key Words: Vocal, accompaniment, concertmaster, performance. 
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE MÜZİK KÜLTÜRÜNDE SHOSTAKOVICH`IN YARATICI VE 

SOSYAL FAALİYETLER DEĞERİ 

Nuride İSMAYILZADE 

Bakü Müzik Akademisi 

20. yüzyılın sonlarında 50`li yıllarda Azerbaycan klasik müziğinin her bir türünde dinamik gelişmeler oldu. Ünlü 

sahne çalışmalarının yanı sıra, Azerbaycan bestecileri senfonik tarzda daha yoğun çalıştı. Bu dönemde 

Azerbaycan'da parlak, orijinal senfonik okulu oluştu ve onun, üyeleri arasında K.Karayev, F.Emirov, C.Hacıyev, 

S.Hacıbəyov, Niyazi, C. Cahangirov, G. Rzayev vb. bulunmaktaydı. Senfonik tarza olan ilgi daha ziyade 

K.Karayev,  K. Karayev gibi ünlü bestecilerin Moskova`da olağanüstü Sovyet senfoni bestecisi Şostakoviç`in 

sınfında eğitim görmekleri ile ilişkilendirilmektedir. Azerbaycan bestecilerinin senfonik eserlerinde epik ve lirik 

ve felsefi kökler bilinen Rus klasiklerinin etkisi altında oluştu. Azerbaycan bestecilerinin senfonik tefekküründe 

büyük ölçüde P.Çaykovski'nın yaratıcılığına özgü olan büyük duygusallık ilkesi etkindi. (Örneğin, K.Karayev`in 

"Leyla ve Mecnun"`u ve P.Çaykovski'nın "Romeo ve Jülyeti").Asıl önemli olanı, Azerbaycan müzikologlarının 

çalışmalarında Shostakovich`in sadece modern Azerbaycan besteci okulunun gelişimine değil, ayrıca Türkiye 

okulunun gelişimine önemli etkisi olduğunun ortaya çıkarılmasıdır.1935 yılının yazında (24 Mayıs - 13 Nisan 

arası tarihlerde) Türkiye'de SSCB Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçılarının yanı sıra besteci ve piyanist 

Dimitri Şostokoviç`in turne konserleri organize edilmişti. Sovyetler Birliği temsilcileri 23 konser verdi ve hediye 

olarak büyük miktarda müzik, opera,  ayrıca Üzeyir Hacibeyli`nin "Leyla ve Mecnun" ve "Aslı ve Kerem" opera 

librettolarının notalarını kendileri ile getirdiler. Bu ziyaret Türk gazeteleri "Cumhuriyet" ve "Ulus"`ta geniş 

şekilde anlatılmış ve 30'lu yılların başlarında Türkiye'nin müzik reformunda önemli role sahip olmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, vokal, Şövket Mammadova, opera. 

. 

THE VALUE OF THE CREATIVE AND SOCIAL ACTIVITIES OF D. SHOSTAKOVICH FOR 

MUSICAL CULTURE OF AZERBAIJAN AND TURKEY 

Azerbaijani classical music was developing dynamically in the late 50-ies of XX century in all genres. Along 

with the famous stage works, the Azerbaijani composers have worked intensively in the symphonic genre. 

During this period a distinctive bright symphonic school, which members were G.Garayev, F.Amirov, 

D.Hajiyev, S.Hajibeyov, Niyazi, D. Jahangirov, G.Rzayev and others,  has developed in Azerbaijan. An interest 

in the symphonic genre was most likely due to the fact that the famous Azerbaijani composer G.Garayev, 

D.Hajiyev studied in Moscow, at prominent Soviet symphony composer D.Shostakovich. The epic and lyrical 

and philosophical roots in the symphonic works of Azerbaijani composers were formed under the influence of 

prominent Russian classics. Azerbaijani composers’ symphonic thinking to a large extent inheres in the principle 

of major emotional contrasts, which was typical for creativity P.Tchaykovski. (For example, "Leili and Majnun" 

of Gara Garayev and "Romeo and Juliet" by P.Tchaikovski).It is noteworthy that the study of Azerbaijani 

musicologists has shown that Shostakovich had a considerable influence not only on the development of a 

modern school of composition of Azerbaijan, but also Turkey. Touring concerts of soloists of the Academic 
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Opera and Ballet Theater of the USSR, as well as a composer and pianist D.Shostokovich was held in Turkey in 

the spring of 1935 (from April 13 to May 24). The envoys of the Soviet Union gave 23 concerts and brought as a 

gift a large number of music, opera libretto and the score of the opera by Uzeyir Hajibeyli "Leili and Majnun" 

and "Asli and Karam" .This visit, well covered in the Turkish newspaper "Cumhuriyet" and "Ulus" , played an 

important role in the implementation of musical reform, which began in the 30's in Turkey. 

Key Words: Azerbaijan, vocal, Shovkat Mammadova, opera. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE REHÂVÎ MAKAMI 

Özgen KÜÇÜKGÖKÇE  

Ege Üniversitesi 

Geleneksel Türk müzik kültürünün temelini, makamsal yapı oluşturmaktadır. XIX. yüzyıldan itibaren genel 

olarak makâm adı ile anılan oluşumların temelinde âvâze, şûbe, makam ve terkîb adı verilen yapılar 

bulunmaktadır. Günümüzde tamamına makam adı verilen bu oluşumların incelenmesi, geleneksel Türk müziği 

kuramsal yapısını anlamanın gereğidir. Bu doğrultuda, eski müzik kuramcıları tarafından yazılan eserlerin ele 

alınarak, incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle Osmanlı döneminde yazılmış olan Türkçe mûsıkî 

yazmaları ve bu yazmaların kaynağı olan IX. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanılan el yazmaları, büyük önem 

taşımaktadır. Edvâr adı verilen el yazmaları, mûsıkî ile ilgili kuramların günümüze ulaşmasını sağlamıştır. XIII. 

yüzyıldan itibaren edvârlarda açıklanmaya başlanılan makâmlar XV. yüzyılda daha yoğun olarak ele alınmıştır. 

Genel olarak makam adı verilen bu oluşumların yüzyıllar boyunca seyri ve bu seyrin kuramcılara göre 

farklılıkları, incelenmesi gereken önemli bir konudur. Bu oluşumlardan biri de Rehâvî’dir. Perde adı olarak 

kullanımının yanı sıra kuramcıların 12 makam içerisinde saydıkları Rehâvî’nin, Türk müzik tarihi serüveni 

içerisindeki yeri ve öneminin tespit edilmesi gerekliliği hâsıl olmuştur. Bu doğrultuda Rehâvî’nin çıkış 

noktasının saptanması, tarihsel süreç içerisindeki değişim çizgilerinin tespiti, çalışma konusu olarak tercih 

edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Geleneksel Türk müziği, makam, Rehâvî, perde. 

 

FROM PAST TO PRESENT THE MAKAM REHÂVÎ 

The structure of mode constitutes the basis of traditional Turkish music culture. From 19th century on, the 

structures named as makam, avaze, şube and terkib have been on the basic of the formations generally referred 

as makam. It is necessary to conceive the theoretical structure old traditional Turkish music to analyze these 

formations totally named as makam nowadays. Accordingly, it is needed to analyze the works written by the old 

music theorists. Especially, the Turkish musical works written in Ottoman times and the manuscripts which were 

the source of these writings that were started to be written from 9th century are of high importance. The 

manuscripts named as Edvar has provided the theories on makams to reach the present time. The makams which 

were started to be explained in Edvar from 13th century were dealt with in a more intensive way in 15th century. 

It is an important subject to analyze the progress of these formations generally named as makam throughout the 

centuries and the differences of this progress according to the theorists. One of these formations is Rehâvî. 

Besides being used as a name of pitch, Rehâvî, which theorists consider to be one of twelve makams, is needed 

to be determined is place in the historical adveture of Turkish music and its significance. In accordance with this 

necessity, stating the emerging point of Rehâvî and identifying its changing lines in the historical process have 

been preferred to be the subject of the study. 

Key Words: Traditional Turkish music, makam, Rehâvî, Pitch. 
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YALLI – DANS SANATININ İLK ŞEKLİ 

Rauf BEHMENLİ 

Bakü Müzik Akademisi  

Dans – Azerbaycan halk müziğinin ana türlerinden biridir. Bu sanatın çok eski tarihe sahip olması “yallı”nın 

oluşumuna bağlıdır. Yallı – dini inançlara bağlı olmuş, kitlevi şekilde oynanılan yaşam danslarındandır. Yağmur, 

yıldırım, rüzgar vb doğa olaylarına canlı varlıklar gibi bakan, ağaçlara, hayvanlara, gök cisimlerine kutsal 

mahluklar gibi tapan ilkel insanlar gerek el ele vererek, gerekse de ellerinde nizeler tutarak türlü törenler 

geçirmiş, ateş çevresinde devre vurarak türlü danslar oynamışlar. Eski dönemin bu geleneklerindeki bazı 

elementler asırların süzgeçinden geçerek bu günümüze kadar ulaşmış ve şimdi de yallılarımızın ifası zamanı 

kullanılmaktadır. Yallı mahfumu Azerbaycan halkının dilinde çok eski zamanlardan mevcuttur. Şöyle ki, “yal” 

sözü – dağın yüksekliğinde bulunan düzengah anlamını bildirir. Yallı – dayanışma simgesidir. Oluşumundan 

bugüne kadar yallılar halkımızın yaşam tarzını, geleneğini, savaşçı oluşunu, korkmazlığını ve birliğini 

kendisinde yansıtmıştır. Dünyanın bir çok halklarında da bu tür nitelikleri kendisinde bireştiren yallıya benzer 

danslar mevcuttur. Ruminlerde “Arkan”, bolgarlarda “Treskoxoro”, moldavanlarda “Tabakaryaska”, özbeklerde 

“Lapar”, gürcülerde “Perxuli”, fransızlarda “Branl”, yunanlarda “Sertaki” vb buna benzer danslardandır. Yallı 

halkı barışa sesleyen melodisiyle, muhteşem ritmik ahengiyle çok büyük duygusal etkiye sahiptir. Bu müziğin 

kudreti insan maneviyatının saflığını ön plana sürmektedir. Yallı sadece müzik ve dans nevi değil, o eski türk 

tarihinin başlıca mühürü, Azerbaycanımızın manevi amblemi ve halkımızın azerbaycançılık sembolüdür. 

Anahtar Sözcükler: Yallı, kitlevi dans, dini inançlar, dayanışma simgesi. 

 

YALLI – AS AN INITIAL FORM OF DANCE ART 

Dance – is one of key genres of Azerbaijani folk music. Having this art the very ancient history  is connected 

with creation of “yalli”. Yalli- is related with religious beliefs, and one of home-made dances played in mass. 

Primary people, considering the rain, lightening, wind and other natural events as a living creatures,   

worshipping the trees, animals, and heavenly bodies as holy creatures, held different rituals both by  holding 

each other’s hands and by keeping spears on their hands, and played various dances by gathering in around the 

fire Some elements in such traditions of the ancient period, by passing through the filter of ages, reached this day 

and currently are being used during performance of our yallis nowadays. The concept of Yalli has been existing 

in the language of Azerbaijani people from the ancient times. Whereas, term “yal” – means the plain located on 

the top of mountain. Yallı – is a symbol of solidarity. Beginning from its creation up today, yallis reflected the 

life style, tradition, struggle, fearlessness and unity of our people. There are lots of dances similar to yalli in 

several nations of the world collecting such qualities in itself. “Arkan” in romanians, “Treskoxoro” in bulgarians, 

“Tabakaryaska” in moldavians, “Lapar” in uzbeks, “Perxuli” in georgians, “Branl” in frenchs, “Sertaki” in 

greeks and such other similar dances may be shown as an example. Yalli has the very great emotional impression 

with its spectacular rhythmical harmony and music challenging people to peace. Power of such music highlights 

the clarity and pureness of human morality. Yalli is not only a type of music and dance, but a main seal of 
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ancient turkish history and a spiritual emblem of our Azerbaijan and as well as a symbol of Azerbaijanism of our 

people. 

Key Words: Yalli, massive dance, religious beliefs, symbol of solidarity. 
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ADİLA HÜSEYNZADE’NIN “AZERBAYCAN BAYRAĞI” ACAPELLA KORO ESERİ 

Rena İMANOVA  

Azerbaycan Milli Konservatuarı 

Bildiride Azerbaycan müziği tarihinde özel bir yere sahip olan Adila Hüseynzade’nin yaratıcılığının genel 

karakteristiği incelenmiştir ve bestecinin tanınmış halk şairi Suleyman Rüstem’in şiirine yazdığı “Azerbaycan 

Bayrağı” a capella için koro minyatürünün nota kalıplarına dayanan analizi yapılmıştır. Dahi Uzeyir 

Hacıbeyli’nin öğrencisi olmuş Adila Huseynzade, profesyonel besteci eğitimi almış ilk Azerbaycanlı kadındır. 

Bestecinin yaratıcılığında vokal türü önemli bir rol oynamıştır, ancak Adila Huseynzade’nin başka türlerde de 

besteleri bulunmaktadır. Adila Huseynzade doğudaki ilk kadın besteci olarak ilk senfonik şiirin yazarıdır. 

Makalede bu ve benzeri konular daha geniş bir şekilde açıklığa kavuşturulmuştur. Bu makalenin amacı, Adila 

Huseynzade’ nin eserlerinde yer alan bazı stil özelliklerini tespit etmek ve aydınlatmaktır.  

Anahtar Sözcükler: Adila Hüseynzade, kadın besteci, a capella, koro. 

 

ADILA HUSEYNZADEH’S “AZERBAIJANI FLAG” ACAPELLA CHORUS WORK 

The article examines the general features of composer Adila Huseynzadeh's creativity, which takes a special 

place in the history of Azerbaijan music and the analysis based on the note samples of choral miniature for 

"Azerbaijani flag" a capella, which has written in the poem of a prominent poet Suleyman Rustam.Adila 

Huseynzadeh, student of genius Uzeir Hajibayli, is the first Azerbaijani woman, who has a professional 

composer education. The vocal genre plays an important role in Adila Huseynzadeh’s creativity, but she has 

written in the other genres as well. Adila Huseynzadeh is the author of the first symphonic poem, as the first 

female composer in the East. This and the other points have clarified more widely in the article. Our aim is to 

clarify and to illuminate some of the style features of Adila Huseynzade's works. 

Key Words: Adila Huseynzadeh, woman composer, a capella, chorus. 
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MÜZİK TARİHİNDE DİNİ KONU 

Rövşane KERİMOVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı 

Dünya dini öğretilerinde müziğe karşı tutum, dini törenlerde müziğin uygulanma konuların incelenmesi bugün 

de önem taşımaktadır. Tüm dönemlerde dini törenlerde müzikten kullanılma kendini gösteriyor. Bu yön de her 

dinin belirlediği kurallar çerçevesinde olup, halkın müzik kültüründe bağımsız bir tabaka düzenleyerek, aynı 

zamanda ulusal kültürün tüm alanları ile etkileşimde olmuştur. İlginç yönlerden biri, Zerdüşt izleri günümüze 

gibi halkın bakış açısında bulundurulmuştur. Bu tezahürleri kültürel anıtlarında, sanat örneklerinde görürüz. 

Günümüzde bunun etkisi bestecinin yaratıcılığına da yansır, “Zerdüşt” ve "Yanardağ" isimlerinin eserlerde 

programlanması bu konunun eski tarihini ortaya koymaktadır. Müzik, dünyadaki kutsal dinler arasında yaygın 

olan Yahudi ve Hıristiyan dini törenlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu dinlerin gelişim tarihi, din ve dini 

liderlerin toplumdaki konumu, din ile kültür arasındaki etkileşim ve müzik kültürünün gelişmesinde dini müziğin 

rolünün araştırılması geniş bir konudur ve bu yönde birçok araştırma yapılmıştır. Tarihin belli dönemlerinde 

bestecilerin dini konulara başvurusu, kültür gelişiminin bazı aşamalarında yansıtıldı ve müzikte bir dizi türlerin, 

bir çok ilginç eserlerin ortaya çıkması için bir temel oluşturdu. Kilise müziğinin sınırlarının ötesine geçen dini 

müzik türleri, bestecinin çalışmalarında kendi renkli yorumlarını bulmuştur. Özellikle Azerbaycan bestecilerinin 

çalışmalarında, koral, mezmur, marş, passion ve requiem gibi Hıristiyan dini müzik türlerine başvurmuşlardır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, kültür, besteci, din, tarih. 

 

RELIGIOUS THEME IN THE HISTORY OF MUSIC 

The attitude to music in world religious practices, the study of the place of music in religious ceremonies is still 

topical today. At all times, it proves itself with the use of music in religious ceremonies. This aspect has also 

been within the framework of the rules introduced by every religion and at the same time by forming an 

independent section in the musical culture of the people it has been on mutual relations with all the spheres of 

national culture. One of the interesting aspects is that the traces of Zoroastrianism have been kept in the public 

view of the modern era. We see these manifestations in cultural monuments and art samples. In our time the 

influence of this is reflected also in the composer's creative work, and the programming of “Zoroastrian” and 

“Yanardag” names in the works reveals the ancient history of this topic. Music plays an important role in the 

Jewish and Christian religious ceremonies, which are widely spread among the heavenly religions in the world. 

The development history of these religions, the position of religion and religious leaders in the society, the 

interaction of religion with culture, and the research of the role of religious music in the development of musical 

culture are broad topics and many studies have been conducted in this direction. The appeal of composers in 

certain periods of history to religious themes has been reflected at some stages of the culture development, and 

has been the basis for the creation of a number of genres and many interesting works in music. Religious musical 

genres which go beyond the limits of church music found their own colorful interpretation in composer's creative 
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work. In particular, in the works of Azerbaijani composers they appealed to such genres of Christian religious 

music, such as choral, psalm, hymn, passion and requiem. 

Key Words: Music, culture, composer, religion, history. 
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RİCHARD WAGNER’İN MÜZİĞİNİ ANLAMA VE YORUMLAMADA İDEOLOJİK ETKENLER 

Selim TAN  

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Romantik döneme damgasını vuran Alman besteci Richard Wagner (1813-1883), müziğinin yanı sıra kişiliği ve 

politik görüşleri ile oldukça tartışılan bir isimdir. Wagner, “Das Judenthum in der Musik” (Müzikte Yahudilik, 

1850/1869) adlı makalesinde, müzikte ve diğer sanatlarda Yahudi egemenliği olduğunu ve bu durumdan 

kurtulmak için mücadele edilmesi gerektiğini belirtir. Wagner’in bu makalesinde açık bir şekilde dile getirdiği 

antisemitik görüşleri ile müziği, başta Adolf Hitler ve Naziler için bir propaganda aracına dönüşür. İkinci Dünya 

Savaşı’nda Almanya’daki toplama kamplarında Yahudi mahkûmlara sürekli Wagner dinletilir. Gaz odalarına 

gitmeden önce mahkûmların son işittikleri şeyin Wagner’in müziği olduğu söylenir (Kutluk 1997: 201). Bu 

nedenlerden ötürü 1945’ten bu yana İsrail’de Wagner’in yapıtlarını seslendirme girişimlerine karşı protestolar 

düzenlenir. Çünkü Holokost mağdurları için Wagner’in müziği yaşadıkları korkunç deneyimleri ve Nazizmi 

simgeler. Bu durum Wagner’in müziğine ilişkin simgesel anlamın, estetik anlamın ötesinde olması ile ilgilidir. 

Wagner’in temsili ve müziği arasındaki ilişki özelinde gelişen simgesel anlam ile estetik anlam arasındaki 

çekişme, kimi araştırmacıların Wagner üzerine olan düşüncelerinde de kendini gösterir. Örneğin Hubert Kolland, 

Wagner’in müziğinin Naziler tarafından pragmatik nedenlerle kullanıldığını ve Wagner’in yaşasaydı Nazileri 

desteklemeyeceğini düşünür. Bunun temelinde ise Kolland’ın, Wagner’in müziğine duyduğu hayranlık yatar 

(Kutluk 2018: 34). Diğer yandan Marksist Sidney Finkelstein (1995: 185), Wagner’in ben-merkezci kişiliğinin 

sanatına da yansıdığını ve bunun sıradan insanların, emekçilerin küçümsenmesi olarak librettolarında ortaya 

çıktığını savunur. Barry Millington (1991) ise Wagner’in müziğini anlamak için sanatçının politik yazılarına 

bakılması gerektiğini ifade eder. Buradan hareketle de Die Meistersinger operasındaki Beckmesser isimli 

karakterin, Wagner’in “Müzikte Yahudilik” makalesindeki Yahudi tasvirleriyle uyumlu olduğunu belirtir. Sonuç 

olarak Wagner’in kişiliği ve politik görüşleri bağlamında gelişen temsil, sanatçının müziğinin nasıl alımlandığı 

konusunda önemli bir etken olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu çalışma, Wagner’in müziğini anlama ve 

yorumlamada ideolojik unsurların nasıl ve ne derecede etkili olduğunu, müzikte anlam inşası çerçevesinde ele 

alır.  

Anahtar Sözcükler: Anlam, müzikte anlam, kimlik, temsil, Richard Wagner. 

 

IDEOLOGICAL FACTORS IN THE UNDERSTANDING AND INTERPRETATION OF RICHARD 

WAGNER’S MUSIC 

Richard Wagner (1813-1883) is a German composer who left his mark on the romantic period and is a highly 

controversial figure due to his personality and political views that accompanied his music. Wagner, in his essay 

called “Das Judenthum in der Musik” (Judaism in Music, 1850/1869), claims that music and other arts were 

under Jewish hegemony and to be freed of this hegemony, it should be combated. Because of his openly 

expressed antisemitic views in the essay, his music had initially become a propaganda tool for Adolf Hitler and 

the Nazis. In the Second World War, Jewish prisoners were constantly forced to listen to Wagner in the 
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concentration camps. It has been rumored that the last thing the prisoners heard before walking into the gas 

chambers was Wagner’s music (Kutluk 1997: 201). Thus, in Israel, protests have been held against the attempts 

to perform his work since 1945. This is because, for Holocaust victims, Wagner’s music represents their dreadful 

experiences and Nazism. This is attributable to the precedence of the symbolic meaning of Wagner’s music over 

its aesthetic meaning. The contention between symbolic meaning and aesthetic meaning developing specifically 

in terms of the relationship between Wagner’s representation and music manifests itself in the remarks of certain 

researchers. For example, Hubert Kolland believes Wagner’s music was used by the Nazis for pragmatic 

purposes and if he had lived he wouldn’t have supported the Nazis. Under this belief lies his admiration for 

Wagner’s music (Kutluk 2018: 34). On the other hand, Marxist Sidney Finkelstein (1995: 185) argues that 

Wagner’s egocentric personality is reflected in his art and revealed in his librettos in the form of contempt for the 

common people and working people. Barry Millington (1991) states that to understand Wagner’s music, his 

political essays should be examined and from this point of view, asserts that the character called Beckmesser in 

his Die Meistersinger opera is consonant with his depiction of Jewish people in the essay, “Judaism in Music”.In 

conclusion, Wagner’s representation developing within the context of his personality and political views 

emerges as an important element in how his music is received. Therefore, the study discusses how and to what 

degree ideological factors are influential in understanding and interpreting Wagner’s music within the 

framework of meaning building in music.  

Key Words: Meaning, musical meaning, ıdentity, representation, Richard Wagner. 
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LİSZT’İN TONAL EKSENDEN UZAKLAŞMA ÇABALARI 

Selin OYAN & İbrahim Can OTKUM 

İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi 

Bu çalışmada, Liszt’in tonal eksenden uzaklaşması, son döneminde yazmış olduğu eserler üzerinden aktarılmaya 

çalışılmıştır. Liszt, fikirlerini her yöne, rahatlıkla ifade edebilen dışadönük bir besteci olarak bilinmektedir. Liszt, 

eserlerini yayımlanmadan önce de sonra da sık sık revize edip yeniden yazsa da Beethoven gibi önceden 

taslaklar oluşturup, birden fazla motif üzerinde düşünüp seçim yapan bir besteci olarak titiz sıfatıyla 

anılmamaktadır. Bu yüzden Beethoven’a göre daha kararsız olduğu düşünülebilir. Mozart ve Beethoven’ın 

aksine, yazmış olduğu her bir eseri tamamladıktan sonra bile değiştirilebilir duygusu içinde kararsız bir yapıya 

sahiptir. Ama Liszt için önemli olan sadece fikirlerinin sayısı değil aynı zamanda çoğunun farkedilir bir niteliğe 

sahip olmasıdır. Belki de Liszt, öz eleştiri becerisinden yoksun ama her zaman aklına gelen fikirlerin ifade 

edilmesine yönelik ciddi bir ihtiyaç hissetmiştir. Son döneminde fark yaratan Liszt, şüphesiz ki sadece armonik 

öncülükleriyle değil aynı zamanda müziğe genel olarak yaklaşımıyla da sonraki nesillerin müziğinin habercisi 

olmuştur. Başlattığı yol, bugün çok sayıda bestecinin yürüdüğü yoldur. Her notanın önemli olduğu, hiçbir şeyin 

ziyan edilmediği ya da sadece etki için konulmadığı bir stilin benimsenmesi olmuştur. Bu, ton hissinin kasıtlı 

olarak belirsiz bırakıldığı bir stildir. Bazen empresyonist unsurlar içerse de temelde empresyonist değildir; bir 

ruh hali ya da bir fikri en doğrudan ve temel formunda ifade etmeyi hedeflemektedir. Çalışmadaki ana hedef 

doğrudan bu yaklaşımı anlamaya yönelik bir analiz gerçekleştirmektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden 

olup betimsel analiz ışığında incelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: Analiz, form, Liszt, tonsuzluk. 

 

LISZT’S EFFORTS ON DISCARDING TONAL CENTRE 

In this study, Liszt’s efforts to discard the dominance of tonal centre was studied through his last period works. 

Liszt is known as an extrovert composer who expressed his ideas in every direction easily. Unlike Beethoven, 

Liszt is not mentioned as being meticulous as he did not delicately work on his musical ideas and often had to 

revise his works before and after publication many times. What was important for him was not the quantity of 

his ideas but them being of a noticable quality. Devoid of the capability of self-criticism, he might have been in 

serious need for the expression of his new musical ideas. In the final period of his career, he became innovative 

and precursor of the music of later generations not only with his new approaches to harmony but also to music in 

general. The path he established became the one on which many composers are walking today. He created a style 

in which no note is used for just filling or wasted. This is a style in which the sense of a tonal centre is 

deliberately left ambiguous. It is not impressionistic though it sometimes contains elements that are considered 

to be as such; it aims to express a mood or an idea in their most basic form. The main goal of the study is to 

carry out an analysis to achieve an understanding of this approach. This study is qualitative and to be examined 

in the light of descriptive analysis. 

Key Words: Analysis, form, Liszt, non-tonal. 
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SOLFEJ DERSİNE YÖNELİK TASARLANAN İÇERİK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Selin OYAN & Zafer KILINÇER 

İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi 

Bu çalışmada, çeşitli müzik kurumlarında, farklı eğitim şekline yönelik tasarlanan içerik geliştirme çabalarından 

bahsedilecektir. Solfej, solmizasyon heceleriyle yani do, re, mi vb. yapılan ses egzersizi ya da tek bir heceyle 

söylenen egzersizler olarak tanımlanmaktadır. Solfej kelimesi aynı zamanda müziksel aralıklar ve onların 

notalanmasına yönelik kapsamlı bir eğitim anlamına da gelmektedir. Bu bağlamda, müzikal gelişimin çeşitlilği 

açısından solfej dersine yönelik birçok içerik tasarlanmış ve bu çalışmalar birçok öğrenci üzerinde denenmiştir. 

Sesler ve deşifre çalışmaları üzerinden oluşturulan derse yönelik yeni bir bakış açısı da getirmenin doğru olacağı 

düşünülmektedir. Ülkemizde genellikle solfej eğitiminde aynı metotlar ve öğreti teknikleri kullanıldığı için 

çalışmada eğitime katkı sağlayacağına inanılan, uygulamalı olarak da yapılan ve olumlu sonuçlar gözlemlenen 

yeni öğreti teknikleri geliştirilip sunulmuştur. Araştırma, ankete yönelik çalışma değildir. Tamamen gözleme 

dayalı ve gelişim farkının açıkça ortaya konulduğu bir yaklaşımla elde edilen bir bilgi birikiminin aktarımı 

olarak düşünülmelidir. Daha önce çalışılmış geçmiş tecrübelerden de gözlemlenen bulgulara göre sunulacak tüm 

teknikler, öğrencinin dikte, teori, ritim ve okuma becerisine doğru orantıda katkı sağlamıştır. Yapılmış ve 

yapılması düşünülen bütün bu teknikler, örneklerle yazılı ve sesli olarak verilip, çalışma içeriğinin sonuçlarının 

olumlu veya olumsuz yönleri tartışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Çalarak okuma, metod, ritim, solfej. 

 

THE CONTENT DEVELOPMENT STUDIES DESIGNED FOR SOLFEGE COURSE 

In this study, content development efforts will be discussed in various music institutions. Solfeggio, is defined as 

exercises performed with a voice exercise realized with solmization syllable, that’s, with ie, do, re, mi etc. or a 

single syllable. Solfege word also means a comprehensive education for musical intervals and their notation. In 

this context, many content were designed for the solfege lesson in terms of the variety of musical development 

and these studies were practised on many students. It is thought that it wil be right to bring a new point of view 

towards the lesson created through voices and decoding studies. The new teaching techniques which are believed 

to contribute to education and which have been implemented practically and observed positive results were 

developed and presented in the study because the same methods and teaching techniques are often used in 

solfege training in our country. The study is not survey-oriented. It should be thought of as a transfer of 

knowledge acquired through an approach that is entirely observational based and whose developmental 

difference is clearly articulated. All the techniques to be presented according to the findings observed from 

previous experiences contributed in proportion to the student's dictation, theory, rhythm and reading skills. All 

these techniques, which were done and are thought to be done, were given in written and voiced and were 

discussed with examples and the positive or negative aspects of the results of the study. 

Key Words: Sing playing, method, rhythm, solfege. 
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BREZİLYALI BESTECİ HEİTOR VİLLA-LOBOS’UN HAYATI, MÜZIK DİLİ VE “FLÜT VE 

KLARNET İÇİN CHORO NO:2” 

Seyhan BULUT 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Bu çalışmada 20. yüzyıl Brezilya sanat müziğinin tek ve en tanınan yaratıcısı Heitor Villa-Lobos’un hayatı ve 

özgün müzik dili araştırılmış, bestecinin flüt ve klarnet için yazdığı “2 numaralı choro” adlı eserinin 

akademisyenlere, icracılara ve dinleyicilere yönelik seslendirilme ve yorumlama açısından yol gösterici bir örnek 

teşkil etmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma flüt ve klarnet müziğinin stilistik özelliklerinin tespitine yönelik olarak, 

yazılı, görsel ve işitsel literatür taramasına ve yazarın profesyonel deneyimine dayalı, teknik ve stilistik betimsel 

açıklamalar içeren nitel bir araştırma yönteminden oluşur. Seslendirilecek herhangi bir eserin notası ele 

alındığında nota üzerinde icracıyı yönlendiren ifadeler mevcuttur. Bu ifadelerle besteci eserinin nasıl 

seslendirilmesi gerektiğini açıklar. Ancak iyi bir yorum için sadece bu açıklayıcı terim ve işaretleri uygulamak 

yeterli olmayabilir. Bu nedenle yorumcunun, seslendireceği eser hakkında bilgi sahibi olması gerektiği, müziği 

anlamlandırabilmek için notada yazılı olmayan müzik fikirlerinin bulup ortaya çıkarılması büyük önem taşır. 

Sonuç olarak bu farkındalığı göstermek adına Heitor Villa-Lobos’un “2 numaralı choro”su açıklamasız ve 

açıklamalı olarak iki farklı şekilde dinlendiğinde ortaya çıkan yorum farkı göz önüne serilecek, seslendirilecek 

eserin altında yatan müzik fikirleri ortaya çıkarıldığında müziği bilerek dinlemenin ve yorumlamanın önemi 

vurgulanacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Heitor Villa-Lobos, Brezilya, choro no 2, flüt, yorum. 

 

BREZILIAN COMPOSER HEITOR VILLA-LOBOS’ LIFE, MUSIC LANGUAGE AND “CHORO NR: 

2 FOR FLUTE AND CLARINET” 

In this work, the life and original musical language of Heitor Villa-Lobos, the sole and best-known creator of 

20th century Brazilian art music, was searched. Composer's "choro nr 2" written for flute and clarinet is 

described as an interpretive example to academicians, performers and listeners. This study consists of a 

qualitative research method which includes technical and stylistic descriptive explanations based on the author's 

professional experience and the screening of written, audiovisual literature to determine the stylistic 

characteristics of flute and clarinet music. When any note to be performed is handled, it is apperent that there are 

some expressions directing the performer on the note. These expresions will explain how the work should be 

performed. However, it may not be enough to just apply these explanatory terms and signs for a good 

interpretation. For this reason, it is very important for the performer to have knowledge about the work to be 

sounded, and to find out and discover the music ideas that are not written in the note in order to understand the 

music. As a result, in order to show this awareness, Heitor Villa-Lobos' "choro number 2" will be explained in 

two different ways, unexplained and unexplained. When the ideas of the music underlying the piece to be voiced 

are revealed, the importance of listening and interpretation of the music will be emphasized. 

Key Words: Heitor Villa-Lobos, Brazil, choro nr 2, flute, ınterpretation. 
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AVRUPA SANATINDA MÜZİK ALEGORİSİ 

Sibel ALMELEK İŞMAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sembolik figürler yoluyla, soyut kavramları temsil eden alegori, edebiyat ve dramada olduğu gibi, görsel 

sanatlarda da kullanılan bir araçtır. Gerçeklik, bilgelik ve özgürlük gibi soyut kavramlar, bir kişiye atfedilerek, 

alegorik anlatımlar yaratılabilir. Alegorik yaklaşım, özellikle Rönesans, Barok, Rokoko ve Yeni Klasikçi sanatta 

çok yaygın olarak görülmektedir. Avrupalı sanatçılar, müzik alegorisini çeşitli şekillerde betimlemişlerdir. 

Müzik öncelikle, sanat ve bilim dallarının sembolik sunumlarında önemli bir öğe olarak dikkat çekmektedir. 

Alegorik kompozisyonlarda, yetişkinler ya da küçük çocuklar müzik çalarken görünürler. Beş duyu teması -

görme, dokunma, tat alma, koklama ve duyma- özellikle Barok dönemde, resim sanatı için değerli bir konu 

haline gelmiştir. Müzik aletleri ve notaları, duyma duyusunun tipik nitelikleri olarak değerlendirilmiştir. 

Evlilikteki uyum hissini gösteren eserlerde, müzik önemli bir rol oynar. Evli çiftlerin ya da tüm aile üyelerinin 

birlikte müzik yapması, aralarındaki ahengin simgesi haline gelir. Hayvan resimleri üzerinde çalışan ressamlar, 

Kuşların Konseri adını taşıyan kompozisyonlar yaratarak, doğadaki ortak düzene sembolik göndermeler 

yaparlar. Müzikal alegoriler, saray, kütüphane ve hastane duvarlarını süsleyen freskolara da heyecan verici bir 

konu olarak hizmet etmiştir. Müziğin zaferi ve onun dinleyiciler üzerindeki büyük duygusal etkileri, 

16.yüzyıldan 18.yüzyıla uzanan zaman dilimde, çok çeşitli çağrışımlarla görselliğe kavuşmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, alegori, Avrupa sanatı, resim. 

 

MUSICAL ALLEGORY IN EUROPIAN ART 

An allegory represents an abstract idea through symbolic figures. It is a device used in literature and drama, as 

well as in the visual arts. Abstract concepts such as truth, wisdom and liberty are examples can be shown in 

allegorical form as a person. Allegories were especially popular in Renaissance, Baroque, Rococo and 

Neoclassical art. European artists depicted allegory of music in various ways. First of all, music has been a 

significant element in the symbolic presentations of arts and sciences. Adults or small children playing music 

appeared in allegorical compositions. The theme of the five senses -sight, touch, taste, smell and hearing- has 

been a subject of paintings especially in Baroque art. The instruments and musical scores are typical attributes of 

the sense of hearing. Music has also played part in art works that show marital concord. Couples or families 

playing music together symbolise the harmonius bond between them. Painters specialised in animal depictions, 

by creating compositions called concerts of birds, symbolically referred to the collective order in nature.  

Musical allegories have also served as an exciting subject for frescoes adorning the palaces, libraries and 

hospitals. The triumph of music and its great emotional effects on listeners have been visualised in diverse 

connotations in the period of 16th to 18th centuries. 

Key Words: Music, allegory, European art, painting. 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN MÜZİĞİNDE HALK ŞAİRİ SAMET VURĞUN ETKİSİ 

Şebnem MAMMADOVA 

Şuşa Humanitar Koleji 

Bildiride Azerbaycan halk şairi Samet Vurğun'un yaratıcılık yolu müzik bilimcisi açısından değerlendirilmiştir. 

Burada Samet Vurğun'un edebi mısralarına çok sayıda Azerbaycan bestecileri tarafından yapılan geniş açılı 

yaklaşımlar ve onların notalarla sentezlemesinden bahs edilmiştir. Yazar bildiride halk şairi Samet Vurğun'un 

aynı adlı piyesine Azerbaycan'ın ünlü bestecilerinden olan Ramiz Mustafayev’in bestelediği ‘Vaqıf’operasını, 

aynı adlı eserine besteci Zakir Bağırov'un bestelediği ‘Aygün’ operasını ve ‘Komsomol poema’sı motifleri 

üzerine besteci Neriman Məmmedov’un notaya aldığı ‘Humay’ balesinden söz etmiştir. Bale və operalar ile 

birlikte makalede halk şairi Samet Vurğun'un dünyanın ve Azerbaycan'ın çeşitli tiyatro sahnelerinde sahneye 

uyarlanan oyunlarına Azerbaycan bestecilerinin yazdığı müzik çeşitleri genel planda gözden geçirilmiştir. Sonuç 

olarak, şairin çeşitli janırlı ve karakterine dayanan şiirsel dünyası Azerbaycan milli musikisinin zenginleşmesine 

neden olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Samet Vurğun, şiir, müzik, bestekâr. 

 

INFLUENCE OF NATIONAL POET SAMAD VURGUN TO THE MUSIC OF AZERBAIJAN 

COMPOSERS 

The article was evaluated the creative way of Azerbaijani folk poet Samad Vurgun from the musician point of 

view. It also talks the synthesis of SamadVurgun's literary verses with fundamental approaches made by many 

Azerbaijani composers and their notes. The author mentioned in the article the ballet "Humay" by composer 

Nariman Mammadov and "Aygun" opera written by composer Zakir Bagirov on the motives of "Komsomol 

poem" and from the opera "Vagif", composed by one of the outstanding composers of Azerbaijan Ramiz 

Mustafayev. In addition to ballets and operas, several poems by national composer Samad Vurgun were screened 

in the article by several Azerbaijani composers. It concluded that poet's different genre and character poetry has 

caused enrichment of Azerbaijani national music. 

Key Words: Samad Vurgun, poetry, music, composer. 
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MÜZIK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA ETÜT ÇALMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ 

METAFORIK ANALİZİ 

Şefika İZGİ TOPALAK & Tarkan YAZICI  

Karadeniz Teknik Üniversitesi & Mersin Üniversitesi  

Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının piyanoda etüt çalmak ile ilgili algılarının zihinsel imgeler 

(metaforlar) yoluyla belirlenmesidir. Araştırmada çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

öğrenim görmekte olan 86 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

kullanılmıştır. Araştırmanın verileri boşluk doldurmayı gerektiren ve tek sorudan ibaret olan bir formla 

toplanmıştır. Her öğrencinin, “Piyanoda etüt çalmak …. gibidir, çünkü ….” cümlesini tamamlamasıyla veriler 

elde edilmiştir.  Bu  form  aracılığı  ile  müzik  öğretmeni  adaylarının  piyanoda etüt çalmaya  ilişkin  olarak  

oluşturdukları metaforik tanımlamalar ve bu metaforik tanımlamaların ortak özellikleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiştir. Bu 

kapsamda, öğretmen adaylarının ifadeleri incelendiğinde 81 geçerli metafor ürettikleri görülmüştür. Kategoriler, 

“olumlu tutum”, “olumsuz tutum” ve hem olumlu hem olumsuz ifadelerin yer aldığı “ambivalans” başlığı altında 

3 kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının piyanoda etüt çalmaya 

ilişkin tutumlarını içeren metaforik  tanımlamalardan  48’i  olumlu,  21’i  olumsuz,  12’si  ise  hem  olumlu  hem  

olumsuz  görüş  bildiren ambivalans tutum kategorisinde yer alacak biçimde veriler elde edilmiştir. Araştırma 

sonucunda öğretmen adaylarının piyano etütlerini çok farklı metaforlarla tanımladıkları görülmüştür. Elde edilen 

bu veriler ışığında, müzik öğretmeni adaylarının piyanoda etüt çalmaya ilişkin  metaforik  tanımlamalarına  göre  

tutumlarının  olumlu  olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik öğretmeni, piyano, piyano etütleri, metafor. 

 

METHODORIC ANALYSIS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES 'ATTITUDES TO STUDY IN 

PIANO ETUDES 

The aim of this study is to determine the perceptions of music teacher candidates on playing the piano by using 

mental images (metaphors). The study group consisted of 86 students studying in the department of Music 

Education of Karadeniz Technical University (KTU) Faculty of Education, Fine Arts Education Department in 

2017-2018 academic year. A case study of qualitative research designs was used in the study. The data were 

collected through the form in which there was the expression “The piano etudes are as …; because …”. The 

metaphorical definitions of the music teacher candidates about playing the piano in this form and the common 

features of these metaphorical definitions are tried to be determined. The data of the study were categorized 

using content analysis and frequency analysis technique. In this context, it was observed that the teacher 

candidates produced 81 valid metaphors when examined.The categories were evaluated in 3 categories under the 

heading”ambivalence positive with positive attitude,” negative attitude “and both positive and negative 

expressions. As a result of the study, data were collected in the category of ambivalence attitudes, which were 
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positive, 21 negative and 12 positive and negative opinions. As a result of the research, it was seen that teacher 

candidates defined piano studies with very different metaphors. In the light of these data, it was concluded that 

the attitudes of the music teacher candidates according to the metaphorical descriptions of playing piano are 

positive. 

Key Words: Music teacher, piano, piano etudes, metaphor. 
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ABDÜLKÂDİR MERÂGİ’NİN FORM VE MAKAM TEORİSİ İLE ESERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Şirin KARADENİZ GÜNEY & Yeşim ALTINEL ÇOBAN 

İstanbul Teknik Üniversitesi & İstanbul Teknik Üniversitesi 

Türk musikisi tarihinde önemli bir yere sahip olan Abdülkâdir Merâgi 14. yy.(yüzyıl) ikinci yarısı ile 15. yy. ilk 

yarısında yaşamış besteci ve müzik kuramcısıdır. Aynı zamanda sistemci okulun en önemli temsilcilerinden 

biridir. Besteleriyle kendisinden sonraki musikişinaslara örnek teşkil etmiş ve bu alanda mihenk taşı olmuştur. 

Türk musikisi eserlerinin makam ve form açısından ilk örneklerini teşkil etmesi bakımından, Abdülkâdir Merâgi 

tarafından bestelendiği kabul edilen, Türk musikisi literatüründe yer alan eserlerin incelenmesi oldukça önem 

taşımaktadır. Bahsi geçen eserler makam ve form açısından analiz edilecek, bu sonuçlar ışığında da Abdülkâdir 

Merâgi’nin bestecilik tekniğinin izleri sürülmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda Abdülkâdir Merâgi tarafından 

kaleme alınan o dönemin makam ve form anlayışını içeren yazdığı kitaplarında verdiği bilgiler ile O’nun 

tarafından bestelendiği kabul gören eserlerin makam ve form analizleri yapıldıktan sonra elde edilen veriler 

karşılaştırılarak, eserlerde tespit edilen makam ve form işlenişi ile teori kitabında yazdığı makam ve form 

bilgilerinin birbiri ile tutarlı olup olmadığı bu bağlamda da söz konusu eserlerin Abdülkâdir Merâgi’ye aitliği 

hususu ele alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Abdülkâdir, Merâgi, makam, form, analiz. 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ABDULKADIR EL-MERÂGI'S WORKS THROUGH THEORY 

OF FORMS AND MAKAMS 

Abdulkadir Meragiia a composer and music theorist lived between the 14th century and the second half of the 

15th century. At the same time, he is one of the most important representatives of the systematic school. He set 

an example for the musicians after him and became a cornerstone in this area. As they constitute the first 

examples of Turkish music in terms of makam and form, examination of works accepted to have been composed 

by Abdulkadir Meragi in Turkish music literature, is crucial. The works mentioned will be analyzed in terms of 

their form and makam and the composition technique of Abdulkadir Meragi will be traced in light of these 

results. In the meantime, upon the analysis of form and makam of the works attributed to him as mentioned in 

the books he wrote which talks about the form and makam conceptions of its time; the acquired data will be 

compared and the issue of attribution to Abdulkadir Meragi will be tackled within the context of consistency 

between the form and mode detected in his works and the form and makam information written in the theory 

book. 

Key Words: Abdulkadir, Merâgi, makam, form, analysis. 
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GAGA DANSI VE AYKIRILIĞIN ÖNEMİ 

Talin BÜYÜKKÜRKCİYAN DEMİRCİ & Ayrin ERSÖZ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi & Yıldız Teknik Üniversitesi 

Gaga dansı Ohad Naharin isimli bir İsrail vatandaşının Amerika’da eğitim görmesi sırasında, çalıştığı 

koreograflarda yeterli hayal gücünü ve bedensel açıklığı bulamamasından dolayı kendisinin yarattığı bir dans 

türüdür. Bedensel ve zihinsel ısınmanın aynı anda olmasına olanak sağlayan bu dans formunu Ohad Naharin şu 

anda Batsheva Dans Topluluğunun baş koreografı olarak dansçılarına öğretmektedir. Koreografileri dünyanın 

dört bir yanında temsil edilmektedir. Gagada dans kendi limitlerini zorlamak, bu limitleri geçmek, hızı arttırmak, 

eklemleri ve kasları kullanırken bu hızın içinde kendini kaybetmek ve devam ederek, kaybettiğin kendini bulmak 

olarak tanımlanabilir. Kişi, limitlerini görüp, devam ettiği müddetçe bu limitleri aşar, kendini hafiflemiş 

hisseder. Bu çalışmada azla yetinmeyip kendi yöntemini bulmuş olan bir koreografın çalışmasını, Deleuze’un 

Sanat ve delilik konusundaki düşüncelerini ele alarak inceleyeceğim. Deleuze’e göre sanatçının konumu 

toplumdan kaçar gibi görünen ancak onun sınırları içinde kalan sahte bir yolculuk değil, tersine yaşamın yaratıcı 

üretiminde onu kurgulamasıdır. Sonuç olarak yaratıcılığın içindeki aykırılık sanatçı için olmazsa olmaz bir 

olgudur.  

Anahtar Sözcükler: Aykırılık, limitleri zorlamak, yaratıcı üretim. 

 

GAGA DANCE AND THE IMPORTANCE OF CONTRARIETY 

Gaga is a dance form created by Ohad Naharin who is a Jewish who got educated in America during his youth, 

danced with many companies and could not find enough imagination and body lyopennes with the 

choreographers he worked with. This dance form allows to the body and mind to warm up together. Ohad 

Naharin is the House Choreographer of Batsheva Dance Company and his choreographies are danced all around 

the World. Gaga is a new way of gaining knowledge and self-awareness through your body. Gaga provides a 

framework for discovering and strengthening your body and adding flexibility, stamina, and agility while 

lightening the senses and imagination. Gaga raises awareness of physical weaknesses, awakens numb areas, 

exposes physical fixations, and offers ways for their elimination. The work improves instinctive movement and 

connects conscious and unconscious movement, and it allows for an experience of freedom and pleasure in a 

simple way, in a pleasant space, in comfortable clothes, accompanied by music, each person with himself and 

others. In this study I’ll take into consideration Deleuzes thoughts about art and craziness and examine a 

choreographers work not only staying with what he had but found his own method. To Deleuze artists place is 

not a fake place like he is running away from the society but staying in between its borders, contrary to 

fictionalisation in lifes creative production.  In the conclusion, I will stress that the contrariety in the creativity is 

something that has to be there no matter what.  

Key Words: Cotrariety, to stress the limits, creative production. 

http://www.imdcongress.com/


IV. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

Sözlü Sunum Bildiriler 

 

19-20-21 Ekim 2018 / Bodrum 

www.imdcongress.com  

97 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN MÜZİKSEL İLETİŞİM BOYUTLARI 

Tarkan YAZICI & Gülcan BOYRAZ 

Mersin Üniversitesi & Mersin Üniversitesi 

Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, özel gereksinimli çocukların müziksel iletişim boyutları 

belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Doğru (2010) tarafından geliştirilen “3–6 Yaş Grubu 

Çocukların Müziksel İletişim Boyutları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulunda gerçekleştirilen Özel Eğitimde Aile Eğitimi Seminerine 

katılan ve çocukları özel eğitime gereksinim duyan 88 ebeveyne Müziksel İletişim Boyutları Ölçeğinin 

uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, evde 

yaşayan kişi sayısı, çalışma durumu, meslek türü, ikametgâh yeri, yetersizlik türü, farklı yetersizlik türü, eğitim 

türü değişkenlerinin özel gereksinimli çocukların müziksel iletişim boyutlarını etkileme düzeyinde bir fark 

yaratmadığı sonucuna ulaşılırken; ebeveynlerin gelir düzeyi değişken türünün özel gereksinimli çocukların 

müziksel iletişim boyutlarını etkileme düzeyinde anlamlı bir fark ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuçlar ışığında bu farkın, ebeveynlerin çocuklarının müziksel iletişim boyutlarını destekleme konusunda 

müzik ile ilgili malzeme, materyal ve ekipmanları maddi olarak temin edebilenlerin lehine olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de gelir düzeyi yüksek olan ebeveynlerin çocuklarının müziksel iletişim 

boyutlarını destekleme imkânlarının gelir düzeyi düşük olanlara oranla daha avantajlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Özel gereksinimli çocuklar, müziksel iletişim, müziksel iletişim boyutları. 

MUSICAL COMMUNICATION DIMENSIONS OF SPECIAL REQUIRED CHILDREN 

In this study using the screening model, musical communication dimensions of children with special needs were 

determined. In the study, "Musical Communication Dimensions of Children 3-6 Age Group" developed by 

Doğru (2010) was used as data collection tool. Research; The implementation of the Musical Communication 

Dimension Scale was carried out in 88 parents who participated in the Special Education Family Training 

Seminar held in Mersin Metropolitan Municipality Special Education School in 2017-2018 academic year and 

their children need special education. At the end of the study; it has been reached that the variables of gender, 

age, educational status, marital status, number of people living at home, working status, occupation type, place 

of residence, type of insufficiency, different type of insufficiency, type of education do not make a difference in 

the level of affecting musical communication dimensions of children with special needs; the level of income of 

the parents was found to be a result of a significant difference in the level of affecting the musical 

communication dimensions of the special needy children. These results have led to the conclusion that this 

difference is in favor of what parents can afford to provide music-related materials, materials and equipment to 

support children's musical communication dimensions. In this context, the income level of musical 

communication facilities to support the size of the children of parents with a high level of income in Turkey has 

reached the conclusion that is more advantageous than low.   

Key Words: Special needs children, musical communication, musical communication dimensions. 
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AZERBAYCAN HALK DANSLARININ İCRA ÖZELLİKLERİ 

Turan İLDIRIMLI 

Bakü Koreografi Akademisi 

Azerbaycan geleneksel muzik mirasının önemli bir kısmını halk dansları oluşturmaktadır. Halk dansları bir 

müzik folkloru tarzı, bir sözlü  geleneksel  müzik yaratıcılığı alanıdır. Danslar halk çalgılarında icra olunan ritim, 

melodi ve dansçıların koreografik hareketlerinin birliğinden  meydana gelmektedir. Halk danslarının 

enstrümental icracıları eski dönemlerden profesyonel müzik icracıları olmuştur. Halk profesyonel müzik 

icracılığı sözlü geleneklere dayanmakta, halk  sanatçılarının kreatif ürünü  olan danslar hafıza aracılığı ile 

benimsenilmektedir. Bu gelenek bugüne dek  devam ederek, halk çalgıları icracılığında dansların kuşaktan 

kuşağa aktarılmasının  esasını oluşturmaktadır. Bilimsel edebiyatda Azerbaycan halk dansları bir takım araştırma 

çalışmalarında nitelendirilmiştir (Üzeyir Hacıbeyli, Memmedsaleh İsmayılov, Bayram Hüseynli vb.) . Bu açıdan 

konusuna  göre halk danslarının emek, tören, aile ve yaşam vb. türleri, niteliğine göre - lirik kadın (“Terekeme”, 

“Uzundere”), coşkun erkek (“Gazağı”) danslarını, icracılık  açısından – solo (“Turacı”), duet (“Nazeleme”) ve 

kitlesel (“Yallı”) dans türleri belirtilebilir. Çeşitli dönemlerde halk dans müziği icracıları sırasında üflemeli ve 

vurmalı çalgı topluluğunu – zurnacılar, balabancılar grubunu belirtmemiz gerekir. Keza muğam topluluğu – tar-

kamança-kaval üçlüsü, garmon, klarnet ve vurmalı çalgılardan oluşan topluluklar tarafından halk danslarının 

icrası çok yaygındır. Geniş bileşimde Azerbaycan halk çalgıları toplulukları ve orkestralarının repertuarında halk 

dansları önemli yer almaktadır. Tarih boyu açık havada icra olunan dans müziği, aynı zamanda konser 

salonlarında seslenmekte, ses kayıt studyolarında diske kaydedilerek saklanılmakta ve yayılmaktadır.  

Azerbaycan müzik kültürü tarihinde birçok virtüöz icracıların - balaban, zurna, tütek, tar, kamança, saz, kanon, 

nağara, goşa-nağara, garmon, klarnet ve diğer çalgılarda icra eden müzisyenlerin adları kazınmıştır. Ünlü 

müzisyenlerin icracılık üslupleri, halk danslarının kuşaktan kuşağa aktarılan seçenekleri Azerbaycan′ın müzik 

mirasının önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu sanatçıların milli müzik kültüründeki hizmetlerinin incelenmesi 

için özel araştırmaların yapılması şarttır. Bu açıdan örnek müzisyenlerin icracılık yeteneğinin araştırılması müzik 

sanatının ileri gelişimi için mühim önem arz etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, geleneksel muzik, halk dansı, icracı, çalgı. 

 

PERFORMANCE FEATURES OF FOLK DANCES OF AZERBAIJAN 

Folk dances contain an important part of Azerbaijan traditional musical heritage. Folk dances are a genre of 

music folklore, an oral tradition of music. Dances consist of the unity of the rhythm, melody and choreographic 

dance performed by folk instruments. Instrumental performers of folk dances have been professional musicians 

from ancient times. Folk professional music performance is based on verbal traditions, dances, the creative 

product of folk artists, are mastered through memory. This tradition continues to this day and constitutes the 

basis for the transmission of dances from folk instruments to genealogy. Azerbaijani folk dances are 

characterized by a number of research works in scientific literature (Uzeyir Hajibeyli, Mammadsaleh Ismayilov, 

Bayram Huseynli and others.). From this point of view, we can show work, ceremony, family-household etc. 
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types of folk dances according to the content, according to the character- lyrical woman (“Tarakama”, 

“Uzundara”), passionate man (“Qazaghı”) dances, according to performances-solo (“Turajı”), duet (“Nazelama”) 

and massive (“Yallı”) dance types. Among performers of folk dance music at different times, we must show a 

band of breathing and percussion instruments- zourna player and balaban player bands. The folk dance 

performances by mugham ensembles - the tar-kamancha-kaal trio, the ensembles consisting of alpine, clarinet 

and percussion instruments are very popular. Folk dances play an important role in the repertoire of popular 

Azerbaijani instrumental ensembles and orchestras. Historically, dance music performed in the open air is also 

played in concert halls, stored and spread by transferring to the disk in recording studios. In the history of 

Azerbaijan musical culture names of many virtuoso players - balaban, zurna, pipe, tar, kamancha, saz, kanun, 

drum, daggers drum, garmon, clarinet players and musicians performing other instruments were engraved. 

Performing styles of prominent musicians, versions of folk dances from generation to generation constitute an 

important part of Azerbaijan's musical heritage. It is important to conduct special studies to study the services of 

these artists in the national music culture. In this regard, the study of the skill of master musicians is of great 

importance for the further development of musical art.  

Key Words: Azerbaijan, traditional music, folk dance, singer, instrument tool. 
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SALMAN GAMBAROV’UN YARATICILIĞINDA ETNO-CAZ 

Turan MAMMMADALİYEVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan'ın postsovyet döneminde caz sanatı, birçok ekonomik ve sosyo-kültürel değişim sayesinde cazın 

dünya gelişim sürecine niteliksel olarak dönüşmüş ve organik olarak etkilenmiştir. 1990'larda, dünya çapında 

yenilikçi yaratıcı tekniklere katılan aktif caz sanatçılarından biri, besteci ve pianoçu Salman Gambarovdur. 

Gambarovun ciddi ve kavramsal olarak yenilikçi caz müziği, modern besteci müzik tekniğinin yöntem ve 

temellerinin önceliğine dayanıyor. Caz sanatını yakından inceleyerek, Post-bop, Free Caz ve Etno Caz gibi 

modern mainstrim cereyanlarının birçok stiline sahip olan yapısal, ton-kelime ve harmonik temelini yakından 

inceleyerek Gambarov modern, avangart besteci sanatının yöntemlerini bütünleştirir. Onun yaratıcılığında, Etno-

Caz yönü önemli bir yeniden düşünülüyor. Gambarov ve ekibi “Bakustik Caz”ın ilk projesi olan “East or West” 

- tamamen akustik tını bazında Postbop caz, Etno müzik ve Etno-cazın benzersiz sentezini gerçekleştiren bu 

konuda önemli bir kalite sıçramasıdır. “Latif” projesi - bir sanat projesi olarak tasarlanan, filmin dramaturjisinin 

ana anlamsal anlarına dayanarak, toplam emprovizasyon üzerine inşa edilmiştir. “Morgenland All Star Band” 

festivalinde yer alan “Delale”, Azerbaycan konularına solo kompozisyonları (2012) özel bir his ve yeni bir Doğu 

monodia sunumu, Azerbaycan klasikleri ve şarkı yaratıcılığından geleneksel konulara yeni vurgular ile öne 

çıkıyor. Salman Gambarovun yaratıcılığı cazın avangart besteciliği teknikleri yoluyla yeniden düşünülmesinin 

canlı bir örneğidir. 

Anahtar Sözcükler: Etno-caz, Salman Gambarov, bakustik caz, toplam emprovizasyon, muğam. 

 

ETHNO-JAZZ IN THE CREATIVITY OF SALMAN GAMBAROV 

Azerbaijan's jazz art in the post-Soviet stage, thanks to many economic and socio-cultural changes, has been 

qualitatively transformed and organically integrated into the world process of jazz development. In the 1990s, 

one of the most active jazz performers, who joined the world's innovative creative methods, is the composer and 

jazzman Salman Gambarov. Serious and innovative in its conceptual basis,   Gambarov's jazz music is based on 

the priority of methods and fundamentals of modern compositional music. Studying jazz, closely flying its 

structural, intonation-lexical and harmonic basis, possessing many styles of the modern mainstream, such as 

post-bop, free jazz and ethno jazz, Gambarov integrates the methods of modern, avant-garde compositional art. 

His work is undergoing significant rethinking and direction of ethno-jazz. The first project of Gambarov and his 

team "Bakustik Jazz" - "East or West" - is a significant qualitative leap in this regard, which embodies a unique 

synthesis of  jazz, post –bop  jazz and ethno-jazz in a purely acoustic timbre basis. The project "Latif" - 

conceived as an art project, based on the main semantic moments of the drama of the film, is based on total 

improvisation. The compositions such as "Delale", as well as solo improvisations on Azerbaijani themes (2012), 

presented at the festival "Morgenland All Star Band" - stand out with a special feeling and a new presentation of  

Eastern monody, new accents on traditional themes from Azerbaijani classical music and song creativity. The 
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creativity of Salman Gambarov – a striking example of rethinking jazz through the avant-garde techniques of 

composers' creativity. 

Key Words: Ethno-jazz, Salman Gambarov, bakustik jazz, total improvisation, mugham. 
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BEDEN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA TÜRK HALK OYUNLARI VE GELENEKSEL GİYİM 

KUŞAM 

Umut ERDOĞAN & Fulya AKAOĞLU 

Sakarya Üniversitesi & Sakarya Üniversitesi 

“Toplumsal bir varlık olarak insan, bedenle toplum sahnesine çıkar” (Okumuş, 2009, s.2-3). Bu yönüyle beden 

çok önemli bir iletişim aracıdır. Çünkü bedenimiz, bedenimize yaptığımız müdahaleler, bedenimizi örttüğümüz 

kıyafetler, bedenimizin hareketleri, bedenimizin duruşu ile başka hiçbir tetikleyiciye ihtiyaç duymadan topluma 

mesajlar verebiliriz. Ya da kültürel unsurlar bedenlerimizi birbirinden farklı olarak şekillendirebilir. Sadece bir 

insanın bedenine bakarak o insanın cinsiyeti, dini, ırkı, siyasi görüşü, maddi durumu, dinlediği müzik tarzı ve 

benzeri konularda -kesin olmasa da- fikir yürütmek mümkündür. Dans da tıpkı beden gibi önemli bir iletişim 

aracıdır. Dili, dini, ırkı, kültürel geçmişi, cinsiyeti ne olursa olsun insanlar aynı müzik veya ritim eşliğinde 

bedenlerini kullanarak kendilerini ifade edebilirler. Dansın her türünün; dolayısıyla Türk Halk Dansları’nın da en 

önemli enstrümanı bedendir. İnsanlar kendi kültürel bellekleri bağlamında, farklı dans türlerinde bedenleriyle 

yaptıkları hareketlere çeşitli anlamlar yükleyerek, duygularını bu yolla ifade edebilmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Beden sosyolojisi, halk oyunları, geleneksel giyim kuşam. 

 

TURKISH FOLK DANCES AND TRADITIONAL CLOTHES IN CONTEXT OF BODY SOCIOLOGY 

“As a social being, human get on the stage of society with body.” (Okumuş, 2009, s.2-3). From this aspect, body 

is a very important communication tool. Because we can get our message accross the society with our body and 

the interventions that we apply to our body, the clothes that we cover up our body with, our body’s movement, 

it’s stance without needing any other kind of trigger. Or the cultural factors can shape our bodies different from 

each other. It is possible -even if it’s not certain- that only looking at a person’s body, we can have an idea about 

that person’s gender, religion, race, political view, financial stuation, the music genre that he/she listens to and 

similar other cases. Dance is an important communication tool just as much as body. Whatever their language, 

regilion, race, cultural backraund, gender are; people can Express themselves with the same music or rhythm 

using their bodies. All kinds of dance, hence Turkish Folk Dance’s most important insturment is the body. 

People have assigned meaning to the movements that they make with their boodies in the context of their own 

cultural storage and have been able to Express their feelings through this way. 

Key Words: Body sociology, folk dances, traditional clothes.  
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XX. YÜZYILIN SONLARINDA VE XXI. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN 

BESTECİLERİNİN YARATICILIĞINDA TARİHİ HADİSELERLE İLGİLİ YAZILMIŞ ESERLERİN 

GENEL ÖZELLİKLERİ 

Vügar HUMBATOV 

Bakü Müzik Akademisi 

Her bir ülkenin geçmişi, bugünü, tarihinde meydana gelen kanlı ve şanlı tarihler, onun kahramanları hakkında 

sayısız yüzlerce sanat eseri meydana gelmiştir. Bu alandaki en büyük sanat alanı, her sanat eserinin halkın 

acılarını, vatanseverlik ruhunu temsil etmesidir. Azerbaycan halkının tarihinde facıa olarak kaydedilen "20 

yanvar", "Xocalı", büyük önem taşıyan bağımsızlığın elde edilmesi ve bu dönemde yaşanan çeşitli sosyo-politik 

olaylar kendini sanatın çeşitli alanlarında bulmuştur ki, bunlardan da en önemlisi besteci sanatında kendisini 

geniş gösterir. Bu dönemde meydana gelen çeşitli olaylar, halkın hayatında önemli rol oynayan tarihi şahsiyetler, 

ulusal kahramanlar, bağımsızlık için yürütülen mücadelede yaşanan olaylar klasik eserlerin konusu olmuştur. 

XX yüzyılın sonlarında Karabağ'da yaşanan kanlı olaylar, Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalciler tarafından 

işgal edilmesi, toprak uğrunda kahraman oğulların şehit olması besteci sanatında çeşitli türlü eserlerin konusu 

olmuştur. Aynı şekilde XX yüzyılın sonlarında halkın özgürlük uğruna verdiği mücadele, ülkenin milli lideri, ulu 

önder Haydar Aliyev'in iktidara gelmesi ile ilgili yaşanan tarihi-siyasi olaylar ve onun parlak karakteri bazı 

eserlerde terennüm edilmiştir. 1990 yılında Azerbaycan'da yaşanan 20 Ocak olayları, 1992 yılında yaşanmış 

Hocalı faciası de bu eserlerde yer bulmuştur ki, bunlardan Vasif Adıgözelovun "Qarabağ şikəstəsi", "Qəm 

Karvanı" ve "Çanaqqala” oratoriyaları, Oktay Kazıminin "Şəhidlər" senfonisi, Azer Dadaşovun "20 yanvar" 9 

sayılı senfonisi, Mobil Babayevin "Ağlama torpağım, ağlama" oratoryası, ayrıca Hocalı soykırımına ilişkin Rena 

Qedimovanın "Sarı gəlin" balladası, Serdar Ferecovun "Vətən dara düşəndə", Elnare Dadaşovanın "Xocalı 

laylası", Leonid Vaynşteynin "Sənin yazın gələr" eserleri de bu eserlerin bir parçası olmaktadır.Azerbaycan 

bestecileri tarihi insanlarla ilgili birçok eserler yazmıştır ki, bunlardan Arif Melikovun "Əbədiyyət" senfonisi, 

Oktay Recebovun "Heydər" oratorisi, (her iki eser Azerbaycan halkının ümumilli lideri Haydar Aliyev'e ithaf 

edilmiştir), Oktay Recebovun "Çingiz" senfoni-rekviyemi (Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Çingiz Mustafayeve 

ithaf edilmiştir), Yaşar İmanovun "Ölümünlə yol açdın" eseri (Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Mübariz 

İbrahimova ithaf edilmiştir) ve birçok eserler halkımızın tarihinde müstesna hizmetleri olan şahsiyetlere ithaf 

edilmişdir. 

Anahtar Sözcükler: Eserler, besteci, tarih, müzik, vatanseverlik. 

 

COMMON CHARACTERISTICS OF PIECES RELATED TO HISTORICAL EVENTS, IN THE 

CREATIVITY OF AZERBAIJANI COMPOSERS IN THE LATE XX EARLY XXI CENTURY 

Innumerous hundreds of works of art about each country’s past, present, bloody and glorious events that 

happened in its history, its heroes have occurred. The largest leading field here is art, since every piece created in 

this area embodies all pains experienced by the nation and its patriotic spirit. “20 yanvar”, “Xocalı” which are 

marked in the history of the Azerbaijani people as a tragedy, the achievement of independence having great 
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importance and different social-political events experienced in this period are embodied in various fields of art, 

the most important of which shows itself in the creativity of composers. Various events that occurred in this 

period, historical personalities playing an important role in the life of the nation, national heroes, events that took 

place in the fight for independence have turned into the topic of classical pieces. Bloody events in Qarabagh in 

the end of XX century, occupation of Azerbaijani lands by Armenian invaders, martyrdom of brave sons in the 

struggle for their lands have become the topic of pieces with different genres in the creativity of composers. 

Besides, the struggle of the people for their freedom in the late XX century, historical-political events associated 

with the national leader of the country, great leader Haydar Aliyev’s coming to power and his bright image have 

been glorified in a number of pieces.The events of 20 January 1990 in Azerbaijan, Khojaly tragedy in 1992 have 

been reflected in these pieces, among which oratorios such as “Qarabağ şikəstəsi”,  “Qəm karvanı” and 

“Çanaqqala” by Vasif Adigozalov,  symphonies such as “Şəhidlər” by Oqtay Kazimi, №9 “20 yanvar” by Azar 

Dadashov, the oratorio “Ağlama torpağım ağlama” by Mobil Babayev as well as the ballade “Sarı gəlin” by 

Rana Gadimova, dedicated to Khojaly genocide, “Vətən dara düşəndə” by Sardar Farajov, “Xocalı laylası” by 

Elnara Dadashova, “Sənin yazın gələr” by Leonid Vaynshtein constitute a small part of pieces of this 

kind.Azerbaijani composers have written a number of pieces related to historical personalities, among them the 

symphony “Əbədiyyət” by Arif Malikov, the oratorio “Heydər” by Oqtay Rajabov (both pieces are dedicated to 

the national leader of the Azerbaijani people Haydar Aliyev), the symphony-requiem “Çingiz” by Oqtay Rajabov 

(is dedicated to the National Hero of Azerbaijan Chingiz Mustafayev), the piece “Ölümünlə yol açdın” by 

Yashar Imanov (is dedicated to the National Hero of Azerbaijan Mubariz Ibrahimov) and many others have been 

dedicated to personalities with exceptional service in the history of our people. 

Key Words: Piece, composer, history, music, patriotism. 
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AZERBAYCAN’IN ŞAMAHI İLÇESİNİN GÖYLER KÖYÜNDE ERKEKLERİN 

 ZİKİR MECLİSİNİN UYGULANMASI 

Yalçın ABDULLA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan`da islam dini 7. yüzyıldan yayılmaya başladı. Yüzyıllar geçtikçe dinin  şii ve sünni mezhepleri 

ortaya çıktı. 12.yüzyılda Azerbaycan`da ilk sufi tarikatlarının temeli koyulmuştur. Tasavvuf tarihine baktığımız 

zaman İslam aleminde yaygınlaşmış birkaç sünni tarikatının Azerbaycan`da  ortaya çıktığını görmüş oluruz. 

Genellikle Azerbaycan`da sünni tarikatları: Şamahıda - Cebriler, Şamahı, Gazah ve Bakü bölgelerinde - 

Gederiler, Bakü bölgesinde - Süleymancılar, Gazah  ve Astaranın doğu bölgesinde Nakşıbendi, Dağıstan`da, 

Azerbaycanın kuzey bölgesinde ve Şirvanda – Gadirilik kimi mezheplerin halen var olduğunu görebiliriz. 

Şamahı bölgesinin ahalisinin mezhebi sünni olarak farklı tarikatlara dayanmaktadır. Onlardan birisinin 

Gederilerin  zikir meclisinin  bilimsel keşifinin yapılması gözlemlenmiştir. Bu meclis 15 ağustos 2018 yılında 

Göyler köyünde camide gerçekleşmiştir. 18-20 kişinin katıldığı zikir meclisinde Kur`an-i Kerim`den dualar 

okundu, sonrasında  peygamberi metheden ilahiler, daha sonra  Ehl-i Beyt`e ait  ilahiler okundu. Giderek zikir 

okuyanlar heyecana gelerek  ayağa kalkar  dairesel şekilde “Allah, Allah…” diyerek zikir ederler. Görülenlerden 

şu sonuca varabiliriz ki,  zikir meclisleri  günümüzde de  devam etmekdedir ve müritçiliğin  devamçıları yeni 

zikir ekolu olarak nitelendirilir. 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Göyler köyü, zikir meclisi. 

 

THE EXECUTION OF MEN'S PRAYING CEREMONY IN GOYLAR VILLAGE OF SHAMAKHI 

REGION OF AZERBAIJAN 

The Islamic religion began to spread since the 7th century on the territory of Azerbaijan. Over the centuries, 

Sunni and Shiite sects of religion have begun to form. In the twelfth century, the foundation of the first Sufi sects 

in Azerbaijan was found. By looking at the history of Sufism, it can be observed that, several Sufi sects spread 

throughout the Islamic world have emerged in Azerbaijan. Generally, Sunni Sects in Azerbaijan:The Jabri  can 

be seen today in Shamakhi, Gadari –in Shamakhi, Gazakh and Baku, Suleymanchilar  in Baku, Nakhshibandi – 

in  Gazakh and southern regions of Astara, Gadirlik - in Dagestan, northern regions of Azerbaijan and 

Shirvan.The sect of Shamakhi region as Sunni is  based on various sects. One of them was observed at the 

scientific expedition of the praying  of the Gadari. This ceremony took place in the mosque in the village of 

Goylar on August 15, 2018.In the praying ceremony, where 18-20 people attended, prayers read from the Holy 

Koran and then the prayings  praising the Prophet, and later the prayings on the prophet's descendants  were 

read. Gradually, the prayers  stood up in rounded form,  saying, "Allah, Allah ...".The conclusion is that,  praying 

ceremonies continue in this region in modern times  and the followers of the discipleship  are regarded as new 

praying schools. 

Key Words: Azerbaijan, Goylar village, praying ceremony. 
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AGŞİN ALİZADE KEMAN KONSERİNDE HALK MÜZİĞİ SANATINDAN KAYNAKLANAN 

ÖZELLİKLERİ 

Yaver NEYMETLİ  

Bakü Müzik Akademisi 

Besteci Agşin Alizade keman konseri 1993 yılında tamamlandı. Eserin ilk yapımı 2007 yılının 19 Mart, 

bestecinin 70 kuruluş yıldönümünde Ruşen Emrahov ifasında, Rauf Abdullayev yönetimi ile Üzeyir Hacıbeyli 

adına Azerbaycan Devlet Akademik Senfoni orkestrasının eşliği ile hayata geçti. Konser birbirine kesintisiz 

geçen üç parçalı yapıya sahiptir. Besteci konserin başında sunduğu tonla özüne politonal gedislər hesabına 

kompozisyonunu kuruyor. Konserin belli bölümlerine dinleyince, yazarın her defasında sanki aynı tonlamaya 

atıfta bulunan, fakat farklı nitelikli müzik materyali sunulmasının şahit oluyoruz. Konserin materilında muğam, 

aşık müziği, ninni, dans ve diğer milli üyeli folklor öğelerine sürekli yaratıcı ilişki besleyen Agşin Alizade, 

çağdaş besteci tutumunu sergiliyor. Prof.Dr. müzikolog Zümrüt Dadaszade bestecinin üslup özellikleri ile ilgili 

şunları söylüyor: “Agşin Alizade müziğinde insanı çeken güzelliğin, samimiyet ve həyatilik'ın sırrı onun halk 

müzik sanatına bağlılık. Ulusal müzik nefesini, zenginliği ve özgünlüğünü kendi eserlerinde hıfz eden Agşin 

Alizade hiçbir zaman bu zengin servete karşı sömürgeci, pasif tutum sergilememiştir. O, halk müziği hazinesine 

hammadde olarak değil, halkın sanatsal düşüncesinin dehası ile oluşmuş, cilalı yüksek sanat alemi gibi ibadet 

ederek ona sonsuz sevgi ve şefkat duygusuyla, asıl evlat duygusu ile yaklaşıyor." 

Anahtar Sözcükler: Agşin Alizade, keman, konçerto, halk musiki folkloru (biçimsel ve duyumsal 

dokusu),metro-ritim (ölçü vurgusu ve ritmik değerler). 

 

AGSHIN ALIZADEH VIOLIN CONCERTO FEATURES, ORIGINATING FROM FOLK MUSIC IN 

ART 

In the article national and mental indicators in any sort of creativity come to light. Limitation of expressiveness 

of their formal manifestations concerning ideal and psychological reactions is considered. National and mental 

manifestations in the form of nonspecific means of musical expressiveness most directly are found at the level of 

a timbre and register characteristics. Their sensitive reaction to temporary and epoch-making, speech and 

cogitative and behavioural stereotypes of representatives of this or that nation-ethnos is observed. The theoretical 

provisions proposed in the article are approved on material of the Violin concert of the ingenious representative 

of the Agshin Alizadeh, the object of performing coauthorship of musicians of the most different mental attitudes 

anyway corrected by a national tone of music of the great master. Professor Zumrud Dadashzade of the features 

of this style of the composer, Musicologist says: "Agshin Alizadeh, warmth and vitality that attracts beauty 

secret of his devotion to the art is folk music in the music man. National identity and the richness of musical 

breath, which protects against these rich resources of exploiters, not passive in his writings never Agshin 

Alizadeh. The treasury of artistic thinking of the people, not as polished as his boundless love and care to treat 

children with a sense of high art world, created by the genius of its raw materials, folk music fan." 

Key Words: Agshin Alizade, violin, concert, national typicalness, epic dramatic art. 
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FİLM MÜZİKLERİNİN FARKLILAŞTIRILARAK İZLEYİCİ ÜZERİNDE YARATTIĞI DUYGU 

DEĞİŞİMLERİ 

Zafer KILINÇER & Selin OYAN & Hamit AYDENİZ 

İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi 

Bu çalışmada, filmlerdeki müziğin farklılaştırılarak izleyici üzerinde yarattığı duygu değişimleri ele alınmış 

olup, filmlerdeki müziğin değişiminin insan psikolojisi üzerinde ne denli önemli olduğu örneklerle anlatılmaya 

çalışılmıştır. Müziklerle insanların duyguları manipüle edilebilir. Çünkü müzik, duygu ve düşüncelerin yoğun bir 

şekilde ifade edildiği, sesi ve sessizliği araç edinen sesle anlatma sanatıdır. Bu nedenledir ki toplumun bugün 

hala en popüler parçası olan film müzikleri, form açısından filmlerin vazgeçilmez bir unsuru olarak 

düşünülmektedir. Hugo’nun da söylediği gibi müzik, söylenemeyen ve hakkında sessiz kalmanın imkânsız 

olduğu şeyleri ifade etmektedir. Araştırmada, müziğin aktarım gücü, sinema filmleri ve bireysel çekimler 

üzerinden örneklendirilecektir. Filmlerdeki müziğin niteliği, hem anlatının biçimlenişinde hem de günümüz 

seyircisinin duygularının yöneltimi üzerinde güçlü bir etkisi olduğu gerçeği tartışılmaz konuma gelmiştir. Yani 

filmlerin herhangi bir sahnesine farklı herhangi bir müziğin yerleştirilmesiyle, konu aslında tamamen 

farklılaşmış ve özgünleşmiştir. Bu durum ise izleyicide orjinalinden bağımsız bir etki yaratarak, özgünlüğü 

başkalaştırmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz çerçevesinde örneklerle anlatılmaya 

çalışılacaktır. Çalışmada, konusu sabit fakat müzikleri değiştirilerek tasarlanan çekimler ve yayımlanan bir film 

örneği üzerinden film-müzik ilişkisinin önemi ve arasındaki duygu değişimleri işlenecek olup, yine aynı filmin 

farklı müziklerle formu oluşturularak aktarımındaki etkilere değinilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Duygu, film, film müzikleri, izleyici. 

 

EMOTIONAL CHANGES CREATED ON THE AUDIENCE DIFFERENTIATING FILM MUSIC 

In this study, it was tried to explain with examples how important the change of music in films is on human 

psychology, examining emotional changes created on the audience differentiating film music. The emotions of 

people with music can be manipulated. Because music is a description art in which emotions and thoughts are 

intensely expressed with sound which uses sound and silence as a tool. For this reason, film music, which is still 

the most popular part of society today, is considered as an indispensable element of films in terms of form. As 

Hugo said, music is to express things that cannot be said and that it is impossible to remain silent about it. In the 

research, the power of music will be exemplified via cinema films and individual shots. The fact that the quality 

of the music in the movies has a powerful influence both in the form of narration and on the orientation of the 

feelings of today's audience is unquestionable. In other words, with the installation of any different music to any 

scene of the films, the subject has been completely differentiated and originalized. This situation has changed the 

originality by creating an effect independent from the original in the viewer. The study will be tried to explain 

with examples in the frame of descriptive analysis the qualitative research methods. In this study, the importance 

of the relationship between film and music and emotion changes between them will be examined over the shots 
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whose subject is fixed but which were designed by changing musics and a broadcasted film sample and the 

effects in its transmission will be mentioned making the form with different musics of the same film. 

Key Words: Emotion, film, soundtrack, audience. 
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DOĞU VE BATI KÜLTÜRÜ ARASINDA AZERBAYCAN MÜZİĞİ KÖPRÜSÜNÜN OLUŞUMU VE 

SONUÇLARI 

Züleyha ABDULLA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan müziğine klassik Avrupa müziği sisteminin getirilmesi Ü.Hacıbeyli’nin adı ile bağlantılıdır. 

Azerbaycan’ın ilk eğitimli bestecisi Ü. Hacıbeyli  Rusya’nın Moskova, sonra da St. Petersburg şehrinde eğitim 

aldığı zaman Batı’nın müzik sisteminin öğrenilmesinin önemini ve bu sistemi öğrenmeden  Azerbaycan 

müziğinin gelişiminin olanaksızlığını anlamıştır. 20. yüzyılın evvellerinde Azerbaycan’da ve Baku’da toplum bu 

bakış acısını anlamağa hazır değildi, bu yüzden Hacıbeyli bir çok zorluklar yaşamıştır. Hacıbeyli bu sistemle 

milli kodları kendinde taşıyan, milli Azerbaycan müziğinin yaratılacağına o kadar emindi ki profesyonel müzik 

eğitimi alarak besteci olmak için bir kaç öğrencini Rusya’ya konservatuvara eğitim almağa göndermiş ve onlara 

maddi destek olmuştur. Aynı zamanda Baku konservatuvarını yaratmış ve burada çalışmak için yurt dışından 

öğretmenler davet etmiştir. Avrupa klassik müzik sistemini öğrenmek çoksesli müzik yarata bilmek demektir. 

Dünyanın tüm ülkelerinde bu sistem öğreniliyor ve müzik yazılıyor, örneğin Rusya’da müzik yaratılıyorsa buna 

Avrupa müziği denilmiyor, bu sadece Rus müziğidir. Aynı kavram Çin’den Amerika’ya kadar tüm milletlerin 

bestecilerinin Avrupa sisteminde yaratdıkları müziğe aittir. Müziğin dili yoktur ve onun dünyanın neresinde 

yaranıp sonra ne tarafa gittiyi bilinmemektedir. Eğer çoksesli müziğin Avrupa müziği olduğunu düşünen varsa, o 

zaman teksesli müziğin Doğu’dan geldiğini bilmek lazım, bunun en iyi kanıtı muğamdır (makam). Çoksesli 

müziğin teksesli müzikten oluştuğunu sade mantıkla anlamak mümkün ve bu da o demektir ki müziği Doğu ve 

Batı’ya bölmek yerine, müziğin her türünü, bazen gelişmiş gibi, bazen de sadece değişmiş gibi kabul ederek 

çağdaş halini öğrenmek gerekir. Bunun neticesi olarak çağdaş milli müzik yaratmak mümkün. Sonuç olarak 

Avrupa sistemini öğrenerek Azerbaycan bestecileri tüm dünyada çağdaş insanların anladıkları ve bildikleri 

müzik türlerinde eserler yaratmışlar. Bu eserler milli muğamları, halk müiziği özelliklerini kendinde taşıyarak 

Azerbaycan müziğini geliştirmiş ve dünya çapına çıkarmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Avrupa, klasik müzik. 

 

THE EMERGENCE AND RESULTS OF THE AZERBAIJANI MUSIC BRIDGE BETWEEN EAST 

AND WEST CULTURE 

The introduction of the European music system to Azerbaijani music is related to the name of U.Hajibeyli. The 

first educated composer of Azerbaijan, U. Hajibeyli was educated in Moscow, then in St. Petersburg, he realized 

the importance of learning the European music system and the inability of the development of Azerbaijani music 

without learning this system. In Azerbaijan and Baku in the twentieth century's the society was not ready to 

appreciate this view, so Hajibeyli had many difficulties. Hacıbeyli was so enthusiastic about the creation of the 

national Azerbaijani music that carries the national codes in itself, so he sent some students to Russia to study at 

the conservatory for becoming a composer and he supported them financially. At the same time he created the 

Baku Conservatory and invited teachers from abroad to work here. Learning the European classical music 
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system means ability to create polyphonic music. In all countries of the world this system is learned and music is 

written. For example, if music is created in Russia, it is not called European music, it is only Russian music. The 

same concept belongs to the music that composers of all nations, from China to America, have created in this 

system.Music does not have a language and it is not known where he was born. If you think that polyphonic 

music is European music, then you need to know that monophonic music comes from the East, Mugham is the 

best proof of this. It is possible to understand with the simple logic that polyphonic music consists of 

monophonic music, which means that instead of dividing music into East and West, it is necessary to learn the 

contemporary music by accepting every kind of music as sometimes developed, sometimes just changed. As a 

result, it is possible to create contemporary national music.As a result, the Azerbaijani composers learned the 

European system and created works in the musical genres that contemporary people understand and know about 

all over the world. These works carried the national mugham, the characteristics of folk music, and developed 

Azerbaijani music and brought it to the world wide. 

Key Words: Azerbaijan, Eurtarkanope, classical music. 
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ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN MÜZİĞİNE KISA BİR BAKIŞ İZLERİ  

Ayhan EFENDİYEV  

Bakü Müzik Akademisi 

Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti Sovyetler`in istilasından kurtularak bağımsızlığına kavuştuktan sonra diğer 

kültür alanları ile yansıra müzik de yeni gelişim aşamasına girmiştir. Burada ünlü Gara Garayev`in temelini attığı 

okulun temsilcilerinin (F. Alizade, S. İbrahimova, A. Dadaşov, C. Abbasov vb.) ve büyük bestecimiz Vasif 

Adıgözalov`un büyük katkıları vardır. Bestecilerimiz halkımız için ağır geçen bağımsızlığımızın ilk yıllarında (20 

Ocak olayları, Karabağ Savaşı, Hocalı katliamı zamanında) özellikle vatanseverlik ve Türkçülük konularına geniş 

olarak değinmişlerdir. (Vasif Adıgözalov «Çanakkale – 1915» oratoryosu, C. Hacıyev 6 ve 7 sayılı senfonileri ve 

diğer eserler buna örnektir). XX – XXI yüzyılın başlarında Azerbaycan bestecilerinin çoğu, yaratıcılıklarında 

senfoni janrını tercih ederek (A. Dadaşev, İ. Hacıyev, M. Guliyev vb) yüksek kaliteli eserler yaratmıştırlar. Kendi 

eserlerinde müziğimizin «incisi» ve özeği olan makamla yanısıra, çağdaş müziğin en öncü başarılarından, 

tekniğinden, ifade araçlarından geniş yararlanmıştırlar. Bu dönemde Azerbaycan bestecisi, kardeş Türkiye 

Cumhuriyeti`nde ikamet etmiş, yaratmış ve bunun da kendisinin müzik hayatına büyük olumlu etkisi olmuştur. 

Büyük bestecimiz Vasif Adıgözalov tüm Türk Dünyası`nın kahramanlık destanı olan Çanakkale savunmasının 80. 

yıldönümüne adanmış, aynı isimli oratoryo bestelemiştir. (1996 tarihinde, libretto sahibi Sabah Duru), ünlü 

bestecimiz F. Alizade ise Mersin opera tiyatrosunun açılışı için (1993) Boş Beşik balesini yazmıştır. Genellikle 

devletimizde olduğu gibi kardeş Türkiye Cumhuriyeti`nde de Besteciler Birliği`nin başkâtibi, UNESCO`nun 

«Sulh Sanatcısı», büyük şöhret sahibi müzik – halk figürü F. Alizade çok ünlüdür. Onun bir kaç eserleri örneğin : 

«Ölmezliğe seyahat» oratoryosu (Nazım Hikmet`in sözlerine), «İpek Yolu» müzik projesi de Türkiye 

Cumhuriyeti`nde seslendirilmiş ve çok sevilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Müzik, kültür, eser, örnek, besteci. 

 

A  LOOK AT MODERN AZERBAIJAN COMPOSER’S MUSIC 

After Soviet invasion Modern Azerbaijan Republic became independent and a lot of cultural branches as well 

music also enter its new development stage. The members of school (F. Ali-zadeh, S. Ibrahimova, A. Dadashov 

and C. Abbasov) the foundation of which laid by genius Qara Qarayev and great composer Vasif Adigozelov had 

a great role here. Our composers dedicated a lot of music to patriotism and Turkism   (V. Adigozelov “Chanakkala-

1915” oratorio and C. Hajiyev’s 6th and 7th symphonies) during hard primary independence years (20th of 

January, Garabakh war, Khodjali). During XX-XXI centuries, Azerbaijan composers (A. Dadashov, I. Hajiyev, 

and M. Quliyev) gave a great importance to symphony genre in their creativity. They also used advanced 

achievements, techniques and means of expressions of modern music equally with our music’s “pearl” Mugam in 

their works. During this period, some Azerbaijan composers lived and created in Turkey and this played a great 

role for their music. V. Adigozelov composed oratorio, with the same name, which was dedicated to the 80th 

anniversary of the Chanakkala defense. This is heroic epic of all Turkish people (1996, author of libretto Sabah 

Duru), our popular composer F. Ali-zadeh wrote “Empty cradle” ballet for opening ceremony of Mersin opera 
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(1993).Generally, as in our country also in Turkey, the head secretary of composers union, “peace artist” of 

UNESCO, great music militant F. Ali-zadeh is very popular. She had a lot of works: oratorio “Trip to immorality” 

(words by Nazim Hikmet) and music project “Silk way” is very popular in Turkey.   

Key Words: Music, culture, work, example, composer. 
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BESTECİ HAYYAM MİRZAZADE'NİN AZERBAYCAN MÜZİĞİNDE YERİ 

Aynur ALİYEVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan'ın önde gelen bestecilerinden Hayyam Hadi Mirzazade'nin yaratıcılığı, Azerbaycan'ın müzik 

kültüründe önemli bir rol oynamaktadır. Sanatçının değerli mirası, hem müzik sanatçılarına hem de besteci 

yaratıcılığının araştırmacıları ve müzikseverleri için özel bir önem ve büyük ilgi göstermektedir. Tiyatro ve sinema 

müziği H.Mirzazade'nin yaratıcılığında önemli bir rol oynamaktadır. Besteci, birçok sanatsal, belgesel ve 

animasyon filmi için müzik besteledi. Bazı müzik filmleri senfonik orkestra için bir süit, kompozisyon ve 

illüstrasyon olarak tasarlanmıştır ve müzikal uygulamalı sanatın en değerli örnekleri olarak kabul edilebilir. 

H.Mirzazade, zamanımızın en tanınmış ve önde gelen bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Her zaman bir 

sanatçı olarak tarzını, konumunu ve kurulumunu gösterdi. Bu bakış açısından, besteci her zaman yapıtlarında 

yaratıcılığını koruyan bir sanatçıdır. H.Mirzazade'nin zengin yaratıcılığı, çeşitli tür ve biçimlerdeki eserleri her 

zaman Azeri müzisyenlerin ilgi odağı olmuş, araştırmacılar tarafından incelenmiştir ve çeşitli eserler makalelere, 

diploma çalışmalarına ve tezlere yansıtılmıştır. Bestecinin uygulamalarının çoğuna değinilmiş ve analiz edilmiştir, 

ancak sinema müziği onun yaratıcılığında nispeten daha az çalışılmış bir alandır. Kh.Mirzazade'nin 

yaratıcılığındaki ilgi her yıl hem ülkemizde hem de yurt dışında artmaktadır. Onun melodileri hoş ve unutulmaz 

ve orkestra dokusu zengin ve doludur. H.Mirzazade sürekli düşünen ve kendi üzerinde çalışan bestecidir. O, gerçek 

bir sanatçıdır. Her zaman kendi konumunu, düşüncelerini açıkça ve cesurca ifade eder ve karşılaştığı birçok 

problemin çözümünü bulmaya çalışır ve bu yolda zorluklar olsa da asla başarısız olmaz. Bestecinin müziğindeki 

eşsiz güzelliğin sesleri seyircinin ruhlarını uyandırır, güzel, ilerici fikirler genç neslin estetik eğitiminde önemli 

bir rol oynar. 

Anahtar kelimeler: Besteci, sinema, müzik, kompozisyon, analiz, tarih 

 

KHAYYAM MIRZAZADE'S CREATIVITY IN AZERBAIJANI MUSIC 

The creativity of Khayyam Hadi Mirzazade, one of the prominent composers of Azerbaijan, plays a valuable role 

in Azerbaijan's musical culture. The valuable heritage of the artist is of particular importance and interest to both 

music performers and researchers of composing creativity and music lovers. Theater and cinema music plays an 

important role in the creativity of Kh.Mirzazade. The composer has composed music for many artistic, 

documentary and animated films. Some music films have been designed as a suite, composition and illustration 

for the symphonic orchestra and may be considered as the most valuable examples of musical applied art. 

Kh.Mirzazade is considered one of the most well-known and prominent composers of our time. He has always 

demonstrated his style, position and set-up as an artist. From this point of view, the composer is always an artist 

who preserves his creativity in his works. The rich creativity of Kh.Mirzazade, his works in various genres and 

forms have always been in the spotlight of Azerbaijani musicians, studied by researchers, and various works are 

reflected in articles, theses and dissertations. Many of the composer's applications have been touched upon and 

analyzed, but cinema music is a relatively less studied field in his creativity. The interest in Kh.Mirzazade's 

creativity is increasing every year both in our homeland and abroad. His melodies are pleasing and memorable, 
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and the orchestra texture is rich and full. Kh.Mirzazade is a composer who constantly thinks and works on himself. 

He is a true artist. He always expresses his position, his thoughts clearly and courageously, and tries to find the 

solution to numerous problems he faces and never fails, even though there are difficulties on this path. The sounds 

of the incomparable beauty in the composer's music awaken the souls of the audience, beautiful, progressive ideas 

play an important role in the aesthetic education of the younger generation.  

Key words: Composer, cinema, music, composition, analysis, history. 
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DOĞU HALKLARI MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN KARŞILAŞTIRMASI 

Gülnar VERDİYEVA 

Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesanat Universitesi 

Doğu müzik kültüründe geleneksel müzik sanatının gelişmesi yüzyıllar boyunca devam etmiş, ustadların 

yaradıtıcılığında ciddi kurallar ortaya çıkmış ve bugünki günümüzde önemini itirmemektedir. Çağdaş dönemde, 

Doğu geleneksel müziğin karşılaştırılması bağlamında Doğu müziğinin eski köklerinin incelenmesi, güncel 

konular sırasındadır. 

Farklı Doğu halklarının geleneksel müzik kültürü çeşitli adlara sahiptir: Azerbaycan muğamı, İrak makomu, Türk 

taksimleri, İran destgahı, Hind rakaları, Uyğur mukamları, Özbek-tacik şaşmakomu ve d. Bunlar ümumi bir 

kökden yaranarak, ümumilikde Doğu müziğinin temelini oluşturmuştur. Aynı zamanda, bunların her birinin 

özünehas gelişim tarihi, icra tarzı vardır. Bu halklarda geleneksel profesyonel müzik sanatı korunarak, gelecek 

nesillere aktarılır. 

Doğuda gelişmiş diger geleneksel müzik türlerinin temeli, ciddi bir modal yapı, meqam/makam sistemi 

üzerindedir. Her ne kadar farklı bölgelerde farklı olarak adlandırılsa da (muğam, meqam, makam, mukam), aslında 

aynı anlam taşımaktadır. 

Bilimsel araştırmalarda muğam,meqam, makam kültürel-tarihsel bir bağlamda yorumlanır ve makam sistemine 

dayalı büyük ölçekli bir vokal-enstrümantal müzik eserini hatırlatır, melodik ve ritmik özellikleriyle, icra tarzıyla 

dikkat çekmektedir. Tabii ki, makamların okunması, edebi, felsefi ve estetik yaklaşımı birleştiren yaratıcı bir 

yanaşmatır. 

Azerbaycan muğam, Arap makamı, İran redifi, Uygur Mukamı, Özbek-Tacik Şaşmakomu “Sözlü ve Somut 

Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları” listesinde yer almıştır. Bu da Doğu halklarının ayrı ayrılıkta kültürel mirasın 

ve Doğu müziğinin ortak kültürel geleneklerinin ve değerlerinin korunması, yayılması ve araştırılmasına yol 

açmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Doğu, halk, kültür, müzik, gelenek. 

 

THE PROBLEMS OF COMPARATIVE STUDY OF PROFESSIONAL MUSIC OF ORAL TRADITION 

OF THE EASTERN NATIONS 

In the eastern musical culture of professional music of oral tradition developed over centuries, in the works of 

artists formed the strict regulations of this art, which survived until our days. 

In the modern period it is very important to study the roots of ancient oriental music in the context of a comparative 

analysis of the musical culture of oral tradition of the East. 

Professional music of oral tradition of the Eastern nations has different names:Azerbaijanimugham, Iraqi makam, 

Iranian destgah, Indian raga, Uygur mukam, Uzbek-Tajik Shashmakom etc. All this feeding from the common 

roots, generally form the basis of oriental music. At the same time, each nation have their own history of 
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development, performance characteristics, etc. of, these art forms. In the culture of all the nations the professional 

music of oral tradition has its place, and passed down from generation to generation. 

Genres of professional music of oral tradition developing in Eastern music, based on a strict modal structure, 

makam / mugham system. In different regions the genre names are different, but essentially it means the vocal and 

instrumental works of large cyclic form. 

The concept of scientific studies mugham, makam, maqam, makom, mukam interpreted in cultural and historical 

terms, but based on common rules, covering the structure, performance characteristics, which are the creative 

process and covers literary, philosophical, esthetic views of the master - the creator. 

It should be noted, some genres of professional music of oral tradition of the Eastern nations, including the 

Azerbaijani mugham, the Arabic maqam, the Iranian Radif, the Uyghur Muqam, the Uzbek-Tajik Shashmakom 

etc. included to the list of UNESCO "Masterpieces of the Oral and Intangible Cultural Heritage" and it is updated 

by the promotion and study of the cultural heritage of Eastern nations in the context of shared values and traditions. 

Key words: East, folk, culture, music, tradition. 
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MAMMAD GULİYEV'İN KORO VE SENFONİ ORKESTRASI İÇİN "ŞEBİ-HİCRAN" ROMANTİK 

ŞİİRİ 

Gülmira GAHRAMANOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan bestecisi Mammad Mehdi oğlu Guliyev (1936-2001) 20.yüzyılın 60-cı yıllarında sanatla uğraşan 

sanatçılardan biridir. Gara Garayev okulunun öğrencisi olan M. Guliyev yaratıcılığının tür diyapazonu geniştir. 

Besteci, “Aldatılmış yıldızlar” operası, yedi senfoni, 20 Ocak Şehitleri'ne adanan büyük senfonik orkestra için 

“Rekviem”, büyük senfonik orkestra için “Çağrılar”, oda orkestrası için "Muğamsayağı" ve "Aşıqsayağı", G. 

Garayev'e adanmış “Nostalji”, iki keman ve piyano şarkısı için “Türk halk şarkısı” gibi eserlerinin yazarıdır. M. 

Guliyev'in yaratıcılığının ilginç sayfalarından biri koro müziği oluşturuyor. "Dede Korkut diyarı", "Emeğin marşı", 

"Bahar bayramı" kantatları, "Bizim dağlar" oratoryosu, karışık koro için "Dağlar", "Nizami hakkında destan" 

eserlerinin her biri Azerbaycan koro müziğine yeni sanatsal karakterler alanı ve üslup araçlarını getirmiştir. 

Bestecinin koro ve yaylı çalgılar orkestrası için romantik şiir “Şabi-hicran” eserindeki ilginç sayfalardan biridir. 

Bu kısmi şiirde Mahammad Füzuli'nin "Beni candan usandırdı" gazeli kullanılmıştır. "Şebi-hicran" korosu Üzeyir 

Hacıbeyli’nin "Leyla ve Mecnun" operasının prologunda ve Cahangir Cahangirov’un "Fuzuli" kantatasında da 

kullanılmıştır; iki muhteşem eserin ardından Mammad Guliyev'in bu konuya yeni ruh vermesi çok büyük hüner 

gerektiriyordu. "Şebi-hicran" koro şiirinde “hazac” türde olan gazelin tüm yedi beyti kullanılmıştır. Şiir üç 

bölümden oluşuyor ve eser telli orkestrası tarafından yapılan Andante koral ifadeli girişle açılıyor. Konu büyük 

şairin güçlü karakteri ile dernekler yaratır. Şiirin ilk bölümü ("Beni candan usandırdı") gazelin I, II, III - beytlerine 

dayanır. Birinci beyti alt partisi ile başlar, ikinci mısrada ise sopranalar alt partilere katılır. İkinci beyti “Qəmi 

bimarinə canan” soprano ve alt partinin performansı ile başlar ve ikinci mısrada (“Neçün qılmaz mənə dərman”) 

koro tam katılımla çalışır. Üçüncü beyit “Qəmim pünhan tutardım mən” koronun tüm gücüyle gerçekleştirilir. Orta 

bölümdeki polifonik elementlerin uygulaması “Şebi-hicran yanar canım” mısrasının tekrarı sırasında renklilik 

yaratmak, reprizada "Fuzuli rindü şeydadır" mısrasının mahiyetini kabartmak amacıyla soprano ve alt partilerin 

diğer seslerle taklit etmek amacı taşıyor. Eserin harmonik dili ulusal özelliklere dayanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Melodi, eşdeğer, hazac, gazel, harmoni, ritim. 

 

THE ROMANTIC POEM "SHABI-HIJRAN" FOR MAMMAD GULIYEV'S CHORUS AND 

SYMPHONIC ORCHESTRA 

Azerbaijani composer Mammad Mehdi oghlu Guliyev (1936-2001) is one of the artists who came to the art in the 

1960s. Being the student of Gara Garayev School the genre range of M. Guliyev’s creativity is wide. The composer 

is the author of such works like the opera “The deceived stars”, seven symphonies, “Requiem” for the great 

symphonic orchestra dedicated to the martyrs of 20 January, “Callings” for the great symphonic orchestra, 

“Mughamsayagi” and “Ashugsayagi” for the Chamber Orchestra, “Nostalgia” dedicated to G. Garayev and 

"Turkish folk song" for two violins and a piano songs. One of the interesting pages of M. Guliyev's work is choral 

music. Each of the works – “Dadad Gorgud's Land”, “The anthem of Labour”, “Spring Festival” cantatas, “Our 
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mountains” oratorio, “Mountains” for mixed choir and “Saga about Nizami” brought new circle of artistic images 

and means of styles to Azerbaijani choral music. The romantic poem “Shabi-hijran” for the composer's chorus and 

string instruments orchestra is one of the interesting pages in his work. Mahammad Fuzuli's ghazal “It has worn 

me out” was used in this partial poem. “Shabi-hicran” choir was also used in the prologue of the opera “Leyli and 

Majnun” by Uzeyir Hajibeyli and in “Fuzuli” cantata by Jahangir Jahangirov; after two magnificent works it 

required a great skill for Mammad Guliyev to give a new spirit into this theme. In the choral poem “Shabi-hicran” 

all the seven couplets of ghazal of “hazac” genre were used. The poem is in three-part form and the work is opened 

with Andante choral expressive entry performed by a string orchestra. The subject creates associations with the 

mighty character of the great poet. The first part of the poem “It has worn me out”) is based on the first, second 

and the third couplets. The first couplet begins with low part, in the second hemistich sopranos join the low part. 

The second couplet “Qəmi bimarinə canan” begins with the performance of soprano and the low part, and in the 

second hemistich (“Neçün qılmaz mənə dərman”) the chorus performs in full strength. The third couplet “Qəmim 

pünhan tutardım mən” is performed in full strength of the choir. The use of polyphonic elements in the middle part 

is to create colorfulness during the repetition of the “Şəbi-hicran yanar canım” hemistich, to replicate the soprano 

and low part sound with other sounds in order to mark out the essence of the “Füzuli rindu şeydadır” hemistich in 

the reprise. The harmonic language of the work is based on national features. 

Key Words: Melody, equivalent, hazac, ghazal, harmony, rhythm. 
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XX. YÜZYILI BAŞINDA AZERBAYCAN TİYATRO MÜZİĞİ OLUŞMASI  

Jamile MİRZAYEVA  

Bakü Müzik Akademisi 

Azerbaycan tiyatro tarihi daha XIX yüzyılın ortalarında başlamıştır. Bazı yazılı kaynaklardan edinen bilgilere 

dayanarak (“Kafkaz” gazetesi, 1848, No. 43, “A.S” imzalı yazı) 1841 yılında Azerbaycan’ın dilber gişesi olan 

Şuşa şehri kültürel hayatında hızla gelişerek kültür kurumlarının inşaatına büyük dikkat yöneltmektedir. Şuşa’da 

Lamberkerin sirki binasında hem müzik akşamları, ayrıca de tiyatro temsilleri düzenleyerek Şuşalılar’ın özel 

ilgisini çekiyordu. Daha sonra 17 Nisan 1858 yılında Şamahı şehrinde hayırseverlik maksatlı daha bir temsil 

veriliyordu (6 Temmuz 1958 yayını “Kafkaz” gazetesi). Fakat bu temsillere ilişkin bilgilerin hiçbiri bugüne kadar 

ulaşmamıştır. Asıl bu nedenle Azerbaycan ulusal mesleki tiyatro tarihi Hasan Bey Zardabi’nin önderliği altında 

10 Mart 1873 tarihinde Mirza Fatali Ahundzade’nin “Lenkoran hanı veziri” komedisi’nin Necibler kulübünde 

düzenlediği günden sayılmaktadır. X yüzyılı başlangıcından başlayarak müzik, dram temsillerinde ana dramaturji 

araçlarından biri olarak karşımıza çıkıyordu. Yanılmıyoruz dram temsillerinde müzik tiyatronun ortaya çıkması 

ile aynı zamana denk gelmektedir. Burada müzik tiyatro temsilinin ana içeriğini oluşturmaktadır. Ve hatta temsilde 

zayıf müzik ve düzgün olmayan ritim bulunduğu takdirde bu temsil başarısız sayılmaktadır. Müzik dinleyicisini 

temsilin genel içeriği hakkında bilgilendirmeye çalışmaktadır. Çoğunlukta tiyatro müziği herhangi bir numarası 

ayrı olarak ilgisini çekmemektedir. Fakat belirli piyese ait ve aktör oyunu ile birlikte büyük izlenim yaratmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Tiyatro, müzik, dram. 

 

FORMATION OF THEATER MUSIC IN AZERBAIJAN IN THE EARLY 20TH CENTURY 

It wouldn’t be wrong if we say that the history of Azerbaijani theater dates back to the mid-nineteenth century. 

According to the information of some written sources (“Kavkaz” newspaper, 1848, No. 43, writing with a signature 

of “A.S.”), in 1841, Shusha which is a charming corner of Azerbaijan, was rapidly developing in the cultural life, 

great attention was paid to the construction of cultural enterprises. Both musical nights and theater performances 

were being held at Lamberker's circus building in Shusha and it caused great interest of Shusha’s population. Then, 

on April 17, 1858 another play for charity purposes was performed in Shamakhi (release of “Kavkaz” newspaper 

dated July 06, 1958). However, no information about these plays has not come up to the present day. For this 

reason, the national professional theater history of Azerbaijan is considered from the day when the comedy “Vizier 

of Lankaran Khan” by Mirza Fatali Akhundzade was put on the show at Najiblar club on March 10, 1873 under 

the leadership of Hasan bey Zardabi. From the beginning of the 20th century, music was one of the major 

dramaturgical means in drama performances. It wouldn’t be wrong if we say that music in drama performances 

exists at the same time with the formation of theater.  Here, music forms the main essence of theater performance. 

And even we can say that if there is weak music and inaccurate rhythm in the play, this play would be considered 

unsuccessful. Music leads the listener to enter into the general atmosphere of the play. In most cases, any number 
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of theater music has no interest separately, but when it is written for a specific play and combined with the actor’s 

performance, it creates a great impression. 

Key Words: Theater, music, drama. 
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DOĞU MÜZİĞİNİN TOFİK BAKİHANOVUN YARATICI ÇALIŞMASINDAKI YANSIMASI  

Kemale ELESGEROVA   

Bakü Müzik Akademisi 

Makalede Azerbaycan’ın ünlü bestecisi, halk sanatçısı, profesör Tofik Bakihanov’un yaratıcı çalışması ve onun 

ait olduğu şecere hakkında kısa şekilde bilgi verilmiştir. Bu nesle dâhil olan şahısların Azerbaycan’ın bilim ve 

kültür alanlarındaki yüksek rolü gösterilmiştir. Özellikle Abbaskulu Ağa Bakihanov’un Azerbaycan tarihinin ilk 

bilim adamı ve eğitimcilerinden biri olduğu vurgulanıyor. Daha sonra Tofik Bakıhanov’un yaratıcı çalışması 

boyunca müracaat ettiği müzik türleri listeleniyor. Geniş yaratıcılığa sahip bestecinin operadan başka yazdığı 

büyük ve küçük hacimli eserlerin adları çekiliyor. Ardından oda müziğinin Bakihanov yaratıcı çalışmasındaki 

önemli yeri gösteriliyor. Bestecinin diğer türlere nazaran oda müziğinde kendini daha derinden ifade ettiği 

vurgulanıyor. T. Bakihanov bu türde daha çok sayda eserler yazmış ve bilgilerini dinleyicilere daha kolay 

geçirmiştir. Onu da söylemek gerekir ki, çok sayılı sonatları içerisinde temelinde doğu müziği duran sonatları daha 

çok ilgi görmüş ve sevilmiştir. Makalede de bu sonatlara biraz daha ayrıntılı olarak bakılmıştır. Belirtmek gerekir 

ki, buraya Türk halk müziği üzerinde bestelenen 5 numaralı “Türk sonatı”, İran müziği esasında bestelenen 6 

numaralı “İran sonatı”, 7 numaralı “Arap sonatı” ve 8 numaralı “Azerbaycan sonatı” dâhildir. Lakin, bestecinin 

doğu müziğine müracaatı sadece bu sonatlarla bitmiyor. O, Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu zamanlarda buranın 

müziği ile ilgilenmiş ve bunun sayesinde 6 numaralı “Türk senfonisi”ni, “Türk ezgileri” süitini, oda orkestrası için 

“Kuzey Kıbrıs fasılları”, “Kuzey Kıbrıs süiti” ve keman ve orkestra için “Türk rapsodisi”ni yazmıştır. İran müziği 

esasında bestelediği eserler içerisinde ise “İran sonatı” ile yanı sıra “İran müziğini hatırlarken” isimli 3 hisseli ve 

“Doğudan gelen sedalar” gibi bestelerinin de isimlerini söylemek gerekir. Makalede diğer doğu ülkelerinin 

müziğini kullanarak eserler yazan Azerbaycan bestecileri arasında Qara Qarayev, Fikret Amirov, Soltan 

Hacıbeyov, Niyazi, Arif Melikov, Vasif Adıgüzelov vb. isimleri gösteriliyor. Bununla da onların Azerbaycan 

müziğine gösterdikleri hizmet vurgulanıyor. Yani, diğer halkların müziğine esasen besteler yapmakla bu büyük 

isimler dinleyicileri diğer müziklerle tanıştırmış ve halklar arasındaki yakınlığın yalnızca coğrafi bakımdan değil, 

manevi, kültürel bakımdan da olduğunu ispatlamışlar. Azerbaycan’ın önemli isimlerinden biri olan T. 

Bakıhanov’da bu yönde çok çalışmış ve Azerbaycan’ın müzik sanatına kıymetli örnekler bahşetmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Tofik Bakihanov, doğu müziği, sonat, Azerbaycan müziği, halk müziği. 

 

REFLECTION OF THE EAST MUSIC ON TOFIK BAKIKHANOV’S CREATIVE WORK 

In present article readers briefly familiarize with creative work and genealogy of famous Azerbaijanian composer, 

Azerbaijan people artist, professor Tofik Bakikhanov. In his family there were individuals who played great role 

in a scientific and cultural sphere of Azerbaijan. Especially Abbasqulu Aga Bakikhanov was one of first scientists 

and enlighteners in Azerbaijan history. Further there have been listed all genres he appealed along the path of 

creativity. In his wide creative work he composed in almost all genres except opera. But, there has been emphasized 

a significant role of chamber music in his creative work. He has deeply expressed himself and created more pieces 

especially in this type of music. It is important to say that among his numerous sonatas his “East sonatas” are more 
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popular. And there has been given a detailed information about all including sonatas in this article. This chain 

includes following sonatas: “Turkish sonata” number 5, “Iranian sonata” number 6, ”Arabian sonata” number 7 

and  “Azebaijanian sonata” number 8. But his use of East music is not restricted with “East sonatas”. There are 

also other compositions on east themes. For example: “Turkish symphony” number 6, suite “Turkish melodies”, 

“North Cyprus’s chapters” for chamber orchestra, “North Cyprus” suite and “Turkish rapsody” for violin and 

orchestra. Bisedes “Iranian sonata” there are such compositions as “Remembering Iranian music” and “Sounds 

from east” which were based on Iranian music. In this article was also mentioned other well-known Azerbaijan 

composers like Kara Karayev, Fikret Amirov, Soltan Hacibeyov, Niyazi, Arif Melikov, Vasif Adigozalov, who 

also had compositions based on east music. All these examples help listeners to acquire their own opinion about 

music of other nations. In this way they had showed similar and different features between neighboring countries. 

As one of famous names T. Bakikhanov was working very hard and has given precious samples to Azerbaijan 

music. 

Key Words: Tofig Bakikhanov, east music, sonata, Azerbaijan music, folk music. 
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AZERBAYCAN BALELERİNDE LİRİK İMAJ 

Lale HUSEYNLİ 

Bakü Koreografi Akademisi 

Tarih boyunca, Azerbaycan balesi şiirsel doğasını ve ulusal kökenleri ile yakın bağını korumuştur. Derin 

lirikçiliğin trajik, dramatik duygularla bir araya gelmesi, gelişimin tüm tarihsel aşamalarında farklı stilistik 

bağlamlarda, dramatürji balelerinde lirizmin aktarılması için tipiktir. Düet sahnelerinin önemli bir rol oynadığını 

vurgulayalım. Düo sahnelerinde lirik içerik yoğunlaştırılır. Düo sahnelerinde yansıyan lirik görüntülerin müziksel 

özelliği, belirli parametrelere göre birleştirilebilen dramaturjiye sahiptir. Böylece şarkı sözlerini geliştirme süreci, 

ışıktan, huzurdan, sıcaktan duyguların dramatik duygusal ifadesine kadar yolu geçiyor. Düet sahneleri sadece 

kahramanların özelliklerini değil, daha çok, lirik duyguları, derin bir lirizmi yansıtır. Azeri bestecilerin 

baletlerinden düet sahnelerinde lirik imgeler açık bir şekilde odaklanmıştır. Bir ya da bir başka besteci tarzı 

bağlamında en tipik olan düo sahnelerinde, liriğin ifadeli araçlarının buna göre vurgulanması doğaldır. Azeri 

bestecilerin balelerindeki lirik imgelerin yansımalarının bir özelliği, karakterlerin psikolojik duygusal durumunun 

çok yönlülüğüdür; bu bağlamda tonları kendini karşıt belirleyicilerinde gösterir. Azeri bestecilerin bale müziğinin 

tarihsel gelişimi sürecinde, Azerbaycan balelerindeki lirik imgeleri karakterize eden belli tipolojik anlamlı ifade 

araçları oluşturulmuştur. Bu araçlar, Azerbaycan balelerinin gelişmesi boyunca istikrar bir şekilde kendini gösterir 

ve Azerbaycan besteciler okul stilinin has özelliklerini yansıtmaktadır. Azerbaycanlı bestecilerin balelerindeki 

lirik imgeler benzer özelliklere sahiptir ve dünyanın ulusal algısının içeriğinin özellikleri ile belirlenir. Örneğin, 

Azeri bestecilerin bale müziğinde lirik imajlar - Afrasiyab Badalbeylinin "Kız Kulesi", Kara Karayev'in "Yedi 

Güzeller", Fikret Amirov'un “Nizami“, Arif Melikov'un "Aşk Efsanesi", Akşin Alizadenin "Babek" ve "Umut 

Valsı", Elnara Dadaşevanın "Sayalı" eserlerinde lirik ifadelerin yüceliği, şiirselliği, kırılganlığı, yüksek maneviyatı 

ve hayallerin yüceliği gibi niteliklerini birleştiriyor. 

Anahtar kelimeler: Besteci, bale, müzik, sahne, düet. 

 

THE LYRICAL IMAGE IN AZERBAIJANI BALLETS 

Throughout its history, the Azerbaijani ballet has preserved its poetical nature and close connection with its 

national origins. The combination of deep lyricism with tragic, dramatic emotions is typical for the transmission 

of lyricism in the drama of ballets in different stylistic contexts at all historical stages of development. 

We emphasize that a huge role is played by duet scenes. In duet scenes, the lyrical content is concentrated. The 

musical characteristic of lyrical images reflected in duet scenes has dramaturgy, which can be unified according 

to certain parameters. Thus, the process of developing the lyrics goes from light, serenity, warmth to dramatic 

emotional expression of feelings. Duet scenes reflect not only the characteristics of the heroes, but above all, I 

would say, lyrical feelings, a deep lyricism. In duet scenes from the ballets of Azerbaijani composers, the lyrical 

imagery is clearly focused. It is natural that in duet scenes, expressive means of lyrics that more typical in the 

context of one or another composer’s style, are highlighted accordingly. The multi-aspect of the psychological 

emotional state of the characters, the shades of which reveal themselves in the contrasting determinants of the 

context, is a feature of the reflection of lyrical images in the ballets of Azerbaijani composers. In the process of 
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the historical development of the ballet music of Azerbaijani composers, certain typologically significant 

expressive means were formed that characterize the lyrical images in Azerbaijani ballets. These means are stably 

distinguishable throughout the development of Azerbaijani ballets and reflect the specific properties of the style 

of the Azerbaijani composer’s school. Lyrical images in the ballets of Azerbaijani composers have similar features 

and are determined by the specifics of the content of the national perception of the world. For example, lyrical 

images in the music of the ballets of Azerbaijani composers - "Maiden Tower" by Afrasiyab Badalbeyli, "Seven 

Beauties" by Gara Garayev, “Nizami” by Fikret Amirov, "Legend of Love" by Arif Melikov, "Babek" and "Waltz 

of Hope" by Akshin Alizadeh, "Sayali" by Elnara Dadasheva unite such qualities of the lyrical statement as the 

sublimity of images, poetry, fragility, high spirituality and dreaminess. 

Key words: Ballet, music, culture, lyrics. 
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HALK ŞARKILARI VE ESTRADA MÜZİĞİNİN ULUSAL ÖZGÜNLÜĞÜ  

Leyla IDRİSOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Estrada vokal sanatçıları genel olarak halk yaratıcılığından yararlanarak faaliyet gösterirler. Emek şarkıları halk 

şarkı yaratıcılığının en eski janrıdır. Halkın ekonomik yaşamı ve mevsim törenleri ile ilgili emek şarkıları fazladır. 

Maldarlar (hayvancılıkla uğraşanlar) arasında en yaygın sayacı şarkılar, tarımla uğraşanlar arasında ise yaygın 

emek şarkıları - holovarlardır. Bu şarkıların metnini sözlü edebiyatın eski şiir biçimlerinden olan bayatılar 

oluşturmaktadır. Eski insanların ilk nağmeleri emek sürecinde oluşmuştur. Emeği hafifletmek amacıyla okunan 

nağmeler basit, kısa müzik tarzlı tonlamalardan, emek sürecine uygun küçük melodik ritmik parçalardan oluşur. 

Emek nağmelerinden holavarlar, sayacı nağmeler, balıkçı nağmeleri vb. isimlerini çekebiliriz. Eski emek 

şarkılarının birçok özelliklerini bugün kendinde koruyan holavarlardır. Bu neğmelerde emek süreci, bu sürece 

yardım eden yardımcı kuvvetler övülmüş, bazen ise kutsallaşmıştır. Ev töreni nağmelerine "Tutu nenem", "Sağım 

mahnısı" esasen kadınlar tarafından okunan sığır sağımına ait şarkılar içerir. Sağım, nehre çalmak vb. şarkılar 

emek süreçleri sırasında oluşarak sağıcı kadının ineği okşayıp övmesi, çok süt vermesi arzulanılır. Hayvancılık 

merasimlerinde ifa edilen şarkılar içerisinde "Sayacı" nağmeleri özellikleriyle farklıdır. Filozof Firudin bay 

Köçerli, bu kelimenin Azerbaycanlılar tarafından nimet, iyilik ve hayırseverlik anlamında kullanıldığını, burada 

sayacı nimet getirdiğini ve bolluğu getirdiğini göstermektedir. Sayacı serbestçe okuduğu nağmelerle ev 

hayvanlarının hayrını terennüm ediyor. Bu şarkılarda hayvanlara sevgi ifade edilir, onların kendilerine özgü 

karakter yönleri tarif edilir, bol ürün vermesini diler. Tören sanatı kendisinde daha çok sembolik anlam taşımakta. 

O, özel bilgi, iletişim önemine sahiptir. Herhangi motif, eşya, tören koşullarına düşerek sembolik anlam kazanıyor. 

Uygulama özellikleri, sanatsal işlevlere geçer, törenin içeriğini derinleştiriyor, oyun öğelerini geliştirir. Törenlerin 

uygulaması bölümleri sanatsal detaylara çevrilerek tören kompleksinde kendi teyinatını tam yerine getiriyor. 

Anahtar Sözcükler: Estrada, folklor, şarkı, caz, müzik. 

 

NATIONAL ORIGINALITY OF MASS SONG AND ESTRADA MUSIC 

Vocal performers of estrada generally operate by taking advantage from folk creativity. Labor songs are the oldest 

genre of folk songs. There are numerous labor songs related to people's economic life and seasonal ceremonies. 

The widespread labour songs among stockbreeders are sayaci songs and the ones among farmers engaged in 

agriculture are holovars. The texts of these songs are composed by bayatis - ancient poetry forms of oral literature. 

The first songs of ancient people were created during labor process. The songs sung in order to alleviate the work 

are made of simple, short song intonations and little rhythmic pieces of melodies that fit into the labor process. We 

can name holovars, sayaci and fishermen songs, and etc. among labor songs. Holavars currently preserve many 

features of ancient labor songs. In these songs the labor process, the auxiliary forces that assist this process are 

praised, and sometimes sanctified. Songs of the household ceremony include the ones sung mostly by women 

during cattle breeding, such as “Breeding song”, “Tutu nenem” (“Granny Tutu”). Breeding, churning songs, and 

etc. are created during the labor processes, where a woman caresses a cow and desires for giving more milk. 

"Sayaci" (Shepherd) songs are distinguished by their uniqueness among the songs performed in livestock 
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ceremonies. Philologist Firudin bay Kocharli mentions, that the word “sayaci” is used by the Azerbaijanians in the 

sense of blessing, kindness and goodwill, meaning that it brings blessings and abundance. The singer, by freely 

sung songs, praises the benefits of domestic animals. In these songs, the singer expresses his/her love towards 

animals, describes their characteristic features and desires for plenty of product. The art of ceremony is more of a 

symbolic nature. It has special information and communication significance. Any motive or item acquires a 

symbolic meaning during a ceremony. Application features, that turn into artistic ones, enrich the content of 

ceremony, and improve elements of the game. The application parts of the ceremonies are translated into artistic 

details and fully fulfilled their purpose in the ceremonial complex. 

Key Words: Estrada, folk, song, jazz, music. 
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PİYANO PERFORMANSINDA SANATSAL İÇERİK VE FORMLARIN KOMBİNASYONU  

Nermin IBRAHİMOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Piyano performansı müzik eserinde yoğunlaşmış olan sanatsal içerik, düşünce ve imge dramatik sürecinin bir 

örneğidir. Piyanistin müziğe dair çalışmasının son ve kararlı aşaması olan performans dramı yaratma meselesi, 

performans sürecinin tüm “içerik bölümleri” ile yakından bağlantılıdır. Öte yandan, mevcut problemin 

şekillendirme sürecine doğrudan bir bağlantısı vardır. Yani, performans biçimi, bir tür müzik eserinin başlıca 

kompozisyon biçiminin bireysel-yaratıcı yansıması veya onun varyasyonları ve doğacıdır. Sanatçı eserin yaratıcı 

bir şekilde yorumlarken, onun form-strukturunu değiştirmez, yorum yapar – bunu performans sürecinde benzersiz 

bir şekilde yansıtır. Başka bir deyişle, müzikal materyalin böyle bir örgütlenmesinin sanatsal özü, "ikinci plan 

formu" olarak adlandırılan formun varlığı bireysel yorumlama spesifikasyonu ile koşullandırılır. Müzisyenlerin 

tüm profesyonel faaliyetleri sırasında elde edilen sanatsal beceri, büyük önem ve değer taşıyan faktörler tarafından 

belirlenir. Bunlar arasında, baskındır ve müzik eserinin "ikinci plan formunun" yorumlanması sürecinin 

tamamında avantaj teşkil eder ve önemli bir rol oynar. İfa edilen eserin dramatik konseptini kurma yeteneğine 

sahip olur. Böylece kendi performans biçimini oluşturur. Geçmişin ve modern çağın önde gelen piyanistlerinin 

çalgıcılık sanatlarındaki parlak ifadesini bulan yorumlama becerisi, bir performans formunun varlığını kanıtlar. 

Dramatik formu uygulamamış olursak, geri kalan tüm performans sorunları çözüm bulsa da kendi önemini yitirir. 

Demek ki, dramatik doluluk açısından onların gerçekleştirilmesi, çalınan müziğin algılanmasını sağlamaz. 

Dinleyici ifadakı ince tekniği, ibareleri adil bir şekilde ayırma yöntemini, dinamik derecelerin zerafetini, doğru 

tempoyu ve tınıları ifade eder, fakat bütün bunlar ayrı bir şekilde çalgıcılık sürecinin bir müzik sanat eseri olarak 

kavranmasını sağlamıyor. Herhangi bir sanat çalışmasında olduğu gibi, müzik eseri de kendisinin en yüksek etki 

gücüne o zaman ulaşır ki, dramatik potansiyel gerçekleşerek, sanatsal içerik çevrelensin ve somut performans 

biçimine girsin. Ünlü müzik sanatçılarının tecrübesi gösteriyor ki, onların sanatı müzikseverleri ve dinleyicileri 

asıl dramatik konsept ve kapsayıcılık elde edilen zaman hayran etmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Piyano performansı, sanatsal içerik, ikinci plan formu, dramatik konsept, form 

organizasyonu. 

 

THE UNITY OF ARTISTIC CONTENT AND FORMS IN PIANO PERFORMANCE 

The piano performance is the embodiment of the dramatic process of artistic content, idea and image concentrated 

in musical work. The issue of creating a performing drama, which is the final and decisive stage of the pianist's 

work on music, is closely linked to all the "content parts" of the performing process. On the other hand, the present 

problem has a direct connection to the forming process. That is, the form of performance is a kind of individual-

creative reflection of the main composition of a musical composition, or its variants and improvisations. 

Interpreting the work in a creative way the performer does not change its form-structure, he interprets it – embodies 

it in a unique way in the process of the performance. In other words, the artistic essence of such organization of 

the musical material is conditioned by the form existence of the so-called "second plan form" of individual 
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interpretation specification. The artistic skill acquired during the entire professional activity of the musician is 

determined by the factors that are of great importance and value. Among them, it is dominant and plays an 

important part in the whole process of interpretation of the "second plan form" of the music. It has the ability to 

build the dramatic concept of the work performed. Thus, it creates its own form of performance. The interpretation 

skill finding its brilliant expression in the performing arts of the prominent pianists of the past and modern era 

proves the existence of a performance form. Not implementing the dramatic form, all the remained performance 

issues even finding the solution lose their importance. So, from the point of the dramatic fullness their realization 

does not provide the perception of the music played. The listener understands the fine technique, the method of 

separating the phrases fairly, the elegance of dynamic degrees, the correct tempo and timbre expressions, but not 

all of these make it possible to perceive performing process separately as a musical work of art. As with any art 

work, the musical work also gains its most powerful force when the dramatic potential becomes real, the artistic 

content is encircled and shaped into the concrete performance form. The experience of prominent musical 

performers proves that their art has fascinated the music lovers and the audience at the time when dramatic 

concepts and completeness are gained. 

Key Words: Piano performance, artistic content, second plan form, dramatic concept, form organization. 
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AZERBAYCAN PİYANO PERFORMANSLARININ GELİŞİMİNDE SERGEY VASİLYEVİÇ 

RAHMANİNOV GELENEĞİ 

Rena HEYRULLAYEVA   

Bakü Müzik Akademisi 

Kendi üzerinde farklı yüzyılların ve dönemlerin değişen zevklerini denemiş ve aynı şekilde değerlendirilmiş 

Sergey Vasilyeviç Rahmaninov'ın eserleri, genel olarak, zamanın sınavından geçerek, gerçek değerini almış ve 

tarihin servetine dönüşmüştür. S. V. Rahmaninov kendi eserlerinin bestecisi ve yorumlayıcısıdır. Piyanist S. V. 

Rahmaninov’un sanatı olağanüstü yaygınlığı, önemi ve sanatsal düşünce konseptlerin derinliği ile insanı hayran 

ediyor. S. A. Rahmaninov'un estetik görüşleri öncelikle piyano yaratıcılığına dayalı olarak çalışılmaktadır. Buraya 

ayrıca sanatsal mülahazalar da dâhil edilmiştir ki, onlar Azerbaycan'da piyano performansının ve besteciliğin 

gelişmesine katkıda bulunmuştur. S. V. Rahmaninov piyano yazarlığının ünlü üstadıdır. O, Qlinkanın geleneklerini 

kabul ederek, rus piyano sanat ve bestecilik okulunun geleneklerini sürdürmüştür. S. V. Rahmaninov’un piyano 

tarzının ulusal yüzü kendisini açıkça göstermektedir. Onun piyano eserlerinin harmonik dilini incelerken, biz S. 

V. Rahmaninov’un yaratıcı dehasına Azerbaycan makam sisteminin etkisini hissediyoruz (özellikle Çahargah 

makamı ve onun tür çeşitliliği bu türdendir). Ünlü Azerbaycan bestecisi Ü. Hacıbeyli'nin bilimsel eserlerinde itiraf 

ettiği, "Azerbaycan'ın ulusal müziğinde en küçük ara yarım tondur," - fikrine dayanarak, asıl S.V.Rahmaninovun 

piyano eserlerine Azerbaycan ulusal müziğinin etkisini ve onun tezahürlerini teyit edebiliriz. Sergey Vasilyeviç 

Rahmaninov her zaman yaratıcılık arayışındaydı. Bestecinin Bakü'ye 1913, 1914 ve 1915 yıllarında gelişi de onun 

için önemli olmuş ve bu ziyaret onun yaratıcılığında yansımıştır. S. V. Rahmaninovun bazı prelüdleri, kendi ölçüsü 

dışında, Azerbaycan ulusal makamlarına bağlılığı ile de hayran ediyorlar. Tar enstrümanın sesini hatırlatarak, sanki 

insan kalbinin sıcaklığı ile ısınmış ve ruhtan akan melodik ifadeler olağanüstü bir doğallıkla ve sadelikle 

sesleniyorlar. Onlarda bestecinin müziğinin ulusal Rus ve doğu kaynaklarıyla, halk şarkıları, zil sesleri, eski Rus 

gelenekleriyle ilgili olan dini okumalarla, Doğu melodileri, Kafkasya ritimleri ile Raxmaninov gibi, özgün ilişkisi 

derin ifadesini bulmuştur. Onun piyano eserlerinde Rus ve Azerbaycan müzik kültürleri özellikle parlak şekilde 

kavuşmuştur. S. V. Rahmaninov piyano sanatının gelişimine birçok yenilik getirmiştir. Ancak o, kendisinden önce, 

dünya kültüründeki yeniliklerle yakından tanışarak, onları benimseyerek, kendi sanatını geliştirdi. 

Anahtar Sözcükler: Besteci, piyano, sanat, gelişim, müzik. 

 

SERGEI VASILYEVICH RACHMANINOFF'S TRADITION IN THE DEVELOPMENT OF 

AZERBAIJAN'S PIANO PERFORMANCE  

The works of Sergei Vasilyevich Rachmaninoff that on their own experienced the changing tastes of different 

centuries and periods and were of a low opinion, in general, passing the test of time received the true value and 

became the treasure of history. S.R. Rachmaninoff is a composer and interpreter of his works. The art of pianist S. 

V. Rachmaninoff is fascinated by its extraordinary scope, importance and depth of ideas and art concepts. S. A. 

Rachmaninoff's aesthetic views are primarily studied based on his piano creativity. Here are also drawn artistic 

considerations that have affected the development of piano performance and composition in Azerbaijan. S. R. 
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Rachmaninoff is a prominent master of piano writing. Adhering to the traditions of Glinka he continued the 

traditions of the Russian fortepiano performance and composer school. The national face of S.V. Rachmaninoff's 

piano style shows itself clearly. While analyzing the harmonic language of his piano works, we feel the influence 

of the Azerbaijani Makam system on the creative genius of S. V. Rachmaninoff (especially the Chahargah system 

and its diversity is from this kind). Reflecting on the idea of the great Azerbaijani composer U. Hajibeyli who 

admits in his scientific works, "The half-tone is the smallest interval in the national music of Azerbaijan",  we can 

confirm the influence of Azerbaijani national music and its manifestations on S.V. Rachmaninoff piano works. 

Sergei Vasilyevich Rachmaninoff was always in search of creativity. Composer’s arrival in Baku in 1913, 1914 

and 1915 was also important for him, and his arrival was reflected in his creativity. Some of the preludes of S. V. 

Rachmaninoff, in addition to their size, also amaze the Azerbaijani national Makams with their importance. 

Reminding the sound of the tar instrument, as if filled with the warmth of the human heart and melodic phrases 

flowing from the soul, sounds in an unusual manner and simplicity. They found the composer's music deeply 

rooted in national Russian and Eastern sources, folk songs, ringings, religious singings related to ancient Russian 

traditions, Eastern melodies and Caucasian rhythms in the way of Rachmaninoff spesific expressions. In his piano 

works, Russian and Azerbaijani musical cultures have been compined particularly in a brilliant way. S. R. 

Rachmaninoff brought many novelties to the development of piano art. However, he in the first place became 

closely familiar with the innovations in the world culture, mastered them and improved his own art. 

Key Words: Composer, piano, art, development, music. 
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TRİO TÜRÜNÜN AZERBAYCAN PROFESYONEL MÜZİĞİNDE OLUŞMASI TARİHİNDEN  

Rövşan AMRAHOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Bilindiği gibi, ulusal-profesyonel ve profesyonel bestecinin sanatının birleştirici faktörleri, oda-enstrümantal 

müziğin ve Azerbaycan'daki topluluk türlerinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Öncelikle, Azerbaycan'da 

ulusal oda-enstrümantal geleneklerin gelişmesinde Muğam türünün önemi vurgulanmalıdır. Muğam çalgıcılık 

sanatının, hem solo hem de üçlü topluluk biçimleri karakterize olduğu bilinmektedir. Azerbaycan'da oda-

entsrümantal müziğinin gelişiminde konser hayatının aktifleştirilmesi de önemliydi. 20. Yüzyılın 20'sinde 

Azerbaycan'a yerleşmiş Rus ve diğer ülkelerin sanatçıları ve turneye çıkan sanatçıların performansları dünya 

müzikal klasiklerinin solo ve oda çalışmalarının propagandası ve yaygınlaştırılmasında büyük rol oynamıştır. 

Böylece, yirminci yüzyılın başında, üçlü tür de dahil olmak üzere Azerbaycan'da oda türlerinin oluşumu bir dizi 

faktörle ilgilidir: 1. Azerbaycan sözlü ulusal-profesyonel türlerinden Muğam'a, Aşuk müziğinde topluluk 

özelliklerine ve polifonik unsurlarına dayanarak; 2. U. Hajibeyli ve M. Magomayev'in ilk operasında yaylı 

çalgıların kullanım deneyimi; 3. Rus müziğinin ve diğer ülkelerin performanslarının ve bestecilerin okullarının 

Azerbaycan müziği üzerindeki etkisi ve karşılıklı işbirliği; 4. Azerbaycan halk şarkılarına dayanan Rus besteciler 

tarafından ilk oda-enstrümantal eserlerin yazılmasının önemi; 5. Konser performansının aktivasyonu; 6. Farklı 

müzik aletlerinde eğitimdeki gelişmeler. Topluluğun yaratılması ve faaliyeti, Azerbaycanlı besteciler için güçlü 

bir teşvik faktörü olmuştur ve trio türünün ilgisine daha fazla bir artış sağlamalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Besteci, müzik, trio, tür, topluluk. 

 

FROM THE HISTORY OF THE TRIO GENRE IN THE PROFESSIONAL MUSIC OF AZERBAIJAN 

As it is known, the combining factors of the national-professional and professional composer’s art have played an 

important role in the formation of chamber-instrumental music and its ensemble types in Azerbaijan. First of all, 

the importance of the Mugham genre in the development of national chamber-instrumental traditions in Azerbaijan 

should be emphasized. It is known that the Mugham performing art is characterized by both solo and trio ensemble 

forms. The activization of the concert life in the development of chamber-instrumental music in Azerbaijan was 

also significant. The performers of Russian and other countries settled in Azerbaijan in the 20s of the 20th Century, 

as well as the performances of the artists on tour played a great role in the dissemination and popularization of 

solo and chamber works of world musical classics. Thus, at the beginning of the twentieth century, the formation 

of chamber genres in Azerbaijan, including the trio genre, is related to a number of factors: 1. Relying upon 

Mugham from Azerbaijani oral national-professional genres of mugham, ensemble characteristics and polyphonic 

elements of Ashug music; 2. The experience of using of bowed instruments in the first operas of U. Hajibeyli and 

M. Magomayev; 3. The influence and mutual cooperation of Russian and other countries’ performances and 

composers' schools on Azerbaijani music; 4. The importance of writing first chamber-instrumental works by 

Russian composers based on Azerbaijani folk songs; 5. The activation of concert performance; 6. The progress in 
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education on different musical instruments. The creation and the activity of the ensemble has been a powerful 

incentive factor for Azerbaijani composers and should lead to a further increase in the interest of the trio genre. 

Key Words: Composer, music, trio, genre, ensemble. 
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TARİH VE ÇAĞDAŞLIK BAĞLAMINDA DOĞU İLE BATI'NIN MÜZİK SİSTEMLERİNİN 

KARŞILIKLI İLİŞKİSİNE DAİR MÜLAHAZALAR  

Sevil MİKAYİLOVA 

Bakü Müzik Koleji 

Sanat biliminin enteresan ve daima güncel оlan konuları sırasında «Doğu-Batı» kontekstine bağlı sorunlar özellikle 

yer almaktadır. Bu anlayış kendisinde aykırılıkla bütünlüğü, antitеzle sentеzi birleştirmekle, aslında tam olarak 

dünya kültürüne yaklaşımın belirli derecede koşulsal niteliğini görsel şekilde sergilemektedir. Çağdaş dönemde, 

dünya çapında devam eden küreselleşme ortamında Doğu-Batı konsepti dünyanın iki farklı kültürünü sadece bir-

birinden ayıran anlayış olarak değil, bunları birbirine birleştiren, bunlardaki genelliği yüze çıkaran bir fеnоmеn 

olarak yaklaşım talep etmektedir. Doğu ve Batı kültürüne ait оlan genel yasallık ve ilkelerin açığa çıkarılması için 

ilk önce bunlardan her birinin spesifikasyonu yüze çıkarmalı ve daha sоnra kıyaslama yapılmalıdır ki, bu da bir 

daha incelemiş olduğumuz konunun çok yanlı оlduğunu, bir taraftan aykırılık taşıdığını, diğer taraftan ise bunu 

oluşturan faktörlerin kırılmaz bağlılığı ile koşullandırılmış bütünlüğünü görsel şekilde sergilemektedir. Doğu-Batı 

sentеzinin müzik kültürü alanında tezahürü kendiliğinde olduğu kadar enteresan ve bileşik sorunların gеniş 

dairesini kapsamaktadır. Asırlardan beri «Doğu» ve «Batı» müzik kültürü gibi belirlemiş olduğumuz müzik 

sanatının tarihini izlediğimizde, bunların karşılıklı ilişkilerinin eski tarihe sahip оlduğunu ve çok yanlı tezahürünü 

gözlemlemeliyiz. ХХ yy. başlarında Üzеyir Hacıbeyli'nin yaratıcılıq faaliyetine başlaması ile Doğu-Batı konsepti 

Azerbaycan müzik kültürü örneğinde yеni nitelik ve yеni içerik taşımaktadır. Üzеyir Bey iki farklı müzik 

kültürünün sanatsal ilke ve yasallıklarının organik tamlığını başarmak, Doğu-Batı sentеzi düşüncesini kendi 

yaratıcılığında dâhiyane şekilde gerçekleştirilmiş,  milli müziğimizde kurucusu оlduğu yеni istikametin–milli 

besteci yaratıcılığının sanatsal üslubunu belirlemiştir ki, bestecilerimizin sоnraki kuşakları aynı üslubu devam 

ettirmişler. 

Anahtar Sözcükler: Sentez, karşılıklı ilişkiler, sanatsal ilke, yasallık, üslup. 

 

DIALOGUE ABOUT MUTUAL RELATION OF MUSIC SYSTEMS OF WEST AND EAST IN 

HISTORICAL AND MODERNISM CONTEXT 

Problems in connection with “East-West” concept have their special place among the interesting and topical cases 

of art studies. This concept visually presents the provision feature of approach to whole world culture by adjoining 

the contrast and unity, anti-thesis and synthesis. In Modern age, in globalization condition continuing in around 

the world, East-west conception requires the approach not as concept dispersing two various culture of the world, 

but also as a phenomenon adjoining such cultures together and revealing their common cases. For revealing the 

general natural laws and principles concerning Eastern and Western culture, first of all, specification of each of 

those should be revealed and further comparison should be conducted and this in its turn visually presents that, 

problem studied by us is comprehensive, bears contradiction on one and comprises the unity provisioned by 

unbroken closeness of elements comprising it. Manifestation of East – West synthesis in the sphere of musical 

culture covers the expanded circle of very interesting and complex problems. Since centuries, when following the 
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history of music art which we defined as East and West music culture, we observe that, their mutual relations have 

ancient history and have comprehensive manifestation. East-West conception gains new quality and essence in the 

sample of Azerbaijan music culture by commencement of Uzeyir Hajibayli to his artistic activity in the beginning 

of XX century. Mr. Uzeyir, by succeeding organic unity of artistic principle and natural laws of two various 

musical culture, realized the idea of East-West synthesis as genius in his creativity work and determined the artistic 

style of new direction he established in our national music – that is artistic style of national composer creativity 

work and further generation of our composers proceed such style.  

Key Words: Synthesis, mutual relations, artistic principle, natural laws, style. 
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CELAL ABBASOV'UN "RUBAİLER" KANTATI  

Sevinc SEYIDOVA  

Bakü Müzik Akademisi 

Makalede emektar sanat adamı, bestecisi Celal Abbasov'un çalışmalarında, Doğu şiirinin yaygın biçimlerinden 

olan dörtlüklerin original temsilinden bahsediliyor. Kompozitörün, Azerbaycan müzik kültürünün yeni müzik 

türünün, yani ilk dörtlük örneklerinin yaratıcısı olarak rolü, onun başarılı yaratıcı arayışlarını göstermektedir. 

Yakın ve Orta Doğu şiirinin birçok ünlü şairleri tarafından rubai şiirsel biçiminde güzel örneklerin oluşturulması 

ve bu dörtlüklerin kamusal, felsefi ve etik konuları bestecinin dikkatini çekmiştir. Celal Abbasov, büyük 

Azerbaycanlı şair Mahammad Füzuli'nin 500. yıldönümü dolayısıyla bir a cappella karma korosu ve hanende için 

"Rubailer" kantatını yazıyor. "Rubailer" kantatında M. Füzulin'in beş dörtlüğü kullanılmıştır: “Gördüm  səni”,  

“Ey şəm”,  “ Yandırdı  məni”,  “Əfğandır  işim”,  “Ey  qalib  olan”. Eserde, büyük hayat aşkı, aşk uğruna fedakarlık, 

derin felsefi ve duygusal açıdan ifade edilir. Makalede rubailerin şiirsel biçimi, kafiye yapısı, şiirsel içerikle birlikte 

makam ton planı, makam-tonlama sisteminin önemli makamları araştırılıyor. "Gördüm səni" rubaisinde "do" 

şur'un makam-tonlama özellikleri, “Yandırdı  məni” rubaisinde "mi" segah makamın, "Əfğan'dır işim" rubaisinde 

"sol" şur makam-tonlama içeriği, "Ey qaib olan" rubaisinde "fa" şur'un tonlama kompleksinin tasdiki belirleniyor. 

"Əfğan'dır işim" rubaisinde Celal Abbasov'un dahi Ü. Hacibeylinin geleneğini sürdürerek türün karakter 

özelliklerinden kullanması, şiirsel metnin ritmik yapısının kesinliğini koruyarak eleji tonlamaların kullanımını 

göstermektedir. Kantatta toplanan rubailər tek fikir üzerinde kurulduğundan komple tam olarak algılanır. Ayrıca, 

bir çeşit “gizli süreklilik” yaratan belirli bir makam-tonal plana dayanarak yol açar. Böylece, bir çerçeve 

oluşturarak seriye dahil olan şur makamdaki ilk ve son dörtlüklerin temeli, sayılar arasındaki makam-tonlama 

ilişkisini güçlendirmektir. Bu nedenle, Celal Abbasov tarafından, Azerbaycan bestecinin okulunun klasik 

geleneklerine dayanan koro için yazdığı "Rubailer" kantatı, ulusal müzik dili ve klasik şiir mirasının ustaca 

kullanımıyla gerçek bir sanat eseri olarak sunuldu. 

Anahtar Sözcükler: Celal Abbasov, Mahammad Füzuli, rubai (dörtlük). 

 

JALAL ABBASOV’S "QUATRAIN" CANTATAS 

The article is about the original representation of quatrain, one of the most widely spread forms of Eastern poetry 

in the work of Honored Art Worker, composer Jalal Abbasov. The composer's role as the creator of new musical 

genre in Azerbaijan's music culture, namely the first samples of quatrain, demonstrates his successful creative 

search. The creation of beautiful examples in the quatrain poetic form by many prominent poets of Near and 

Middle East poetry, and the public, philosophical and ethical themes of these quatrains attracted the attention of 

the composer. Jalal Abbasov writes "Quatrains" cantata for a cappella mixed choir and Khanende on the occasion 

of the 500th anniversary of the great Azerbaijani poet Mahammad Fuzuli. Five quatrains of M. Fuzulin in 

"Quatrains" cantata were used: “Gördüm  səni”,  “Ey şəm”,  “ Yandırdı  məni”,  “Əfğandır  işim”,  “Ey  qalib  

olan”. In the work, the love for a great life, self-sacrifice in love is expressed in a deep philosophical and emotional 

aspect. The article deals with the poetic form of quatrain, the rhymed structure, the modal tonal plan along with 

http://www.imdcongress.com/


IV. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

Poster Sunum Bildiriler 

 

19-20-21 Ekim 2018 / Bodrum 

www.imdcongress.com  

136 

the poetic content, the main Makams of the mode-intonation system. In “Gördüm  səni” quatrain the mode-

intonation features of "С" shur, in “Yandırdı  məni” quatrain the Segah mode of “E”, in “Əfğandır  işim” quatrain 

the intonation content of the "G" shur mode, in “Ey  qaib  olan” quatrain the intonation complex of “F” are 

affirmatively defined. Jalal Abbasov's “Əfğandır  işim” quatrain who continued the tradition of U.Hajibeyli using 

the characteristic features of the genre, by keeping the precision of rhythmic structure of the poetic text, shows the 

use of elegy intonations. The quatrains collected in the cantata built on a single idea are completely perceived 

entirely. It also gives rise based on a certain mode-tonal plan, which creates some sort of "secret continuity". Thus, 

the basis of the first and last quatrain on shur mode included in the series by creating a frame is to strengthen the 

mode-intonation relationship between numbers. Thus, the "Quatrains" cantata written by Jalal Abbasov for the 

choir based on the classical traditions of Azerbaijan composer’s school is presented as a genuine work of art 

benefitting by skillful use of national musical language and classical poetry heritage. 

Key Words: Jalal Abbasov, Mahammad Fuzuli, quatrain. 
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ULUSAL MÜZİK SANATININ TANITIMINDA DİASPORA ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ  

Sonahanım İBRAHİMOVA 

Bakü Koreografi Akademisi 

Tarih boyunca, diaspora örgütlerinin faaliyeti, uluslar arası arenada devletlerin ve etnosların tanıtılmasında, ulusal 

kültürün tanıtımında önemli bir rol oynamıştır. Bu bakımdan, Azerbaycan dışındaki diaspora örgütlerinin rolü, 

hem Azerbaycan devleti hem de halkı için çok önemlidir. Özellikle, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ikinci kez 

bağımsızlık kazandıktan sonra, ülke çapındaki devlet, ulusal-manevi değerler, maddi ve manevi zenginlikleri 

dünya çapında tanıtmak ve yaygınlaştırmak büyük önem taşımaktadır. 1991 yılında, ülkemiz eski SSCB'den 

bağımsızlık kazandığında, Azerbaycan diasporasının gelişim alanında yeni bir aşama başladı. Araştırmacılara 

göre, bu son aşama diasporanın gelişmesinde yedinci aşamadır. Günümüzde birçok yabancı ülkelerde, özellikle de 

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren diaspora örgütlerinin ulusal kültürümüzü desteklemede oynadığı rolü 

kaydetmemek mümkün değildir. Ulusal lider Haydar Aliyev de Azerbaycan diasporasının uluslararası alanda 

işleyişinde çalıştı ve bu çalışma başarılı sonuçlara ulaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 

5 Temmuz 2002 tarihinde “Yurtdışında Yaşayan Azerbaycanlılarla Çalışma üzere Komitesinin Kurulması 

Hakkında” Kararname imzalamıştır. Kararname, Azerbaycan diasporasının faaliyetinin organize edilmesinde 

dünya çapındaki Azerbaycanlıların siyasi ve ideolojik bütünlüğünü sağlama açısından son derece önemli bir tarihi 

belgeydi. Yurtdışında Yaşayan Azerbaycanlılarla Devlet Çalışma Komitesinin kurulması, bu alandaki sorunların 

giderilmesi ve Azerbaycan diasporasının faaliyetlerinin ulusal çıkarlarımız doğrultusunda merkezileştirilmesi için 

önemli adımlar atmamızı sağlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 19 Kasım 2008 tarihli emriyle, 

Diaspora Devlet Çalışma Komitesi, Yurtdışında Yaşayan Azerbaycanlılarla Devlet Çalışma Komitesine dayanarak 

kurulmuştur. Azerbaycan diaspora örgütleri ABD, Fransa, Mısır, Avustralya, Gürcistan, Moldova, Avusturya, 

İzlanda, Hollanda, Almanya, İspanya, Norveç, Beyaz Rusya, İsveç, Özbekistan, Belçika, İsrail, Polonya, Birleşik 

Arap Emirlikleri, İsviçre, Kazakistan, Bulgaristan, İtalya, Kırgızistan, İngiltere, Kanada, Romanya, Çek 

Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs, Rusya Federasyonu, Çin, Kore, Tacikistan, Danimarka, Letonya, Türkiye, Estonya, 

Litvanya, Ukrayna, Finlandiya, Lüksemburg, Japonya, Kuveyt, Macaristan, Yeni Zelanda, Filipinler, Moğolistan, 

Sırbistan, gibi ülkelerde başarıyla faaliyet göstererek müzikal etkinliklerin, projelerin, programların, festivallerin 

düzenlenmesinde ve yabancı ülkelerde müziğimizin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik, sanat, propaganda, diaspora. 

 

THE ROLE OF DIASPORA ORGANIZATIONS IN THE PROMOTION OF NATIONAL MUSICAL 

ART 

Throughout the history, the activity of diaspora organizations have played an important role in the introduction of 

states and ethnos, in the promotion of national culture in the international arena. In this regard, the role of diaspora 

organizations outside Azerbaijan is very important both for the Azerbaijani statehood and its people. Especially, 

after gaining independence for the second time in the Republic of Azerbaijan, it is of great importance to popularize 

and promote our nation-wide state, national-moral values, material and spiritual wealth worldwide. In 1991, when 
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our country gained independence from the former USSR, a new stage in the development sphere of the Azerbaijani 

diaspora began. According to researchers, this last stage is the seventh stage in the development of our diaspora. 

In today's world, it is impossible not to note the role played by diaspora organizations operating in many foreign 

countries, especially in European countries, in the promotion of our national culture. The national leader Haydar 

Aliyev also worked for the operation of Azerbaijani diaspora in the international arena and this work had the 

successful results. On July 5, 2002, the President of the Republic of Azerbaijan Haydar Aliyev signed a decree 

“On the establishment of the State Committee for Work with Azerbaijanis Living Abroad.” The decree was an 

important historical document that was of exceptional importance in organizing the activity of the Azerbaijani 

diaspora in terms of ensuring political and ideological unity of the world's Azerbaijanis. Establishment of the State 

Committee for Work with Azerbaijanis Living Abroad allowed us to take important steps towards eliminating 

problems in this area and to centralize the activities of the Azerbaijani diaspora in the direction of our national 

interests. By the Order of the President of the Republic of Azerbaijan dated November 19, 2008, the State 

Committee for Work with Diaspora has been established on the basis of the State Committee for Work with 

Azerbaijanis Living Abroad. Azerbaijan diaspora organizations operating successfully in such countries, as the 

US, France, Egypt, Australia, Georgia, Moldova, Austria, Iceland, Netherlands, Germany, Spain, Norway, 

Belorussia, Sweden, Uzbekistan, Belgium, Israel, Poland, United Arab Emirates, Switzerland, Kazakhstan, 

Bulgaria, Italy, Kyrgyzstan, United Kingdom, Canada, Romania, Czech Republic, Northern Cyprus, Russian 

Federation, China, Korea, Tajikistan, Denmark, Latvia, Turkey, Estonia, Lithuania, Ukraine, Finland, Luxemburg, 

Japan, Kuwait, Hungary, New Zealand, Philippines, Mongolia, Serbia, plays an important role in the organization 

of musical events, projects, programs, festivals, as well as promoting our music in foreign countries. 

Key Words: Music, art, propaganda, diaspora. 
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ULUSAL GELENEKLER BAĞLAMINDA BESTECİ OKTAY KAZIMİ MÜZİĞİ 

Terane YUSİFOVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı 

Azerbaycanlı besteciler okulu, dünya müzik sanatına değerli ve zengin müzikal mirasa sahip sanatçılar 

kazandırmıştır. Yirminci yüzyılın başlangıcında, bu besteciler okulu, çeşitli gelişim aşamalarına bölünmüştür. Bu 

aşamalardan biri 60'lı yıllara aittir. Bu yıllarda besteci sanatında yeni isimlerle birlikte yeni tarzlar da meydana 

gelmiştir. 60'lı yıllar ayrıca ulusal özbilinç, folklor, halk müziği, gelenekler ve benzerlerini içeriyordu.  

Bu manzarada Oqtay Kazıminin yenilikleri, novator sanatcı gibi yetişmesinde önem taşımıştır. O.Kazımi özünehas 

yaratıcılıq tarzı yaratmağa ve onu uzun yıllar yaşatmağa, sevdirmeye müvaffak olmuştur. Bestecinin 

yaratıcılığında iki tarz özünü parlak şekilde göstermektedir. Burada klassik besteci tekniği  tarzına ait ve aynı 

zamanda da estrada-caz müziğine ait türler, geniş halk kitlesi için yazılmış şarkılar halk tarafından sevilmektedir. 

Bestecinin yazmış olduğu her bir müzik eserinde küçük şarkıdan büyük senfoniye kadar dönemin öncül 

eğilimlerinden başlayarak, geleneksel halk müziği türlerine kadar odaklanır. Onun yaratıcılığında derin içerikli 

müzik eserleri geniş yer almaktadır. 

Bestecinin yeniliği, ele aldığı yeni türlerle sınırlı değil. O.Kazimi, bu türlerin fikir-imgesini, dinleyicinin kalbine 

nüfuz eden ifade vasıtası ile aktarabilmektedir. Müzik stilinde modern müzik enstrümanları halk müziğinden 

esinlenerek güzel melodik dilde zenginleştirilmiştir. Görüntülerin iç dünyası, duygusal-psikolojik dünya, 

insanların anladığı bir dilde açılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: besteci, şarkı, eser, müzik, halk. 

 

NATIONAL STYLE SEARCHES IN COMPOSER OKTAY KAZIMI CREATIVE ACTIVITY 

Azerbaijanian composers’ school   has represented the world musical   art    the artists, founded valuable   and 

precious musical heritage.  In the beginning of XX the   century, this founded the starting point   artistic school by 

its turn is divided into several development stages. One of these stages occurs in 60 th years. 

Simultaneously with new names in composers’ art, also new style   and tendencies occurs on the agenda. 60 the   

years are, also  characterized   by  national recognition , folklore ,   folk music ,  national traditions - customs again 

afresh  return  and other like  steps  .  

From this perspective sight Oqtay Kazimi’s   maturity   like  searcher  innovator,   the artist, approached to the  

novelty was not occasional .Together with this at the same time  with  named   composers   O. Kazimi   achieved 

the success  in  original for him  creative style  foundation,  achieved amateurs music love    and   prolonged it for 

such a long time . 

In composers creative activity two directions occur themselves brightly.  Here  together also with  classical    

composers  technique   pen lighted   brief and    big forms  musical genres , and also appropriated  for Estrada  - 
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jazz  musical genres  and also stipulated  for big  auditory meetings  popular songs genre preserving their  original 

artistic importance with great mastering  were represented the audience .  

To each of  created images  in music , bringing    special meaning   into their content , the  composer, to   bring 

this  idea  from  little short  song - till  great big symphony to the reality  , started from this  time  vanguard  

tendencies to folk music  colorful  genres , mobilized whole of earned experiences . He  did not  endeavored to 

write the music which was complex for listener , consisted from complex  and untraditional  tunes soundings 

collections  ,  did not reflected music’s artistic significance  and  deep content. Written in 60 years creations, 

changes taken place in that time, in art, in literature, happened searches and novelties, contacts - showed it 

obviously. 

These  years, composers   apply to  connected  with  folk music deep stratums , traditions  item questions displays  

itself  in the row  of  composer’s creations . 60 Th years are in O. Kazimi creative activity style searches time. 

These years the composer Estrada jazz music inclination tendency is specially felt. This interest was not only 

linked with simple style searches, but is observed through the whole of his creativity.   

Composer’s innovations are not estimated only by his apply to new genres. O .Kazimi is able to deliver these 

genres idea – image   world into the listener soul    through influential performance means. In his musical style 

contemporary music performance means, by acquiring the inspiration from folk music is saturated and enriched 

by beautiful melody language. Images inner world, emotional psychology world is uncovered in understandable 

for people language.  

Key words: composer, song, work, music, folk. 
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AZERİ BESTECİLERİNİN YARATICILIĞINDA SONAT TÜRÜNÜN GELİŞİM AŞAMALARI 

Ülviyye KAZIMOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Azeri bestecilerin enstrümantal yaratıcılığı, ulusal müzik kültürümüzün önemli alanlarından biridir. Yirminci 

yüzyılın başlarından şimdiye kadar gelişen bu alan çeşitli tür ve biçimlerde, farklı enstrümanlar için yazılmış 

eserlerle kendini kanıtladı. 

Modern dönemin bestecileri, çalışmalarında geleneklerini düzgün bir şekilde geliştirdiler. Piyano müziğimizi hem 

imaj hem de yeni çizgiler ve duygusal diyapazon ile zenginleştirdiler. Her bir besteci ulusal geleneklere dayanarak 

kendi üslubu ile seçilmiştir. 

Azerbaycan'da piyano performans sanatına olan ilgi ve bu alanın evrimi kendini daha açık şekilde gösteriyordu ve 

yirminci yüzyılın başlarından bu yana bu enstrümana ihtiyaç duyulmaya başlandı. Azerbaycan'da piyano 

müziğinin kurulması ve teşekkülü, gelişme tarihi, büyük besteci, müzik adamı, araştırmacı, yazar-oyun yazarı 

Uzeyir Hacıbeyli ve o dönemde genç kuşağının ilk profesyonel bestecisi olan Asef Zeynalli ile bağlantılıdır. 

20. yüzyılın 40'lı ve 50'li yıllarından itibaren cumhuriyetimizin bestecileri, gergin ve ciddi bir emek gerektiren 

sonat tarzına dikkat etmeye başladılar. Bu tarz kendisinin derin içeriğinin ifade etme imkanları ve aynı zamanda 

derin felsefi içeriği ile bestekarların dikkatini çekiyor. Her bir besteci kendine özgü tarzda bu türün gelişimine 

katkıda bulunur. 

Ülkemizin müzik okullarında piyano için Avrupalı bestecilerin küçük ve büyük ölçekli çalışmaları, farklı yıllarda 

yüksek okul ve okul öğrencilerin repertuvarına dahil edilmiştir. Bu repertuvarın Azeri bestecileri tarafından 

zenginleştirilmesi, öğrenciler için kapsamlı performans zorlukları yaratmaktadır. Büyük ölçekli eserlere ait olan 

sonat allegro karmaşık biçimler arasında, hem performansta hem de felsefi düşünce açısından zirvede duruyor. 

Anahtar kelimeler: sonat, müzik, tür, biçim, piyano 

 

THE DEVELOPMENT STAGES OF SONATA GENRE IN THE CREATIVITY OF AZERBAIJANI 

COMPOSERS 

The instrumental creativity of Azerbaijani composers is one of the important areas of national music culture. This 

area, developed from the early twentieth century to the present, has proved itself in various genres and forms, with 

the works written for different instruments.  

Composers of the modern era have developed their traditions in their works properly. They have enriched our 

piano music with both the image and the new lines and the emotional range. Each composer distinguishes himself 

by his own style based on national traditions. 

In Azerbaijan, the interest in the art of piano performance and the evolution of this field have been manifested 

itself clearly, and since the early twentieth century this instrument started to be in demand. The development and 

formation of piano music in Azerbaijan is connected with the name of the great composer, music figure, researcher, 

publicist-playwright Uzeyir Hajibeyli and the first professional composer of young generation at that time, Asef 

Zeynalli. 
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From the 40s and 50s of the 20th century, the composers of our republic began to pay attention to sonata that 

demanded tense and serious work. This genre draws the attention of the composers with expression means of deep 

and philosophical content at the same time. Each composer, in his own way, contributes to the development of this 

genre. 

Small and large-scale works of European composers for piano in the musical schools of our country have been 

included in the repertoire of students and pupils in different years. The enrichment of this repertoire by Azerbaijani 

composers creates extensive performance challenges to students. The sonata allegro, which belongs to large-scale 

works, in the form of complicated forms, both in performance and in philosophical thinking is at the top of the 

ladder. 

Key words: sonata, music, genre, form, piano 
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