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Kongremizde hakem/sanat kurulu tarafından kabul edilmiş olan 79 bildiri sunulmuş, 6 konser/performans 

gerçekleştirilmiş, 7 eser sergilenmiş ve 1 workshop gerçekleştiriliştir. Kongremiz Almanya, Azerbaycan, 

İngiltere, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye olmak üzere 6 farklı ülkeden 86 konuşmacı katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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DİYARBAKIR YÖRESİ SEYİRLİK OYUNLARINDAN KELEK (SAL) OYUNU 

Ahmet ALINCA 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Türk halk oyunları maddi ve manevi kültürel unsurları aynı anda içerisinde barındırmaktadır. Bu açıdan en 

önemli kültürel değerlerimizdendir. Bununla birlikte farklı bilim dalları ile de bağlantılıdır.  

Türk halk oyunları çok farklı ortam, mecra ve farklı amaçlar doğrultusunda icra edilmektedir. Açık alanda 

oynanabilmekle birlikte kapalı alanda da icra edilmektedir. Açık alanda icra edilen oyanların çoğunluğunda çalgı 

kullanılırken kapalı alanda icra edilen oyunların bir kısmında çalgı kullanılmamaktadır. Çalgı kullanılmayan 

oyunları ele aldığımız zaman tiyatral ve taklit içerikli olduğu görülmektedir. Bu tarz oyunlara genel olarak 

“seyirlik oyunlar” adı verilmektedir ve ülkemizin tüm yörelerinde karşılaşılmaktadır. Seyirlik oyunlar her ne 

kadar tiyatronun (Geleneksel Türk Tiyatrosu) alanı olarak görülse de aynı zamanda yapısal, içeriksel, kurgusal, 

icra gibi özellikleriyle Türk halk oyunlarının da bir parçasıdır. Diyarbakır yöresinde de açık alanda oynanan 

oyunların yanı sıra kapalı alanda oynanan seyirlik oyunlara rastlanmaktadır. Günümüze kadar yapılan araştırma, 

inceleme ve sahnelemelerde genel olarak açık alan (meydan) oyunlarına yer verilmiş, seyirlik oyunlarımıza 

gereken ilgi ve alaka gösterilmemiştir. Bu gerçekten yola çıkılarak günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle 

unutulmaya yüz tutmuş seyirlik oyunlarımıza dikkat çekmek, bu alanda yapılmış akademik çalışmalara bir katkı 

sunmak çalışmanın amaçlarında bir tanesidir. Çalışmanın bir diğer amacı ise seyirlik oyunların sahneye alınarak 

müzik eşliğinde oynanabilme özelliğinin de olduğunu “Diyarbakır Kelek Oyunu” özelinde ortaya koymaktır. 

Çalışmamızda literatür taramasının yanı sıra alan araştırması yapılmış olup yörede konu ile ilgili yetkin kişilerle 

bire bir görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Sonuç olarak Kelek’in aslında bir meslek dalı olduğu, 1950’li yıllara kadar bu mesleğin icra edildiği, teknoloji 

ve insan ihtiyaçlarının zamanla değişmesine bağlı olarak böyle bir mesleğin günümüzde kalmadığı gerçeğine 

ulaşılmıştır. Ayrıca zamanla önce seyirlik daha sonra sahneye alınan bir oyun olarak günümüze taşındığı 

sonucuna da ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Halk Oyunları, Seyirlik Oyunlar, Kelek Oyunu. 

 

KELEK (SAL) FOLK DANCE: AS A THEATRICAL PLAYS OF DIYARBAKIR REGION 

Turkish folk dances contain both material and spiritual cultural elements at the same time. In this respect, they 

are one of our most important cultural values. Besides, they are interconnected to different branches of science as 

well.  

Turkish folk dances are performed in a various types of environment, course and for different purposes. 

Although they can be played outdoors, they are also performed indoors. While instruments are used in most of 

the games performed indoors; in some of the games performed outdoors instruments are not used. Considering 

non-instrumental games, it is seen that they are theatrical and imitative. These types of games are generally 

named as "theatrical play" and they are common in all regions of our country. Although theatrical plays are seen 
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as the field of theater (Traditional Turkish Theater), they are also a part of Turkish folk dances in terms of their 

structural, contextual, fictional and performative features. 

In Diyarbakır region, apart from the games played outdoors, there are also theatrical plays played indoors. 

Researches, analyses and staging done have generally been conducted to outdoors (open space) until today; but, 

theatrical plays have not been discussed as necessary. Based on this fact, this study aims to draw attention to our 

theatrical plays which are about to be forgotten with the development of technology, and to contribute to the 

academic studies conducted in this field. Another aim of the study is to reveal that theatrical plays can also be 

performed with music by taking the stage with especially “Diyarbakır Kelek Folk Dance.” In our study, along 

with the literature survey, field research was conducted, and also one-to-one interview technique was used with 

qualified people in the region. 

In conclusion, it has been concluded the fact that “Kelek” was actually a profession which was practiced until the 

1950; however, it could not survive because of the change in technology and human needs over time. 

Additionally, it has been observed that it was carried to the present day as a theatrical play, and then staged play 

as well. 

Key Words: Diyarbakır, Folk Dances, Theatrical Plays, Kelek Folk Dance. 
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞAYAN AZERBAYCANLILARIN HALK MÜZİĞİNİN 

GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

Ahsan AHMEDOV 

Bakü Koreografi Akademisi 

Doğu Anadolu folklorunun özelliklerine bakarsak, Azerbaycan folkloruyla akrabalık ilişkisi olduğunu göreceğiz. 

Masallar, efsaneler, destanlar, fıkralar üzerine yapılan çalışmalara odaklanırken Güney Azerbaycan'ın, Tebriz, 

Hoy, Maku, Batı Azerbaycan, Borçalı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçivan,  Gencebasar bölgesinden folklor 

örnekleri ile aynı olduğunu görüyoruz. Ozan aşıg müziği Doğu Anadolu folklorundaki alanlardan biridir. 

Özellikle Çıldır Gölü çevresinde yaşayan aşıg çevrelerini oluşturulmuştur. Azerbaycan aşıg edebiyatı üzerine 

yapılan araştırmalarda Çıldır aşıg, Ağbaba-Çıldır aşıg ortamı gibi kavramlar bilimsel olarak doğrulanmıştır. 

Doğu Anadolu'da yapılan danslara gelince, performans açısından erkek ve kadın danslarına ayrıldıklarını 

belirtmeliyiz. Erkek dansları kahramanlık ve canlılıklarıyla, kadın dansları ise incelikleri ve mizahları ile ayırt 

edilir. Bu, bir yandan, erkek ve kadın karakterleri, diğer yandan yaşam tarzı ve giyim özellikleri arasındaki 

farktır. 

Kadınlar ayakları ve gövdeleri ile uzun elbiselerinin altında esnek olamadıklarından, sadece el hareketlerinin 

güzelliği tercih edilir. Tabii ki, enerjik, yüksek teknik talep eden  serbest stil hareketleri ve vücutlarının toplam 

ahengi  erkek danslarında daha etkendir. Şarkıların müzik folklorunun büyük bir bölümünü oluşturduğu iyi 

bilinmektedir. Bu müzik mirası, insanların tarihi, yaşamı, görünümü, istekleri ve arzularını yansıtan farklı 

tarihsel dönemlerde ve farklı tarihsel koşullarda değişti, şekillendi ve gelişti. Bize eski çağlardan nesilden nesile 

cilalı ve gelişmiş formlar şeklinde gelen şarkılar, konu alanının dikkatini ve çok çeşitli ifadelerini kendinde 

barındırıyor. Bu geniş alanın sadece küçük bir bölümünde yapılan çalışmanın sonuçları, yukarıda özetlediğim 

iddiaların doğrulanmasında etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Bölge, Aşıq, Kültür, Dans, Müzik. 

 

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF FOLK MUSIC OF AZERBAIJANIS LIVINIG IN 

THE EASTERN ANATOLIA REGION 

If we look at the peculiarities of Eastern Anatolian folklore we will see that there is a kinship relationship with 

Azerbaijani folklore. When examining the stories about fairy tales, legends, epics, anecdotes, we see that 

Southern Azerbaijan is similarly represented by folklore samples of Tabriz, Hoy, Maku, Borchali, West 

Azerbaijan, Nakhchivan, Ganjabasar region of the Republic of Azerbaijan. Ozan ashug music is one of the areas 

in Eastern Anatolian folklore. Especially if the ashugs living around Lake Childyr created their environment. In 

the researches on Azerbaijani ashug literature, such concepts as Childyr ashug, Agbaba-Childyr ashug 

environment have been scientifically confirmed. As for dances performed in East Anatolia, we should note that 

they are divided into male and female dances in terms of performance. Male dances are distinguished by their 

heroism and vigor, and feminine dances with their delicacy and humor. This is, on the one hand, the difference 

between male and female characters, and on the other hand, lifestyle and clothing features. 
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Because women could not be flexible under their long dresses with their feet and body, so only the beauty of 

hand movements would be preferred. Of course, their energetic, high-tech freestyle movements and the total 

restlessness of their bodies were influenced by the male dances. It is well known that songs constitute a large 

part of music folklore. This musical heritage has changed, shaped and developed in different historical periods 

and in different historical conditions, reflecting the history, life, outlook, wishes, and desires of the people. The 

songs that have come to us in the form of polished and improved forms from ancient times, from generation to 

generation, attract the attention of the subject area and the wide range of expressions. The results of the study, 

conducted in only a small part of this large area, play a role in confirming the claims I have outlined above. 

Key Words: Region, Ashug, Culture, Dance, Music. 
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VARYASYON VE MATEMATİK 

Almaz RECEBOVA 

Cumhuriyyet Sanat Okulu 

Disiplinlerarası yaklaşım, karmâşık öğrenme sürecinde tüm didaktik ilkelerin uygulanmasına yönelik eğitimsel, 

metodolojik bir yaklaşım olarak düşünülebilir.  

Müzik öğretiminde matematik kullanımı sadece her iki disiplinin içeriğini de zenginleştirmekle kalmaz, aynı 

zamanda asimilasyonu da kolaylaştırır. Ayrıca öğrencilerin estetik algı dâhil öğrenme süreci boyunca 

kazandıkları bilgi, beceri ve alışkanlıkları geliştirir. Matematik eğitiminde müzik bilgisi, beceri ve 

alışkanlıklarının kullanımı, matematiksel bilginin estetik anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Bilgi, beceri 

ve alışkanlıkların bağımsız entegrasyonu, öğrencilerin müfredat dışı bilgi kazanmak için araştırma yapma ve 

yaratıcılığa katılma fırsatları yaratır. 

Konuyla ilgili araştırmamız aşağıdaki sonuçlara yol açabilir: 

Disiplinlerarası etkileşim, karmâşık bir öğrenme sürecinde tüm didaktik ilkelerin uygulanmasında vazgeçilmez 

ve çok güçlü bir araç, fırsat, pedagojik ve metodolojik yaklaşım olarak düşünülebilir. Aynı zamanda, bu 

disiplinlerin ustalaşmasını genişletir ve hızlandırır. Öğrencilerin bu süreçte edindikleri bilgi, beceri ve 

alışkanlıkların estetik bir yelpazesi olan müzik, sanat, anadil ve kurgu becerilerini geliştirir. Müzik ve sanatta 

bilgi, beceri ve alışkanlıkların kullanılması, matematiksel bilginin estetik algısında büyük önem taşımaktadır. 

Bilgi, beceri ve alışkanlıkların bağımsız entegrasyonu, öğrencilerin müfredat dışı faaliyetlerde arama 

yapmalarına ve bu faaliyetlere katılmalarına olanak tanır. 

Anahtar Kelimeler: Varyasyon, Matematik, Etkileşim, Entegrasyon, Yaratıcılık, Algı. 

 

VARIATION AND MATHEMATICS 

Interdisciplinary communication can be considered as a persuasive, pedagogical-methodical approach to the 

implementation of all didactic principles in a complex learning process. It also develops the capabilities of 

subjects in the aesthetic range of knowledge, skills, and habits. The use of music knowledge, skills and habits in 

math training, and the aesthetic perception of mathematical knowledge is essential for independent learning. It 

creates a great opportunity for her to do her creative work. 

The interconnectedness can be considered an indispensable and powerful tool, opportunity, pedagogical-

methodical in the comprehensive implementation of all didactic principles in the learning process. Mathematics 

from artistic works (music, painting, etc.) not only enriches the content of music and fine art but also expands 

and accelerates the mastering of these subjects. It develops the skills of music, art, mother tongue and fiction, 

which is an aesthetic range of knowledge, skills, and habits that students acquire in the process. The use of 

knowledge, skills, and habits in music and art is of great importance in the aesthetic perception of mathematical 

knowledge. Independent integration of knowledge, skills, and habits enables students to search and engage in 

extra-curricular activities. 

Key Words: Variation, Math, Interaction, Integration, Creativity, Perception. 
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KLARNET EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN “LA-Mİ” – “Mİ-LA” NOTALARI ÜZERİNE GEÇİŞ 

KOLAYLIĞI SAĞLAYACAK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 

Anıl ÇELİK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Bu çalışmada klarnet öğretiminde karşılaşılan geçiş zorluğu olarak karşımıza çıkan   “La-Mi” ve “Mi-La” 

pasajlarından oluşan on yedi etüt çalışması yazılmıştır. Yazılan etütler özgün etütlerdir. Çalışmalarda, teknik 

çalışma yönteminin kısa vadede çözülmesi, karşılaşılan zor pasajlarda o pasaja göre etüt seçilmesine dikkat 

edilmiştir. Pasajlardaki teknik zorlukları belirleyip bu zorlukları etüt ile pekiştirerek ileride çalınacak eserlerde 

daha verimli olabilmek arzu edilmiştir. Teknikleri öğrenmek ve pekiştirmek isteyen klarnet çalıcılarına kılavuz 

niteliğinde etüt önerileri sunulmuştur. 

Alıştırma amaçlı etütlerde, tını kalitesini geliştirmek de oldukça önemlidir. Pasaj çalışmasını yaparken bir 

yandan da nüans çalışması yapılması istenmiştir. Teknik yeterliliğe eriştikten sonra müzikal yorum gücünün de 

ilerlediği tespit edilebilmiştir. Böylelikle etüdü çalarken birkaç noktayı (pasaj, nüans - artikülasyon vb.) 

düşünebilmesi ve kontrol edebilmesi istenmiştir. Pasajları (La-Mi - Mi-La) doğru ve ritmik çalışmak ileride 

önümüze çıkacak eserlerde daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır. Parmakların perdelerin üzerine yakın 

tutulması istenmiş böylelikle hızlı pasajların daha rahat çalınabilmesi önerilmiştir. 

Bireysel çalgı çalışma süreci çalgı başarısının önemini de arttıracaktır. Etüt çalışması, müzikal disiplini ve 

titizliği de beraberinde getirecektir. Etütteki teknik güçlükler belirlenmiş ve bu teknik pasajların giderilmesine 

yönelik etüt örnekleri sunulmuştur. Müzik icrasında yorumsal gücü ve teknik gelişime katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. Araştırmanın klarnet çalışması yapanlara yol göstermesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klarnet, etüt, teknik, nota, müzik. 

 

WORKING METHODS TO PROVIDE EASE OF PASSAGE ON “LA-MI” - “MI-LA” MUSICAL 

NOTES ENCOUNTERED IN CLARINET TRAINING 

Seventeen studies of etudes were written in this study, consisting of the passages “La-Mi” and “Mi-La”, which 

came across as a transitional difficulty encountered in clarinet teaching. The written etudes are original etudes. In 

the studies, it was aimed to solve the technical working method in the short term and to select the study 

according to that passage in difficult passages encountered. By identifying the technical difficulties in the 

passages and reinforcing these difficulties with etude, it is aimed to be more efficient in the works that will be 

played in the future. The clarinet players who want to learn and reinforce the techniques have been offered a 

guide to study. 

It is also very important to improve timbre quality in practice studies. While performing the passage study, it was 

also asked to do a nuance study. After attaining technical competence, it was determined that the power of 

musical interpretation also progressed. Thus, while playing the study, a few points (passage, nuance - 

articulation, etc.) he/she was asked to be able to think and control. Working through the passages (La-Mi - Mi-
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La) accurately and rhythmically will allow us to spend less time in future works. It was suggested that the fingers 

should be kept close to the frets so that fast passages could be played more easily. 

The individual instrument working process will also increase the importance of instrument success. The etude 

study will also bring musical discipline and meticulousness. Technical difficulties in the study were identified 

and examples of studies for the elimination of these technical passages were presented. It is aimed to contribute 

to interpretive strength and technical development in music performance. The aim of the research is to guide the 

clarinets. 

Key Words: Clarinet, Etude, Technique, Note, Music. 
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AZERBAYCAN'DA PİYANO DÜET PERFORMANSI 

Arzu MAMMADOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Oda-topluluk türlerinden olan piyano-düet icrası, Azerbaycan müziğinde gelişmiş alanlarından biridir. Bir 

piyano grubunda çalma kültürü, bir müzisyenin sanatsal gelişimi için her zaman önemli olmuştur. Bu sanatı 

gerçekleştirme kültürüne hakim olmak - karakterin türüne, özüne dayalı olarak sanat eserlerinin etki araçlarını 

yaratabilmek için gereklidir. 

Yalnızca ortak çalma tekniğine (kendini kontrol etme, ritmik dayanışma, solo ve eşlik etme becerilerini 

güçlendirme, vb.) sahip bir müzisyen tam teşekküllü bir profesyonel olarak kabul edilir. Sanat eserlerindeki 

teknik ve yorumlama sorunlarının çözümü - görüntünün iç duygusal dünyasının kapsamlı bir düzenlemesi - 

topluluk sanatçılarından yaratıcı beceriler gerektirir. 

Lirik-dramatik imgeler, zıt ses-armoni karşılaştırmaları, derin önemi olan dinamik incelikler, yaratıcı yeteneğin 

ayrı bileşenleridir. Piyano-düet performansında önemli olan tını ve kayıt dizilerinin çeşitliliği ve çeşitliliği 

performans sırasında birçok orijinal niteliği ortaya çıkarır. 

Önde gelen Azerbaycan piyanistlerinin performans kültürünün başarıları, şüphesiz yüksek düzeydeki piyano 

pedagojisinin sonucudur. Olgun bir piyano okuluna sahip olan Azerbaycan düet performans okulu, ilerici 

geleneklerle karakterize edilir ve parlak konser etkinlikleri ve pedagojik potansiyeli ile ayırt edilir. Piyano-düet 

kültürünün başarıları, ulusal piyano kültürünün bileşenlerini ve gelişim sürecini incelemenin aciliyetini belirler. 

Anahtar Kelimeler: Piyano, Düet, Topluluk, Yorumlama, Sanatsal İmge. 

 

PIANO DUET PERFORMANCE IN AZERBAIJAN 

Piano-duet performance, one of the chamber-ensemble genres, is one of the developed fields in Azerbaijan. The 

culture of playing in a piano ensemble has always been important for the artistic development of a musician. It is 

necessary to master the culture of performing this art - to be able to create the means of the influence of works of 

art, based on the genre, the essence of the character. 

Only a musician who has the technique of joint playing (strengthening self-control, rhythmic solidarity, solo and 

accompaniment skills, etc.) is considered a full-fledged professional. The solution of technical and interpretive 

problems in works of art - a comprehensive embodiment of the inner emotional world of the image - requires 

creative skills from the ensemble performers. 

Lyrical-dramatic imagery, contrasting sound-harmony comparisons, dynamic subtleties of deep significance are 

separate components of creative ability. The variety and variety of timbre and register sequences, which are 

important in piano-duet performance, reveal many original qualities during the performance. 

The achievements of the performance culture of prominent Azerbaijani pianists are undoubtedly the result of the 

high level of piano pedagogy. Having a mature piano school, the Azerbaijani school of duet performance is 
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characterized by progressive traditions and is distinguished by its brilliant concert activities and pedagogical 

potential. The achievements of piano-duet culture determine the urgency of studying the components of the 

national piano culture and the development process. 

Key Words: Piano, Duet, Ensemble, Interpretation, Artistic Image.   
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN VOKAL ESERLERİNDE HÜSEYİN CAVİD ŞİİRLERİ 

Aynur GULİYEVA 

Nahçıvan Devlet Universitesi  

20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının en parlak simalarından biri olan ünlü şair ve oyun yazarı Hüseyin Cavid'in 

şiirleri, müziğin ana temalarından biri haline geldi. Huseyin Cavid'in eserlerinin müzik yapıtlarında konu olarak 

kullanılması çok geniş bir konudur ve kapsamlı araştırmalar gerektirir. Bu açıdan Hüseyin Cavid'in şiirinin vokal 

eserlerinde ayrı ayrı incelemek ve bestecilik yaratıcılığındaki rollerini edebiyat ve müzik etkileşimi bağlamında 

araştırmak önemlidir. 

Hüseyin Cavid, Azerbaycan edebiyatında romantizmin kurucularından biriydi ve ulusal romantik şiir ve 

trajedinin temelini attı. Hüseyin Cavid'in çalışmasında, insanlığın sorunları, zamanın büyük sosyo-politik ve 

kültürel önemi yansıtılmaktadır. Hüseyin Cavid'in şiiri ve dramaturjisi Azerbaycan edebiyatı tarihinde üslup, 

yazı ve biçim açısından yeni bir üslup yaratmış ve aynı zamanda ulusal tiyatro kültürünün gelişimini etkilemiş, 

araştırmacılar tarafından "Cavid Tiyatrosu" olarak nitelendirilmiştir. 

Hüseyin Cavid'in lirik şiirleri ve sahne çalışmaları her zaman müzisyenlerin ve bestecilerin dikkatini çekmiştir. 

Huseyn Cavid'in eserleri temelinde bestecilerimiz tarafından vokal eserleri, müzik ve sahne eserleri, 

enstrümantal eserler yaratılmıştır. 

Huseyn Cavid'in şiiriyle ilgili birçok vokal eseri - şarkılar, romanslar, balladlar - Azerbaycan bestecilerinin vokal 

yaratıcılığında ortaya çıktı. Bunlardan bazıları Hüseyin Cavid'in drama eserleri üzerine yazılmış yapıtlardan  

vokal alıntılar  bağımsız olarak şarkıcıların  repertuarına dâhil edildi. Bu tür vokal besteleri arasında Fikrat 

Amirov'un draması “Şeyh Senan” tarafından yazılan “Kör Arabın Şarkısı”, Cahangir Cahangirov “Hayyam” - 

“Sevdanın romansı”, ve “Güzel bade” şarkı ve romansları yer alıyor. Hüseyin Cavid'in şiirine başvuran 

bestecilerden Ramiz Mirişli, Shafiga Akhundova, Eldar Mansurov, Sardar Farajov, Elnara Dadaşova ve diğerleri 

şarkılarını ve romanslarını Azerbaycan müzik hazinesine dâhil etmişler. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Müzik, Şarkı, Romantizm, Şarkılar. 

 

HUSSEIN JAVID'S POETRY ON THE VOCAL CREATION OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

One of the brightest figures of 20th century Azerbaijani literature,the poetry of the famous poet and playwright 

Hussein Javid has become one of the main themes in music.The musical embodiment of Hussein Javid's works is  

very broad subject and requires extensive research.From this point of view, it is important to study the vocal 

works closed with Hussein Javid's poetry separately and to examine their role in compositional creativity in the 

context of the relationship between literature and music. 

Hussein Javid was one of the founders of romance in Azerbaijani literature and laid the foundation of national 

romantic poetry and tragedy. The problems of the humanity, the great socio-political and cultural significance of 

the time are reflected Hussein Javid’s creativity. Hussein Javid's poetry and dramaturgy created a new milestone 
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in the history of Azerbaijani literature in terms of style, writing and form, and also influenced the development 

of national theater culture and was characterized by researchers as the "Javid Theater". 

Hussein Javid's lyric poems and stage works have always attracted the attention of musicians and composers. On 

the basis of Huseyn Javid's works there were created vocal works, musical and stage works, instrumental works. 

Many vocal works - songs, romances, ballads - related to Huseyn Javid's poetry have appeared in Azerbaijani 

composer's vocal creativity.Some of these are vocal cuts from Hussein Javid's dramatic music and included to 

the singer's repertoire independently.Such vocal compositions include “The Song of the Blessed Arab” written 

by Fikrat Amirov's drama “Sheikh Senan”, songs and romances composed by Jahangir Jahangirov on 

“Khayyam” - “Romance of Sevda”, “Orient of Sevda”, “Cup is beautiful” are very popular.The composers who 

appealed to Hussein Javid's poetry as Ramiz Mirishly, Shafiga Akhundova, Eldar Mansurov, Sardar Farajov, 

Elnara Dadashova and others included their songs and romances into the Azerbaijani music treasury. 

Key Words: Vocal, Poetry, Music, Song, Romance, Ballad. 
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UZEYİR HAJİBEYLİ'NİN "KARI VE KOCA" OPERETİNDE HALK MÜZİĞİ KULLANIM 

SORUNLARI 

Aynur HUSEYNOVA 

Bakü Koreografi Kolleji  

1. Müzikal folklor örnekleri açısından zengin olan Azerbaycan bestecilerinin (opera, operet, bale) müzikal sahne 

çalışmaları ulusal kimliklerini korumuştur. 

2. Azerbaycanlı bestecilerin müzikal sahne besteleri, halk müzik örneklerine dayalı olarak kendi bireysel stil 

özelliklerini kazanmıştır. 

3. Bu makalede bestecinin müziği ve türküleri, halk oyunları, ashug melodileri ve sınıflandırmalarını 

karşılaştıran bazı özellikler incelenmektedir: a) tür eşleştirme, görüntü benzeşimi; b) bestecilerin alıntılarının 

veya halk müziğinin çeşitli unsurlarının kullanımı; c) halk müziği örneklerine dayalı yeni beste şarkılarının 

oluşturulması; d) bestecilerin şarkılarında folklor müzik örneklerinde bayat, goshma gibi halk şiirlerinin 

kullanımı. 

4. Halk müziğinin örneklerine dayanan bestecinin müziğinde, mugam tonlamasının temeli, yapısal özellikleri 

kendini bir arada gösterir. 

5. Azerbaycan müzik folklorunun örneklerinin müzik sahnesi kompozisyonlarında kullanılması, profesyonel 

besteci müziğinin halk tarafından yaygın olarak algılanmasını kolaylaştırır. 

Anahtar Kelimeler: Operet, Müzikal Komedi, Besteci, Libretto, Halk Müziği, Muğam, Aşug Müziği. 

 

PROBLEMS OF USE OF FOLK MUSIC IN THE U. HAJIBEYLI'S OPERETTA "HUSBAND AND 

WIFE" 

1.The musical stage works of Azerbaijani composers (opera, operetta, ballet) being rich in musical folklore 

samples, have preserved their national identity. 

2. The musical stage compositions of Azerbaijani composers have acquired their own individual style 

characteristics based on folk musical samples. 

3. This article examines some features comparing composer's music and folk songs, folk dances, ashug melodies, 

and classifications: a) genre matching, image affinity; b) the use of quotations or various elements of folk music 

by composers; c) the creation of new compositional songs based on folk music samples; d) the use of folk 

poems, such as bayat, goshma in folklore musical samples in the songs of composers. 

4. In the composer's music, which is based on examples of folk music, the basis of the mugham-intonation, its 

structural features, show itself in unison. 

5. The use of examples of Azerbaijani musical folklore in the music scene compositions makes it easy for 

professional composer music to be widely perceived by the general public. 

Key Words: Operetta, Musical Comedy, Composer, Libretto, Folk Music, Mugham, Ashug Music. 
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BESTECİ FİRANGİZ AHMEDOVA'NIN ODA MÜZİĞİ 

Aynur İSGENDERLİ 

Bakü Müzik Akademisi  

XX yüzyıl Azerbaycan müzik kültürü eşsiz sanatsal etkinliklerle zengindir. O zamanlar, zamanın önde gelen 

bestecileriyle birlikte, yeni bir müzik kültürü seviyesine dâhil olan güzel sanatçılar da vardı. Bunların arasında 

SSCB Halk Sanatçısı Firangiz Ahmedova yer alıyor. Sanatçının kapsamlı yaratıçılığını hem opera, hem de oda 

müziğini birleştiriyor. F.Ahmedova lirik-dramatik soprano sesi, müzikal yeteneği, sanatsal yeteneği ve sanatçılar 

üzerinde olan etkisi ile seçilir ve kendine özgü tarzının özelliklerini tanımlama yeteneği ile ayırt edilir. Bu 

fenomenin doğasını anlamak için, vokalistin oluşum kalıplarını ve sanatsal yöntemi anlamak gerekir. 

F. Ahmedova'nın bir  birey ve şancı olarak olgunlaşmasında o dönem yaşayan  eğitimciler ve müzisyenler 

önemli bir rol oynamışlar.  

İlk müzik eğitimini Margarita Kolotova sınıfındaki Bakü Müzik Okulu'nda almıştır. Yetenekli bir opera 

sanatçısı, eğitimci ve metodolog olarak bilinen M.Kolotova, genç müzisyeni gerçek bir profesyonel vokalist 

olarak şekillendirmede olağanüstü bir rol oynadı. Doğal olarak, böyle bir öğretmenin sınıfında, Bakü Müzik 

Okulu'nda ve daha sonra Konservatuarda öğrenim gören F.Ahmedova kendini geliştirerek mükemmeliyyete 

doğru adımlıyordu.  

F.Akhmedovanın gelişiminde oda müziği derslerine  katılan ve eşlik eden piyanist ve konsertmeyster  Vladimir 

Kozlov`un rolü büyüktür.  Tabii ki, vokalistlerin yaratıçılığında çoğu performanslar oda müziği  ile ilgilidir ve 

F.Ahmedova bir istisna değildir. 

Kariyerinin ilk aşamalarındaki bir başka önemli olay F.Ahmadova'yı oda müziği sanatçısı olarak nitelendiriyor. 

Böylece, SSCB Halk Sanatçısı Niyazi'nin "Arzum" romansının  ilk yorumcusu olarak tarihe geçti. Son yıllarda 

Azerbaycan halk şarkıları ve bestecilerinin oda müziği eserleri F.Ahmedova repertuarında önemli bir yer 

kaplıyor.  Bunlardan; U. Hacibeyli tarafından “Sensiz”, A. Abbasov tarafından “Hayran kaldım”, S. Rustamov 

tarafından “Bahar”, “Hardasan”, “Sabah Şarkısı”, F.Amirov tarafından “Azerbaycan Elleri”, T.Guliyev  "Bahar 

mahnısı", "Sevinç Mahnısı", "Aça-aça güllerim", G. Salahov "Könül verdim", “Birdenesen” halk şarkısı "Gurban 

adına" ve diğerleri yer alıyor. 

Opera sanatçısı olarak büyük ün kazanmış olan Ahmedova, her zaman ilginç kamera programları, konserler, 

televizyon ve radyo programları ile sahne almıştır. Yüksek performanslı bir kültüre sahip olan şarkıcı, sesinin saf 

tını, ince işlenmiş süslemeleri ile ve yüksek notaları ustalıkla seslendirmesi  ile seçilmekteydi.  Klasik vokal 

okulunun prensipleri üzerine eğitim alan F.Ahmedova, Azerbaycan halk şarkıları ve bestecilerinin ulusal 

melodilerinde olan halk yaratıcılığına özgün süslemeler, nüanslar ve motifleri  başarı ile  izleyicilere 

aktarmaktadır. 

Böylece, SSCB Halk Sanatçısı F.Ahmedova ulusal oda müziği yorumculuğunda silinmez bir iz bırakarak önemli 

bir rol oynamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vokal, Oda Müziği, Üslup, Repertuar, Yorumlama. 
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CHAMBER CREATIVITY OF FIRANGIZ AKHMEDOVA 

Azerbaijani musical culture of the 20th century is rich in unique artistic events. At that time, along with 

outstanding composers of that time, there were also great performers who were involved in a new level of 

musical culture. Among them was People's Artist of the USSR Firangiz Ahmedova. The artist's extensive work 

combines opera and chamber music.  The voice of F. Akhmedova, with a beautiful lyrical and dramatic soprano, 

is distinguished by her musical talent, artistic abilities and ability to have a great influence on the performers and 

define the features of her personal style.  To understand the nature of this phenomenon, you must understand the 

regularities of the formation of the vocalist and artistic method. 

Teachers and musicians play an important role in the history of F. Akhmedova as a singer. It is they and the 

innate talent of the artist who define an individual singing complex. 

She received her first musical education at the Baku Music School in the class of Margarita Kolotova. M. 

Kolotova, known as a talented opera singer, teacher and methodologist, played an exceptional role in the 

formation of the young musician as a true professional vocalist. Naturally, in the class of such teacher F. 

Ahmedova, who studied at the Baku Music School and then at the Conservatory, is formed as an ideal vocalist. 

It is worth mentioning Vladimir Kozlov, a wonderful pianist and concertmaster, who closely follows chamber 

music lessons in the formation of F. Akhmedova as a wonderful musician. Of course, most of the vocalists' lives 

are connected with  chamber music, and F. Akhmedova is no exception. 

Another important event in the early stages of his career characterizes F. Ahmadov as a chamber musician. Thus, 

she is the first performer of the romans "Arzum" by the outstanding composer, People's Artist of the USSR 

Niyazi.   In recent years, chamber music and folk songs of Azerbaijani composers have played an important role 

in F. Ahmadova's repertoire. Among them, (“ Without you”, "Sensiz") by U. Hajibeyli, "Hayran Olmusham" 

(“I`am surprised”)by A. Abbasov, "By Spring" ( “Bahar olsun”) by S. Rustamov, "Hardasan", "Morning Song", 

"The Azerbaijani Land"(“Azebraycan elleri”) by F. Amirov, Guliyev's "Song of Spring", "Song of Joy", 

Flowers", (“Bahar Nəğməsi”, Sevinc Nəğməsi”, “Aça-aça güllerim”), works by G.Salakhov "I Give My Heart", 

"One of them",  (“Könül verdim”, “Birdenesen”), folk song  “Kurban adına" and others. 

Akhmedova, well known as an opera singer, has always performed with an interesting chamber music program, 

concerts, TV and radio programs. The singer, who has a high performing culture, was notable for the pure timbre 

of her voice, perfect performance of nuances and strokes.  Based on the principles of classical vocal school, 

F.Ahmedova also skillfully conveyed national melodies, intonations and melodies of Azerbaijani folk songs and 

composers to listeners. 

Thus, the People's Artist of the USSR F. Ahmedova gave the listeners national tunes, intonations and melodies 

of Azerbaijani folk songs and composers. Ahmedova played an important role in the folk chamber performing 

culture, leaving an indelible mark. 

Key Words: Vocal, Chamber Singer, Style, Repertoire, Interpretation. 
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FİKRET AMİROV'UN VOKAL ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Aynur ŞIKHIYEVA 

Gence Devlet Üniversitesi  

Ünlü Azerbaycan  bestecisi  Fikret Mashadi Jamil oglu Amirov, dünya müzik kültürüne katkıda bulunan ve 

ulusal müziğin gelişiminde büyük rol oynayan sanatçılardan biri olmuştur. F.Amirov'un operası "Sevil", "Bin Bir 

Gece", "Nesimi Destanı", "Nizami" Balesi, "Şur", "Kürt Ovşarı", "Gulustan Bayati-Shiraz" Senfonik-Mugamları, 

"Nizami" Senfonisi”, “Azerbaycan gravürleri” senfonik eserleri, oda enstrümantal ve vokal besteleri ulusal 

müzik mirasında çok önemli yer tutuyor. 

F.Amirov'un yaratıcı tarzı, Doğu ve Batı müzik geleneklerinin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. 

Geleneksel müzik türlerini, alt yapısı, melodik ve tını kalıplarını kullandı ve bunları dünya klasik müzik 

gelenekleri ve modern beste teknikleri ile birleştirdi. 

F.Amirov, Azerbaycan  klasik vokal yapıtların en parlak nümünelerini yaratan   bestecilerinden biridir. Bu tarzda 

yüksek sanatsal özellikleri ve kendine özgü bir vokal tarzı ile kendi şarkılarını ve romanslarını yarattı. 

F.Amirov'un duygusal, akımlı melodiler oluşturma yeteneği, vokal sözleri üzerinde canlı bir izlenim buldu. 

Bestecinin farklı içerik ve renkteki unutulmaz melodileri oldukça uyumlu ve canlandırıcıdır. 

F.Amirov, üç romansı ve çeşitli türlerde yirmi beşten fazla şarkının yazarıdır. Muğam modların yaygın 

kullanımı, geleneksel müziğin majör-minör fonksiyonel sistemle doğal uyumu, melodik ve harmonik etkisi ve 

form oluşturmadaki önemli rolü vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Fikret Amirov, Vokal, Şarkı, Romans. 

 

THE MAIN FEATURES OF FIKRET AMIROV'S VOCAL WORKS 

Famous Azerbaijani composer Fikret Amirov is one of the artists who have contributed to the world music 

culture and played a great role in the development of national music. F. Amirov's opera "Sevil", "One Thousand 

Nights", "Nasimi Saga", "Nizami" Ballet, "Shur", "Kurd Ovshari", "Gulustan Bayati-Shiraz" Symphonic-

Mugam`s, "Nizami" Symphony ”,“ Azerbaijan engravings ”symphonic works, as well as chamber-instrumental 

and vocal compositions are very important in national music heritage. 

F. Amirov's creative style stems from a combination of Eastern and Western musical traditions. He used 

traditional musical genres, backgrounds, melodic and intonation patterns, and combined them with world 

classical music traditions and modern composing techniques. 

F. Amirov was one of the composers of the Azerbaijani vocal classics. She created her songs and romances in 

this genre, with high artistic qualities and a distinctive vocal style. F. Amirov's ability to create emotional, 

emotional melodies has found a vivid impression on the vocal lyrics. The composer's memorable melodies of 

different content and color are quite harmonious and refreshing. 
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F. Amirov is the author of three romances and over twenty-five songs in various genres. Widespread use of 

mugham intonations, the natural harmony of national tastes with the major-minor functional system, the melodic 

and harmonic effect of the moment, and its important role in the formation should be emphasized. 

Key Words: Azerbaijan, Fikret Amirov, Vocal, Song, Romance. 
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H. UÇARSU “SEN GÜLSÜN, BEN BÜLBÜL” KORO ESERİNİN ANALİZİ 

Aysel ASADOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Araştırma konusu olarak seçtiğim eser türk çağdaş besteci Hasan Uçarsu`nun karma koro için yazılmış “Sen 

Gülsün Ben Bülbül” adlı eseridir. Eser tasavvuf edebiyat tarihinin en gözde şairlerinden olan Yunus Emre`nin 

şiirlerinden alıntılar üzerine yazılmıştır. Yunus Emre-  tasavvuf  edebiyatının  önemli şahsiyetlerindendir, şairin 

eserlerinden bir çok besticiler yararlanmıştır., buna örnek olarak  Türk Beşlerinin kurucularından A.Adnan 

Saygun`un “Yunus Emre” oratoryosunu gösterebiliriz. Bu temel üzerinden girderek Türk çağdaş bestecileride 

tasavvuf edebiyatına ilgi göstermektedir.  

  Hasan Uçarsu çağdaş bestecilik okulunun parlak temsilcilerinden biridir. Besteci türk ulusal bestecilik 

okulunun kurucularından olan A.Adnan Saygunun öğrencisi olmuştur, daha sonra eğitimini yurtdışında deva 

ettirmiş, türk halk müziği öğelerini ve modern yazı teknikleri eserlerinden birleştirerek kendine özgü bir üslup 

yakalamıştır.  Üslup özelliği sadece yazı tekniği ile sınırlı kalmıyor, form olarakta kendini gösteriyor. Hasan 

Uçarsunun yaratıcılığında koro yapıtları enstrümüntal yapıtlardan az önem taşımıyor.   

Makalede analizi yapılmakta olan  “Sen gülsün, ben Bülbül” eseri, a capella karma koro için yapılmıştır. Eser 

tasavvuf felsefi düşüncelerinin simgelerini taşıyor. Eserin metni tasavvuf şairi Yunus Emre`nin şiirleri üzerine 

olması felsefi yönünü daha da güçlendiriyor. “Sen gülsün, ben Bülbül”, müzik dili açısından karmâşık bir yapıya 

sahiptir, burada homofonik, polifonik, dizisel bir yapı görmekteyiz. Ayrica eserin ritmik yapısıda dikkat 

çekicidir, çünkü besteci tasavvuf elementlerini ritmik yapı üzerinden daha net ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yapı, Koro, Tasavvuf, A Capella, Eser, Çağdaş. 

 

CHOIR WORK “SEN GÜLSÜN BEN BÜLBÜL” OF H. UÇARSU 

The work I chose as a research topic is the work of Turkish modern composer Hasan Uçarsu, titled " SenGülsün 

Ben Bülbül" (“You are a Rose, I am a Philomel”) written in a mixed choir. The work is written on quotations 

from YunusEmre's poems, one of the most popular poets of Sufi literature. YunusEmre is one of the most 

important figures of Sufi literature, many composers have benefited from the poet's works. As an example, we 

can show the “YunusEmre” oratorio of A. Adnan Saygun, one of the founders of the Turkish Five. On this basis, 

Turkish contemporary composers show interest in Sufi literature.  

Hasan Uçarsu is one of the bright representatives of the contemporary composing school. The composer was a 

student of A. Adnan Saygun, who was one of the founders of the Turkish national composing school, he later 

continued his education abroad, combining Turkish folk music elements and modern techniques, and achieved a 

unique style. The style feature is not only limited to the writing technique, but it also manifests itself as a form. 

In the creativity ofHasan Uçarsu, choral works are of little importance than instrumental works. 

The work  " SenGülsün Ben Bülbül" (“You are a Rose, I am a Philomel”), which is being analyzed in the article, 

was made for a capella mixed choir. The work involves the symbols of Sufi philosophical thoughts. Being on the 
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basis of poet YunusEmre poems of the text of work makes its philosophical aspect much stronger. “Sen gülsün, 

ben Bulbul” (“You are a Rose, I am a Philomel”) has a complex structure in terms of music language, where we 

see a homophonic, polyphonic, serial structure. In addition, the rhythmic structure of the work is also 

noteworthy, because the composer revealed the Sufi elements more clearly through the rhythmic structure. 

Key Words: Structure, Choir, Mysticism, A Capella, Piece, Contemporary. 
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“ŞAH KALDIRDI” TÖRENİNDE ESKİ İNANÇLARIN VARLIĞI 

Aytan NAMAZOVA 

İstanbul Kültür Üniversitesi  

Azerbaycan’ın en eski insan meskenlerinden olan Kazah-Ağstafa bölgesi coğrafi uygunluğundan dolayı Kafkas 

halklarının daima gözdesi olmuş ve olmaktadır. Tarih boyunca bölgeye göç eden tayfalar kendilerinin maddi ve 

manevi kültür mirasını bırakmışlar. Bölgenin tarihini incelediğimizde Kıpçak grubunun değişik tarih 

sahnelerinde buraya yaptıkları göçü es geçmek imkânsızdır. Kıpçak grubundan olan Terekeme veya diğer adıyla 

Karapapak Türklerinin burada yaşattıkları “Şah Kaldırdı” töreni de bırakılan kültür miraslarından biridir ve hatta 

İslamiyet’ten önceki dönemi incelediğimizde bunun ortak Türk Kültür mirası olduğunu görüyoruz. Göktürkler 

döneminde “kağan kaldırma” töreni zamanı fiilen uygulanan birçok ritüellerle benzerliyi olan “Şah kaldırdı” 

töreninin asıl temelinde Şamanizm izleri de bulunmaktadır. Kurulan şahın 9 tahtadan oluşu, kağanı 9 kişinin 

kaldırışı ve 9 kere döndürülmesi, 9 rakamına dikkatimiz çekmiştir. Değişik Türk boylarının mitolojilerine 

baktığımızda 9 rakamının sırrı çok çeşitlidir. Ortak olarak ise Türk mitolojisinde dünyayı yaratan Kara Han 

varmış, dünyanın tam merkezine 9 dallı çam ağacı dikmiş. Diğer bir ortak varyant ise insan iskeletinde 9 ek 

olmasıdır. 9 rakamının şamanlıktaki izine düşmüş olursak ise şamanın hırkasında (şaman hırkasına “manyak” 

denir) 9 çıngırağın var olduğunu göreceyiz.  Şah’ın üzerindeki detayları incelemek üzere ele aldığımız zaman 

yan tahtalarının kırmızıya boyanışı, üzerine asılan şekerlerin, içerisine koyulan aynanın ve diğer tüm 

özelliklerinin inançlara bağlı olduğu görülmektedir. Konuyu araştırırken bölgeye yapılan saha çalışması ve 

kaynak kişilerin söyledikleri araştırmaya destek olmuştur. Bu derleme sonucunda böyle kanaate gele biliyoruz 

ki, çoğu zaman bilinçsiz yaptığımız birçok merasimlerin kökeninde İslamiyet’ten önceki inançlar mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Kazah-Ağstafa, Şah Kaldırdı. 

 

EXISTENCE OF OLD BELIEFS AT THE CEREMONY OF “SHAH KALDIRDI” 

Kazah-Agstafa region, one of the oldest human dwellings in Azerbaijan, has always been and is still a favorite of 

Caucasian peoples due to its geographical compatibility. 

The crew who migrated to the region throughout history have left their material and spiritual cultural heritage. 

While examining the history of the region, it is impossible not to consider the migration of the Kıpchak group in 

different stages of history.“Shah kaldirdi” ceremony is one of the cultural heritages of Terekeme, who is also 

known as Karapapak Turks from the Kipchak group and even examining the period before Islam, it can be 

observed that this is a common Turkish cultural heritage.“Shah kaldirdi” ceremony which is very similar to the 

fiery rituals used during “Kagan Kaldırma” ceremony during Gokturs' era also has traces of Shamanism in the 

principe. 

9 takes attention by the king’s consistancy of 9 board, kagan’s lifting by 9 person and 9 rotations. While 

analyzing the mythologies of different Turkish tribes, the secret of the number 9 is very diverse. As a common, 

there was Kara Khan, who created the world in Turkish mythology, and planted 9 branches of pine trees right in 

the center of the world. Another common version is that there are 9 attachments in the human skeleton. If we 
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track the trail of the number 9 in the shamanism, we will see that there are 9 rattles in the shaman's cardigan 

(shaman cardigan is called "maniac"). While examining the details on the Shah, it is seen that the side boards are 

painted in red, the candies hanged on it, the mirror placed in it and all other features depend on beliefs. While 

investigating the subject, field study and the source people’s talk has been considered as a support to the 

research. 

As a result of this compilation, we can see that many of ceremonies celebrated unconsciously are based on the 

beliefs before Islam. 

Key Words: Azerbaijan, Kazah-Agstafa, Shah Kaldırdı. 
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MÜZİK DÜŞÜNCESİYLE MÜZİĞE KÜLTÜREL BAKMAK 

Deniz AYDAR 

Ordu Üniversitesi 

Müzik kültürü ya da kültür içinde müzik gibi kavramsal yaklaşımlardan daha ziyade, müziksel eksendeki 

kültürel düşünme süreçleri, bildirinin ana bakış açısını oluşturmaktadır. Bu itibarla müziksel düşünce pratikleri, 

birey ve toplumların müziksel yaşama biçimlerinin hem sebebi, hem de sonucudur. Bağlı olarak düşünsel 

biçimler, müziğin sıralı olarak geçirdiği insanla bağdâşık kültür esaslarıyla birlikte; kültürün müzik üzerinden 

hangi yaklaşımlarla seyrettiğini ortaya çıkarır. 

Bu anlatılanlardan hareketle, müzik kavramı çerçevesindeki kültürel bakış; müziksel kültürün insan evrimiyle 

olan ilişkisi ve müzik düşüncesini hazırlayan alt taban; beğeni yaklaşımlarıyla oluşan müzik-kültür düşüncesi ve 

son yüzyılda değişen müzik düşüncesinin oluşturduğu kültür, bulgular başlığında ele alınacaktır. Böylelikle 

kaynak taraması şeklinde betimsel bir yöntemle ele alınacak olan çalışmada amaç, müziksel düşünce süreçlerini 

tartışarak, bu süreçlerin göstergelerini ortaya koymaktır. Bundan hareketle yaşam şeklini yansıtan kültürün 

düşünsel bir kompozisyonunun müzik üzerinden ortaya konulması suretiyle; ilgili düşünsel süreçlerin kültürel 

eylem ve söylemlerle var olduğu sonucu oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Kültür, Müziksel Düşünce. 

 

CULTURAL APPROACH TO MUSIC THROUGH MUSICAL THOUGHT 

The main perspective of this paper consists of cultural thinking processes within the concept of music rather than 

conceptual approaches such as music culture or music within culture. Therefore, the practices of musical thought 

are both the causes and the consequences of musical living styles of individuals and societies. Accordingly, 

along with the cultural principles, which the music had been through sequentially and which are coherent with 

human beings, intellectual patterns reveal the approaches, through which the culture has proceeded over music. 

In the light of these, the cultural perspective within the framework of the concept of music; the relationship of 

music culture with human evolution and the foundations that prepared the musical thought; musical-cultural 

thought, which emerged based on appreciation, and the culture that was constructed by the musical thought, 

which has changed in recent year will be discussed under the heading of findings. Therefore, the purpose of this 

study, which will be carried out with a descriptive method in the form of resource scanning, is to discuss the 

musical thought processes and to reveal their indicators. Hence, revealing an intellectual composition of culture 

reflecting the way of life through music leads to the fact that the relevant intellectual processes exist with 

cultural actions and discourses.  

Key Words: Music, Culture, Musical Thought. 
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AZERBAYCAN'DA ŞEFLİK SANATININ EVRİMİ 

Eldar DADAŞOV 

Bakü Koreografi Akademisi  

Azerbaycan'daki şeflik sanatın tarihi incelendiğinde, 1920 yılında Azerbaycan Devlet Filarmonisi'nde 

oluşturulan ilk halk enstrümanları orkestrasının, şeflik sanatın evriminde bir adım olduğu açıktır. Aynı sene 

Bakü'de bağımsız Senfoni orkestrası yaratılmış,  Glinka, Borodin, Çaykovski, Beethoven, Wagner ve diğer 

bestecilerin eserlerinden oluşan konser repertuarı edinmiştir.  

Azerbaycan Devlet Televizyon ve Radyosu'ndaki müzik bölümüne başkanlık eden ve Uzeyir Hajibeyli 

yönetimindeki Müslüm Magomayev'in inisiyatifinde Radyo Yayın Komitesi bünyesinde ilk halk 

enstrümanlarından oluşan notalı orkestrası kurulmuştur. Orkestranın sanat yönetmeni ve şefi Uzeyir Hajibeyli ve 

konser yöneticisi Said Rustamov'du. Uzeyir Hajibeyli önderliğinde oluşturulan bu orkestra, tüm Doğu 

dünyasında yeni bir fenomen haline geldi. Halk enstrümanları orkestrasının yaratılmasının sahne sanatlarının 

gelişimi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Uzeyir Hajibeyli, Muslim Magomayev ve Said Rustamov gibi şefler 

bu sanatın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. 

Azerbaycan'da sahne sanatlarının gelişiminde de özel yeri olan bir diğer besteci ise Afrasiyab Badalbeylidir. 

1936'da Niyazi şef olarak göreve başladı ve Azerbaycan Devlet Filarmonisi`nde Anosov ile birlikte yeni bir 

Devlet Senfoni Orkestrası kurdu. St. Petersburg'da düzenlenen All-Union şeflik yarışmasında Laureate unvanını 

kazanmıştır. Moskova'da G."Garageev" bale "Seven Beauties", T. Hrennikov'un İkinci Senfoni, A.Rubinştein'ın 

piyano orkestrası konseri, C. Cahangirov "Araz'ın diğer tarafında", S. Hajibeyov "Gulshan" bale takımı, 

B.Zeidman'ın çello ve orkestra konseri ve F.Blumenfeld'in senfonik orkestra için "Bahar Süitası" gibi yapıtlar 

Niyazi`nin yönetmenliğinde büyük ilgi görüyor. 

Niyazi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yapılan konserleri ve yaratıcı etkinliği, diğer ülkelere yaptığı ziyaretlerden 

farklı duruyor, Türkiye Cumhuriyeti'nde Niyazi'nin çalışmaları yaratıcılığında özel bir yer kapsamştır. Ankara 

Opera ve Bale Tiyatrosu'nun baş şefi olarak çalışmış,  Ankara Devlet Senfoni Orkestrası ile olan sanat ilişkileri 

bu iki kardeş halk arasındaki dostluk ve kültürel bağları güçlendirmiştir. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası 

Müzik Festivali'nde ünlü Türk besteci Adnan Saygun, Köroğlu operasını ve Yunus Emre oratoriyasını 

seslendirmiştir. 

Rauf Abdullayev, Yalçın Adigozalzade, Fakhraddin Karimov ve diğer çağdaş şefler, Azerbaycan'ın şeflik 

sanatın değerli üyeleridir. 

Anahtar Kelimeler: Şef, Maestro Niyazi, Köroğlu Operası, Üzeyir Hajibeyli, Türkiye. 

 

THE EVOLUTION OF CONDUCTING ART IN AZERBAIJAN 

Studying the history of conducting art in Azerbaijan, it becomes clear that the activity of the first folk 

instruments orchestra, created in the Azerbaijan State Philharmonic Society in 1920, was a step forward in the 

evolution of conducting art. In the same year, an independent symphonic orchestra was organized in Baku, the 
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repertoire of which included works by Glinka, Borodin, Tchaikovsky, Beethoven, Wagner and other composers. 

The first orchestra of musical instruments was established under the initiative of Muslim Magomayev, who 

headed the Music Department of the Azerbaijan TV and Radio and led by Uzeyir Hajibeyli. Artistic director and 

conductor of the Orchestra was Uzeyir Hajibeyli, and Said Rustamov was concert master. Created under the 

leadership of Uzeyir Hajibeyli, this orchestra became a new phenomenon in the entire Eastern world. Creation of 

the Folk Instruments Orchestra has great influence on development of the performing art. Conductors such as 

Uzeyir Hajibeyli, Muslim Magomayev and Said Rustamov make great contribution to the development of this 

art. 

Afrasiyab Badalbeyli also played a great role in the development of performing arts in Azerbaijan. 

In 1936, Niyazi started conducting and together with Anosov created the new State Symphony Orchestra under 

the Azerbaijan State Philharmonic. He was awarded the title of the laureate of the All-Union Conducting Circle 

in St. Petersburg. In Moscow, G. Garayev's suite from the ballet "Seven Beauties", T. Khrennikov's Second 

Symphony, A. Rubinstein's concert for piano orchestra, K. Jahangirov's "On the Other Side of Araz", S. 

Khrennikov's suite "On the Other Side of Araz". Hajibeyov's ballet "Gulshan" B. Zeidman's Concerto for Cello 

and Orchestra and F. Blumenfeld's "Spring Costume" for Symphony Orchestra 

Niyazi's concert and artistic activity in the Republic of Turkey is different from his trips to other countries, and 

his work in this country has a special place in his work. He is the chief conductor of the Ankara Opera and Ballet 

Theatre and his creative relationship with the State Symphony Orchestra of Ankara strengthens friendship and 

cultural ties between the two brotherly peoples. During the Istanbul International Music Festival, famous Turkish 

composer Adnan Saigun will perform the opera Keroglu and Yunus Emre Oratorio. Rauf Abdullayev, Yalchin 

Adigozalzade, Fakhraddin Karimov and many others are worthy successors of conducting art in Azerbaijan. 

Key Words: Conductor, Maestro Niyazi, Opera Keroglu, Uzeyir Hajibeyli, Turkey. 
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AZERBAYCANIN MÜKEMMEL MÜZİK ALETİ - TAR VE ONUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 

Elnur CAFARLİ 

Bakü Koreografi Akademisi  

Tar, Azerbaycan halkının mükemmel bir müzik aleti ve ulusal müziğimiz, doğrudan muğam sanatı ve besteci 

yaratıcılığımızın gelişiminde çok önemli bir yer kapsamaktadır.  

Şöyle ki tar tarihi ile bağlantılı olarak, 18 Ocak 1929 tarihli “Yeni Yol” gazetesinin 15. sayısının 4. sayfasında 

yayınlanan "Tar Hakkında" makalesi “Müzisyen” imzası altında yazılmıştır:  10. yüzyılda Tarkhan kasabasında 

Farab adlı bir köyde Türkistan Türklerinden olan bir türk Tarhanın oğlu Muhammed Carco tarafından 

yapılmıştır.  

Haydar Aliyev Vakfı`nın gerçekleştirdiği “Ü.Hacıbeyli. Hayat Tarihi. 1885-1948”projesinde müzisyenin 

imzasını taşıyan yazarın Uzeyir Bey olduğunu söylüyor. 

Çalışmalarda bazı kaynaklara göre, tarın başqa yere ait olduğunu ve daha sonra bize komşu bölgelerden 

geçtiğini, Mirza Sadig Asad'ın oğlunun bu aleti tamamen değiştirdiğini ve başka iddialarda bulunduğunu 

gösteriyor. Tabii ki, Tar ile ilgili yukarıda söz edilen makalede Uzeyir Bey'in makalesi 10. Yüzyılda tarın Farabi 

tarafından icat edildiği gerçeğini açıklaması, bu davacıların iddialarını bir kez daha asılsız olduğunu 

doğrulamaktadır. Farabi'nin 1996'da İran'da yayınlanan "Music-Kabir" nde, bilimsel eserinde aslen oğuz türkü 

olduğunu kanıtlıyor. İran'da Türk denildiğinde Azerbaycan olarak kabul edilmektedir. Diğer Türk halklarının 

isimleri vardır - Türkmen, Kazak, Kırgız, Kırgız, Qashqai, Tatar vb. – kendilerine bu şekilde hitap ediyorlar, 

demek, İran’ın Hamadan şehrinin Farab köyünde doğan Farabi, Azerbaycan Türküdür. Bu çalışmada diğer 

akademisyenlerin ve düşünürlerin bulgularının da faydalı olacağını belirtmek gerekir. 

Farklı zamanlar da yazılan eserleri araştırma çalışmamızın sonuçunda, Tar eski, zengin icracılık gelenekleri ve 

büyük bir tarihsel gelişimi olan eşsiz bir Azerbaycan enstrümanı olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Tar, Çalğı, Müzik, İcra. 

 

EXCELLENT MUSICAL INSTRUMENT OF THE AZERBAIJANI PEOPLE - TAR AND HIS 

HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS 

Tar is an excellent musical instrument of the Azerbaijani people and covers a very important place in the 

development of our national music, mugham art, and composer creativity. 

Thus, in connection with the history of tar, the article "About Tar", published on the 4th page of the 15th issue of 

the newspaper "Yeni Yol" dated January 18, 1929, was written under the signature of "Musician": a Turkistan 

Turk in a village called Farab in the town of Tarkhan in the 10th century. It was made by Muhammed Carco, son 

of Turkish Tarhan. 

He says that the author who carries the signature of the musician is Uzeyir Bey in the project of "U.Hacıbeyli. 

Life History. 1885-1948" by Haydar Aliyev Foundation. 
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According to some sources in the studies, it shows that the tar belongs to the ground and later passed through 

neighboring areas, that Mirza Sadig Assad's son completely changed this tool and made other claims. Of course, 

in the above-mentioned article about Tar, Uzeyir Bey's article explains the fact that the tar was invented by 

Farabi in the 10th century, confirming that these plaintiffs' claims are once more unfounded. Although Farabi 

wrote Arabic works in accordance with the requirements of his time, his nationality is Turkish. In Farabi's 

"Music-Kabir" published in Iran in 1996, his scientific work proves to be originally folk song. When it comes to 

Turkish in Iran, it is still accepted as Azerbaijan. Other Turkish peoples have names - Turkmen, Kazakh, 

Kyrgyz, Kyrgyz, Qashqai, Tatar, etc. - they address themselves in this way, which means Farabi, born in the 

Farab village of Hamadan, Iran, is the Azerbaijani Turk. It should be noted that the findings of other academics 

and thinkers will also be useful in this study. 

As a result of our study of researching works written at different times, Tar enables us to conclude that it is a 

unique Azerbaijani instrument with ancient, rich singing traditions and a great historical development. 

Key Words: Azerbaijan, Tar, Musical İnstrument, Music, Performance. 
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BESTECİ RUSTAM ABDULLAYEV’İN PİYANO ESERLERİNDE KHOREZM DANSLARI 

Elnura MİRZAKAMALOVA 

Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü 

Çalışmanın amacı, modern Özbek besteci okulu öncülerinden olan Rustam Abdullayev'in piyano 

kompozisyonlarında Khorezm danslarının etkileyici yeteneklerinin sanatsal kaynaklarını ve semantiğini 

tanımlamaktır. Khorezm dansları, bu bestecinin çalışmalarında,  Khorezm'in ulusal manevi merkezlerinin antik 

rezervinin kültürü ve gelenekleri ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı en önemli stil oluşturan faktörlerden biridir. 

Orijinal Khorezm dans kültürünün melodileri, perdeleri ve ritmik deyimlerini kullanarak, Khorezm danslarının 

yapısal kalıplarını, besteci kişisel müzikal düşüncesi ve modern yazı tekniği ile zenginleştirerek dinleyiciye 

sunar.  

Karşılaştırmalı-tipolojik araştırma yöntemini kullanarak “Masallar”, “Beş Çocuk Minyatürü”, rapsodi ve 

“Zumlak” konser pyesinin analizine dayanarak, zamanımızın piyanistleri tarafından canlı sanat performans 

konserlerinin bilimsel, pedagojik, eğitici ve manevi-estetik değeri hakkında sonuçlar çıkarılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Khorezm dansı, piyano müziği, üslup, semantika. 

 

KHOREZM DANCES IN PIANO MUSIC BY COMPOSER RUSTAM ABDULLAYEV 

The objective of the work is to reveal the artistic resources and semantics of expressive possibilities of Khorezm 

dances in piano works of Rustam Abdullaev, the leader of the modern Uzbek composing school. Khorezm dance 

is one of the most important stylistic factors in the work of this composer, inextricably linked to the culture and 

traditions of the ancient reserve of the national spiritual centres of Khorezm. Original implementation of the 

original Khorezm dance culture using melodies, harmony and rhythmic idioms, structural laws of Khorezm 

dances, Abdullaev organically includes them in the system of modern technical composition writing, which 

significantly enriches his individual musical thinking. 

On the basis of the analysis of the cycles “Fairy Tales”, “Five Children's Miniatures”, rhapsody, concert piece 

“Zumlak” by means of the comparative-typological method of research the conclusions are made about 

scientific, pedagogical, educational and spiritual-aesthetic value of piano compositions of bright artistic 

performing concerts by pianists of our time. 

Key Words: Khorezm dance, piano music, style, semantics. 
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ÂŞIK VEYSEL’E BİR YOL: ORFF YAKLAŞIMI 

Esra YÜCESAN 

Sinop Üniversitesi  

Çocuklar için şarkı söylemek ve hareket etmek en doğal ifade biçimlerinden biridir. Bu nedenle çocuklarla 

çalışırken tüm disiplinlerin öğretiminde olduğu gibi müzik eğitiminde de bu ifade biçimlerinden etkin şekilde 

faydalanılır. Sahip olduğu uygulama prensiplerinin nitelikleri ile Orff Yaklaşımı’nın, bu süreçlerde 

kullanılabilecek etkin araçlardan biri olarak literatürde önemli bir yeri vardır. Türkiye’nin eğitim programlarının 

beklentileri ile uyumlu olan Orff Yaklaşımı, kültürlerarası bir bakış açısına sahiptir. Orff  

Yaklaşımı başka kültürlere uyarlanırken; o kültürdeki otantik materyallerin söz, müzik ve hareket bütünlüğü 

içinde iletilmesini amaçlar. Bu bağlamda çalışma kapsamında Türk halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’na ait 

‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı eser otantik materyal olarak kabul edilerek, eserin tanıtılmasına yönelik Orff 

Yaklaşımı temelli bir eğitim-öğretim etkinliği tasarlanmıştır. Etkinlik, 2018 yılı Haziran ayı içinde 

gerçekleştirilen Türkiye Orff Schulwerk Seviye Geliştirme Kursu III. Aşama bitirme sunumlarından biri olarak 

12 eğitimcinin katılımıyla uygulanmıştır. Katılımcılar Orff Yaklaşımı’na yönelik çok sayıda uygulamalı atölye 

çalışmasına dâhil olmuş ve yaklaşım prensiplerine yönelik teorik dersler almış öğretmenlerden oluşmuştur. 

Uygulama sonrasında gönüllü katılımcıların görüşleri alınarak süreci değerlendirmeleri sağlanmıştır. Çalışma 

kapsamında etkinliğin uygulama süreci olduğu haliyle aktarılmış ve etkinlikler Orff Yaklaşımı’nın uygulama 

prensipleri doğrultusunda betimlenmiştir. Bununla birlikte katılımcı öğretmenlerin; uygulama süreci ve 

uygulama kazanımlarına yönelik değerlendirmelerine de yer verilmiştir. 

Orff Yaklaşımı, felsefesi gereği öğretmenlere tek bir uygulama kılavuzu sunmaz. Yaklaşımın bu tabiatı, 

uygulamaların paylaşımını önemli kılmaktadır. Gerek yazılı gerekse uygulamalı paylaşımlar, Orff 

Yaklaşımı’ndan yararlanan eğitimcilere sınıf içi etkinliklerine yönelik olarak yeni, yaratıcı düşünceler ve bakış 

açıları kazandırabilmektedir. Bu nedenle çalışmanın, Orff Yaklaşımı’nda kültürel uyarlamaya yönelik örnek 

teşkil edip, alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Makale, etkinliğin uygulama ve değerlendirme aşamalarının tanıtımını amaçlayan ve içeren bir takdim 

makalesidir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, Orff Yaklaşımı. 

 

A PATH TO ÂŞIK VEYSEL: THE ORFF APPROACH 

Singing and acting is one of the most natural forms of expression for children. For this reason, these forms of 

expression are used effectively in instruction of all disciplines which work with children as well as in music 

education. With its characteristics of practising principles, The Orff Approach has an important place in the 

literature as one of the effective tools that can be used in these processes. Orff Approach is consistent with 

expectations of Turkey's educational programs and has an intercultural perspective. While Orff Approach is 

adapted to other cultures; It aims to convey authentic materials of that culture in a context that integrates words, 
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music and movement. In this context, an educational activity based on the Orff Approach has been designed by 

selecting the work named "I'm on a Long Thin Road" by Turkish folk poet Âşık Veysel Şatıroğlu as authentic 

material. The event was held in June, 2018 with the participation of 12 trainers as one of the final presentations 

of Turkey Orff Schulwerk Development Course Level III. Participants have participated in many applied 

workshops on the Orff Approach and consist of teachers who have taken theoretical lessons on the principles of 

approach. After the application, the process has been evaluated by taking the views of the volunteer participants. 

Within the scope of the study, the application process of activity is described as it is and the activities are 

described in accordance with practising principles of the Orff Approach. After all, this study includes the 

evaluations of participant teachers related to the application process and outcomes. 

The Orff Approach, due to its philosophy, does not provide a single practice guide for teachers. This nature of 

the approach attaches importance to the sharing of practices. Both written and applied sharings can provide 

educators who benefit from the Orff Approach with new, creative thoughts and perspectives for their classroom 

activities. For this reason, it is thought that the study will set an example for cultural adaptation in Orff Approach 

and contribute to the literature. 

The article is a presentation article that includes the introduction of the implementation and evaluation stages of 

the activity. 

Key Words: Music Education, Orff Schulwerk. 
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AZERBAYCAN SAHNE DANSININ GELİŞİM EĞİLİMLERİ HAKKINDA 

Eteri CAFAROVA 

Bakü Koreografi Akademisi 

Modern sanatsal ortamda gerçekleşen süreçler, halk oyunlarının profesyonel sahnede performansı, eşit derecede 

bir sahne süreci ve profesyonel bir süreçtir. Estetik ve koreografik özellikleri ile Azerbaycan halk dansı 

sanatında akıcı olan profesyonel dansçıların becerisiyle zenginleştirilmiştir. 

Tür özellikleri ve klasik dans işlevinin bireysel unsurlarının vurgulanmasıyla bir halk dansı öne çıkıyor.  Bu 

elementler, olduğu gibi halk sahne dansının “gizli” bir temeli haline gelir. Buna, çağdaş sanat alanında 

vurgulanan bazı müzik dilinin motiflerine de ekliyoruz. 

21. yüzyılın başlarında, sahne dans sanatlarında, tüm belirleyiciler stilistik yorumlar alırlar:  

1. Klasik sahne halk dansları örneklerine bağlılık. 

2. Halk danslarının koreograflar tarafından bireysel olarak okunması 

3. Dramatik çizim hatlarının güçlendirilmesi 

4. Bu, ya da bu bağlamda belirli bir çerçevede halk danslarının performans özellikleri – bayram törenleri, 

festivaller, yarışmalar, vb. 

Halk dansı insanların ruhunu, onların dünya görüşlerini yansıtır. Sonsuz önemli sanat kültürü modellerinin 

öğeleri burada sabitlenmiştir. Aynı zamanda, sahne halk dansının kendine özgü özellikleri vardır. Etnik kültürün 

önemli niteliklerini, halk danslarının ev ortamında performansına olabildiğince yakın tutmak, günlük müzik 

bağlamında, sahne halk danslarında koreografik çözüm, dansçıların, koreografların ve yönetmenlerin bireysel 

yaklaşımı ve profesyonelliği ile yakından bağlantılıdır. 

Anahtar Kelimeler: dans, koreografi, kültür, sanat. 

 

ON THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI STAGE DANCE 

The processes taking place in the modern artistic environment of performing folk dances on the professional 

stage are a process that is as much a folk stage as a professional one.  Azerbaijani folk dance, with its aesthetic 

and choreographic norms, has been enriched by the skills of professional dancers, who perfectly master their art.  

Folk dance with its genre parameters and accentuation of separate elements of classical dance function here.  

The latter becomes a kind of "hidden" basement of folk stage dance. Let us add here also some arsenal of means 

underlined from the field of contemporary art. 

At the beginning of the XXI century in the performing art of dance all the determinants receive certain stylistic 

interpretations. 

1. Strict adherence to the samples of classical stage folk dance. 

2. Individual reading of folk dance by choreographers 
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3. Strengthening of storyline dramatized lines 

4. Features of performing folk dances dictated by this or that context - holidays, festivals, competitions. 

Folk dance reflects the spirit of the people, their world representation. Here elements of eternal significant 

models of art culture are fixed. At the same time, the stage folk dance has its specific features. Preserving 

important qualities of ethno-culture, coming as close as possible to the performance of folk dances in the 

domestic environment, in the context of domestic music, in stage folk dance choreographic solution is closely 

related to the individual approach and professionalism of dancers, choreographers, directors.  

Key Words: dance, choreography, culture, art. 
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“MAHUR-HİNDI” MUĞAM'ININ TEORİK TEMELLERİ 

Farhad GURBANOV 

Celilabad Şehir Sanat Okulu  

Azerbaycan muğam sanatında "Mahur" - "Mahur-Hindi" ve "Orta Mahur" adı altında iki muğam destgahı 

mevcuttur. Öncelikle, "Mahur-Hindi" muğam destahının teorik temelini analiz etmenin uygun olduğunu 

düşünüyoruz.  Şöyle ki,   Azerbaycan müzikolojisindeki yedi ana muğama (lada) dayalı teorik analize: "Rast", 

"Şur", "Segâh", "Çahargah", "Şüşter", "Bayati-Şiraz", "Humayun" geniş önem verilir. Lakin Azerbaycan muğam 

sisteminde sıralanan büyük ve küçük hacmlı muğam destgahların yanı sıra sözlü gelenekle profesyonel müzik 

kültürünün gelişiminde de özel bir yere sahip muğam destgahlarından biri de  "Mahur-Hindi"  destgahıdır.   

Mahur-Hindi muğam destgahı, Rast muğam ailesinin bir üyesi olmanın yanı sıra ruh hali, melodik ve yapısal 

yapısı nedeniyle Rast muğamının özelliklerini taşır. Yine de Mahur Hindi muğam, bireysel özellikleri ile ayırt 

edilen ve Azerbaycan muğam icrasında yaygın olarak kullanılan bir desgahtır. Bu nedenle, hem enstrümantal, 

hem de vokal-enstrümantal formlarda birçok ünlü sanatçının icra etdiyi bu günde pek sık icra edilen muğamlar 

sırasındadır. 

Yapılan araştırmada, "Mahur-Hindi" muğamının teorik olarak Rast makamına dayalı olmasına rağmen, dramatik 

gelişim sürecinde, hem yakın tonalite ilişkisine sahip muğamların (şur, segâh) hem de uzak tonalite makamlarına  

(şüster) modulasyonlar yaptığını ve bu muğamların özelliklerini taşıdığının sonucuna varmaktayız. Ayrıca 

"Mahur-Hindi" muğamının bölüm ve guşe sayısı, kanon kurallarına ve doğaçlama kurallarına uyulması şartıyla, 

icracının profesyonelliğine, büyüdüğü okulun geleneklerine bağlı olarak değişebilir. 

Anahtar Kelimeler: “Mahur-hindi”, Muğam, Destgah, Bölüm, Guşe, Bardaşt. 

 

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF "MAHUR-HİNDI" MUGAM 

There are two mugham dastgahs named "Mahur" - "Mahur-Hindi" and "Orta Mahur" in Azerbaijani mugam art. 

First of all, we consider it appropriate to analyze the theoretical basis of the "Mahur-Hindi" mugam dastgah. 

Thus, the theoretical analysis based on seven main mughams (modes) in Azerbaijani musicology: "Rast" , 

"Shur", "Segâh", "Chahargah", "Shuster", "Bayati-Shiraz", "Humayun" is given the broad field. However, in 

addition to the large and small mugham dastgahs listed in the Azerbaijan mugam system, one of the mugham 

sagas, which has a special place in the development of professional music culture with oral tradition, is the 

"Mahur-Hindi" dastgah. 

The Mahur-Hindi mugam dastgah bears the characteristics of the Rast mugam, due to its mood, melodic and 

structural structure as well as being a member of the Rast mugam family. Yet the Mahur Hindi mugam is a 

dastgah that is distinguished by its characteristics and is widely used in Azerbaijani mugam performance. For 

this reason, it is during the mugams that are performed very often on this day that many famous artists performed 

in both instrumental and vocal-instrumental forms. 
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In the research, we conclude that although the "Mahur-Hindi" mugham is theoretically based on the random 

maqam, during the dramatic development process, both mughams with close tonality relations (shur, segah) and 

distant tonality maqams (shusters) have made modifications and have the characteristics of these mughams. 

Also, the number of chapters and columns of the mugam "Mahur-Hindi" may vary depending on the 

professionalism of the performer and the traditions of the school where he grew up, provided that the canon rules 

and improvisation rules are followed. 

Key Words: "Mahur-Hindi", Mugham, Dastgah, Chapter, Corner, Bardaşt. 
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TOVUZ ÂŞIK OKULUNUN ARAŞTIRILMASINDA AZAD KARIM OĞLU KARIMOV'UN ROLÜ 

Farida KARİMOVA 

Bakü Koreografi Akademisi 

Uzun bir tarihe sahip olan âşık-ozan sanatı, Azerbaycan halkının en eski müzikal ve şiirsel mirasıdır. Azerbaycan 

kültürünün ayrılmaz bir parçası olan âşık sanatının 2009 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 

Temsilcisi Listesine dâhil edilmesi tesadüf değildir. Gencebasar, Azerbaycan'ın âşık ortamları arasında özel bir 

yere sahiptir. Bildiğiniz üzere, Gencebasar âşık ortamı batı Azerbaycan'ın en geniş ve çok yönlü dallarından 

biridir: Goranboy, Dashkesan, Goygol, Gence, Şemkir, Tovuz, Gadabay ve Gazakh gibi bölgeleri kapsamaktadır.  

Gencebasar âşık ortamının ana akışı, Azerbaycan'ın kuzeybatısında Tovuz âşık okuludur. Tovuz âşık okulu 

hakkında konuştuğumuzda, müzik âlimi Azad Ozan Kerimi'nin adını özellikle belirtmek gerekir. Azerbaycan 

âşık yaratıcılığını inceleyen ve basında "Azad Ozan" imzasıyla sık sık konuşma yapan Azad Kerimov, bu 

çalışmada büyük bir başarı elde etmiştir. “Bugünkü Kutsal Kökler Çalışması”, “Tovuz Âşık Okulu Bozalganlı 

kolu”, “Dollu Abuzar”, “Tovuz Âşık Okulu Göyçe kolu”, “Çıldıg Âşık Okulu Bilgisi” ve “Tovuz Âşık Okulu 

Saz ezgileri Koleksiyonu” gibi makaleler 1994) yazarıdır. Azad Karimov tarafından  "Azerbaycanın Tovuz âşık 

okulu" üzerine yapılan tez çalışmasında, Tovuz Âşık okulunun özellikleri, bölgenin kültürel ve coğrafi alanı ve 

gelenekleri araştırma konusu olarak ele alınmış, sonuçta çok değerli bilgiler elde edilmiştir. Genel olarak Azad 

Ozan, araştırmasında Tovuz âşık okulu temsilcilerinin yaşamını ve yaratıcılığını, âşıkların müzik ve şarkı 

geleneklerini derlemiştir. Araştırmacının sadece Tovuz âşık okulunun özelliklerini incelemekle kalmayıp, aynı 

zamanda genel olarak Azerbaycan âşık okulu hakkında da çok araştırma yaptığını belirtmek gerekir. Tovuz âşık 

okulunun çalışmasının bir örneği olan bu araştırmada, bilim adamı tarafından Bozalganlı, Şamşaddil, Göyçe 

âşıkları ve âşıkların repertuarı, uslüp özellikleri hakkında önemli bilgiler vermektedir ve kronolojik düzeni de 

göstermiştir. Tezde, müzikoloğun sazın telleri hakkında da önmeli bilgiler verdiğini, “Emrah'ın kökü” hakkında 

kapsamlı inceleme yapıldığını görmekteyiz (bu sesler, geleneksel üç boyutlu harmonik akorlardan farklı olan 

dört sesli harmonik akorlardan oluşur). Karimi'nin araştırmasının temel amacı, müzik ve şiirsel karakter ile 

karakterize edilen âşık sanatının tarihini, coğrafyasını ve şarkı söyleme geleneklerini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Âşık, Gelenek, Müzik, Araştırma, Gencebasar. 

 

IN THE RESEARCH STUDIES OF TOVUZ ASHUG SCHOOL 

THE INFLUENCE OF AZAD KARIM OGLU KARIMOV 

The art of ashug with a long history is the oldest musical and poetic heritage of the Azerbaijani people. It is not a 

coincidence that the art of love, which is an integral part of Azerbaijani culture, was included in the UNESCO 

Intangible Cultural Heritage Representative List in 2009. Gencebasar has a special place among the amorous 

environments of Azerbaijan. As you know, Gencebasar ashug environment is one of the widest and most 

versatile branches of western Azerbaijan: It includes regions such as Goranboy, Dashkesan, Goygol, Gence, 

Şemkir, Tovuz, Gadabay and Gazakh. 
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The main flow of the Gencebasar ashug environment is the Tovuz ashug school in the northwest of Azerbaijan. 

When we talk about Tovuz's ashug school, it is necessary to mention the name of the music scholar Azad Ozan 

Karimi. Azad Karimov, who examined the creativity of Azerbaijan ashugs and made frequent speeches with the 

signature of "Azad Ozan", has achieved great success in this study. He is the author of articles such as “Today's 

Sacred Roots Study”, “Tovuz Âşık School Bozalganlı branch”, “Dollu Abuzar”, “Tovuz Âşık School Göyçe 

branch”, “Çıldıg Âşık School Knowledge” and “Tovuz Âşık School Instrument Collection”. In the thesis study 

made by Azad Karimov on "Tovuz love school of Azerbaijan", the characteristics of Tovuz Âşık school, cultural 

and geographical area and traditions of the region were discussed as a research subject and as a result, valuable 

information was obtained. In general, Azad Ozan has compiled the life and creativity of Tovuz's love school 

representatives, music and song traditions of ashugs. It should be noted that the researcher did not only study the 

characteristics of the Tovuz lover school but also did a lot of research on the Azerbaijani school of ashug in 

general. This study, which is an example of the study of the Tovuz ashug school, gives important information 

about Bozalganlı, Şamşaddil, Göyçe ashugs and ashugs repertoire, style, and showed the chronological order. In 

the thesis, we see that the musicologist also gives pre-emptive information about the strings of the instrument, 

and a comprehensive examination of the “Emrah's root” is done (these sounds consist of four vocal harmonic 

chords that are different from traditional three-dimensional harmonic chords). The main purpose of Karimi's 

research is to study the history, geography and singing traditions of the art of ashug, characterized by music and 

poetic character. 

Key Words: Ashug, Tradition, Music, Research, Gencebasar. 
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FİRANGIZ ALİZADE'NİN UD VE ODA TOPLULUĞU İÇİN “İLĞIM” KOMPOZİSYONU 

Fidan ASLANOVA 

Bakü Müzik Akademisi  

Modern Azerbaycan bestecisi Firangiz Alizade'nin oda-enstrümantal eseri, bir dizi yeni ve özgün sanatsal 

çözümlerle dikkat çekiyor. Bu açıdan bakıldığında "Ilgim" bestesi, müzikal imgelerin iç, psikolojik ve duygusal 

dünyasını kapsamlı bir şekilde bünyesinde barındıran bir çalışma olarak ilgi çekiyor. Eserde yukarıda belirtilen 

tüm özellikleri birleştirmek, bestecinin yaratıcı becerilerini gerektirir ve F.Alizade, önündeki amaçlara 

ulaşmıştır. Eserin milli özellikleri, muğam düzenleri, doğaçlama üslubu, çok bileşenli karmâşık kompozisyon 

yapısı, lirik-dramatik imgeler, zıt ses-armoni karşılaştırmaları, mugam dünyasının zenginliği ve etkililiği 

besteciye böylesine geniş bir fırsat açmıştır. 

Eserdeki tını ve kayıt karşılaştırmalarının çeşitliliği ve çeşitliliği özellikle belirtilmelidir. Ulusal ve Avrupa 

müzik aletlerinin eşit olarak (flüt, obua, klarnet, mandolin, ud / tar / gitar, arp, tam-tam, perküsyon, keman, 

viyola, çello, basso) kullanılması yeni bir enstrümantal performans türüdür. Bu, eserin dramatik özelliklerini 

Avrupa ve Avrupa dışı enstrümanların tını karşılaştırmasında belirleyen orijinal nitelikleri ortaya koymaktadır. 

Doğu ile Batı'yı birleştirmeye çalışan besteci, çalışmalarında ulusal ve milli olmayan müzik aletlerini 

birleştiriyor ve güzel, son derece profesyonel bir sentez yaratıyor. 

Modern zamanların nabzına uygun olarak, F.Alizade, aynı zamanda eserdeki modern müziğin temel bir özelliği 

olan küçük zaman kategorisini de hesaba kattı (kompozisyon tek bölümdür). Küçük zaman kategorisi 

koşullarında, yapısal özelliklerin tükenmesi ve bütünlüğü tam olarak sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlgım, Doğu-Batı, Zaman-Uzay, Metafizik, Aleatori, Teatroçuluk. 

 

FİRANGIZ ALIZADE'S UD AND CAMERA ENSEMBLE "İLĞIM" COMPOSITION 

The chamber-instrumental work of modern Azerbaijani composer Firangiz Alizadeh attracts attention with 

several new and original artistic solutions. From this point of view, the composition "Ilgim" is interesting as a 

work that comprehensively embodies the inner, psychological, emotional world of musical images. Combining 

all the above-mentioned features in the work requires creative skills from the composer, and F. Alizadeh duly 

coped with the task set before him. The purely national features of the work, mugham regularities, improvisation 

style, multi-component complex compositional structure, lyrical-dramatic imagery, contrasting sound-harmony 

comparisons, richness and effectiveness of the world of mugam opened such a wide opportunity for the 

composer. 

The diversity and variety of timbre and register comparisons of the work should be especially noted. The use of 

national and European musical instruments on an equal basis (flute, oboe, clarinet, mandolin, ud / tar / guitar, 

harp, tam-tam, litavr, violino, viola, cello, basso) is a new type of instrumental performance. This reveals the 

original qualities that determine the dramatic features of the work in the timbre comparison of European and 
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non-European instruments. Trying to unite East and West, the composer combines national and non-national 

musical instruments in his work and creates a beautiful, highly professional synthesis. 

By the pulse of modern times, F.Alizadeh took into account the small time category, which is also a key feature 

of modern music in the work (the composition is one-part). In the conditions of the small time category, the 

exhaustion and completeness of the structural features have been fully achieved. 

Key Words: Ilgym, East-West, Time-Space, Metaphysics, Aleatorics, Theatricality. 
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ADIYAMAN YÖRESİ “KALEDEN KALEYE ŞAHİN UÇURDUM” TÜRKÜSÜNÜN GÜZEL 

SANATLAR LİSELERİ KEMAN EĞİTİMİ DERS İÇERİĞİNE GÖRE KULLANILABİLİRLİĞİ 

Gökmen KARATAŞ & Levent ÜNLÜ 

Adıyaman Merkez İmam Hatip Lisesi & Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren okulların başında gelen Güzel sanatlar liseleri keman eğitimi müfredat 

programında, batı müziği dışında Türk müziğine ait eserlere de yer verilmektedir. Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sınıf 

keman eğitimindeki “Keman Çalmada Konumlar ve I.- III. Konumlar Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı 

Ünitelerinin olduğu görülmektedir. Bu çalışma yöresel bir türkünün ulusal keman eğitim dağarcığına 

kazandırılması amacıyla yapılmıştır.  Adıyaman yöresine ait olan Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum türküsü ele 

alınarak, makamsal, ritimsel ve ses genişliği yapısı özelliklerine göre incelenerek güzel sanatlar liseleri keman 

eğitimi ders içeriğine göre kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırmanın içerik analizine yönelik 

betimsel açıklama yöntemi kullanılmıştır. Verileri elde etmek amacıyla “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” 

türküsünün keman çalgısına uygun çalınabilmesi için notaları yazılarak konumlar arası geçişleri 

incelenmiştir.“Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” türküsünde konum açısından I. ve III. konumlar arası geçişli 

olduğuna, makamsal yapı yönünde Türk Halk müziğine göre Uşşak makamında olup komalı sesler 

kullanılmadan batı müziği tampere sistemi içinde seslendirilebileceği görülmüştür. Ritimsel yapının 4/4’ lük 

ölçü değerinde olduğu, eserin ses aralığının 7 ses genişliğinde olup konum içerikli nota yazımına göre ise 2 

buçuk oktav ses genişliğinde olduğu görülüştür. Ayrıca yay tekniği açısından ise detaşe, legato ve staccato 

tekniklerinin icra edilebileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” 

türküsünün ezgisel yönden öğreniminin kolay olmasından dolayı, kemanda konumda kalarak çalma, konumlar 

arası geçişli çalma ve yay teknikleri açısından keman eğitiminde kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

“Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” türküsünün keman eğitiminde ve Güzel Sanatlar Lisesi keman eğitimi 

dağarcığında kullanılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar Lisesi, Keman Eğitimi, Yöresel Türkü. 

 

USABILITY OF "KALEDEN KALEYE ŞAHİN UÇURDUM” SONG IN FINE ARTS HIGH SCHOOL’S 

VIOLIN EDUCATION ACCORDING TO COURSE CONTENT IN ADIYAMAN REGION 

In the violin education curriculum of the Fine Arts High Schools, which is one of the leading vocational music 

education schools in our country, works of Turkish music are also included in addition to western music. Fine 

Arts High School 11th grade violin education "Positions in Violin Playing and I.-III. It is seen that there are 

Transitive Application Repository Units between Locations. This study was carried out in order to introduce a 

local folk song to the national violin education repertoire. The folk song “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” 

which belongs to Adıyaman region, was examined, and its usability was investigated according to the content of 

the violin education in fine arts high schools by examining it according to its modal, rhythmic and vocal 

structure features. The descriptive explanation method for the content analysis of qualitative research was used 

in the study. In order to obtain the data, the notes of the song "Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum" can be played in 
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accordance with the violin instrument, and the transitions between positions were examined. In “Kaleden Kaleye 

Şahin Uçurdum” song in terms of location, I. and III. it has been observed that it is transitive between positions, 

it is in the Uşşak makam according to Turkish Folk music in the direction of the maqam structure, and western 

music can be performed in the tampere system without using comma sounds.  

It is seen that the rhythmical structure has a measure value of 4/4, the sound range of the work is 7 sounds wide 

and 2 and a half octave sound width according to the position content note writing. In addition, it has been found 

that detachment, legato and staccato techniques can be performed in terms of the spring technique. In the study, 

it was concluded that the folk song " Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum" can be used in violin education in terms 

of playing by staying in position on the violin, playing transitive between positions, and bow techniques, since it 

is easy to learn melodically. Suggestions have been made for the use of the song " Kaleden Kaleye Şahin 

Uçurdum " in violin education and in the violin education repertoire of Fine Arts High School. 

Key Words: Fine Arts High School, Violin Education, Local Folk Song. 
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TÜRK HALKLARININ MÜZİK SANATINDA EZGİNİN DOĞUŞU (KAZAK FOLKLOR ÖRNEĞİ 

ÜZERİNE) 

Gulmira MUSAGULOVA 

Kazakistan Milli Konservatuarı 

Profesör G.Z. Musagulovanın hazırki makalesi, Kazak folklorunda ezeli formların oluşumuna adanmıştır. Temel 

amacı, şiirsel metnin müzikal düzenlemesinin çok sayıda formunun kaynağını incelemektir. Tarihsel-teorik, 

analitik ve karşılaştırmalı yöntemlerin uygulanması Terme, Geldirme, Tolgau, Joctau, Betaşar, Bata ve diğerleri 

gibi folklor türlerinin genetik kökenlerini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, tüm folklor türlerinde resitatif 

(konuşur gibi okuma)  performansın yaygınlığına ilişkin araştırma kanıtlanmıştır. Müzik sanatının gelişiminin ilk 

döneminde var olan sözlü aktarım, yaratıcı güçlerin bir uygulama alanıydı ve çeşitli şarkı şiirsel sanat 

biçimlerinin ve türlerinin ortaya çıkması için bir teşvik görevi gördü. Bunlar arasında, cenaze ve düğün 

döngülerinin ritüel ağıtları ve diğer büyüleyici büyü şarkıları, çeşitli ninni şarkıları örnek verebiliriz. 

Kazak, ulusal söz tür temellerinde resitatif izlenilir. Yakın ve Orta Doğu halklarının sanatsal pratiğine özgü 

olduğuna dikkat edilmelidir. Sözlü geleneğin profesyonellik koşullarında, bu form gelişmekteydi. Melodik 

alıntılar tuvali, her şeyden önce, halk şiir sanatının en performanslı sürecinde inşa edilmiş gibidir. Epikoloji ile 

ilgili birçok kaynak, bir dizi tarihsel koşul nedeniyle zenginleştirilmiş ve değiştirilmiş bu son derece sanatsal 

performans biçiminin antikliğine ve özgünlüğüne işaret etmektedir. 

Çeşitli konuşma ve okuma, ev öykü anlatımı ve çocuklar için folklor, ritüeller, sözlü yarışma metinleri ve daha 

birçoğu birincil okumalarına sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Kazak Folkloru, Resitatif, Yaratıcılık, Türler. 

 

GENESIS OF RECITATION IN THE MUSICAL ART OF TURKISH PEOPLES (ON THE EXAMPLE 

OF KAZAKH FOLKLORE) 

Scientific article of the candidate of art history, professor Musagulova G.Zh. is devoted to genesis of recitative 

forms in Kazakh folklore. Its main purpose is to study the origin of numerous forms of musical embodiment of 

the poetic text. The application of historical-theoretical, analytical and comparative methods reveals the genetic 

roots of such folklore genres as Terme, Geldirme, Tolgau, Joctau, Betashar, Bata and others.  As a result, the 

thesis about the prevalence of recitative performance in all folklore genres is proved. Oral transmission, which 

existed in the early period of development of musical art, was a sphere of implementation of creative forces and 

served as a stimulus for the emergence of a variety of forms and types of song-poetic art. Among them, the ritual 

cries of funeral and wedding cycles and their other varieties, the songs of spellbinding magic, a variety of lullaby 

songs.  

The Kazakh epos traces the genre foundations of national recitation. Declaring the verse, the performers read it 

chanting. It should be noted that it is peculiar to the artistic practice of the peoples of the Near and Middle East. 

In the conditions of professionalism of the oral tradition, this form was the most genre-soil. The melodic canvas 
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of recitations is as if built, first of all, in the most performing process of folk poetic art. Many sources on 

epicology point to the antiquity and originality of this highly artistic form of performance, which due to a 

number of historical conditions was enriched and modified. 

Various kinds of speech and recitation, household storytelling and folklore for children, rituals, texts of verbal 

competitions and many others had their primary recitation. 

Key Words: Kazakh Folklore, Recitative, Creativity, Genres.   
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UZAKTAN KEMAN EĞİTİMİ PLATFORMLARININ İNCELENMESİ 

Gül SAKARYA 

Trakya Üniversitesi 

Bu araştırmanın amacı keman eğitiminde kullanılan uzaktan eğitim platformlarının incelenmesidir. Covid-19 

salgını nedeniyle eğitim-öğretimin uzaktan sürdürülmesi kararı birçok alanda olduğu gibi müzik eğitimi alanını 

da etkilemiş bulunmaktadır. Uzaktan müzik eğitimi birçok eğitim kuruluşu tarafından çeşitli çevrimiçi eğitim 

platformları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Araştırmada söz konusu çevrimiçi platformların keman eğitimi 

bağlamında incelenmesine yer verilmiştir. Araştırma, nitel yöntem üzerine kurulmuş bir tarama çalışmasıdır. Bu 

kapsamda, Violinlab, Violinonline, Virtual Violin Online, Fiddlerman, Udemy Online Violin Courses, Master 

Class gibi çevrimiçi keman eğitimi veren platformlar yer almaktadır. Sonuç olarak keman eğitiminde 

yararlanılan çevrimiçi öğrenme platformları incelenerek bu kapsamda öne çıkanlar listelenmiş ve erişim 

olanakları ile eğitim- öğretime yönelik içerikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Uzaktan Keman Eğitimi, Keman Eğitimi Platformları, Covid-19. 

 

INVESTIGATION OF DISTANCE VIOLIN EDUCATION PLATFORMS 

The aim of this research is to examine the distance education platforms used in violin education. The decision to 

continue education-training remotely due to the Covid-19 epidemic has affected the field of music education as 

in many other areas. Distance music education is carried out by many educational institutions through various 

online education platforms. In the research, the examination of these online platforms in the context of violin 

education was included. The research is a survey study based on qualitative method. In this context, there are 

platforms that provide online violin education such as Violinlab, Violinonline, Virtual Violin Online, 

Fiddlerman, Udemy Online Violin Courses, Master Class. As a result, the online learning platforms used in 

violin education were examined and the prominent ones were listed, and the access possibilities and their 

contents for education were tried to be explained. 

Key Words: Distance Education, Distance Violin Education, Violin Education Platforms, Covid-19. 
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L.V. BEETHOVEN’İN ŞARKI SANATINA YAKLAŞIMI 

Güler DEMİROVA GYÖRFFY & Demet GÜRHAN 

Ankara Üniversitesi & Ankara Üniversitesi 

L.V. Beethoven’in yaratıcılığı yüzyıllardır araştırmacılar tarafından incelenmiş fakat araştırmalarımız sonucunda 

görünmüştür ki şan yaratıcılığı O’nun senfonik ve enstrümantal yaratıcılığı kadar derinden dikkate alınmamış ve 

detaylı incelenmemiştir. Bestecinin şarkı yaratıcılığı ile ilgili çalışmalar fazla değildir, yapılan araştırmalar genel 

bakış karakterine sahiptir ve romantik Lied biçiminin ortaya çıkması açısından eşsizliğini ortaya koymazlar.  

Bu çalışmanın amacı; bestecinin şan yaratıcılığındaki şarkıların oluşum evrelerini, dokunduğu konuları, 

karakterleri, duygu yelpazesini, biçimlerini ve şan – piyano ilişkilerini incelemektir. Bu çalışmada, kaynak 

tarama yöntemi kullanılarak amaçlar doğrultusunda bestecinin şan yaratıcılığı hakkında yapılan araştırmalar 

taranmaya çalışılmış ve bunun sonucunda Beethoven’in mirasındaki Lied türüne oldukça önem verdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Büyük Beethoven'in vokal eserleri tanınma, popülerlik ve performans sayısı bakımından senfonilerinin ve 

enstrümantal eserlerinin bir dereceye kadar gerisindeymiş gibi görünse de hem bestecinin çalışmasında hem de 

dünya müzik kültürü tarihinde özel bir yere sahiptir. Bu nedenle bestecinin vokal eserlerinin şan repertuvarında 

kullanılıp ihmal edilmesine fırsat verilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Şan, Şarkı, Halk Şarkısı, Eşlik, Vokal Yaratıcılık. 

 

L. V. BEETHOVEN’S APPROACH TO THE ART OF VOCAL COMPOSITION 

L.V. Beethoven's creativity has been studied by researchers for centuries, however it can be seen that the 

creativity of vocal compositions has not been studied in as much detail as his symphonic and instrumental 

creativity. There are not many studies regarding his vocal compositions; the research has a generic quality and 

does not reflect the uniqueness in the context of the emergence of the Romantic Lied form.  

The aim of this study is to examine the formation stages of the songs surrounding the composer's vocal 

creativity, themes, characters, spectrum of emotions, forms, and the relationship between the piano and the vocal 

line. In this study, the research on the vocal works was examined by way of literature review and it was 

concluded that Beethoven regarded the Lied form as of great importance.  

Although Beethoven’s vocal works seem to be falling behind his symphonies and other instrumental works in 

terms of recognition, popularity, and the amount of instances they have been performed, they hold a special 

place, both among the composer’s works and in the history of music. Therefore, Beethoven’s vocal works should 

not be neglected or disregarded in the context of vocal repertoires.  

Key Words: Singing, Song, Folk Song, Accompaniment, Vocal Creativity. 
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CAHANGIR CAHANGIROV’UN “AZAD” OPERASINDAN “ÇAHARGAH” KORO PARÇASININ 

MAKAM-TONLAMA ÖZELLİKLERİ 

Gülnar AKHUNDOVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi  

Azerbaycan bestecilik okulunun parlayan yüzü olan Cahangir Cahangirov bestelediği rengârenk ve çok yönümlü 

imge-duygusal içerikli eserlerinde esrarengiz müzik dilini, ulusal geleneklere sadık makam-tonlama özelliklerini 

kullanarak müzik kültürümüzün önemli sayfalarında yer alıyor. Cahangir Cahangirov’un yaratıcılığında Vatan 

imgesi farklı çeşitlerde terennüm olunuyor. Bu imge miniatür biçimlerden müzikli sahne türlerine kadar onun her 

eserinde büyük sevgi ve sadakat hissleri ile tasvir ediliyor. Bu tür eserlerinden biri de bestecinin “Azad” 

operasıdır. Operada yer alan müzik parçaları eserin imge ve içeriğini müzik dilinin zengin ifade araçları ile 

parlak şekilde tecessüm ettiriyor. Bu parçalardan bir tanesi de 3. Perdeden “Çahargah” parçasıdır. Bu parçanın 

müziği bütünlükle Çahargah muğamının tonları üzerinde kurulmuştur. Dört sesli karışık koro için tasarlanmış 

müzik parçasına orkestra eşlik ediyor. Röprizli, üç kısımdan oluşan müzik parçası orkestrayla dörtlük notalı 

girişle başlıyor. Ondan sonra koronun tenor ve bas seslerinde Çahargah muğamının Berdaştına özgü bir motif 

veriliyor. Koronun seslendirdiği parçada orkestranın partisi eşlik etmek için değil, daha çok koroyla düet 

prensibiyle kurulmuştur. Sanki besteci muğama özgü enstrümantal eşlik etme prensibini uygulamaya çalışmıştır. 

Müzik parçasında orta kısım Çahargah muğamının Beste-Nigar türünün tonlamaları üzerine kurulmuştur. Besteci 

üç kısımlı biçimin orta kısmına özgü, tezatlı imgeyi muğamın lirik ve hazin özellikli türü ile bağlamıştır. 

Böylelikle, besteci bu parçada halk imgesini, mücadele ruhunu, aynı zamanda yaşadığı ıztırap ve azaplardan 

dolayı hüzünlü ruh halini muğamın müzik içeriği ile vahdet ve karşılaştırma prensibine dayanarak tecessüm 

ettiriyor. Çahargah muğamının genel özelliğine özgü olan bu mücadele operanın bu parçasının esas konusuna 

yansıtılmıştır. Bununla birlikte orta kısımda gözlemlenen lirik ve üzgün imge, muğamın Beste-Nigar türüne özgü 

olan müzik içeriğini, ayrıca imge-duygusal özelliği ile karşılaştırılıyor. İlaveten bu parçanın müzik dilinde 

muğama özgü reçitasyon anlatım kendini gösteriyor. İlginçtir ki besteci bu kadar ifade tarzını hem vokal hem de 

orkestra partisine uyguluyor. 

Anahtar Kelimeler: Çahargah, Muğam, Mod, Beste-Nigar, Koro, Parti, Cahangir Cahangirov. 

 

MODE- INTONATION CHARACTERISTICS OF “CHAHARGAH” CHORUS FROM JAHANGIR 

JAHANGIROV’S “AZAD” OPERA 

One of the prominent figures of Azerbaijani composing school known for his splendid musical language, mode-

intonation characteristics which hold to national traditions and author of multi-aspect character-emotional pieces, 

Jahangir Jahangirov’s works play an important role in our musical culture. Image of motherland is expressed in 

different ways in Jahangirov’s work. This image is portrayed with great love and commitment feelings in all of 

his pieces ranging from miniature forms to musical stage genres. One of such pieces is his “Azad” opera. 

Musical fragments in the opera show the character and the content of the piece with rich means of musical 

expressions. One of such fragments is Chahargah chorus from the third act. The music of the chorus has been 
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completely based on the Chahargah Mugham intonations. Written for 4 voiced mixed chorus the musical 

fragment is accompanied by the orchestra. Reprised and written in ternary form the piece starts with a four-bar 

introduction in the orchestra’s performance. Afterwards, at the Tenor and Bas voices motives belonging to 

Chahargah mugham’s Bardast mode is heard. One has to note that, in this piece, the orchestra’s role is based on 

the principle of a duet with the chorus, rather than accompaniment. Seemingly, the composer wanted to 

implement the instrumental accompaniment principle that pertains to mugham. In this musical piece, the middle 

part is based on Chahargah mugham’s Beste-Nigar mode. Composer connected the contrasting character of the 

middle section of the ternary form to the plaintive mode of the mugham. Thus, in this chorus piece composer 

depicts the character of the nation, its fighting spirit, as well as its gloomy mood due to the agony that it endured 

through the musical content of the mugham. Bellicosity which adheres to the general characteristics of the 

Chahargah mugham was reflected in the main themes of the chorus. Besides, the lyrical and grieving character 

that can be seen in the middle section of the chorus is contrasted with musical content and character-emotion 

temper of the mugham’s Beste Nigar mode. Additionally, one can see the recitative- declamatory means of 

expression of the piece which belongs to mugham. Interestingly, composer adapts such manner of expression 

both in vocal and in orchestra parts.  

Key Words: Chahargah, Mugham, Mode, Beste-Nigar, Chorus, Partition, Jahangir Jahangirov. 
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ROMANTİZM DÖNEMİNDE ETÜD TÜRÜNÜN GELİŞİM YÖNLERİ 

Gülnar MİRZEYEVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı  

Etüt türünün gelişiminde yeni bir aşama XIX yüzyılın ilk yarısında başlar. Bu aşama sadece müzik türünün değil 

tüm müziğin gelişimini etkilemişti. Bunun nedeni, Avrupa'daki sosyal ve politik değişimler, burjuva devriminin 

bir sonucu olarak yaşamın her alanındaki yeniliklerdi. Halkın devrimci ruhu, hareketi sanat ve edebiyatta yeni 

konuların, demokratik ruhun kahramanları ortaya çıkması sonuçlanmışdı. Tüm bu süreçlerin hem bestecinin 

yaratıcılığını hem de sahne sanatlarını kapsayan piyano müziği üzerinde derin bir etkisi oldu. Özellikle piyano 

enstrümanının popülaritesi, konser salonlarına erişimi, enstrümanın kamusal yaşamın bir parçası olma kabiliyeti 

de enstrümantal endüstrinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Avrupa'da piyano fabrikaları kurulmaya başladı. 

Piyanonun sanatsal ve teknik yetenekleri, çeşitli tını özellikleri ve yüksek dinamik zenginliği, piyanoya olan 

ilginin artması ve bestecilerin çalışmalarında piyano müziğinin yaygın kullanımı ile sonuçlanmıştır. 

Etüd türünde yapıtlar besteleyen romantik dönem bestecileri R. Schuman, F. Chopin, F.List, bu türün konçerto-

virtüöz türü haline gelmesinde özel bir rol oynamıştır. Bu dönemde türün virtüöz-konser türünün geliştirilmesi, 

çeşitli bestecilerin çalışmalarında yeni niteliklerin kazanılmasına da katkıda bulunmuştur. Bu süre zarfında, etüd 

isınma ve teknik geliştirme yapıtı konumundan dolgun içerikli, gelişmiş tekniği ile virtüöz piyanistlerin 

profesyonelliklerini göstermek için seçilen konser yapıtı pozisyonuna gelmiş oldu. Romantik dönem bestecileri, 

tüm sanatsal ve teknik ifade biçimlerini, çalışmanın duygusal içeriğini yansıtan bir ifade aracına dönüştürdüler, 

böylece bir fikrin minyatür içinde somutlaşmış halini elde ettiler. Romantik bestecilerin yaratıcılığında etqd 

türünde programlılık ortaya çıkmış, özellikle yeni nesil besteciler tarafından geliştirilerek  (F. Liste) görünmeye 

başlamıştır. Müzik tarihinin sonraki aşamalarında, etüd türü romantik besteciler kadar ilgi görmediğini 

belirtmeliyiz.  Bununla birlikte, XX yüzyıl modern müzik stillerinin etkisi etüd türünde de Rus bestecilerin (A. 

Rubinstein, A. Skryabin, S. Rachmaninov, A. Lyapunov) çalışmalarında meydana gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etüt, Tür, Romantizm, R. Schuman, F. Chopin, F. List. 

 

ROMANTICISM IN THE DEVELOPMENT OF THE AREAS OF STUDY 

A new stage in the development of the etude genre begins in the first half of the XIX century. This stage 

influenced the development not only of the musical genre, but also of the whole music. The reason for this was 

social change in Europe, innovation in all spheres of life as a result of the bourgeois revolution. The 

revolutionary spirit of the people, the popular movement led to the emergence of new themes in art and 

literature, heroes of the democratic spirit. All these processes had a profound impact on piano music, covering 

both the composer's work and the performing arts. In particular, the popularity of the piano instrument, its access 

to concert halls and the ability of the instrument to become part of public life also contributed to the development 

of the instrumental industry. Piano factories began to appear in Europe. The artistic and technical possibilities of 

the piano, its various timbre characteristics and its high dynamic saturation resulted in the piano tending to play 

an important role in this instrument as well as in the widespread use of piano music in the composer's work. 
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The composers - romanticists who turn to the genre etude by R. Schumann, F. Chopin and F. Liszt - played a 

special role in the development of this genre as a concert virtuoso. The development of the virtuoso and concert 

genre during this period also facilitated the acquisition of new qualities in the works of various composers. This 

period saw a shift in the development of the technical range of sketches, transforming into a concert repertoire 

chosen by virtuoso pianists to demonstrate their professionalism. Romantic composers turned all artistic and 

technical methods of expression into a means of musical expression that reflected the emotional content of the 

work, and thus reached the completion of thought in miniature. Further in the genre compositions in the work of 

romantic composers appeared software (List), specially designed by composers of the next generation. It should 

be noted that at later stages of music history not so much attention was paid to addressing the genre of sketches 

as in the period of romanticism. However, the emergence of new trends in this genre and the influence of 

contemporary musical styles of the 20th century occurred in the works of Russian composers (A. Rubinstein, A. 

Scriabin, S. Rachmaninoff and A. Lyapunov). 

Key Words: Etude, Genre, Melodrama, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt. 
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AZERBAYCAN'DA “GAYTAGİ” DANSININ AREALI 

Gülnaz ABDULLAZADE 

Bakü Müzik Akademisi Rektör Yardımcısı 

Azerbaycan halk müziği ve folklorunun araştırılmasındaki ilk adım XIX yüzyılda büyük besteci Üzeyir 

Hacıbayli tarafından atıldı. Üzeyir beyin başlattığı bu yolu ileride bir çok müzisyenler tarafından devam 

ettirilmektedir. Ü.Hacıbeyli tarafından kurulan bu geleneğin, yani Azerbaycan'ın folklor örneklerinin derlemesi 

ve halk müziği mirası çalışmalarının bugünde sürdürülmesi memnuniyet verici.  

Bu sıraya “Gaytağı” dansını da ekleyebiliriz. “Gaytağı” dansı, bir zamanlar Azerbaycan'da çok popüler olan 

ancak yıllar içinde unutulmuş eski bir dans türüdür. Ana nedenlerden biri, bu tür dansların zamanında 

derlenmediğı veya araştırılmadığıdır. Araştırma sonucunda Azerbaycan'ın hangi bölgelerinin bu danslara ve 

tarihi alana ait olduğu hakkında ilginç bilgiler elde edildi. Eski müzisyenler ve ustaların elde ettiği tarihsel 

gerçeklere göre, Gaytagı dansının, hem müziği, hem de melodik dili isimlerinin Azerbaycan halkına ait olduğu 

doğrulandı. Diğer Kafkas halklarının halk müziğinde benzer danslara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak, 

her dans türün müzikal yapısı, dili ulusal karakterini ve etnik kökenini doğrultur. 

Araştırma sonucunda Gaytagı dansının çoğunluğunun Azerbaycan'ın kuzey bölgesinden (Khizi, Shabran, Guba, 

Gusar) ve kuzeybatı bölgesinde (Sheki, Zagatala, Gakh) yaygın olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ancak bu dansların yanı sıra Karabağ (Şuşa, Ağdam), Şirvan'da (Ağsu, Şamahı) benzeri dans türleri var. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, dans, gaitağı, alan, folklor. 

 

THE “GAITAGI” DANCE SPHERE IN AZERBAIJAN 

The first step in study of Azerbaijani folk music and folklore was made in the 19th century by our great 

composer Uzeyir Hajibeyli. This path started by great composer Uzeyir Bay was successfully passed by his 

followers in future. It is gratifying that this tradition, founded by Uzeyir. Hajibeyli, i.e. collection of folklore 

samples of Azerbaijan and study of folk music heritage, continues to this day. 

The Gaitagi dance can be counted among the above.  Gaitagi is an ancient dance, very popular in Azerbaijan at 

that time, but forgotten over the years. One of the main reasons is that this type of dance was not collected or 

researched in due time. As a result of the research, interesting information was received about the regions of 

Azerbaijan where this dance was performed in the historical period.  According to historical facts obtained by 

ancient musicians and masters, it was confirmed that the names of Kaitagi dances, both their music and their 

melodic language, belong to the Azerbaijani people.  It should be noted that other peoples of the Caucasus have 

similar dances in folk music. However, the language of the music of each game confirms its national character 

and ethnic affiliation. 

As a result of the study it became clear that the majority of Gaytaga dances come from the northern region of 

Azerbaijan (Khizi, Shabran, Guba, Gusar) and the north-western region (Sheki, Zagatala, Gakh). But besides 

these dances there are also similar species created in Garabagh (Shusha, Agdam), Shirvan (Agsu, Shamakhi). 

Key Words: Azerbaijan, dance, rehearsal, areal, folklore. 
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ARIF MELİKOV'UN GELENEKLERİNİN MODERN AZERBAYCAN KOMPOZİSYON OKULU'NU 

TEMSİL EDEN ÖĞRENCİLERİN VOKAL YARATICILIĞINA ETKİSİ 

Gültekin GASIMLI 

Bakü Müzik Akademisi 

Arif Melikov'un yaratıcı gelenekleri, kompozisyon sınıfında oluşturulan öğrenciler ve öğrencileri tarafından 

yaratıcı bir şekilde yönetilir ve sürdürülür. Bestecinin çeşitli türlerdeki eserleri öğrencilerine örnek olmuş, büyük 

bir okul temsil edir. 

Arif Melikov'un vokal yaratıcılığını süsleyen şarkı ve romasların şiirsel ve üslup özellikleri öğrencilerinin vokal 

müziğine de etkisi olmuştur. Bestecinin vokal eserleri, imgeler dünyası, ses dünyası, felsefi öz fikri öğrencilerin 

ruhlarına da nüfuz etmiş ve her biri bu derin kaynaktan uygun kısmı asimile ederek çok sayıda özgün eser 

yaratmıştır. 

Bestecinin vokal müziği öğrencileri tarafından bir dizi vokal çalışmalarına yol açtığını söyleyebiliriz. Böylelikle 

Arif Melikov'un okulunun modern haleflerinden Ceyhun Allahverdiyev, göçmen şair Almaz Yıldırım'ın iki 

romansının yaratılmasında müstesna bir rol oynadı. Almaz Yıldırım'ın seslendirdiği Arif Melikov'un büyük 

önder Haydar Aliyev'e ithaf edilen VIII. Senfoni "Sonsuzluk"un finaline "Azerbaycan" baladının dâhil edilmesi 

genç besteciyi etkilememesi mümkün değildir. Kalbi vatan hasretiyle atan böyle bir şairin eserine atıfta bulunan 

besteci, hocasıyla aynı fikirde ve danışman olduğunu teyit eder. 

A.Melikov'un "Azerbaycan" baladı, besteci Gülnara Mammadova'nın bir başka öğrencisinin vokal 

çalışmalarında da derin izler bırakmıştır. Koro ve senfoni orkestrası için bestelediği oratoryosu "Ulutürk" (2002), 

"Azerbaycan" baladının güçlü duygusal etkisi ve hocasının tavsiyesi üzerine yaratılmıştır. Oratoryoda 

öğretmeninin geleneklerini sürdüren yazar, hayatın trajik yönlerini ve dramasını aktarmaya çalıştı. Öte yandan 

hocasından gelen vokal ve senfonik uyum eğilimi, bestecinin oratoryosuna tam olarak yansımıştır. 

Arif Melikovun bir diğer yetenekli öğrencisi Arzu Mammadova tarafından şair Vagif Samadoğlu'nun sözlerine 

bestelenen vokal dizisinde hocasının Nazım Hikmet'in şiirlerinden doğan vokal lirizmi gelenekleri hissediliyor. 

Nitekim Azerbaycan kompozisyon ekolünün yeni neslini temsil eden bestecilerin vokal eserleri, Arif Melikov'un 

oda vokal çalışmasının derin ve anlamlı fikirlerinden yararlanan örnekler olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Besteci, Şair, Müzik, Öğrenci, Örnek. 

 

THE IMPACT OF ARIF MELIKOV'S TRADITIONS ON THE VOCAL CREATIVITY OF STUDENTS 

WHO REPRESENT THE CONTEMPORARY  AZERBAIJANI COMPOSITION SCHOOL 

Arif Melikov's creative traditions are mastered in a creative way and continued by his students formed in the 

composition class. The composer's works in various genres became an example, a great school for his students. 

The poetics and stylistic features of Arif Melikov's songs and romances, which adorn his vocal creativity, also 

had its impact on the vocal music of his students. The content of the idea of the composer's vocal pieces, the 
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world of images, the world of sound, the philosophical essence also permeated the souls of his students and each 

of them created many original works, having learned the corresponding part from this deep source.  

It can be said that it was his vocal music that gave rise to a number of vocal works by his students. Thus, in the 

creation of two romances by Jeyhun Allahverdiyev, one of the modern successors of Arif Malikov's school, who 

applied to the immigrant poet Almaz Yildirim's creativity, his teacher played an exceptional role. The inclusion 

of the ballad "Azerbaijan", sounded to the lyrics by Almaz Yildirim in the final of Arif Malikov's VIII symphony 

"Eternity" dedicated to the Great Leader Heydar Aliyev, affected the young composer. Referring to the work of 

such a poet, whose heart beats with longing for the homeland, the composer confirms that he is a kind of like-

minded and consultant with his teacher.  

A.Malikov's ballad "Azerbaijan" left a deep mark on the vocal creativity of the composer's another student 

Gulnara Mammadova. Her oratorio "Uluturk" (2002) composed for choir and symphony orchestra was created 

under the strong emotional influence of the ballad "Azerbaijan" and on the recommendation of her teacher. 

Continuing the traditions of her teacher in the oratorio, the author tried to convey the tragic aspects and drama of 

life. On the other hand, the tendency of vocal and symphonic harmony coming from her teacher is fully reflected 

in the composer's oratorio.   

Also, in the vocal series composed by Arif Malikov's other talented student - Arzu Mammadova to the words by 

the poet Vagif Samadoglu, the traditions of her teacher's vocal lyricism born from the poetics of Nazim Hikmet 

are felt.  

Thus, the above mentioned vocal pieces of the composers representing the new generation of the Azerbaijani 

school of composition can be considered as examples benefiting from the deep and meaningful ideas of Arif 

Malikov's chamber-vocal creativity.  

Key Words: Composer, Poet, Music, Student, Example. 
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TOFİG BAKİHANOV'UN ÇALIŞMALARINDA NAHÇİVAN KONUSU 

Günay MAMMADOVA 

Nahçıvan Devlet Universitesi 

Makale, Azerbaycan'ın en etkili kuşaklarından Bakıhanov hanedanının temsilcisi, önde gelen Azerbaycan 

bestecisi Tofig Bakıhanov'un eseri hakkında genel bilgi vermektedir. Bestecinin eserlerinde halk müziği ile olan 

derin bağın, çağdaş kompozisyon yazı teknikleriyle bir bütünlük oluşturduğu belirtiliyor. Tofig Bakihanov, hem 

halk müziğinin, hem de çağdaş müziğin en yüksek niteliklerine hâkim olur ve bunları eserlerinde 

uygulamaktadır. 

Bestecinin Nahçıvan izlenimlerini ve bu kadim topraklara adadığı şarkılarını incelerken görebiliriz. Tüm 

şarkıları halk müziği, modu, ritmi, yapısal ilkeleri ve derin yaratıcı bağları ile birleşmiş bir bütün olarak 

oluşturulmuştur. Analizde yer alan şarkılar, bestecinin bu şarkılarda unutulmaz melodiler bestelediğini, milli 

müziğimizin ruh hali tonlamasına, metroritmik, form özelliklerine sadık kaldığını söylemek için zemin verir. 

Anahtar Kelimeler: Bakıhanov, Nahçıvan, Besteci, Ezgi, Müzik. 

 

NAKHCHIVAN THEME IN TOFIG BAKIKHANOV'S CREATIVITY 

The article deals with the creativity of Tofig Bakikhanov, the prominent Azerbaijani composer as well as the 

member of the Bakikhanovs who are one of the most respected generations of Azerbaijan. It is noted that the 

profound connection with folk music in the composer's works creates a unity with modern compositional writing 

techniques. Tofig Bakikhanov implements the best qualities of both folk and modern music in his works by 

mastering all of them thoroughly.  

The article also touches upon the composer’s impressions on Nakhchivan as well as his songs devoted to this 

ancient land of Azerbaijan. His all songs have been deeply connected to the folk music, its fret structure, 

metroritm as well as structural principles. The analyzed songs once again prove that the composer composed 

numerous memorable melodies by keeping lad-intonation, metroritm as well as form features which are 

particular to our national music.  

Key Words: Bakikhanov, Nakhchivan, Composer, Song, Music. 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN TARİHİ-KAHRAMANLIK OPERALARINDA KADIN 

KARAKTERLERİN ROLÜ 

Habibe MAMMADOVA & Rovşana KARİMOVA 

Bakü Müzik Akademisi & Azerbaycan Milli Konservatuarı 

İnsanların sivil toplumdaki sosyo-politik süreçlere yaklaşımı öncelikle onların vatanseverlik ruhunun yükselişine 

yansımaktadır. Bu sebepden opera bir demokratik tür olarak bu konuyu geniş kitleye daha kabarık şekilde 

ulaştırmak imkânlarına sahiptir. Bu tip yüksek ruh heyecanı tam olarak sanatta ve doğrudan müzikte tarihi-

kahramanlık temalarını ifade edir. Azerbaycan bestecilerinin tarihi-kahramanlık konulu operalarında kadın 

karakterlerin incelenmesi onların toplumda sosyal rolünün özellikleri hakkında, müzikte sanatsal evrimi 

izlemeye imkân yaradır. Tarihi-kahramanlık konulu operalarda kadın karakterlerinin dramatik çözümünün 

araştırılması sonucu bu imgelerin opera türünün farklı dönemleri için karakterik olan sosyal ve yaratıcı temelinin 

evrimi açıkça görülmektedir. Ayrıca, türün gelişiminde ele alınan ortaya çıkarılan ve değiştirilen karakter 

modelleri de vardır. Azerbaycan opera tarzının gelişmesinin ilk aşamasında kendisinin hüquqsuz durumunu 

kabul etmeyen kadın karakterlerin ortaya çıkması dikkat çekmektedir. Bu tip kahramanlar türün sonraki gelişim 

aşamasında da kendini göstermektedir. Özellikle, sevgisi ve halkının, vatanının özgürlüğü için mücadele eden 

genç kızların karakteri ilgi çekir.  

Azerbaycan opera sanatının gelişiminin ilk aşamalarında lirik kadın karakterler hâkim olmasına rağmen, 

kahramanlık konusu da ön planda gelişmiştir. Bunlar arasında, nadir bir hadise olarak kahramanlık başlangıcının 

temeli olan Arap-Zengi özellikle seçilir. Fakat bu erken girişimler tamamen sanatsal değildi ve kapsamlı bir 

karakterizasyondan mahrum idi. 

Azerbaycan operalarında ilk kadın imgelerinin açıklamasında epik improvizasiyalı entonasion önemli rol 

oynamaktadır. Bu görüntülerin oluşturulmasındaki merkezi yer monolog sahneleri, doğaçlama bölümler, düet ve 

koro sahneleridir. 

Ü.Hacıbeylinin «Köroğlu», M.Magomayevin «Şah İsmayıl», «Nergiz» operaları, F.Amirovun «Sevil», 

C.Cahangirovun «Azad» operası, G.Garayev və  C.Hacıyevin «Vatan», A.Badal¬beylinin «Söyüdler ağlamaz», 

V.Adıgözelovun «Natevan», F.Alizadenin «İntizar», P.Akhundovanın “Mehseti” tarihi ve kahramanlık 

operalarında kadın karakterlerin müzikal özelliklerinin analizi, Azerbaycan bestecilik okulunun bireysel çok 

yönlülüğü dikkate alınarak bu eserlerin tek bir tarzda korunduğu sonucuna varabiliriz. Kadın karakterlerin 

açıklamasında önemli yeri müzikal-ifade araçlarının uygulaması, ulusal kimliğin kaynaklarında ve sanatsal 

içerikteki tezahürler müzik dili düzeyinde görülmektedir. Azerbaycan halk müziği ve tür sisteminin son derece 

semantikliyi kadın imgelerinin farklı özelliklerini anlamaya yardımcı olur. Doğu ve Batı müziğinin sentezi 

sonucunda müzikal metin aracılığıyla kadın karakterlerinin yeni etkileyici tarafı aşkarlanır. 

Anahtar Kelimeler: Opera, Kadın, İmge, Besteci, Sahne, Müzik. 
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THE ROLE OF FEMALE CHARACTERS IN HISTORIC AND HEROIC OPERAS OF AZERBAIJANI 

COMPOSERS 

The attitude of people to socio-political processes in the civil society reflects primarily the rise of their patriotic 

spirit. From this perspective opera as a democratic genre possesses the means to convey this issue to wider 

masses. The praise of such a high mood conditions the embodiment of historic-heroic topics in the field of arts 

and music. The research on the role of female characteristics in the historic and heroic operas by Azerbaijani 

composers allows for observing the features of their social role in the society and their artistic evolution in 

music.  As a result of the study of the dramatic solution of female characters in historic and heroic operas, the 

evolution of the social and creative nature of these images characteristic for different periods of the opera genre 

is clearly observed. The character models resolved and changing throughout the development process of the 

genre have also been revealed.  The appearance of female characters unagreeable with their rightless status in the 

early stage of development of Azerbaijani opera genre is noteworthy. Such heroes appear in the later stage of the 

development of the genre too. The character of young girls fighting for their love and for the freedom of their 

nation, motherland is especially noteworthy.   

Although lyrical female characters prevailed in the early stage of the development of Azerbaijani opera art, the 

subject of heroism was also developing at the forefront. Among them is the Arab-Zangi character, which created 

the basis of the heroic beginning as a rare event. However, these early initiatives were not of fully artistic 

development and lacked comprehensive characterization.  

The epic improvisational intonation has a major place in the musical characterization of the original female 

characters in Azerbaijani operas. Monologue scenes, improvisational episodes, duets and choral scenes contain 

the central place in the creation of these characters.  

As a result of the study of musical characteristics of female characters in the historic and heroic operas 

"Koroghlu" by U. Hajibeyli, "Shah Ismayil", "Nargiz" by M. Magomayev, "Sevil" by F. Amirov, "Azad" by J. 

Jahangirov, "Vatan" by G. Garayev and J. Hajiyev, "Soyudlar aglamaz" by A. Badalbeyli, "Natavan" by V. 

Adigozalov, "Intizar" by F. Alizade, "Mahsati" by P. Akhundova we can conclude that the preservation of a 

single style was achieved in these works taking into account the individual pecularities of the Azerbaijani 

composition school. The sources of national identity and its manifestations are observed in the artistic content 

and at the level of the music language in the use of means of musical expressions of female characters. The 

extreme semanticism of the language and genre system of Azerbaijani folk music helps to understand the 

different characteristic features of female characters. A new expressive aspect of female characters is revealed 

through the national musical text.  

Key Words: Opera, Female, Character, Composer, Stage, Music. 
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AZERBAYCAN MÜZİĞİNDE KARABAĞ KONUSU 

Habibe MAMMADOVA & Rovşana KARİMOVA 

Bakü Müzik Akademisi & Azerbaycan Milli Konservatuarı 

Azerbaycan bestecilerinin yaratıcılığı her zaman halkımızın tarihi geçmişine dayanmış, farklı dönemlerdeki 

tarihi-kahramanlık mevzusunu, dönemin gerçekleriyle ilgili bir dizi ilginç ve sanatsal açıdan değerli sanat 

eserlerini yansıtmıştır. Ulusal besteci okulumuzun temsilcilerinin her zaman döneme uygun ve gerçek olaylarla 

ilgili konuları tercih ettiği bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, XX yüzyılın 80'li yılların sonlarından itibaren, 

diğer sanat dallarında olduğu gibi, Azerbaycan topraklarının işgali, Karabağ bölgesinin işgali, Karabağ`la ilgili 

konuların müziğin birçok dallarında ele alınmıştır. Karabağ savaşına adanmış eserler, bestecilerin çalışmalarının 

önemli bir parçasıdır. Vatanseverlik ruhunun oluşumunda Karabağ ile ilgili çalışmaların rolü özellikle önemlidir. 

Karabağ temasıyla yazılan eserler, tür açısından çok çeşitlidir: opera, oratorya, senfoni, oda, şarkı, rap ve diğer 

sanat türleri.  

Karabağ ile ilgili ilk büyük ölçekli çalışma, şair Teymur Elçin'in eseri üzerine 1989 yılında Vasif Adigözalov 

tarafından bestelenen oratorya "Karabağ Şikestesi"dir.  Bu çalışma hem Azerbaycan'da, hem de kardeş 

Türkiye'de seslendirilmiş ve büyük ilgi ile karşılanmıştır. Vasif Adigozalov yine askeri-vatansever temasına 

değindi ve "Karabağ'dan Kara Elleri çekin", solist, koro ve senfoni orkestrası için "Şuşam, laylay" şarkısını ve 

bir dizi başka eserler yazmıştır. Bestecinin Karabağ üzerine yaptığı çalışmalar arasında "Natavan" operası da 

zirvede yer aldı. Ünlü besteci Firangiz Alizade'nin Profesör Nargiz Paşayeva'nın librettosundan esinlenerek 

yazdığı "İntizar" operası (eski adı "Karabağname") Karabağ meselesinin en kanlı sayfası olan Hocalı soykırımın 

dünya kamusuna taşınmasında önemli bir adım oldu. 

Karabağ üzerine yazılan eserler arasında Ramiz Mustafayev'in oratoryası "Salatın", "Hakikat seninle", 

"Azerbaycan" kantatı, Tofig Bahanov'un senfonisi "Karabağ harayı", Agşin Alizade'nin "Ana toprak" odası, 

Sardar Farajov'un senfonik lövhesi "Matem harayları" ve diğerleri yer alır, bütün eserleri eklersek uzun bir liste 

oluşturmak mümkündür. Bu farklı üslupları birleştiren unsurlardan biri de Karabağ temasının ifadesidir. Klasik 

eserlerin yanı sıra modern çağdaş müziğin çeşitli alanlarında Karabağ temasına yapılan müracaatın dikkat çekici 

olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında, "Deyirman" grubunun "Ya Karabağ ya Ölüm" şarkısı, ulusal 

rap dünyasında büyük bir devrime neden oldu ve bir tür vatanseverlik ruhunun ifadesinde slogan oldu. 

Genel olarak Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinde Karabağ teması sadece dönemin güncel bir teması değil, aynı 

zamanda milli bilincin ve modern tarih sahnesinin bir ifadesidir. 

Anahtar Kelimeler:  Azerbaycan, Garabağ, Eser, Müzik, Besteci.  

 

KARABAKH THEME IN AZERBAIJANI MUSIC 

The creativity of Azerbaijani composers has always been rooted in the historical past of our people, several 

interesting and artistically valuable works of art reflecting the historical-heroic theme of different periods and 

related to the realities of the time have been created. It is known that the representatives of our national school of 
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composition have always preferred topics that are in tune with the times and are related to real events. From this 

point of view, starting from the late 80s of the XX century, the occupation of our native Azerbaijan, the 

occupation of the lands of Karabakh, as in other fields of art, laid the foundation for the appeal to the theme of 

Karabakh in music. Works dedicated to the Karabakh war are an important part of the composer's work. The role 

of works on Karabakh in the formation of the spirit of patriotism is especially important. Works written on the 

theme of Karabakh are diverse in terms of genre: opera, oratorio, symphony, room, song, rap and other genres of 

interesting art. The first large-scale work on Karabakh was the oratorio “Karabakh Shikeste” ( "Karabakh 

Tragedy") composed by Vasif Adigozalov in 1989, in the words of the poet Teymur Elchin. This work was 

performed in both Azerbaijan and brotherly Turkey and was met with great competition. Vasif Adigozalov later 

addressed the military-patriotic theme, " Çəkin Qarabağdan qara əlləri” (Away black hands from Karabakh"), 

"Shusham, laylay" for soloist, choir and symphony orchestra and several other interesting works. And among the 

composer's works on Karabakh, the opera "Natavan" was a peak. The opera "Intizar" (Expectance) (formerly 

called "Karabakhname"), written by prominent composer Firangiz Alizade based on the libretto of Professor 

Nargiz Pashayeva, was an important step in conveying the Khojaly tragedy, the most terriable page on the 

Karabakh issue, to the world. 

Among the works written on Karabakh are Ramiz Mustafayev's oratorio "Salatın", "Truth is with you", 

"Azerbaijan" cantata, Tofig Bakikhanov's symphony "Karabakh harayı",(Karabakh voice)  Agshin Alizade's 

"Ana torpaq", Sardar Farajov's symphonic piece “Matəm harayı” ("Mourning voice") and others. it is possible to 

create a long list. One of the things that unites these different styles is the expression of the Karabakh theme. It 

should be noted that, along with classical works, the appeal to the theme of Karabakh in various areas of modern 

music is striking. From this point of view, the song "Either Karabakh or Death" by the group "Deyirman" caused 

a great revolution in the world of national rap and became a motto in the expression of a kind of patriotic spirit. 

In general, the theme of Karabakh in the works of Azerbaijani composers is not only a topical issue of the time, 

but also an expression of national consciousness and the modern historical stage. 

Key Words: Azerbaijan, Karabagh, Work, Music, Composer. 
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“BEKTÂŞÎ RAKSÂNI USÛLÜ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Hanefi ÖZBEK & Volkan GİDİŞ 

Bakırçay Üniversitesi & Medipol Üniversitesi 

Nazariyat kitaplarında Türk Müziği usûlleri ayrı bir başlık altında incelenmekte ve usûller için en az bir adet 

müzik eseri örnek olarak sunulmaktadır. Ancak verilen bilgilerin bir kısmının birbiriyle çeliştiği, usûl ile örnek 

eserin birbiriyle ilgisinin olmadığı durumlar da göze çarpmaktadır. Sorunlu olan bu usûllerden biri de Bektâşî 

Raksânı Usûlüdür (BRU). Bu araştırmada BRU ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi ve bu bilgilerin 

güncellenmesi amaçlandı. 

Kaynak taraması yapılarak BRU ile ilgili veriler toplandı: 

• BRU: 15 zamanlı, iki adet Türk Aksağı Evferi ve bir adet Türk Aksağı usûlünün birleştirilmesiyle 

oluşturulmuş bir usûldür. 

• Yapılan taramada usûlünün BRU olduğu iddia edilen yalnızca iki adet ilâhî bulunmaktadır. 

• BRU’ya örnek olarak verilen ve “Şâhı merdânın avazı” sözleri ile başlayan eser bir kaynakta 13 zamanlı 

olarak geçmekte ve usûlü ise “Artık Aksak Semâî” olarak belirtilmektedir. Eserin 15 zamanlı olarak verildiği 

notası incelendiğinde eserin usûlünün bir adet 8 zamanlı usûl (2+3+3) ve bir adet Devr-i Turan (2+2+3) 

usûlünden meydana geldiği; dolayısı ile verilen örnek eserin usûlünün BRU için belirtilen kalıba uymadığı 

anlaşıldı. 

• BRU’ya örnek olarak verilen diğer eserin saz bölümünün BRU kalıbına aynen uyduğu, ancak söz bölümünün 

uymadığı saptandı. 

Nazariyat kitaplarında Bektâşî Raksânı Usûlü olarak verilen kalıba tamamen uyan herhangi bir müzik eserinin 

eldeki kaynaklarda bulunmadığı sonucuna varıldı. BRU için örnek eser olması amacıyla bu usûlde, Hicaz Uzzal 

makamında bir saz eseri tarafımızdan bestelenmiş olup kongrede seslendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bektâşî Raksânı, Usûl, Ritim. 

 

A RESEARCH ON "BEKTÂŞÎ RAKSANI" 

In the music theory sources, Turkish Music methods are examined under a separate title and at least one musical 

work is presented as an example for the methods. However, there are cases where some of the information 

provided contradicts each other and the usûl and the sample work are not related. One of these problematic usûls 

is the Bektâşî Raksânı (BR). In this study, it was aimed to review information about BR and to update this 

information. 

The source was scanned and data on BR were collected: 

• BR has 15 cycles. It is a usûl created by combining two Türk Aksağı Evferi and one Türk Aksağı. 

• In the screening, there are only two hymns whose usûl is claimed to be BR. 
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• The hymn, which is given as an example to BR and started with the words “Şâhı merdânın avazı”, is said to 

have a cycle of 13, and its usûl is stated as “Artık Aksak Semâî”. 

• When the note that this hymn was given in 15 cycles is examined: The method of the deity consists of one (2 

+ 3 + 3) and one Devr-i Turan (2 + 2 + 3); therefore, it was understood that the method of the sample hymn did 

not conform to the pattern specified for BR. 

• •It was determined that the “saz part” of the other hymn, which is given as an example to BR, exactly 

matches the BR pattern, but the “word part” does not. 

It was concluded that there were no musical works that match the pattern given as Bektâşî Raksan. In order to set 

an example for BR; in this usûl, an instrumental composition was composed by us in the Hicaz Uzzal maqam 

and will be performed at the congress. 

Key Words: Bektâşî Raksânı, Usûl, Rhythm. 
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AZERBAYCAN'DA YAŞAYAN AZINLIKLARIN MÜZİĞİ: AVARLAR 

Hatire HASANZADE 

Bakü Müzik Akademisi  

Azerbaycan tarihi ve sosyal çevresi nedeniyle Doğu ile Batı'nın kesişme noktasıdır ve zaman zaman birçok halk 

(Türkler, Kafkasyalılar, İranlılar grupun ait olan - tatlar, talışlar, kürtler, dağ yahudileri, udinler, lezgiler, avarlar, 

sahurlar, rutullar, yengiloylar, kınalıklar, buduqlar, grizler, aysorlar, mehseti türkleri, malakanlar vb. azınlıklar 

ve ulusal azınlıklar) yerleşti ve aralarında olumlu bir diyalog oluştu. Yunan tarihçisi Strabon m.ö. Azerbaycan 

topraklarında 26 etnik grubun varlığından bahs ederek türk soy ve boyları ile birlikte dağlıg bölgelerde (antik 

Andiya ve Mozamua topraklarında) udin, çigb, silv (çilb), her, kat (hınalık ve buduglar), leg ( lezgi ve laklar), 

box (ubı), gel vb. kafkas dili konuşan kabilelerin yaşadığını belirtti. Onların torunları hala kuzey Azerbaycan ve 

Dağıstan'ın dağlık bölgelerinde yaşıyorlar (çoğu Avar idi) ve Azerbaycan devletinin eşit vatandaşları olarak 

kabul ediliyorlar. Azerbaycan arasında sadece dünya etnik haritasında tescil edilen bu ender etnozlar, etnik 

kimliklerini yüzyıllar boyunca bir dereceye kadar korumuşlardır. 

Dünyada sayısız millet ve etnik grup var, bu da onların psikoloji ve etnik bilince sahip oldukları anlamına 

geliyor. Ve ulusal gelenekler, her ulusun kendini gerçekleştirme sürecinde paha biçilmez bir araçtır. Farklı 

kültürlere sahip halkların halk müziğini incelerken, her milletin müzik kültürünün de dünya halklarının müzik 

kültürünün bir parçası olduğunu görüyoruz. Her biri, benzersizliğiyle birlikte, bir bütün olarak ortak bir model 

temelinde gelişir. "Başka bir kültürün dünyasını anlamak kolay değil, ancak bunu yapmaya çalışmak önemli. 

İçsel uyumunu anlamak, görünüşte önemsiz görünen her eylemde, törende ve ardında doğa ile kültür arasındaki 

birliği görmek gerekir. Yalnızca başkalarını anlayarak kendimizi öğrenebiliriz. " (I. Zhukovskaya) 

Bugün, milli bilincin uyanma döneminde öz farkındalık ne kadar önemliyse, Azerbaycan'da yaşayan halkların 

(ulusal azınlık, azınlık) müzikal tonlamasında bağlantı aramak kadar önemlidir. Bu halkların tarihi, dili, 

gelenekleri ve kültürünün kökleri eski çağlara dayanmaktadır. Şu anda yaşadıkları bölgelerde, bir kısmı yerli ve 

bir kısmı diğer komşu ülkelerle etkileşim içinde göç etmiş ve gelişmiştir. Ve tüm bu süreçler geleneklerine, 

törenlerine, müzikal tonlamalarına damgasını vurmuştur. Sonuç olarak, bu halklardan bazılarının müziği, diğer 

(komşu) halkların müzikal tonlamasında ("katmanlarda") yaşayarak asimile edilir. Bir bilgi kaynağı olan halk 

müziğinden bahseden etno-müzikolog Z. Koday, halk türküsünün bu temel taşlardan biri olduğuna dikkat 

çekerek, halk türküsünün bu güne kadar herkesten getirilmiş bir hayat habercisi olduğuna dikkat çekerek, 

milletin inşasının yeniden inşa edildiğini vurguladı. 

Şeki-Zagatala bölgesi, kuzeyde Dağıstan Özerk Cumhuriyeti ve batıda Gürcistan Cumhuriyeti ile sınırı olan 

Kafkas Dağları'nın güneybatı kesiminde yer almaktadır. Bu alan Balaken, Zagatala, Gakh, Şeki, Oguz, Gabala 

köylerini içerir. Bu, avarlar, iahurlar, ingiloylar, gürcüler, udinler, lezgiler, grızlar ve diğer milletler ve etnik 

gruplar dâhil olmak üzere ulusal azınlıkların yaşadığı bir alandır. İncelenen folklor örnekleri, bu bölgede yaşayan 

Avarların folklor örnekleriyle doğrudan ilgilidir. 

Anahtar Kelimeler: Avar, Öz Farkındalık, Ulusal Bilinç, Çağrı. 
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MUSIC OF MINORITIES LIVING IN AZERBAIJAN: AVARS 

Due to the historical and social environment, Azerbaijan is a crossroads of the East and the West. The Khinaligs, 

Budugs, Gryzs, Assyrians, Mahsati Turks, Malakans, etc. (minorities and national minorities) settled there and a 

positive dialogue was formed between them. The Greek historian Strabo Speaking about the existence of 26 

ethnic groups in the territory of Azerbaijan, Caucasus Albania, along with the Turkic tribes and clans, in the 

mountainous regions (in the territory of ancient Andaya and Mozambique) Udin, Chigb, Silv (Chilb), Her, Kat 

(Khinalig and Budug), Leg ( Lezgi and varnishes), box (Ubi), gel, etc. noted that Caucasian-speaking tribes lived 

there. Their descendants still live in the mountainous areas of northern Azerbaijan and Dagestan (most of them 

were Avars) and are considered equal citizens of the Azerbaijani state. These rare ethnoses, registered only on 

the ethnic map of the world among Azerbaijan, have preserved their ethnic identities to some extent for 

centuries. 

There are countless nations and ethnic groups in the world, which means that they have as much psychology and 

ethnic consciousness. And national traditions are an invaluable tool in the process of self-realization of each 

nation. When analyzing the folk music of peoples with different cultures, we see that the musical culture of each 

nation is also a part of the musical culture of the peoples of the world. Each of them, along with its uniqueness, 

develops based on a common pattern as a whole. "It's not easy to understand the world of another culture, but it's 

important to try to do it. To understand its inner harmony, it is necessary to see the unity between nature and 

culture in every seemingly insignificant action, ceremony and behind it. Only by understanding others can we 

learn ourselves. ” (I. Zhukovskaya) 

Today, as important as self-awareness is in the period of awakening of national consciousness, it is as important 

to look for connections in the musical intonation of the peoples living in Azerbaijan (national minority, 

minority). The history, language, traditions and culture of these peoples have their roots in ancient times. They 

have developed some of their native lands, some of them migrating, and interacting with other neighboring 

nations. And all these processes have left their mark on their traditions, ceremonies, musical intonations. As a 

result, the music of some of these peoples is assimilated and lives in the musical intonation ("layers") of other 

(neighboring) peoples. Emphasizing that the building of the nation has risen again, he notes that the folk song is 

the herald of life brought from everyone to this day. 

The Sheki-Zagatala region is located in the south-western part of the Caucasus Mountains, which is bordered by 

the Autonomous Republic of Dagestan to the north and the Republic of Georgia to the north. This area includes 

Balakan, Zagatala, Gakh, Sheki, Oguz, Gabala villages. This is an area inhabited by national minorities, 

including the Avars, Sahurs, Ingilis, Georgians, Udins, Lezgins, Kyrgyz, and other nationalities and ethnic 

groups. The studied folklore samples are directly related to the folklore samples of the Avars living in this area. 

Key Words: Avar, Self-Awareness, National Consciousness, Herald. 
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MÜZİK VE TOPLUMSAL İŞLEVİ 

Hayati BEŞİRLİ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu çok klişe bir ifade gibi görünse de insanlar arası ilişkinin insanı tanımlamadaki 

yerine göndermede bulunur. Bu yer aynı zamanda onun iletişim kurma özelliğine de gönderme yapar. Bu 

kapsamda müzik ve dans önemli bir araca dönüşmüştür. Bu özelliğe ile müzik ve dans toplumsal bir olgu olarak 

karşımıza çıkar ve toplumun kültürel üretimin önemli bir sonucunu yansıtır. Müziğin sembolik özellik taşıması 

onu toplumsal inşa ürünü haline dönüştürücü ve bireylerin ortak anlam inşa etikleri ve bu anlamlarla duygu ve 

düşüncelerini yansıttıkları bir alan olarak belirir. Bu özelliği müziğin bireysel olanı aşıp toplumsal boyuta 

taşınan anlamına ve toplumlar arası ilişkideki önemli rolüne gönderme yapar. Bu durum belirli amaçlar için 

yapılan ritmik ve kalıp hareketleri ifade eden dans içinde geçerlidir. Dansın insan etkileşiminin bir ürünü olması 

onu kültürel yapan önemli bir olgudur. Dansın kültür örüntüsü içeren çok boyutlu unsur olması topluluk veya 

grup içindeki işlevi gibi bireysel işlevini de önemli kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Dans, İşlevselcilik, Toplumsal Bütünleşme. 

 

MUSIC AND SOCIAL FUNCTION 

Man is a social being. Although this may seem like a very cliché expression, it refers to the place of 

interpersonal relationship in defining human. This place also refers to its ability to communicate. In this context, 

music and dance have turned into an important tool. With this feature, music and dance appear as a social 

phenomenon and reflect an important result of the cultural production of the society. The symbolic character of 

music appears as a field that transforms it into a product of social construction and reflects individuals' collective 

meaning constructions and their feelings and thoughts with these meanings. This feature refers to the meaning of 

music that goes beyond the individual and carried to the social dimension and its important role in inter-

communal relations. This is true for dance, which refers to rhythmic and pattern movements performed for 

specific purposes. The fact that dance is a product of human interaction is an important phenomenon that makes 

it cultural. The fact that dance is a multi-dimensional element that contains a cultural pattern makes its individual 

function important as well as its function within the community or group. 

Key Words: Music, Dance, Functionalism, Social İntegration. 
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PİYANO ALANINDA YAPILMIŞ ULUSAL TEZ VE MAKALELER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ 

ÇALIŞMASI 

İlbilge İNAL & Onur ZAHAL 

Milli Eğitim Bakanlığı Doğanşehir Atatürk Ortaokulu & İnönü Üniversitesi 

Bu çalışma, piyano alanında yapılmış olan ulusal nitelikli tez ve makalelerin belirli ölçütler doğrultusunda 

incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada içerik analizi tekniği uygulanmıştır. 

Piyano alanı ile ilgili literatür, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik ve Dergipark veri tabanları 

üzerinden taranmıştır. Bu tarama sonucunda ulaşılan 425’i tez ve 210’u makale olmak üzere 635 çalışma 

örneklem olarak belirlenmiştir. Bu tez ve makaleler; yayın yılı, enstitü, tez türü, konu alanı, yöntem, model-

desen, üniversite, yazar sayısı ve cinsiyeti, danışman unvanı, dergi adı ve dizini gibi değişkenlere göre 

incelenmiş, elde edilen veriler analiz edilerek frekans-yüzde,  çapraz tablo ve grafikler kullanılarak açıklanmış 

ve yorumlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Piyano, Müzik, Tez, Makale, İçerik Analizi. 

 

A CONTENT ANALYSIS STUDY ON THE NATIONAL THESIS AND ARTICLES IN THE PIANO 

BRANCH 

This study was conducted with the aim of analyzing national theses and articles on piano in according to some 

criteria.  For this purpose, content analysis technique was used in the study. Studies related to the piano branch 

were scanned from YÖK National Thesis Center, Google Scholar and Dergipark databases, a total of 635 

studies, 425 thesis and 210 articles constitute the sample of the research. These thesis and articles were examined 

according to variables such as year of publication, institute, type of thesis, subject area, method, university, 

gender of author and advisor, number of authors and title of advisor; the data obtained has been analyzed, are 

explained using frequency-percentage, cross-table and graphs.  

Key Words: Piano, Music, Thesis, Article, Content Analysis. 
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AZER DADAŞOV`UN “ALTI PRELÜD” DİZİSİNİN MÜZİK DİLİNİN İNCELENMESİ 

İlhame KHANKİŞİYEVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı Müzik Koleji  

Azerbaycan bestecilik okulunun parlak bir temsilcisi ve Gara Garayev sınıfından mezun olan Azer Dadaşov'un 

çalışmalarında Piyano yapıtları özel yer kapsıyor. Besteci konçertolar,  çeşitli hacimlerde eserler ve enstrümantal 

diziler bestelemiştir. Bunlardan biri 1966'da yazılan "Altı prelüd" dizisidir. Burada, farklı karakter ve yapıdaki 

minyatürler duygusal içerik ve fikir oluşturmak bir bütün olarak birleştirilmiştir. İlk prelüd giriş niteliğindedir, 

başlangıç (Moderato, C), zıt dinamikler, düşünceli ve biraz pasifik bir karakter olan, kuralcı-bildirici bir ifade 

stiline sahip bir giriş pozisyonuna sahiptir. İkinci prelüd (Andantino dolcissimo, C) serinin lirik bir örneği olarak 

işlev görür. Bu düzyazıda, A.Dadaşov'un öğretmeni ünlü Azerbaycanlı besteci G.Garayev`'in teknik yazı dilinin 

etkisi açık görülmektedir. Üçüncü prelüd (Allegro, 3/4 (6/8)) dans türünde yazılmıştır. Bu prelüdde kullanılan 

karmâşık ölçüler, halk müziği türünün karakteristik bir özelliği olarak kendini gösterir. 

Dördüncü prelüd (Andante cantabile, 6/8 (3/4)) üç boyutlu form olarak sunulmaktadır. Parçaların sınırları tempo 

değişikliği ile açıkça tanımlanmıştır. Beşinci prelüd (Presto, 12/8) de üç boyutlu misilleme şeklinde ortaya çıkır. 

Eser, çok neşeli ve eğlenceli, hatta biraz temperlenmiş duygusal içeriğe sahip. Altıncı Prelud (Andante, 3/4 (6/8)) 

serinin lirik çizgisini devam ettirir ve renkli duygusal içeriği ile ayırt edilir. Bu nedenle, “Altı prelüd” serisi, 

çeşitli yöntem ve araçlarla elde edilen zıt prensip üzerine inşa edilen prelülerden oluşur. Burada, ilk prelüd 

serinin giriş işlevidir. İkinci, dördüncü ve altıncı prelüdler lirik-duygusal merkezi oluştururken, üçüncü ve 

beşinci prelüdler dans türüne benzer bir karakter gösterir. Lirik prelüdler arasındaki bağlantı, ritmik ve ölçü 

görüntüleri ile dokunun kullanımını karakterize eder. Üçüncü ve beşinci prelüdler kendi hacimleri ve karmâşık 

doku türleri kullanılarak seçilir. Bazı başlangıçlarda, bölümler arası sınırlar da tempo ile belirlenir. 

Reprodüksiyonda besteci genellikle tınının rengareng genişliğini kullanır. Prelüdlerdeki dinamik boyaların 

zenginliği dikkat çekiyor. Tonal plan açısından, A. Dadaşov atonalite ve politonalite gibi ilkeleri tercih etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dizi, Biçim, Piyano, Azer Dadaşov, Minyatür. 

 

STUDY OF THE MUSICAL LANGUAGE OF AZER DADASHOV'S "SIX PRELUDES" CYCLE 

Piano works play a special role in creativity of Azer Dadashov, a brilliant representative of Azerbaijani 

composer school and graduate of famous Gara Garayev school. The composer has created concerts, plays of 

various scales and several instrumental cycles. One of them is the cycle "Six Preludes" written in 1966. Here the 

miniatures of different character and structure are combined into one image and emotional content and idea. The 

first prelude (Moderato, C) has an introductory position with a prescriptive-declarative style of expression, 

contrast dynamics, thoughtful and somewhat quiet character. The second prelude (Andantino dolcissimo, C) acts 

as the lyrical center of the cycle. This cycle traces the influence of the famous Azerbaijani composer K.Garayev, 

teacher A.Dadashov. The third prelude (Allegro, 3/4 (6/8)) has a dancing character. The alternating meter used in 

this prelude shows itself as a characteristic feature of folk music genre. 
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The fourth prelude (Andante cantabile, 6/8 (3/4)) is presented in three-dimensional form. The borders of the 

parts are also clearly defined. The fifth prelude (Presto, 12/8) is also presented in three-dimensional form. The 

prelude has a very rapturous and playful, even slightly restrained, emotional content. The sixth prelude (Andante, 

3/4 (6/8)) continues the lyrical line of the series and has a colourful content. Thus, the Six Preludes series 

consists of preludes built on the principle of contrast, obtained by various methods and means of musical 

expression. Here, the first prelude has the function of introduction. The second, fourth and sixth preludes are the 

lyrical centre of the cycle, while the third and fifth preludes show a dancing character. The relationship between 

the lyrical preludes is also characteristic of texture with rhythmical and punctual rhythmic images. The third and 

fifth preludes are characterized by the use of complex dimensions. In some preludes, completeness is determined 

by tempo. In the reprise, the composer often uses different timbre colours of the register. The abundance of 

dynamic colours in the preludes attracts attention. In terms of tonal plan A. Dadashov prefers such principles as 

politonality, atonality. 

Key Words: Cyclicity, Prelude, Form, Piano, Azer Dadashov, Miniature. 
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BESTECİ YASHAR KHALİLOV'UN PİYANO VE SENFONİ ORKESTRASI İÇİN KONSERİ 

İnara MAHARRAMOVA 

Nahçıvan Devlet Universitesi 

Özerk Cumhuriyeti'nin Onurlu Sanat Çalışanı Yaşar Halilov, Azerbaycan Bestecilik Okulu'nun yetenekli 

temsilcilerinden biridir. 

Bestecinin kendine özgü yazma tekniği ve melodik imgeleri büyük bir hassasiyetle kullanabilme yeteneği, özgün 

bir üsluba sahip olan bestecinin yapıtında açıkça görülmektedir. 

Y.Khalilov, Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nda okuduğu yıllar boyunca ciddi eserleriyle çok sayıda festivale 

katıldı. Moskova, Almatı ve diğer şehirlerde icra edilen eserlerin seslendirilmesinin ardından basında besteci ve 

eserleri hakkında ilginç yazılar ve incelemeler yayınlandı. 

1980 yılında P.I.Çaykovski'nin adını taşıyan Moskova Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen All-Union Müzik 

Yarışması'nda Y. Khalilov, soprano, keman, çello ve arp için "Üç puan" ı başarılı bir şekilde seslendirdiği için 

diploma aldı. Müzikolog E. Dolinskaya, "Musical Life" dergisinin sayılarından birinde bu çalışma hakkında 

yazdı. Moskova'daki gecelerin bir sonraki performansından sonra Azerbaycanlı yazarın bu eserinin adı "Sovyet 

Müziği" dergisindeki başarılı çalışmalar arasında anıldı. 

Y.Khalilov, neredeyse tüm türlerde kendini denedi ve sonuç olarak ilginç eserler yarattı. Bu nedenle eserleri 

arasında opera ("İblis"), bale ("Ashabi-Kahv"), senfoni ("Kerbela"), senfonik ve halk orkestraları için süitler, 

çeşitli enstrümanlar için sonatlar, konserler, oyunlar, büyük ve küçük korolar bulunmaktadır. Hacimli eserlerin 

yanı sıra romantizm, şarkı ve diğer türler. 

Senfoni Orkestrası Konçertosunu (b moll) üçüncü milenyumun başında yazdı. 

Konser ilk olarak 2007 yılında Azerbaycan Besteciler Birliği VIII. Kongresinde, Azerbaycan Devlet Televizyon 

ve Radyo Komitesi orkestrası tarafından şef Azad Aliyev ve Bakü Müzik Akademisi Doç. 

Konserin müziği parlak, duygusal, karmâşık bir dokuya sahip. Konserde icra edilen Rast, Shur, Segâh, Bayati-

Shiraz ve Jahargah muğamları, renkli ulusal renklerle eserin müziğini zenginleştiriyor. 

 Konser, geleneksel üç bölümlük biçimde yazılmıştır: birinci bölüm (Allegro assai) bir sonat biçiminde, ikinci 

bölüm (Andante) karmâşık üç bölüm biçiminde ve üçüncü bölüm (Vivace) bir rondo-sonat biçiminde. Piyano ve 

orkestra bölümlerindeki zıt nüanslar harika bir dinamik etki yaratır. 

Bir konser vermek için, bir piyanistin elbette özel becerilere sahip olması, yani icracı teknik olarak hazırlanmış 

ve profesyonel olması gerekir. 

Kuşkusuz Y.Khalilov'un piyano ve senfoni orkestrası için Konçertosu, milli piyano edebiyatını parlaklığı ve 

özgünlüğü ile zenginleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Besteci, Müzik, Piyano, Konçerto, Analiz. 
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CONCERT FOR PIANO AND SYMPHONY ORCHESTRA OF COMPOSER YASHAR KHALILOV 

Honored Art Worker of the Nakhchivan Autonomous Republic Yashar Khalilov is one of the talented 

representatives of the Azerbaijan Composing,s School. 

In the works of the composer, who has an original style, his unique writing technique, the ability to use melodic 

means of description with great sensitivity are clearly visible. 

During his years of study at the Azerbaijan State Conservatory, Y.Khalilov has already participated in a number 

of festivals with his serious works. After the performance of works performed in Moscow, Almaty and other 

cities, interesting articles and reviews about the composer and his works were published in the press. 

In 1980, at the All-Union Music Competition held at the Moscow State Conservatory named after Pİ 

Tchaikovsky, Y. Khalilov's "Three Nocturnes" for soprano, violin, cello and harp was successfully performed 

and awarded a diploma. Musicologist E.Dolinskaya wrote about this work in one of the issues of the magazine 

"Musical Life". After the next performance of the nocturnes in Moscow, the name of this work by the 

Azerbaijani author was specially mentioned among the successful works in the magazine "Soviet Music". 

Y.Khalilov tried himself in almost all genres and as a result created interesting works. Thus, his works include 

opera ("Iblis"), ballet ("Ashabi-Kahv"), symphony ("Karbala"), suites for symphonic and folk orchestras, sonatas 

for various instruments, concerts, plays, large and small choirs. voluminous works, as well as romances, songs 

and other genres. 

His concerto for piano and symphony orchestra (b moll) was written by Y.Khalilov at the beginning of the third 

millennium. 

The concert was first performed at the VIII Congress of the Union of Composers of Azerbaijan in 2007 by the 

orchestra of the Azerbaijan State Television and Radio Committee under the direction of conductor Azad Aliyev 

and talented pianist Svetlana Ahmadova, associate professor of the Baku Music Academy. 

The music of the concert has a bright, emotional, complex texture. Rast, Shur, Segâh, Bayati-Shiraz and 

Jahargah mugams performed at the concert enrich the music of the work with colorful national colors. 

 The concert was written in the traditional three-part form: the first part (Allegro assai) in the form of a sonata, 

the second part (Andante) in the form of a complex three-part, and the third part (Vivace) in the form of a rondo-

sonata. 

Contrasting nuances in piano and orchestra parts create a great dynamic effect. 

To perform a concert, a pianist must, of course, have special skills, that is, the performer must be technically 

prepared and professional. 

Undoubtedly, Y.Khalilov's Concerto for piano and symphony orchestra enriched the piano literature with its 

brilliance and peculiarities. 

Key Words: Composer, Music, Piano, Concerto, Analysis. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 

 

www.imdcongress.com  

65 

ÂŞIK CELİL VE ONUN  “CELİLİ” ÂŞIK HAVASININ MÜZİKAL DİLİNİN ÖZELLİKLERİ 

Kemale ATAKİŞİYEVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi  

Azerbaycan'ın âşık ortamlarının bölgesel özelliklerinin incelenmesi son yıllarda çok önemlidir. Bu öncelikle 

Azerbaycan folklorunun zengin katmanlarının keşfinden, bu toprağa ve halka ait olduğunu kanıtlayan 

gerçeklerin araştırılmasından ve etkili bilimsel araştırmanın tarihsel ve teorik kanıtından kaynaklanmaktadır. 

Özellikle bu sorun, saldırgan komşular tarafından tahrip edilen topraklarla ilgilidir. Bu ortamlardan biri de 

Daralayaz âşık ortamıdır.  Bahsetmek istediğimiz Âşık Celil, Daralayaz bölgesindeki Sallı köyünde doğmuş ve 

daha sonra ermeni saldırılarından kaçarak hayatının sonuna kadar Nahçivan'daki Mammadrza Dizesi köyünde 

yaşamıştır. Âşık sanatında bir dizi hava devresi mevcuttur. "Celili" buna ait gruplar arasındadır. 

Âşık icraçılığında onun "Baş Celili", "Orta Celili", "Celili" olarak bilinmesine rağmen, bu müzik türünün en 

popüler olanı "Orta Celili" veya "Celili" olarak bilinen âşık havasıdır. Bu havanın melodik içeriği Orta Mahur 

makamına dayanır. Çeşitli performanslarda gözlenen bir diğer fark ezginin temposudur. Böylece, bazı âşıklar 

ezgiyi daha sert ve daha kısıtlı seslendirirler, bazıları daha hızlı. Örneğin, bu parça A. Nasibov tarafından daha 

mizahi ve ılımlı bir hızda sunuluyor, Âşık Akbar Jafarov tarafından dinlediğimiz versiyonda, "Celili"nin 

enstrümantal girişi bir zikir gibi geliyor. Bununla birlikte, ezginin yumuşak ve donuk doğası korunmuştur. Âşık 

Murad Niyazli'nin sunduğu “Celili” havasında tempo aynı zamanda enstrümantal tanıtımla da hissediliyor. 

"Celili" âşık ezgisinin farklı versiyonlarına baktıktan sonra, bu ezgini hem vokal, hem de enstrümantal olarak 

sunulduğunu ve performansta bir dizi varyasyona uğradığı sonucuna varabiliriz. Bu âşık havacatı için doğaldır 

ve varyasyon tekniği âşık icraçılığı dâhil olmak üzere halk müziğinin özelliklerinden biridir. 

Anahtar Kelimeler: Celili, Âşık, Havacat, Orta Mahur, Melodi, Variantlık. 

 

FEATURES OF ASHUG JALIL AND HIS MUSIC "JALILI" 

The study of regional peculiarities of ashug media in Azerbaijan has been very relevant in recent years. It is 

connected first of all with discovery of rich layers of Azerbaijani folklore, study of facts confirming its 

belonging to this land and its people, and also with its historical and theoretical proofs of effective scientific 

researches. In particular, it is a reference to the land that was destroyed by aggressive neighbours. One such 

medium is the Daralayaz ashug environment. All these sources mention Ashig Jalil, whom we want to talk 

about, and his birth in the village of Sally in the Daralayaz region, and then his residence in the village of 

Mamedrza Dakh in Nakhchivan, who fled from Armenian attacks and lived there for the rest of her life (4). 

There is a group of air contours in ashug art. "Jalili is among the groups that belong to this group. 

Although the performances of the ashugs are known as "Bash Jalili", "Orta Jalili" and "Jalili", the most popular 

of these songs is the refrain known as "Orta Jalili" or "Jalili". The melodic content is based on the intonations of 

Orta Mahur. Another difference observed in different notions is the pace of the melody. Thus, some ashugs play 

this melody stronger and more restrained, some of them are relatively playful. For example, this air is presented 

in a more humorous and moderate tempo A. Nasibov, and in the version we listen to by Ashug Akbar Jafarov, 
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the instrumental recording of Jalili sounds like singing. Nevertheless, the soft and boring nature of the air has 

been preserved. In Jalili's music, played by Asha Murad Niyazli, the tempo is also felt in the instrumental 

introduction. Having studied different versions of Jalili, we can conclude that it is performed both vocally and 

instrumentally and undergoes a number of changes in performance. This is natural for ashug enthusiasts, and the 

principle of variation is one of the characteristics of folk music, including ashig music. 

Key Words: Jalili, Minstrel, Havacat, Orta Mahur, Ringtones, Option. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 

 

www.imdcongress.com  

67 

ŞEKİ ZURNA İCRACILIK SANATININ TARİHİ ÖZELLİKLERİ 

Khayala ABDURAHMANOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Bilindiği gibi, geleneksel Azerbaycan halk ve profesyonel müzik tarihi, milli müzikolojide geniş kapsamlı 

araştırmalar yapılan alanlardandır, zor ama onurlu konulardan biridir. Şeki geleneksel zurna sanatının tarihinin 

incelenmesi için belirli bir temel hazırlanmış olsa da, hala incelenmesi gereken pek çok konu vardır. 

 Enstrümanın yaranma tarihini belirlemede bilgiler edinmede, Mingeçevir yakınlarındaki çukur mezarlarında 

bulunan ve üç bin yıllık bir tarihi kapsayan bir dizi boynuz üflemeli çalgısı olmuştur. Buluntunun organolojik 

analizi, yani şaft ve şaftın parçaları, onu zurna eski bir prototipi olarak görmemizi sağlıyor. . 

Ancak zurnanın ilk vatanı hakkında kesin bir fikir verebilmek için Asyalı ve Afrikalı muadilleri dikkate alınmalı 

ve tarihi göç yolları izlenmelidir. Tarihi oluşumu antik çağlara kadar uzanan, Ortaçağ'da yazılan Oğuz 

destanlarından "Kitabi-Dede Gorgud"da sazın adı Sırnay diye geçiyor, düğün törenlerinde davulla kullandığı 

bilinmektedir. 

Çiftin bir dans melodisi yapması muhtemeldir. Melodi ve ritmik eşlik, ses dokusunun antikliğini gösteriyorsa, o 

zaman davulun eklenmesi ve Şeki zurnasında davulun eşleşmesi (kos nagara ve bala nagara) orijinal dokunun 

tarihsel olarak iyileştirildiğini gösterir. 

Ortaçağda Khagani, Nizami ve Fedai gibi Azeri klasik şairlerin şiirlerinde zurna övgüde bulunurken, büyük 

müzikolog Abdülgadir Maragai zurna balaban ve neyi-safid gibi birçok enstrümanla karşılaştırıldı. 

1930'lardan beri yaptığımız araştırmalar da dâhil olmak üzere birçok keşif gezisi sonucunda çağdaş Şeki zurna 

sanatını üç döneme ayırmaya karar verdik: 1) XX yüzyılın ilk yarısı; 2) XX yüzyılın ikinci yarısı ve 3) devam 

eden XXI yüzyılın başlangıcı (2000-2020). Her dönemin ünlü sanatçıları, repertuarları ve miras geleneklerinin 

yanı sıra, raporda yeni performans temayülleri ayrıntılı bir açıklaması yer alacak. 

Anahtar Kelimeler: Şeki, Zurna Ezgileri, İcraçılık Sanatları, Organoloji, Doku, Dönemlendirme. 

 

ON THE HISTORICAL FEATURES OF SHAKI ZURNA PERFORMANCE 

As it is known, traditional Azerbaijani folk and professional music history are one of the fields of extensive 

research in national musicology, one of the difficult but honorable subjects. Although a certain basis has been 

prepared for the study of the history of traditional trumpet art, there are still many issues to be studied. 

In obtaining information in determining the age of the instrument, there has been a series of horn-wind 

instruments found in the pit tombs near Mingachevir and spanning three thousand years of history. 

Organological analysis of the find, namely the shaft and parts of the shaft, allows us to see it as an ancient 

prototype of the trumpet. 

However, to give a precise idea about the trumpet's original homeland, its Asian and African counterparts should 

be taken into account and historical migration routes should be followed. In "Kitabi-Dada Gorgud", one of the 
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Oguz epics written in the Middle Ages, whose history dates back to ancient times, the name of the saz is called 

Sırnay, it is known that he used drums for wedding ceremonies. 

The couple is likely to perform a dance tune. If the melody and rhythmic accompaniment show the antiquity of 

the sound texture, then the addition of the drum and the pairing of the drum in the Sheki trumpet (kos nagara and 

bala nagara) indicates that the original texture has historically been refined. 

While Azeri classical poets such as Khagani, Nizami, and Fedai praised the trumpet in his poems in the Middle 

Ages, the great musicologist Abdülgadir Maragali compared the trumpet with many instruments such as the 

Balaban and the neyi-safid. 

As a result of many expeditions, including research since the 1930s, we decided to divide modern Sheki trumpet 

art into three periods: 1) the first half of the twentieth century; 2) the second half of the XX century and 3) the 

beginning of the ongoing XXI century (2000-2020 ...). A detailed description of new performance trends will be 

included in the report, as well as famous artists of each era, their repertoire, and heritage traditions. 

Key Words: Shaki, Trumpet Melodies, Performing Arts, Organology, Texture, Periodization. 
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AZERBAYCAN'IN SÖZLÜ GELENEĞE DAYALI MÜZİK TÜRLERİNDE KOMİKLİĞİN 

BELİRMESİ 

Könül AHMEDOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Amaç; Azerbaycan'ın geleneksel müzik türlerinde mizah, komiklik ve hicvin kullanılması usullerini, müzikal 

anlatım araçları ve imge dünyasının özelliklerini incelemektir. Bahsi geçen müzik türlerinde komikliğin çeşitli 

biçimleri somut hale gelmiştir. Bunların arasında toplumun bazı kural ve yasalarının eleştirildiği türkü 

biçimindeki hicivler, aile ve günlük yaşam konularının ele alındığı komik ve samimi mizahla aşılanmış türküler 

ve şaka motifleri içeren danslar da mevcuttur. Ayrıca, âşık sanatında karşılaştığımız keskin “atışmalar” ve 

“meyhane” (bir atışma türü) gibi kentsel folklor örnekleri, insanların hayata iyimser tutumunu göstermektedir. 

Geleneksel türlerde komik imge dünyası hakkında görüşlere farklı akademisyenlerin eserlerinde rastlanmaktadır. 

Bununla birlikte, bu makalede ilk kez komikliğin geleneksel Azerbaycan müziğindeki çeşitli canlandırma 

usulleri toplu şekilde araştırılmış ve bu husus, onun yeniliğini sağlamıştır.   

Sonuç olarak, komik temalı türkülerin bir kısmında sadece mizahi yönün ağır bastığı,  bazılarının ise lirik 

özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.  Örneğin, "Aman Nine" şarkısı, sevgilisinin ihanetinden yakınan kızın 

ağzından söyleniyor. "Goy Gülüm Sene" (İzin Ver, Gülüm Gelsin), "Sandığa Girsem Neylersen?" (Sandığa 

Girsem Ne Yaparsın?), "Bağa Girdim Üzüme" (Bahçeye Girdim Üzüm İçin) türkülerinde de renkli bir biçimde 

ifade edilen mizahın canlanmasından bahsedilebilir. Bu örneklerin metninde komik öğenin ifadesi, aynı motifin, 

müzikal ifadenin ve cümlelerin birkaç kez tekrar edilmesinde, hareketli, dans ritimlerinin ağırlıklı olmasında, 

bazılarında ise erkekle kız arasında geçen diyaloğu canlandıran çeşitli usullerde görülebilir. 

Azerbaycan dansları arasında mizahla aşılanmış geleneksel dans örnekleri de bulunmaktadır. Halk danslarının 

lirik danslar grubu içinde değerlendirilen mizahi danslar, genellikle komik bir koreografi tablosunu andırıyor. 

Müzik folklorumuzun "Kesme", "Latife", "Naz Eyleme", "Cığ Cığa" ve diğer örnekleri de mizahi danslar 

kategorisine ait edilebilir. Bunların bir kısmı, yaşanan komik olaylarla ilgilidir ve dans edenler, belirli 

hareketlerle sanki o olayları canlandırıyor veya onlara işaret ediyorlar. Bu dansların ana özellikleri arasında hızlı 

tempo, iyimser ruh ve ritmik varyasyona sahip olması gibi tarafları vurgulanabilir.  

Komiklik, Azerbaycan geleneksel müziğinin bir kolunu teşkil eden âşık sanatında, örneğin “Deyişme” (Atışma) 

türünde de kendini göstermektedir. İki âşığın sanat yarışmasından oluşan atışmalarda mizahi motifler geniş yer 

almaktadır. Geleneksel olarak atışmanın başında giriş bölümü olarak icra edilen "herbe zorba"da (tehditkâr 

söylemler) birbirleriyle yarışan âşıklar, rakiplerini sanki “korkutmaya”, “tehdit etmeye" ve onunla  “kusurları” 

sebebiyle alay etmeye çalışıyorlar. Âşık sanatındaki atışmalarda karşılaşılan "Gıfılbend" (bir bilmece türü) veya 

"Bağlama" (Kapama) da, belli bir anlamda mizah içeriklidir. Âşık, dokunaklı kelimeler kullanıyor,  nesne ve 

doğa olaylarının sembolik özelliğini sunuyor ve rakibine bir bilmece söylüyor. Onunla "atışan" âşık, bilmecenin 

cevabını bulmazsa, rakibi tarafından "kilitlenmiş" olarak kabul edilir. Atışmalarda hazırlanıp düşünmeden 

söylenen şiirlerde "dildönmez" (dil oynamaz) kullanılırken de bu yarışmanın eğlenceli mahiyeti kendini gösterir. 
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Komik temanın halkımızın sözlü geleneğindeki cisimleşmiş hali, "meyhane"  gibi orijinal müzikal-şiirsel türde 

kendini göstermektedir. Vurmalı aletler eşliğinde söylenen metrik müzikal-şiirsel tür olan meyhanelerde 

toplumun kusurlarına eleştirisel yaklaşım, kendine özgü şiirsel ve müzikal yollarla ifade edilir. Meyhanelerde 

nazik mizahtan keskin hicivlere kadar çeşitli komiklik tezahürüne rastlanabilir.  

Eski halk oyunlarında da müziğin önemli bir rol aldığı mizahi ve hicivli müzik örnekleriyle karşılaşabiliriz. Bu 

oyunlar, genellikle âşık performansları ile başlar. Seyirciler, yerden laf atarak, "atmacalar"la (replik) oyuna 

müdahale edebilir. 

Böylece komiklik, yüzyıllar boyunca Azerbaycan geleneksel müziğinin çeşitli türlerinde kendini göstermiş ve 

özgü imaj dünyası ve müzikal ifade usulleri biçimlenerek gelişmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Folklor, Şarkı, Dans, Komiklik, Mizah, Hiciv, Melodi, Ritim. 

 

THE PERSONIFICATION OF COMIC ELEMENT IN THE MUSIC GENRES OF ORAL TRADITION 

OF AZERBAIJAN 

The purpose of article is to reveal the methods of usage of humour, comic element and satire, musical 

expression, and features of image world in the traditional music genres of Azerbaijan. Several forms of humour 

such as satirical songs exposing some of the rules of society, funny and sincerely humorous songs dedicated to 

family themes, dancing in fun are embodied in these genres. As well as, the urban folklore patterns, such as the 

sharp “kind of poem composed by ashugs” and “satirical songs” that occur in ashug art, show the optimistic 

attitude of the people to the life. 

The ideas of comic image world in traditional genres can be found in the works of some scholars. However, for 

the first time, namely in this article, various embodiment forms of comic element in traditional Azerbaijani 

music are explored in general, which provides its novelty. 

As a result, it is clear that some of the comic-themed folk songs are indoctrinated with simply humorous and 

some have also lyrical features. For example, the song “Aman nene” is singed by the girl complaining about her 

lover’s betrayal. We can talk about personification of humour presented in colorful way in the songs such as 

“Qoy gulum gelsin”, “Sandıga girsem neylersen”, “Baga girdim uzume”. In the texts of these patterns, the 

expression of the comic element can be seen in more and more repitition of the same motifs, musical phrases, 

and sentences, in the dominance of playful, dancing rhythms, and in different ways as if to image a dialogue 

between boys and girls. 

There are also traditional examples with humour among Azerbaijani dances. The humorous dances that belong to 

the lyrical dances group of folk dances are usually reminiscent of a funny choreographic board. Our music folk 

songs  such as “Kesme”, “Latifa”, “Naz eleme”, “Cıg-cıga” and other include humorous dances. Part of this is 

due to the funny stories that have happened and the dancers in certain movements just as if they were animating 

those events or pointing to them. As their main features, the fast tempo, optimistic spirit and rhythmic variation 

can be mentioned. 
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In Ashug art, which is a part of Azerbaijani traditional music, the personification of comic element is also 

manifested in the “Kind of poem composed by ashugs”. Humorous motives are widely embedded in “kind of 

poem composed by ashugs”, art competition of two ashugs. The ashugs, who usually compete with each other at 

the beginning of the fight, try to “frighten” their opponent, “intimidate” him and ridicule his “faults”. The 

“Qifilband” or “Baghlama” encountered in kind of poem composed by ashugs, in art of ashug, in a certain sense, 

has given sence of humour. Ashug uses pungencies and presents the symbolic nature of objects and natural 

phenomena, and tells the riddle his opponent. If the ashug, who is “quarrelling” with him, cannot respond to this 

riddle, he is considered “locked up” by his opponent. The comic nature of this competition is also reflected in the 

use of dildonmez in the poems that extempore arises in the kind of poem composed by ashugs. 

The embodiment of the comic theme in the folklore of our people manifests itself in the original musical-poetic 

genre as a satirical songs. Criticism of society’s faults is expressed through its peculiar poetic and musical means 

in metrical music and poetic genre accompanied by percussion instruments. There is a manifestation of various 

types of comic element from gentle humor to sharp satire. 

There are humorous and satirical examples that music plays an important role in ancient folk spectacles. These 

spectacles often start with ashug performances, and the audience can intervene in the process of performance by 

insinuating and dropping a hint.  

Thus, during the centuries, humour has manifested itself in various genres of traditional Azerbaijani music, its 

specific image world and musical expressions have been formed.  

Key Words: Folklore, Song, Dancing, Comic Element, Humour, Satire, Melody, Rhythm. 
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TÜRK MAKAM MÜZİĞİ’NE KATKI SAĞLAYAN GAYRİMÜSLİM BESTECİLER 

Kübra Dilek TANKIZ & Cemil GÜZEL 

İnönü Üniversitesi & İnönü Üniversitesi  

Türklerin; çağlar öncesinden miras edindiği, zengin kültürel özelliklerinin bir yansıması olarak ortaya çıkan Türk 

Makam Müziği, zamanla sistemli bir eğitim ile ilerleyen bilimsel bir alan haline gelmiştir. 16. yy’dan itibaren 

tasavvuf anlayışının gelişmesi ile dini törenlerde geniş bir yer bulmaya başlamış, bunun yanı sıra Müslüman 

olmayan toplumları da etkilemiş ve bu toplumlardan günümüze kadar ulaşan değerli eserler bırakmış besteciler 

yetişmiştir. Kendine özgü icra ve sitil özellikleri barındıran Türk Makam Müziği’nin üslup ve anlayışıyla 

yapılmış eserlerin önemli örnekleri arasında, gayrimüslim bestecilerin de eserlerinin yer alması kültürel etkileşim 

bağlamında müziğin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Türk Makam Müziği’ne besteleri ile katkı 

sağlayan gayrimüslim bestecilerin derlenmesi, tek bir kaynakta toplanması ve bu bestecilerin tanınması amacını 

taşımaktadır.  Ayrıca araştırma, Türk Makam Müziği’nin gelişmesine katkı sağlayan gayrimüslim bestecilerin 

hangi milletlerden olduğunu sayısal verilerle de ortaya koyması bakımından önemlidir. Araştırmada literatür 

taraması ile ulaşılan kaynaklara göre gayrimüslim besteciler, milletlerine ve yaşadıkları dönemlere göre 

incelenmiş ve dağılım özellikleri tablolar ve grafikler aracılığı ile sunulmuştur. Araştırmanın sonucunca Ermeni, 

Rum ve Yahudi bestecilerin Türk makam müziğine katkılarının diğer milletlere göre çok daha fazla olduğu ve 

gayrimüslim bestecilerin büyük çoğunluğunun 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış oldukları 

tespit edilmiştir. Ayrıca,  gayrimüslim kadın bestekâr sayısının oldukça az olması dikkat çekici bir bulgu olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Makam Müziği, Gayrimüslim Besteciler, Gayrimüslim Bestekârlar. 

 

NON-MUSLIM COMPOSERS WHO CONTRIBUTE TO TURKISH MAQAM MUSIC 

Turkish Maqam Music that Turks inherited from ages and revealed as a reflection of rich cultural features, has 

become a scientific field advancing with systematic education over time. With the development of Sufism from 

the 16th century onwards, Turkish Maqam Music began to find a wide place in religious ceremonies, it also 

affected non-muslim communities and from this socities, composers who have left valuable works that have 

survived until today have grown up the presence of non-muslim composers among the important examples of the 

works made with the style and understanding of Turkish Maqam Music, which has its own performance and 

style, reveals the importance of music in the context of curative interaction. The aim of this research is to 

compile non-muslim composers who contribute to Turkish Maqam Music and to gather them in a single source 

and to recognize this composers. In addition, this research is important in terms of revealing nationalities of non-

muslim composers who contribute to development of Turkish Maqam Music, with numerical values. In research 

according to obtained sources with literature scanning non-muslim composers were examined with their 

notionalities and periods they lived and distribution characteritics were presented through tables and graphs. 

According to result of the research, it was determined that the contrubution of Armanian, Rum and Jewish 

composers to Turkish Maqam Music was higher than other notions and the vast majority of non-muslim 
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composers lived in the late 19th century and early 20th century. In addition, it is a striking finding that the 

number of non-Muslim female composers was quite low. 

Key Words: Turkish Maqam Music, Non-muslim Composer. 
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ÖZEL MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN İLKOKUL 

ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNE YÖNELİK SINIF 

ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ 

Kübra Dilek TANKIZ & Harun BARIŞ 

İnönü Üniversitesi &  İnönü Üniversitesi 

Bu çalışmada; özel müzik öğretim yöntemlerine (ÖMÖY’e) dayalı gerçekleştirilen etkinliklerin, ilkokul 

öğrencilerinin müziksel gelişim düzeylerini nasıl etkilediğini, sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda 

belirlenmesi amacı ile nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE 

biriminin yürüttüğü “Beceri Temelli Okullar Projesi” kapsamında pilot okullar arasında yer alan 

Malatya/Battalgazi-Şehit Polis Okan Doğan İlkokulu’nun 4’ü 1.sınıf, 4’ü 2.sınıf olmak üzere toplamda 8 şubede 

öğrenim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri (n=198) ile sınıf öğretmenleri (n=8) oluşturmaktadır. 

Sadece deney grubu olarak tek grup üzerinden yürütülen çalışmada, ÖMÖY’e dayalı oluşturulan öğretim 

programı, her şubede yer alan öğrencilerle ve sınıf öğretmenleri ile 1. yarıyılın tamamı ile 2. yarıyılın Covid-19 

salgın tatiline kadar devam eden 21 haftalık süreçte, her şubede 1 ders saati olmak üzere gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin elde edilmesi amacıyla deneysel işlem sonrasında, öğrencilerinin sınıf öğretmenleri ile gerçekleştirilen 

görüşmelerde, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış "öğretmen görüşme formu" kullanılmıştır. Elde 

edilen nitel verilerin analizde "içerik analizi" tekniği uygulanmıştır. 

Araştırmada, elde edilen nitel bulgular doğrultusunda sınıf öğretmenleri, ÖMÖY kapsamında gerçekleştirilen 

etkinliklerin öğrencilerinin, öğretim programında yer alan Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, 

Müziksel Yaratıcılık ve Müzik Kültürü öğrenme alanlarındaki müziksel gelişim düzeylerini olumlu yönde 

etkilediğine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler tarafından ÖMÖY’e dayalı etkinlikler kapsamında 

uygulanan Orff Yönteminin; öğrencilerin orff çalgılarını tanıma, şarkılara orff çalgıları ile eşlik etme, doğaçlama 

ritim eşliği oluşturma, orff materyali olarak ritim çalgıları oluşturma, sesleri ayırt etme, ses kaynaklarını tanıma 

vb. becerilerini geliştirdiği; Kodaly Yönteminin; öğrencilerin fonomimi tekniği ile nota okuma, ses ve nefes 

kontrolü sağlama, birlikte söyleme vb becerilerini geliştirdiği; Dalcroze Yönteminin ise öğrencilerin, bedenini 

ritim çalgısı olarak kullanma, dans ve hareket eşliği yapma, eş zamanlı hareket etme, ses ve hareket takliti 

yapma, uyum, koordinasyon vb. becerilerini geliştirdiği vurgulanmıştır. Ayrıca 2 öğretmen; gerçekleştirilen 

öğretim sayesinde, konuşma güçlüğü çeken bir öğrencide ve kaynaştırma öğrencilerinde olumlu etkiler 

gözlemlediğine dikkat çekmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Müzik Eğitimi, Müziksel Gelişim. 
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CLASS TEACHER'S OPINIONS ON THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON SPECIAL MUSIC 

TEACHING METHODS ON THE MUSICAL DEVELOPMENT LEVELS OF PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS 

In this study, The case study pattern, which is one of the qualitative research patterns, was used to determine 

how activities based on special music teaching methods (SMTM) affect the musical development levels of 

primary school students and to determine the opinions of the teachers. 

The study group of the research; In the 2019-2020 academic year, Malatya Battalgazi-Şehit Polis Okan Doğan 

Primary School, which is among the pilot schools established within the scope of the "Skill-Based Schools 

Project" carried out by the R & D unit of the Malatya Provincial Directorate of National Education, are 1st grade 

and 4 are 2nd. 1st and 2nd grade students (n = 198) and classroom teachers (n = 8) studying in a total of 8 

classes. 

In the study, which was conducted on a single group as an experimental group, the curriculum created based on 

SMTM was carried out with students and classroom teachers in each branch for the entire 21-week period from 

the first semester to the Covid-19 epidemic holiday of the second semester. One hour lessons were made in 

eveybranch. 

After the experimental process of obtaining data, a semi-structured "teacher interview form" consisting of open-

ended questions was used in interviews with the teachers about their students. The technique of "content 

analysis" was applied in the analysis of the qualitative data obtained. 

In the study, in line with the qualitative findings obtained, classroom teachers determined that students' activities 

performed within the scope of SMTM, in the curriculum Listening-Telling, Musical Perception and Information, 

Musical Creativity and Music Culture learning areas positively affect the levels of musical development have 

reported. Orff method which was implemented by teachers within the scope of activities based on SMTM; 

Developing skills such as orff instruments, accompanying songs with orff instruments, creating improvised 

rhythm accompaniment, creating rhythm instruments as orff material, distinguishing sounds and recognizing 

sound sources.   The Kodaly Method;  emphasized on improving the students'  ability to read notes, control voice 

and breath, sing together with the phonological technique;  If of the Dalcroze Method, students will use their 

body as a rhythm instrument, dance and movement accompaniment, move simultaneously, imitate sound and 

movement, making, harmony, coordination, etc. There are also 2 teachers who pointed out that they observed 

positive effects on a student with speech difficulties and on fusing students. 

Key Words: Music Teaching Methods, Special Teaching Methods, Music Education, Musical Development. 
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FRANSIZ MÜZİĞİ M.RAVELİN PİYANO İÇİN SONATİNANIN İNTERPRETASİYA ÖZELLİKLERİ 

ÖRNEĞİ MURAD HÜSEYNOVUN YORUMUNDA 

Lale GURBANOVA 

Bakü Müzik Akademisi  

Sunulan çalışma, M. Ravel'in Sonatina'sının Murad Huseynov'un piyano yorumuna bir örnek olarak deneyiminin 

incelenmesine ayrılmıştır. 

Murad Huseynov Azerbaycanın ünlü çağdaş piyanistlerindendir.  Gulara Namazova, Elmira Safarova, Farhad 

Badalbeyli gibi müzisyenlerden aldığı dersler ve ulusal piyano çalma geleneklerinin incelenmesine yönelik olan 

çalışmalar M.Hüseynov`un profosyönel gelişimini sağlamıştır.  J.Lagard başkanlığındaki A.Korto Yüksek Müzik 

Okulu ve P.I.Çaykovski adına Moskova Devlet Konservatuarı gibi önde gelen iki yükseköğrenim kurumunda 

lisansüstü çalışmalar piyaniste eğitiminde ve gelecek kariyerinde önemli deneyimler kazandırmıştır. 

 M.Hüsenov`un icra pratiğinin sanatsal ve repertuar avantajları bu dönem aktif olarak oluşur. Piyanistin Fransız 

müzik kültürüne olan ilgisi gelecekteki yorumculuğuna, Fransız ekolünü daha dolgun yansıtabilmesinde büyük 

avantaj sağlamıştır. 

Makale`de müzisyenin Fransız piyano yorumculuk ve Fransız müzik okulunun tüm özelliklerini anlama ve icrası 

yönündeki çalışmaları analiz ediliyor. Müzisyenin yeteneklerinin tanınması ve Fransız Müzik Derneği'nin 

üçüncü Uluslararası Fransis Pulenk Yarışması'ndaki zaferinin önemi büyüktür.  

M.Huseynov'un Fransadakı en önemli konserlerinden biri, Azerbaycan`ın lideri Haydar Aliyev`in 90. 

yıldönümüne adanmış konserde Maurice Ravel'in Sonatinasının seslendirmesi olmuştur. Çalışmanın amacı bu 

konserde seslenen eserin müzisyen tarafından yorumlanmasının özelliklerini araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fransız Ekolü, Fransız Müziği, Maurice Ravel, Yorumculuk, Piyano. 

 

FRENCH MUSIC IN THE PERFORMING PRACTICE OF MURAD HUSEINOV ON THE EXAMPLE 

OF THE PECULIARITIES OF INTERPRETATION OF SONATINE FOR PIANO BY M. RAVEL 

The presented research is devoted to the study of French music in the performing practice of M.Huseinov on the 

example of the peculiaritiespecularities of interpretation of sonatine for piano by M.Ravel. 

Murad Huseinov is an outstanding modern pianist of Azerbaijan. The research focuses on the study of the 

traditions of the national piano-performing school, which were received by the musician from his teachers: 

Gulara Namazova, Elmira Safarova, Farhad Badalbeyli. Postgraduate studies at two leading higher educational 

institutions of music was equally important for the pianist.  No less important for the pianist was postgraduate 

studies at two leading higher educational institutions of music: the Higher School of Music named after A. Corto 

with class of J. Lagarde and the Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky at class of N. Petrov. 

During this period, in the performing practice of the musician begin to be actively formed artistic and repertoire 

preferences. Among these preferences, the deep fascination and comprehension by the pianist of the French 

musical culture attracts attention. In the process of analysis, attention was paid to how the musician walked on 
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the way to understand all the peculiarities of French pianism and the French music school. The importance of the 

musician’s winning at the Third Francis Poulenc International Competition is specified, as a recognition of his 

talent and understanding of French music by the French music community. One of the most significant concerts 

of M.Huseinov, held on French soil, was a concert dedicated to the 90th anniversary of the National Leader 

Heydar Aliyev, where Sonatine of Moris Ravel sounded. As a result of research. In the research, the peculiarities 

of the interpretation of this work are studied by musician. 

Key Words: French Ecol, French Music, Maurice Ravel, Commentary, Piano. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 

 

www.imdcongress.com  

78 

BESTECİ GAMBAR HUSEYNLİ'NİN YARATICILIĞI 

Lale REFİBEYLİ 

Gence Devlet Üniversitesi  

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı, besteci Gambar Huseynli'nin (1916-1961) yaratıcılığından 

bahsetmişken, onun ulusal müziğimiz propagandacısı, kendine özgü üslubu olan besteci olarak nitelendirilebilir. 

G.Hüseynli, çalışmalarında ulusal kökeni ve ulusal kimliği tezahür eden sanatçılardan biridir. Bir sıra 

Azerbaycanlı besteciler gibi G.Huseynli’nin eserlerine dünya klasik bestecileri kadar Ü.Hacibeyli'nin büyük 

etkisi olmuştur.  Ancak, önemli bir geleneğin Huseynli'nin eserlerinde kendi çözümünü bulduğunu belirtmek 

gerekir. G.Huseynli, 20. yüzyılın akımlarına ilgi göstermiş, bu tarzda eserler ortaya koymuştur.  Tüm bu yönler 

araştırma konusu olarak ele alınmış ve bestecinin yaratıcılığının üslup özelliklerini keşfetmeye yöneliktir. 

G.Huseynli'nin Azerbaycan Radyo Yayın Ofisi ve Azerbaycan Devlet Filarmonisi orkestralarındaki faaliyetleri 

özellikle önemli olmuştur. 1940 yılından bu yana, bu orkestralarda çeşitli zamanlarda şef olarak, besteci, bireysel 

ulusal müzik aletlerini ifade etme olasılıklarını gösteren bir sıra enstrümantal eser ("Kızların Dansı", "Yedi 

Güzel Dansı", "Lirik Dans Süitası") oluşturmuştur. 

Bestecinin dugusal yapıya sahip  "İlk Aşk", "Ay işiğinda", "Geceler uzun", "Ey Gözüm, görmedinmi" eserleri 

her zaman şarkıcıların repertuarında yer almıştır. Onun "Civcivlerim", "Katar", "Merhaba, yerli okul", "Genç 

dağcılar" vb. çocuk şarkıları bugün hala unutulmaz olarak kalmaktadır. Bestecinin enstrümantal müziği, piyano 

için başlangıç, eskiz, tema ve 7 varyasyon, "7 çocuk oyunu", flüt ve piyano için iki pyes ("Dans", "Sessiz 

Şarkı"), yaylı çalgılar dörtlüsü için "Onbir pyes" ve estrada orkestrası için “Dans” vb. eserler önemli bir yer 

tutur. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Gambar Hüseynli, Besteci, Yaratıcılık. 

 

TAKE A LOOK AT THE WORK OF COMPOSER GAMBAR HUSEYNLİ 

Speaking of the creativity of the Honored Artist of the Republic of Azerbaijan, the well-known composer 

Gambar Huseynli (1916-1961), his activity can be characterized as a composer, propagandist of our national 

music, musician. 

G.Huseynli is one of the artists whose national origin and national identity are reflected in his work. As several 

Azerbaijani composers, the world classics, including U.Hajibeyli had a great influence on the works of Huseynli. 

However, it is important to note that any important tradition finds its solution in the works of G. Huseynli. 

Gambar Huseynli is a composer who entered his style in the 20th century. All these aspects make the subject 

matter relevant, making it important to explore the stylistic features of the composer's creativity. 

The activities of G. Huseynli in the orchestras of the Azerbaijan Radio Broadcasting Office, as well as the 

Azerbaijan State Philharmonic Society have been particularly significant. Since 1940, at various times as a 

conductor in these orchestras, the composer has composed several instrumental works ("Girls' Dance", "Seven 
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Beautiful Dance", "Lyrical Dance Suit"), demonstrating the possibilities of expressing our national musical 

instruments. 

 The composers' repertoire of lyric character "First Love", "Moonlight", "Night Nights", "My Eyes, Did You 

See" has always been in the repertoire of singers. His "Chickens", "Qatar", "Hello, native school", "Young 

climbers" and so on. children's songs are still memorable today. The composer's instrumental music included 

preludes, sketches, themes, and 7 variations, "7 children's plays", two plays for the flute and piano ("Dancing", 

"Silent Song"), "Eleven plays" for the string quartet and the orchestra. “Dance” and so on. works occupy an 

important place. 

Key Words: Azerbaijan, Gambar Huseynli, Composer, Creativity. 
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OKULÖNCESİ KURUMLARDA ÇOCUKLARIN MÜZİK ÖĞRETİMİNİN YENİ EĞİTİM 

STRATEJİSİ 

Leman GULUZADE 

Almanya/Dortmund 

Halkımızın ulusal kimliğini yeniden teyit etme, manevi değerlerine ve ulusal geleneklerine geri dönme arzusu, 

bu ulusal yetiştirme temelinde yeni bir eğitim kuşağı kurulmasını gerektirmektedir. Ulusal eğitimin karşılaştığı 

en önemli zorluklardan biri, okul öncesi çocuklar için müzik eğitimi derslerinde ulusal duyguların oluşmasıdır. 

Okul öncesi pedagojide müzik eğitimi için önkoşul oluşturma sorunu çok düşük düzeyde incelenen bir sorundur. 

Okul öncesi çağda müzik eğitimi için önkoşulların oluşma olasılığı, deneyin sonuçlarında gösterildiği gibi 

metodolojik yöntemler kullanılarak uygulanmıştır. Müzik eğitimi, çocuğun müzikal algılarını desteklemek, 

duygusal ve bilişsel yeteneklerini etkilemek ve müzik dersler sırasında çocukların zihinsel aktivitesini ve çocuk 

oyun kalitesini artırmaya yardımcı olmaktan oluşur. Müzik algısının değerli temelleri, müzikal unsurlar için 

özellikle önemli olan çocukları belirlemeye odaklanmıştır. 

Probleme dayalı anaokulu deneyiminin bir analizi, müzik öğretimindeki önde gelen eğitimciler ulusal 

geleneklerimize ve bu geleneklerimize dayanan eğitim sürecine ulusal ruh getirmesine rağmen, bu alandaki 

çalışmaları güçlendirmek için metodoloji ve öğretim içeriğinin temelini oluşturmaktadır. Müzik terbiyesinin 

oluşmasında diğer sosyal-psikolojik etkinlerle birlikte ana laylası, bayatı, masallar ve sözlü halk edebiyatının 

diğer örnekleri, genel olarak edebiyat güçlü etki aracıdır. Yapılan araştırma sonucunda belli olur ki, müzik 

terbiyesinin oluşturulması ve eğitimi psikolojinin diğer unsurları olan benlik bilincinin, özünüderkin, düşüncenin 

gelişimine etkisi vardır. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim, İçerik, Müzik, Ders, Çocuk. 

 

NEW PEDAGOGICAL STRATEGY FOR CHILDREN'S MUSIC EDUCATION IN PRESCHOOL 

INSTITUTIONS 

The aspiration of our people to reaffirm their national identity, to return to their spiritual values and national 

traditions requires the establishment of a system of education of the younger generation and on this basis of 

national education. One of the most important tasks in the area of national education is the formation of national 

feelings in music education lessons for preschool children. The possibility of creating the prerequisites for music 

education in preschool age has been implemented using methodological methods, as demonstrated by the results 

of the experiment. Music education consists in stimulating a child's musical perception, influencing his or her 

emotional and cognitive abilities, and helping to increase children's mental activity and improve the quality of 

children's performance during music lessons.  

The valuable foundations of musical perception focus on identifying the most important aspects of children's 

music. The analysis of the problem, kindergarten, provides the basis for the methodology and content of 

teaching, even though leading teachers in music teaching bring the national spirit to the learning process based 

on our national traditions and customs, the methodology and methodology should be strengthened. Along with 
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other socio-psychological factors in the formation of music education, lullabies, bayats, fairy tales and other 

examples of oral folk literature, in general, are a powerful instrument of influence. The research has once again 

proved that the formation and education of music education is another component of psychology that affects the 

development of thinking. 

Key Words: Kindergarten, Content, Music, Lesson, Children. 
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BESTECİ ELMİRA NAZİROVA'NIN PİYANO İÇİN DOKUZ VARYASYONU 

Maryam YUSİFOVA 

Bakü Müzik Akademisi  

Yusifova Meryem tarafından sunulan makale Azerbaycan piyano sanatında varyasyon türünün incelenmesine 

adanmıştır. Fikrat Amirov, Ertugrul Javid, Tofig Guliyev, Oktay Zulfugarov, Rashid Shafag, Ismail Hajibeyov 

ve Elnara Dadaşova gibi ünlü Azerbaycanlı besteciler, Batı Avrupalı ve Rus bestecilerin eserlerinde yaygın 

olarak tanınan bu türün yazarlarıdır. Bu çalışma S.Gambarov'un yaratıcılığında yeni bir tür olarak dikkat çeken 

"varialudiya" türünü vurgulamaktadır. 

Makalenin yazarı, 20. yüzyıl bestecisi Elmira Nazirova'nın piyano için dokuz varyasyon dizisinde varyasyon 

türünü kapsamlı bir şekilde inceliyor. M.Yusifova'nın çalışmasında, eserin geniş bir teorik analizini 

sunulmaktadır. Bu incelemede tür, biçim, stil, doku, sanatsal ve performans konularına odaklanmaktadır. Dizide 

kullanılan besteci stili açısından farklı varyasyon türleri açıklanmaktadır. 

Varyasyon dizisinin inceleme sonucunda, manevi ve duygusal bütünlüğü, bu çalışmanın Azerbaycan halk müziği 

yaratıcılığının ilkelerini, ulusal folklorun doğaçlama doğasını ve muğam sanatının tematik gelişimini yansıttığını 

göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı piyano için Elmira Nazirova'nın dokuz varyasyonları Azerbaycan piyano 

sanatının yanı sıra öğretim, pedagojik ve konser repertuarında değerli bir yer kazanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elmira Nazirova, Varyasyon Türü, Tematik Gelişim İlkeleri, Piyano Müziği, Şarkı 

Söyleme Özellikleri, Öğretim-Pedagojik Repertuar, Konser Repertuarı. 

 

ELMIRA NAZIROVA'S NINE VARIATIONS FOR PIANO 

The article by Yusifova Maryam is devoted to the study of the genre of variation in Azerbaijani piano music. 

Famous Azerbaijani composers such as Fikrat Amirov, Ertugrul Javid, Tofik Guliyev, Oktay Zulfugarov, Rashid 

Shafag, Ismail Hajibeyov and Elnara Dadashova are the authors of this genre, which is widely recognized in the 

creativity of Western European and Russian composers. It emphasizes the type of "variation", which attracts 

attention as a new type in the work of S. Gambarov. 

The author of the article studies in detail the genre of variations on the examples of nine variations for piano by 

the 20th century composer Elmira Nazirova. The current article by M. Yusifova gives a broad theoretical 

analysis of the work, focusing on genre, form, style, texture, artistic and performing problems, and explains 

various types of changes from the perspective of the composer's style used in the variations. 

Figuratively-emotional completeness of the variation cycle shows that this work reflects the principles of folk 

musical creativity of Azerbaijan, improvisational nature of national folklore and thematic development of 

mugham art. For these reasons, Elmira Nazirova's nine variations for piano took a worthy place in the piano art 

of Azerbaijan; in educational and concert repertoire. 

Key Words: Elmira Nazirova, Variation Genre, Principles Of Thematic Development, Piano Music, Singing 

Features, Educational And Pedagogical Repertoire, Concert Repertoire. 
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TÜRK VE ARAP COĞRAFYASINDA İKİ BÜYÜK UD USTASI VE BESTECİ, “ŞERİF MUHİDDİN 

TARGAN VE RİYAD AL SUNBATİ” 

Mehmet BİTMEZ 

İstanbul Teknik Universitesi 

20. yüzyıl başlarına kadar ud çalgısında, teknik açıdan icrada virtüözlük kavramının ve bu konuda da herhangi 

bir icra söz konusu olmadığıydı taki; 1900’lü yılların başından itibaren öne çıkan başta ud virtüözü ve besteci 

Şerif Muhiddin Targan, diğer usta Ud icracısı ve Arap müzik dünyasının efsane bestecisi Riyad Al Sunbati.  

Targan, tüm bu coğrafyalarda sadece virtüozitesi ile değil, ayrıca ileri tekniklerle çalgının tüm zorluklarını ve 

icra kabiliyetini en üst düzeye taşımış bir kişidir. Diğer taraftan Ud için özel besteler yapmış önemli kişilerin en 

başında gelerek örnek teşkil etmektedir. Riyad Al Sunbati ise; hem büyük bir besteci hem de icrada Arap 

coğrafyasının en önemli temsilcisidir. 

Her iki kıymetli icracı ve besteci, müzik dünyasına kazandırmış oldukları eserleri ile bugün büyük bir dikkat ve 

özenle takip edilmektedir. Bu sunumda, her iki bestecinin de gerek icradaki özellikleri, teknikleri, gerek bazı 

taksimleri ve besteleri ele alınarak icracıları etkiledikleri özel yönleri analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ud, Targan, Sunbati, Virtüoz, Türk, Arap, Beste. 

 

TWO GREAT OUD MASTERS AND COMPOSERS İN TURKİSH AND ARABİAN 

GEOGRAPHY,“SHERİFF MUHİDDİN TARGAN AND RİYAD AL SUNBATİ” 

Until the beginning of the 20th century, in the oud instrument, the concept of virtuosity in performance 

technically and there was no performance in this regard. The ud virtuoso and composer Şerif Muhiddin Targan, 

who stands out from the beginning of the 1900s, is the other master Oud performer and legendary composer of 

the Arab music world Riyad Al Sunbati. 

In all these geographies, Targan is a person who has maximized all the difficulties and performance skills of the 

instrument not only with virtuosity but also with advanced techniques. On the other hand, it is an example by 

coming to the forefront of important people who have made special compositions for Ud. Riyad Al Sunbati; is 

both a great composer and the most important representative of the Arab geography in performance. 

Both precious performers and composers are followed with great attention and care with their works that they 

have brought to the world of music. In this presentation, it is aimed to analyze the special aspects of both 

composers that affect the performers by examining both their features, techniques, some parts and compositions. 

Key Words: Oud, Targan, Sunbati, Virtuoso, Turkish, Arab, Composition. 
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GÜLNAZ ABDULLAZADE VE SEVDA İBRAHIMOVA'NIN YARATICILIĞINDA VOKALİZ 

TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

Mehpara RZAYEVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Müzik tarihi boyunca bestecilerin klasik vokal türlerini yaratıcı kullanımı ve yeni manalarla anlamaları, klasik 

vokal ve halk sanatı ile kompozisyon yaratıcılığı arasındaki yoğun gelişim süreci araştırmacılar için dikkat çekici 

önemli konulardan biridir. Gülnaz Abdullazad ve Sevda Ibrahimova'nın vokal yaratıcılığının yanı sıra vokalizleri 

geniş ve ilginç bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada, bestecilerin vokalizlerinde müzik dilinin çeşitli bileşenleri, 

vokal partisinin teknik imkânları ve ifade biçimleri, müzikal içeriği incelemiştir.  

Vokaliz müziklerinin zenginliği açısından seçilir. Bu zenginlik hem müzik melodilerinin ritmik prensiplerine, 

hem de melodik özelliklerin çok yönlülüğüne; şekil ve ritmik yapıya yansımaktadır. Vokalizlerin melodik 

özelliklerinin incelenmesi, zenginliği ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 

S. Ibrahimova ve G. Abdullazade'nin vokalizlerinin analizinde aşağıdaki özel konular çözülmüştür: 

- Müzik dilinin karakteristik özellikleri - melodi, ritim, uyum, tempo, doku, ulusal kimlik; 

- Melodik biçimlerin gelişimi; 

- Yürüme, tekrarlama, varyasyon, müzik materyalinin geliştirilmesinde atlama gibi hareket tekniklerinin 

incelenmesi; 

- Vokalist şarkı tekniklerinin oluşumunda melodinin rolü ve yapısı. 

G. Abdullazade ve S. Ibrahimova'nın vokalizlerinin Azerbaycan vokal müziğinin çok değerli incileri olduğu 

belirtilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Vokal, Tür, Yapı, İnceleme, Kompozisyon. 

 

PECULIARITIES OF VOCALISM GENRE IN THE WORKS OF GULNAZ ABDULLAZADE AND 

SEVDA IBRAGIMOVA 

Throughout the history of music, composers' creative use of classical vocal genres and their understanding of 

new meanings, the dynamic interaction of classical vocal and folk art in compositional art and the intensive 

development process are among the most pressing problems for researchers. The vocal art of Gulnaz 

Abdullazade and Sevda Ibragimova, as well as their vocals, is a vast and interesting area of study. In the present 

study of composers' vocalizations various components of musical language, technical possibilities of the vocal 

part and expression of the vocalist were investigated. Studying scientific and theoretical peculiarities of S. 

Ibragimova and G. Abdulla, vocal art, especially vocalization, also provides a deep analysis of vocals in the 

genre, which gives a compositional, technical content of composers' works in the genre of vocalization. essence 

played a special role in the development of modern vocal music. 
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Vocalizes are distinguished by a wealth of means of musical expression. This wealth is reflected both in the 

rhythmic principles of musical melodies, the universality of melodic features, and in the form and rhythmic 

structure. The study of melodic features of vocals attracts attention with its richness and variety of types. 

When analyzing vocals, S. Ibragimova and G. Abdulla solved the following specific issues: 

- Characteristics of musical language - melody, rhythm, harmony, tempo, texture, national identity; 

- development of forms of melodic development; 

- study of movement techniques, repetition, variation, sequences, leaps in the development of musical material; 

- The role and structure of Melody in the formation of vocal singing techniques. 

It should be noted that the vocals of G. Abdullahade and S. S. Ibrahimova is a very valuable pearl of Azerbaijani 

vocal music. The use of vocalizations in the educational process for many years demonstrates the value they give 

them and, most importantly, the practical importance of vocalizations. 

Key Words: Vocal, Compositoin, Analysis, Art, Structure. 
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ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİNDE AZERBAYCAN BESTECİLERINİN 

ÇOÇUKLAR İÇİN PİYANO YAPITLARI 

Mehriban HACIYEVA 

Gence Devlet Üniversitesi  

Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nda (şimdi Uzeyir Hacıbeyli adını taşıyan Bakü Müzik Akademisi) 

profesyonel eğitim alan ilk Azerbaycan bestecisi Asaf Zeynalli'nin adıyla bağlantılı olarak piyano eserlerinin 

oluşturulması Azerbaycan müzik kültüründe önemli bir rol oynamaktadır. "Çoçuk Süiti", "Çahargah", "İki füg", 

Zeynalli'nin piyano eserleri ulusal ahengine göre seçilir ve pedagojik repertuarda özel bir yer tutar. 

Azerbaycan bestecilik okulunun kurucusu Uzeyir Hacibeyli`nin yolundan giderek Gara Garayev, Fikret Amirov, 

Tofig Guliyev, Eşref Abbasov, Zakir Bagirov, Elmira Nazirova, Cevdet Haciyev, Hayyam Mirzade, Arif 

Melikov, Musa Mirzeyev, Sevda İbrahimova gibi bestecilerimiz çocuklar için çesitli piyano yapıtları 

bestelemişler. 

Çağdaş dönemin bestecileri, küçük müzisyenler için piyano için minyatür türüne yönelmektedirler. Örnekler 

arasında Elnara Dadaşova, Calal Abbasov, Cavanşir Guliyev, Arzu Mammadova, Ceyhun ve Vasid 

Allahverdiyev, Rufat Ramazanov ve diğer Azeri besteciler tarafından yazılan piyano minyatürleri sayılabilir. 

Gara Garayev'in "Altı Çocuk", "Doğum Günü Yürüyüşü", Fikrat Amirov'un "12 minyatür", "Çocuk Posterleri" 

koleksiyonlarından, Tofig Guliyev'in "15 Azerbaycan Halk Dansları", "Cemile'in Albümü", varyasyonları ve 

prelüdler, film müziklerinden alıntıların çocuklar için uyarlamaları, "Gaytagi" dansı, Eşref Abbasov'un “Çocuk 

pyesleri”  vb. eserler çocukların müzik eğitiminde geniş fırsatlar sunuyor. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ulusal ahlaki değerlere saygı, eğitim alanında açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, 

Azerbaycanlı bestecilerin piyano oyunları okul çocuklarının eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Azerbaycan halk müziği ile yakından ilişkili olan Azerbaycan bestecilerinin piyano oyunları çocuklar tarafından 

daha kolay anlaşılır ve okul müzik eğitiminin etkili bir organizasyonu olarak hizmet eder. 

Anahtar Kelimeler:  Azerbaycan, Besteci, Piyano, Okul, Öğretim. 

 

PIANO PIECES  OF AZERBAIJANI COMPOSERS IN MUSIC EDUCATION OF 

SCHOOLCHILDREN 

The creation of piano works plays an important role in the musical culture of Azerbaijan in connection with the 

name of Asaf Zeynalli, the first Azerbaijani composer who received professional education at the Azerbaijan 

State Conservatory (now the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli). The author of piano plays 

such as "Child Suit", "Chahargah", "Two Fuqua", Zeynalli's works are distinguished by their nationality and 

occupy a special place in the pedagogical repertoire. 

Well-known representatives of the Azerbaijani professional composer school Gara Garayev, Fikret Amirov, 

Tofig Guliyev, Ashraf Abbasov, Zakir Bagirov, Elmira Nazirova, Jovdat Hajiyev, Khaidam Mirzadev, Khayyam 
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Mirzadeh, established by the great Azerbaijani composer Uzeyir Hajibayli Ibrahimova and other composers have 

written interesting piano compositions. 

In modern times, Azerbaijani composers appeal to the piano miniature genre to create interesting art for children. 

Examples include piano miniatures written by Elnara Dadashova, Jalal Abbasov, Javanshir Guliyev, Arzu 

Mammadova, Jeyhun, and Vasid Allahverdiyev, Rufat Ramazanov and other Azerbaijani composers. 

Gara Garayev's "Six pieces for Children", "The Birthday March", Fikrat Amirov's "12 miniatures", "Children's 

posters", Tofig Guliyev's "15 Azerbaijani Folk Dance", "Jamila's Album", variations and preludes There are 

ample opportunities for the use of piano works, compositions of the compositions, "Gaytagi" concert, the 

children's play by Ashraf Abbasov, and every piano written by Azerbaijani composers for children and children's 

lives. 

Respect for national-moral values in the Republic of Azerbaijan is clearly manifest in the field of education. In 

this regard, the piano plays of Azerbaijani composers play an important role in the education of schoolchildren. 

The piano plays of Azerbaijani composers, which are closely related to Azerbaijani folk music, are more easily 

understood by children and serve as an effective organization of school music education. 

Key Words: Azerbaijan, Composer, Piano, School, Teaching. 
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MÜZİK TERAPİNİN KOLONOSKOPİ ÖNCESİ, HASTALARIN FİZİKSEL VE RUHSAL 

PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Mert Işıkçı & Sibel Doğan & Hanefi ÖZBEK & Volkan GİDİŞ 

Şırnak/Cizre Devlet Hastanesi & Medipol Üniversitesi & Bakırçay Üniversitesi & Medipol Üniversitesi 

Araştırma, kolonoskopi öncesinde müzik terapinin hastaların fiziksel ve ruhsal parametreleri üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla, ön test ve son test ölçümlerinin yapıldığı, deneysel desende dizayn edilmiş bir çalışmadır. 

Çalışma; özel bir üniversite hastanesinin gastroenteroloji ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 

bu hastanenin Gastroenteroloji Ünitesine başvuran, kolonoskopi işlemi yapılmasına karar verilmiş hastalar 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, 30 deney (müzik terapi), 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 

hasta oluşturmuştur. Araştırma, kolonoskopi planlanmış, çalışmaya alınma koşullarını taşıyan ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden hastalar ile yüz yüze görüşülerek, çalışma ile ilgili bilgi verilip, hastaların onamları 

alındıktan sonra kolonoskopiden hemen önce veri toplama araçlarının uygulanması, deney grubuna kolonoskopi 

öncesinde müzik terapi içeriğinin dinletilmesi ve müzik terapi sonrasında ölçüm araçlarının tekrar uygulanması 

şeklinde yürütülmüştür. Araştırmada deney grubundaki hastalara, müzik terapi içeriği olarak 20 dakika boyunca, 

mp3 player ile kulaklık aracılığıyla, müzik terapi uzmanı öğretim üyeleri tarafından görüş alınarak belirlenmiş 

olan Mâhûr Makamında bestelenmiş sözsüz entrümantal eserler dinletilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı 

olarak, hastaların sosyodemografik, fiziksel ve ruhsal parametrelerine ilişkin sorular içeren anket formu ile 

durumluluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde; verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediğine Shapiro-Wilk normallik testi ile bakılmıştır. Normal dağılım göstermeyen bağımsız iki 

grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, nominal verilerin değerlendirilmesinde ise ki-kare testi 

kullanılmıştır. Müzik terapi grubundaki hastaların nabızlarının, diyastolik ve sistolik kan basıncı değerlerinin 

uygulama öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde azaldığı saptanmıştır. Çalışmamızda müzikterapi 

grubundaki hastaların kaygı puan ortalamalarının uygulama sonrasında, uygulama öncesine göre azaldığı, 

kontrol grubunda ise arttığı görülmüştür. Kolonoskopi uygulanacak hastalarda müzik terapi uygulamasının 

yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Kolonoskopi, Kaygı, Mâhûr Makamı. 

 

A STUDY ON THE EFFECTS OF MUSIC THERAPY ON THE PHYSICAL AND MENTAL 

PARAMETERS OF PATIENTS PRIOR TO COLONOSCOPY 

The study is an experimentally designed study in which pretest and posttest measurements have been conducted 

with an eye to determine the effects of music therapy on the physical and mental parameters of patients prior to 

colonoscopy. This study was carried out in the gastroenterology department of a private university hospital. The 

population of the study comprised patients who were referred to the gastroenterology unit of the foregoing 

hospital for colonoscopy. Meanwhile the sample of the study comprised 60 patients in total, divided into two 

groups as experimental group with 30 patients (music therapy) and control group with 30 patients. The study was 

carried out by application of data collection tools immediately prior to colonoscopy,  making the experimental 
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group patients listen to the music therapy prior to colonoscopy and again application of measurement tools 

following the music therapy subsequent to making interviews face to face with patients for whom colonoscopy 

was planned who had required conditions to be included in the study, who agreed to partake in the study and by 

receiving their consent after giving information as regards the study. The experimental group patients were made 

to listen to instrumental music in Mâhûr Maqam (a melody type used in Arabic, Persian and Turkish classical 

music system.) which was determined by consultation with music therapy specialist faculty members for 20 

minutes by means of MP3 player and earphones. A questionnaire consisting of questions as to 

sociodemographic, physical and psychological parameters of the patients as well as state-trait anxiety inventory 

were utilized in the study. Shapiro-Wilk normality test was employed in order to determine whether the data had 

normal distribution or not in evaluation of the study data. Mann-Whitney U test was utilized for two independent 

group comparisons without normal distribution while chi-square test was employed in evaluation of nominal 

data. As regards the medical parameters of the patients in the study, it was determined that the pulses of the 

patients in the musical therapy group in addition to the diastolic and systolic blood pressure values thereof 

decreased statistically significantly compared to their status before the application. It was also observed, in our 

study, that the mean scores of the anxiety points of the patients in the music therapy group decreased after the 

application, compared to their status before the application while it increased in the control group. It is concluded 

that music therapy is beneficial in patients who will undergo colonoscopy. 

Key Words: Music Therapy, Colonoscopy, Anxiety, Mâhûr Maqam. 
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TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ ALANI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 

İNCELENMESİ 

Muhammet Onur ÇELEBİOĞLU & Tarkan YAZICI 

Mersin Üniversitesi & Mersin Üniversitesi 

Bu çalışma Türkiye’de müzik terapi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların belirli değişkenlere göre incelenip 

sınıflandırılmasıdır. Betimleyici yöntemle yapılan araştırmanın verileri YÖK Ulusal Tez Merkezi taranarak elde 

edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 2008 yılına kadar yapılmış herhangi bir teze rastlanmamıştır. 2008 

yılından bu yana ilgili konuda yapılmış olan toplam 33 tez olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Tezlerin 

%54,54’ünün sağlık bilimleri alanında yapıldığı saptanmıştır. Tez kataloğunda müzik alanında bu konuda 

yapılmış olan sadece bir tez bulunmaktadır. Sonuç olarak müzik terapi alanının lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerine daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak çalışmaların sayısının artırılması ve güzel sanatlar 

alanında da bu konuda çalışmalar yapılmasının teşvik edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Terapi, Tedavi, Lisans Üstü,  Müzik Terapi, Müzikle Tedavi. 

 

INVESTIGATION OF POSTGRADUATE THESES RELATED TO MUSIC THERAPY IN TURKEY 

This study was performed with the aim of investigation and classification the graduate studies was conducted 

about music therapy in Turkey, according to specific characteristics. The data of the research conducted with the 

descriptive method were obtained by scanning the thesis in the YÖK National Thesis Center. As a result of the 

screening, no thesis made until 2008 was found. It has been determined that there are a total of 33 theses on the 

relevant subject since 2008. It was determined that most of the theses (54.54%) were made in the field of health 

sciences. There is only one thesis on this subject in the field of Music in the YÖK website. As a result, it is 

recommended to introduce the field of music therapy to undergraduate and graduate students better, to increase 

the number of studies in this field and to encourage studies in the field of fine arts. 

Keywords: Music, Therapy, Treatment, Postgraduate, Music Therapy, Treatment with Music. 
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ÖZBEKİSTAN BESTECİLERİNİN BALE ESERLERİNDE HALK DANSLARI 

Muhayo NABİEVA 

Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü 

Halk dansları, ulusal bestecilerin bale eserlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Sanatsal kaynaklar 

ve halk danslarının etkileyici olanakları sayesinde, müzikal ve sahne türleri ulusal rengin doğasında bulunan yeni 

nitelikler kazanır. 

Çalışmanın amacı, Özbekistan'ın bestecilerinin balelerinde halk dansların rolünü belirlemektir. Bale türünün 

müzik dilinin ulusal ve Avrupa stilleri, formları ve dokuları, Özbekistan bölgelerinin yerel danslarının özellikleri 

ve Avrupa koreografik müziğinde kırılmalarını ortaya çıkarmaktır. Özbek bestecilerinin balelerinin müzik dili, 

uyumlu tonal ve ritmik özellikleri, sadece müzikal değil, aynı zamanda sahne performansının koreografik 

paletini daha da zenginleştirir ve böylece eserin dramaturjisini derin ve çok yönlü bir şekilde ortaya koyma 

fırsatı sunar. 

Roslavtsev'in “Pahta” baletlerinin bireysel müzik sayılarının karşılaştırmalı tipolojik analizi, Alexei 

Kozlovsky'nin “Tanovor”, Ulugbek Musaev'in “Tamiris”, Rustam Abdullaev'in “Güneşe baş eğerim”, 

Khabibulla Rakhimov'un “Ferhat ve Sonne”, çeşitli TV baleler seyircilerin dünya görüşünü zenginleştirmede ve 

genç neslin ruhsal dünyasını eğitmede önemli bir rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Halk oyunları, üslup, biçim, koreografi, müzik dili. 

 

FOLK DANCES IN THE BALLETS OF COMPOSERS OF UZBEKISTAN 

Folk dances play an important role in shaping the ballet performance of national composers. Through the artistic 

resources and expressive possibilities of folk dances, musical and stage genres acquire new qualities inherent in 

the national colour.  

The aim of the report is to define the role of national dances in the ballets of the composers of Uzbekistan. To 

reveal the relationship between national and European styles, forms and textures of the musical language of the 

ballet genre, the originality of local dances in the regions of Uzbekistan and their refraction in European 

choreographic music. The musical language of the Uzbek composers' ballets, their palm-like and rhythmic 

properties further enrich not only the musical, but also the choreographic palette of the stage performance and 

thus make it possible to reveal the drama of the work in depth and in many ways.  

Comparative and typological analysis of separate musical numbers of ballets "Buttermilk" by Roslavtsev, 

"Tanovor" by Alexey Kozlovsky, "Tamiris" by Ulugbek Musayev, "Bow to the Sun" by Rustam Abdullaev, 

"Farhad and Sonnyo" by Habibull Rakhimov, TV ballets from a number of Uzbek ballets provide an opportunity 

to draw conclusions about the stylistic features of Uzbek ballets, which play an important role in enriching the 

world view of a wide range of viewers and nurturing the spiritual world of the younger generation.  

Key Words: Folk dances, style, form, choreography, musical language. 
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VASIF ALLAHVERDIYEV YARATICILIĞINDA VATANSEVERLIK KONUSUNUN “VATAN 

TOPRAĞI” BALLADINDA YANSIMASI 

Naiba ŞAHMAMMADOVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı 

Bu makale Vasif Allahverdiyev'in "Vatan Toprağı" balladına adanmıştır. Araştırmada lad-makam analizine geniş 

yer verilmiştir. Buna ek olarak, bestecinin hayat ve yaratıcılığı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca,  

“Vatan Toprağı" yapıtın yaygın estetik sanatsal kapasitesinin dinleyicilerin ve toplumumdaki rolü üzerindeki 

etkisini de yansıtmaktadır. Bestecinin eserleri, zamanımızın yanı sıra vatanseverlik, sosyal yaşam, vatandaşlık 

fikri, benlik duygusu ve genç neslin üzerinde olumlu bir etkisi olan harika bir propaganda aracı olarak da 

görülebilir. 

V. Allahverdiyev’in vokal yapıtları yaratıcılığında özel bir yer tutur. Bu tür yapıtlardan biri “Vatan Toprağı” 

balladıdır; solist, dört sesli karışık koro ve piyano için yazılmıştır.  Bu eserin sözleri Maya Haydarkızı tarafından 

yazılmıştır. 

Besteci V.Allahverdiyev'in şiirsel metinden esinlenerek, eserin müzikal yapısı Rahab, Şüşter ve Şur 

makamlarının motiflerinin taşır, buda tarihin kanlı sayfalarını hafızalara getirir. Besteci çalışmalarında yaygın 

olarak yorumlanan tarihsel olayları ballad türü aracılığıyla daha net yansıntmaktadır. Bestecinin yaratıcı tarzında, 

bir beste müzikal dilinin tınısı, makamsal yapısı ve metinsel özellikleri, seleflerinin bileşimsel mirasını birçok 

yönden kullanarak sade biçimde tanımlanır. Bu özellik, türün daha ayrıntılı, belirli bir bestecinin yaratıcılığında 

daha cilalı ve bu türlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bestecinin hem enstrümantal, hem de vokal 

çalışmaları, kompozisyon ve performans açısından hem teknik, hem de sanatsal nitelikleri yansıtır. 

Makam perdelerin yükselmesi ve inmesi, ritim ve ritim temelinde tınının parlaklığını, eserin ana konusu 

metinlik, yılmamak, gibi psikolojik dokusunu yansıtma araçlarından biridir. İlk bakışta, interlude sırasında 

vatanseverlik ve emekseverlik fikrinin ortaya çıkması günümüz hayat şartlarını yaşamını yansıtır.  Bu husus, 

günümüzde gençlerde vatansever bir ruhun ortaya çıkmasına ve yüksek benlik saygısının bir ifadesine de dikkat 

çekiyor. 

Anahtar Kelimeler: Besteci, Balad, Tını, Yenilikçi, Eşlik. 

 

THE THEME OF PATRIOTISM IN THE WORK OF VASIF ALLAHVERDIYEV.  THE BALLAD 

"MOTHERLAND" 

This article is dedicated to the ballad "Motherland" by Vasif Allahverdiyev. During the analysis of the work a 

comprehensive analysis of the features of his work is carried out. In addition, a comprehensive view of the life 

and work of the composer. It also reflects the influence of the widely spread aesthetic artistic potential of the 

work on his audience and its role in our society. The composer's works can also be seen as an excellent 

propaganda tool that speaks of our times, as well as of patriotism, social life, the idea of citizenship, high self-

esteem and positive impact on the lives and lives of young adolescents. 
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V. Allahverdiyev's vocal compositions take a special place in his work. One of these works is the ballad 

"Motherland", written for the soloist, four-voiced mixed chorus and piano. The words of this ballad were written 

by Maya Heydarovna... 

The fact that the thoughts and feelings of the composer V. Allahverdiyev from the poetic text are based on the 

intonations of the  Rahab, Shuster and Shuhr, which brought historical memory to the work. It is this blood 

memory that is widely interpreted by the composer in the ballad genre. In the composer's creative style, the 

intonation and textual features of the compositional musical language are described in a simple way, largely 

relying on the compositional heritage of his predecessors. This aspect led to the emergence of more complex 

genres of the genre, more honed and honed in the work of a particular composer. The composer's works, both in 

instrumental and vocal instruments, reflect both technical and artistic qualities in terms of composition and 

performance. 

The upward and downward movement reflects the brilliance of the intonation, while the rhythmic drawing helps 

to reveal the psychological mood of the work. At first glance, the idea of patriotism and zeal in interlude forming 

and defining our time is a kind of objective reflection of the events of life. This aspect also draws attention to the 

emergence of the patriotic spirit among young people of this generation, as well as to the expression of high self-

esteem. 

Key Words: Composer, Ballad, İntonation, İnnovator, Accompaniment. 
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XX. YÜZYILDA AVRUPA'DA ODA MÜZİĞİNİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

Nargiz SALMANLI 

Bakü Müzik Akademisi 

Oda müziği türleri yirminci yüzyılın müzik sanatında özel bir yere sahiptir,  çünkü oda müziği türü her zaman 

bestecilere çeşitli sanatsal fikirleri ve görüntüleri çevirmek için geniş fırsatlar sağlamıştır. Bu nitelikler, yirminci 

yüzyıl bestecilerinin ince oda sözlerinin doğduğu psikologizm ve entelektüalizm eğilimleriyle ideal olarak yeni 

zamanın ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu dönemin birçok bestecileri bu stilistik eğilimi - geç romantiklik, 

izlenimcilik, sofistike ses kayıtları arzusu, dışavurumculuk, görüntülerin derin psikolojikleştirilmesi, 

yükseltilmiş duygular ve geleneksel formların reddedilmesi, neoklasisizm, duygusal "aşırı yükten arınmış" - oda 

müziği alanına yönelmiştir. Tüm bu eğilimler, çeşitli Avrupa okullarının önde gelen bestecilerinin müziğinde 

kolayca bulunabilir. 

Empresyonist bestecilerin çalışmalarının yirminci yüzyılın Fransız enstrümantal oda müziğinin gelişimi 

üzerindeki özel etkisi dikkat çekmektedir. Fransız izlenimciliğinin etkisi ulusal müzik geleneklerine sadık Alman 

bestecileri tarafından da ilgi görmüştür. Avusturya kültürünün manevi toprağı üzerinde büyüyen müzik 

dışavurumculuğu, öncelikle “Yeni Vyana” okulunun bestecilerinin çalışmalarında şekillendi. Enstrümantal oda 

müziği, yirminci yüzyılın İtalyan ve İspanyol bestecilerinin önemli bir yaratıcılık alanı olmuştur. XX yüzyılda, 

kuzey Avrupa'nın müzik kültürü yoğun bir şekilde gelişti. Ayrıca, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 

Romanya'dan bestecilerin Avrupa oda enstrümantal müziğinin gelişimi üzerinde büyük etkisi oldu. 

20. yüzyılın oda ve enstrümantal müziği, her zaman olduğu gibi, birçok Avrupalı bestecinin yaratıcı deneyler 

yaptığı bir alan haline geldi. Çoğunlukla, oda-enstrümantal yaratıcılık, tarzın, temel imgelerin bir tür özlü 

ansiklopedisiydi ve bestecilerin çalışmalarının evrimini yansıtıyordu. Daha sonra tür, uyum, polifoni, melodi ve 

diğer müzikal ifade araçları alanındaki bulgular senfonik eserlerde besteciler tarafından derlendi. Çoğu zaman, 

küçük biçimlerin türleri anıtsallık, ölçek kazandı, derin felsefi imgeleri somutlaştırmanın bir aracı haline geldi. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Oda Müziği, Besteciler, Avrupa, Uyum, Tür, Gelenek, Dışavurumculuk. 

 

FEATURES OF CHAMBER MUSIC DEVELOPMENT IN EUROPE IN THE XX CENTURY 

Chamber and instrumental genres occupy a special place in the musical art of the twentieth century. This is no 

coincidence, as at all times, chamber instrumental genres provided composers with ample opportunities to realize 

various artistic ideas and images. Such qualities ideally met the needs of the new time, with its tendencies of 

psychology and intellectualism, on the basis of which the subtle chamber lyrics of twentieth-century composers 

were born. Many stylistic directions of this period - late romanticism, impressionism, with its aspiration for 

refined sound recording, expressionism, with its deep psychologization of images, exacerbation of feelings and 

rejection of traditional forms, neoclassicism, free from emotional "overload" - gravitated towards the field of 

chamber instrumental music. All these tendencies can be easily found in the music of outstanding composers 

from various European schools. 
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It is worth noting the special influence of the works of impressionist composers on the development of French 

chamber instrumental music of the twentieth century. The influence of French impressionism was felt by 

German composers - loyal followers of national musical traditions. Musical expressionism, which grew up on 

the spiritual basis of Austrian culture, took shape primarily in the works of composers of the Novovno school. 

Chamber instrumental music is an important field of creativity of Italian and Spanish composers of the 20th 

century. The musical culture of northern Europe developed intensively in the 20th century. Composers of 

Poland, the Czech Republic, Hungary and Romania also had a great influence on the development of European 

chamber instrumental music.   

Chamber instrumental music of the XX century became the sphere in which, as at all times, many European 

composers conducted creative experiments. Often, chamber instrumental music was a kind of compressed 

encyclopedia of style, the main images and reflected the evolution of the composers' work. Findings in the field 

of genre, harmony, polyphony, melody and other means of musical expressiveness were then implemented by 

composers in symphonic works. Often genres of small forms acquired monumentality, scale, became a means of 

embodiment of deeply philosophical images.  

Key Words: Creativity, Chamber Music, Composers, Europe, Harmony, Genre, Tradition, Expressionism. 
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AZERBAYCAN'DA MÜZİK ELEŞTİRİSİNİN OLUŞUMU 

Narmin GARALOVA 

Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi 

"Müzik Eleştirisi", müzikolojinin en önemli dallarından biridir. Düzgün seviyesi, müziğin sağlıklı gelişmesine 

yol açır. Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, müzik eleştirisinin eski Yunanistan'da Pisagor ve 

Aristoteles taraftarları arasındaki tartışmaya dayandığını söylüyor. Bunu hesaba katarsak Azerbaycan'da müzik 

eleştirisinin temelinin de çeşitli polemik ve müzik toplantılarıyla başladığını söyleyebiliriz. Azerbaycan'ın pek 

çok alanda olduğu gibi Doğu'da başta müzik olmak üzere kültür alanında da birçok ilki gerçekleştirdiği biliniyor. 

13. yüzyılda yaşamış ve çalışmış olan büyük âlim, müzikolog Safiyaddin Urmavi, eserlerinde ses hakkındaki 

görüşlerini, diğer âlimlerin fikirlerine karşı olan görüşlerini ve bu konudaki ayrıntılı açıklamalarını dile getirdi. 

Fransız bilim adamı Carra de Vou Urmavi'nin "Onur" adlı eseri, tartışmanın ve ihtilafın doğasını vurgulayarak 

1891'de Paris'teki "Asya" dergisinde yayınlandı.  XI-XV. Yüzyıllarda yaşayan ve yaratan bilim adamı 

Abdülgadir Maragai, incelemelerinde seleflerinin eserlerinden de yararlanarak onlara karşı tavrını dile 

getirmiştir. Örneğin yazarın incelemesinde "Şarhul kitabul-advar" Urmavi'nin ünlü eseri "Kitabul-advar" üzerine 

bir yorumdur. Bilim adamının incelemelerinde değindiği konulardan biri de müzisyenlerin toplantılarda nasıl 

davranması gerektiğinin kuralları ve katılımcıların özelliklerine göre repertuar seçimidir.  Ayrca belirtmek isteriz 

ki, Urmavi "Kabisname" eserinde de müzisyenlerin toplantılardaki davranış kuralları hakkında yazmıştır. Bu 

yazıda, yazarların o dönemin meclislerindeki müzisyenlerin davranışlarını eleştirdiklerini ve buna karşı yazılı 

tutumlarını ifade ettiklerini görüyoruz. 

Maragai'nin Beyyet-ül-Ruh adlı eseri (Ruhun Sevinci veya Ruhu Memnun Eden Kişi) özellikle o dönemin en 

bilimsel eserleri arasında önemlidir. Bu tez bir önsöz, on bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Bu çalışmanın 10. 

Bölümü, bir bilim adamının davranışları, bu bilimin bireysel ve genel çalışması ve ustalığı hakkındadır. Bu 

nedenle yazar, bu eserinde müzisyenlere çeşitli toplantılarda "davranışları ve ahlakları" hakkında 12 parça 

tavsiye vermiştir. 

Azerbaycan bilimine, kültürüne ve edebiyatına 19. yüzyılın önde gelen ansiklopedisi olarak giren bir diğer 

önemli Azerbaycanlı bilgin Mir Mohsun Navvab'dır. 

Azerbaycan müzik eleştirisinin başlangıcı, ülkemizde gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilse de, diğer 

ülkelerde olduğu gibi tartışmanın da kökeni olduğunu not ediyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Eleştirisi, Azerbaycan, Müzikoloji, Gazetecilik. 

 

FORMATION OF MUSIC CRITICISM IN AZERBAIJAN 

"Music criticism" is one of the most important branches of musicology. Its proper level leads to the healthy 

development of music. Scholars around the world say that music criticism is based on the controversy between 

the followers of Pythagoras and Aristotle in ancient Greece. Taking this into account, we can say that the basis of 

music criticism in Azerbaijan also began with various controversies and music gatherings. It is known that 
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Azerbaijan, as in many areas, has made many firsts in the East in the field of culture, especially music. The great 

scholar, musicologist Safiyaddin Urmavi, who lived and worked in the 13th century, expressed his views on 

sound in his treatises, his detailed disagreements with other scholars. The French scholar Carra de Vou Urmavi's 

treatise "Honor" was published in the "Asian" magazine in Paris in 1891. The treatise emphasizes the nature of 

the discussion and controversy. 

The scientist Abdulgadir Maragai, who lived and created in the XI-XV centuries, also benefited from the works 

of his predecessors in his treatises and expressed his attitude to them. For example, in the author's treatise 

"Sharhul kitabul-advar" is a commentary on Urmavi's famous work "Kitabul-advar". One of the issues touched 

upon by the scientist in his treatises is the rules of how musicians should behave at meetings and the choice of 

repertoire by the characteristics of the participants. It should be noted that Urmavi also wrote in "Kabisname" 

about the rules of conduct of musicians at meetings. In this article, we see that the authors were critical of the 

behavior of musicians in the assemblies of that time and expressed their written attitude to it. 

Maragai's treatise Beyjat al-Ruh (The Joy of the Spirit or the One Who Pleases the Soul) is of particular 

importance among the most scholarly works of the time. This treatise consists of a foreword, ten chapters, and a 

conclusion. Chapter 10 of this work is about the behavior of a scientist, about the individual and general study 

and mastery of this science. Thus, in this work, the author gave 12 pieces of advice to musicians about their 

"behavior and morals" at various meetings. 

 Another prominent Azerbaijani scholar is Mir Mohsun Navvab, who entered Azerbaijani science, culture and 

literature as a prominent encyclopedist of the 19th century. 

Although the beginning of Azerbaijani music criticism is associated with the emergence of journalism in our 

country, we note that it has its origins in the controversy, as in other countries. 

Key Words: Music, Music Criticism, Azerbaijan, Musicology, Journalism. 
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PİYANO ÇALGISININ TARİHİ, AVRUPA VE RUS SANATSAL GELENEKLERİNİN OLUŞUMU VE 

AZERBAYCAN PİYANO SANATINDA UYGULAMASI 

Nurana ZEYNALOVA 

Bakü Müzik Akademisi  

Bu makale, Azerbaycan'da piyano sanatının yaratılması ve geliştirilmesi için önemli olan Avrupa ve Rus piyano 

okullarının performans geleneklerini araştırmaktadır. Piyano enstrümanının yaratılış tarihi,  Avrupa ülkelerinde 

ve Rusya'da piyano sanatının gelişim tarihi sunulmaktadır. Konu tarihsel açıdan karşılaştırmalı olarak 

araştırılmış ve piyano sanatıyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar incelenmiştir. 

Azerbaycan piyano okulunun oluşumunda St. Petersburg, Moskova ve Viyana piyano okullarının büyük etkisi 

kaydedilmiştir, bu okulların seçkin müzisyenleri ve öğretmenlerinin bilimsel yöntemsel ve icra uygulamaları 

nesilden nesile aktarılmış ve günümüze kadar geliştirilmiştir. Çalışmalar, bu köklerin, varislik ilkesi ile Viyana 

klasik okuluna gittiğini göstermektedir. 

Bu nedenle, Rus ve Avrupa geleneklerinin etkisi ve Azerbaycan'ın aşağıdaki alanlarda ulusal kültür ile etkileşimi 

ve uygulanması sonucu erken aşamalarda geliştiği bilinmektedir: 

1. Klasik Avrupa piyano geleneğinin devamı. (Klasik eserlerin incelenmesi) 

2. Rus piyanistler ve öğretmenler tarafından kullanılan yöntemler. 

3. Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinin repertuarı ile ulusal bir piyano okulu kurulması için bir temel 

oluşturulması. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Piyano Sanatı, Uzeyir Hacibeyli, Avrupa Ve Rus Sanatsal Gelenekleri, Viyana 

Klasik Okulu, Yöntemler, Piyano, Ulusal Piyano Yorumculuğu. 

 

HİSTORY OF PIANO INSTRUMENT, FORMATION OF EUROPEAN AND RUSSIAN PERFORMING 

TRADITIONS AND ITS APPLICATION IN AZERBAIJANI PIANO ART 

This article explores the performing traditions of European and Russian piano schools at an early stage, 

important for the creation and development of piano art in Azerbaijan. The history of creation of the instrument, 

and also the history of development of piano art in the European countries and in Russia is presented. This topic 

was researched comparatively from the historical point of view, and scientific research in the field of piano art 

was considered.  

Great influence of piano schools of St. Petersburg, Moscow and Vienna was noted on formation of Azerbaijani 

piano school. Scientific-methodical and performing practices of outstanding musicians and teachers of these 

schools were passed from generation to generation and developed, developed and improved till nowadays. 

Researches show that these roots, on a principle of continuity, have gone to the Vienna classical school. 

Thus, it is known that development of Azerbaijani piano at early stages is conditioned by influence of Russian 

and European traditions and their interaction and application with national culture in the following areas: 
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1. Continuation of the classical European piano tradition. (Study of classical works) 

2. Methods used by Russian pianists and teachers. 

3. Creation of basis for creation of national piano school with repertoire of works by Azerbaijani composers. 

Key Words: Azerbaijani Piano Art, Uzeyir Gajibeyli, European And Russian Performing Traditions, Vienna 

Classical School, Technique, Piano. 
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SAFEVÎ DÖNEMİNDE İRAN MÛSİKÎSİ 

Nurgül BAĞCI 

Ardahan Üniversitesi  

I. Şah İsmail döneminde kurulup (1501-1524) Şah Sultan Hüseyin (1694-1722) hükümeti zamanında yıkılan 

Safevî Devleti döneminde İran mûsikîsi, İranlıların kültürel ve sosyal yaşamları boyunca görüldüğü üzere Safevî 

Devleti’nin kalıcı hükümet siyasetlerinden oldukça etkilenmiştir. Bu etkilenme, elbette tahta geçen sultanlar 

döneminde farklılık göstermiştir. Nitekim I. Şah Abbas döneminde (1587-1629), hükümdarın mûsikîye ilgi 

duyması sebebiyle bu sanat dalı canlılık kazanmıştır. I. Şah Tahmasb döneminin (1524-1576) aksine, mûsikîyle 

muhalif olan fıkıhçıların etkisi altındaki Şah Süleyman (1667-1694) ve Şah Sultan Hüseyin dönemlerinde ise 

(1694-1722) bu sanatta düşüşler başlamış; müzisyenler birçok baskıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu yüzden, 

onların birçoğu ister istemez Safevî toprakları dışındaki memleketlere göç etmişlerdir. Safevîler’den Kaçarlar 

dönemine kadar İran mûsikîsini canlı tutan büyük sanatçılar ortaya çıkmıştır. Safevî Devleti’nin başlangıç 

döneminde müziğin teorik ve bilimsel kollarında var olan zayıflık ve tecrübesizlik daha sonraki yıllarda da aynı 

şekilde devam etmiştir. Çalışmamızda ağırlıklı olarak Farsça kaynaklar kullanılarak Safevî Devleti döneminde 

mûsikînin durumundan, saray müzik teşkilatından ve müzik türlerinden (nakkâreî, meclisî, mutribî, eyâletî, 

mezhebî) bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Safevî Devleti, I. Şah İsmail, I. Şah Tahmasb, İran Mûsikîsi. 

 

IRANIAN MUSIC DURING SAFAVID PERIOD 

During the Safavid State, which was established during the First Shah Ismail Period (1501-1524), and which 

collapsed during Shah Sultan Hussein Government (1694-1722), Iranian music was influenced by the permanent 

governmental politics of the Safavid State, as seen throughout the cultural and social lives of the Iranians. Of 

course, this influence differed during the sultans who took the throne. As a matter of fact, during the reign of 

Shah Abbas I (1587-1629), this art gained vitality because the ruler had an interest in the music. Unlike the Shah 

Tahmasb I period (1524-1576), declines began in this art during the periods of Shah Suleiman (1667-1694) and 

Shah Sultan Hussein (1694-1722) under the influence of the scholars of the Islamic Law who opposed music, 

and musicians faced many oppressions. For this reason, willingly or not, many of them migrated to countries 

outside the Safavid territory. Many great artists emerged that kept the Iranian music alive from the Safavid to the 

Qajar periods. The weakness and inexperience in the theoretical and scientific branches of music during the 

beginning period of the Safavid State continued in the following years in the same way. In our study, the 

situation of the music during the period of the Safavid State, the palace music organization, and the music genres 

(e.g. nakkarei, maclisi, mutribi, ayalati, mazhabi) will be mentioned mainly based on Persian resources. 

Key Words: Safavid State, Shah Ismail I, Shah Tahmasb I, Music of Iran. 
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TÜRK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİNİN İFADE EDİLİŞ SORUNLARI ÜZERİNE 

Nuri ÖZCAN & Volkan GİDİŞ & Hanefi ÖZBEK 

Medipol Üniversitesi & Medipol Üniversitesi & Bakırçay Üniversitesi 

Türk müziği terminolojisinin kaynağına ulaşmak istenildiğinde kendimizi, 1000 yılı aşkın bir zaman 

bölümünden günümüze ulaşan uzun bir yol içerisinde buluruz. Böyle köklü bir yapının da muhakkak zengin bir 

altyapısının olması gerekir. Ve bu altyapı da yüzyıllar içerisinde şekillenerek günümüze ulaşmıştır. Bu yapının 

temel taşları, uzun zaman içerisinde kademe kademe gelişerek bir bütünlüğe erişmiş değerler manzumesidir. 

Tarihte, ilimler bünyesindeki terminolojinin, dönemler içerisinde farklı ifade ediliş şekillerine şahit olunur. Bu 

durum, terminolojinin dönemlere göre de değişebileceğini ve hatta bir terimin çeşitli zaman dilimi içerisinde 

değişik anlamlarla ifade edildiğini de göstermiştir. Pek çok örnek arasında meselâ “îkâ’ ” terimine tarih 

içerisinde farklı anlamlar verildiğini ve Osmanlı Dönemi’nin sonu ile Cumhuriyet’in ortalarına kadar da 

“usûl”ün karşılığı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu durumda tarihî gelişimi göz önüne alınarak müzik 

terminolojisinde, ciddi araştırmaların yapılması gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu bildiride Türk Müziği 

terminolojisindeki sorunlar ve bunların çözümü ile ilgili öneriler sunulacaktır. Bu bildiride Türk Müziği 

terminolojisindeki sorunlar ve bunların çözümü ile ilgili öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Terminoloji Sorunları, Çözüm Önerileri. 

 

ON THE EXPRESSING PROBLEMS OF TURKISH MUSIC TERMINOLOGY 

When we want to reach the source of Turkish music terminology, we find ourselves in a long way that has 

reached the present day from more than 1000 years. Such a well-established structure must have a rich 

infrastructure. And this infrastructure has reached the present day after being shaped over the centuries. The 

cornerstones of this building are a set of values that have gradually developed over a long period of time and 

reached a unity. In history, different expressions of the terminology within the sciences are witnessed in periods. 

This situation showed that the terminology can also change according to the periods and even that a term is 

expressed with different meanings in various time periods. Among many examples, for example, we see that the 

term "ikâ" has different meanings throughout history and it was used as the equivalent of "usûl" until the end of 

the Ottoman Period and the middle of the Republic. In this case, taking into account the historical development 

of music terminology, the reality of serious research is emerging. In this paper, problems in Turkish Music 

terminology and suggestions for their solutions will be presented. 

Key Words: Turkish Music, Terminology, Suggestions For Solutions. 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN SENFONİK ESERLERİNDE ŞEHİTLİK KONUSU 

Nurlana BABAZADE 

Bakü Müzik Akademisi  

Azerbaycan bestecilerinin şehitliğinin tarihsel bağlamını, bağımsızlık döneminde müzik kültürü, tema ve tür 

özelliklerinin gelişimini araştırmak açısından incelemek önemlidir. Bağımsızlık mücadelesi, kanlı Ocak 1990 

olayları, Karabağ savaşı, Hocalı soykırımı ve diğerleri. Trajik olayların besteci yaratıcılığı üzerindeki etkisi, 

çeşitli türlerde şehitlik ifadesi ile ilgilidir. Azerbaycanlı bestecilerin bu konudaki çalışmalarının gözden 

geçirilmesi, ülkemizin modern tarihinin olaylarını yansıtan birçok eser arasında senfonik türün hâkim olduğunu 

göstermektedir. 

Programlı senfonik müzik türleri (özellikle senfoniler) ulusal öneme sahip görüntüleri daha canlı bir şekilde 

somutlaştırabilir. Özellikle Cevdet Hajiyev'in 7.ci Senfonisi “Şehitlerin Hatırasına”, Ramiz Mustafayev'in "20 

Ocak" Senfonisi, Azer Rzayev "Bakü-90", Tofig Bakikhanov'un "Garabagh Senfonisi", Mamed Guliev 

“Senfoni-Rekviem”, Azer Dadaşov'un 11.ci Senfonisi "Şuşa", Nariman Mammadov'un "Hocalı Şehitleri" için 

7.ci Senfonisi, Elnara Dadaşova'nın "Hocalı Sahnesi" ve Yusuf Mirişli'nin "Hocalı - 613" büyük ilgi görüyor. 

Bu eserler örneğinde, besteciler çağdaş dönemin ağır sorunlarına, ülkemizde meydana gelen olaylara karşı 

tutumlarını ifade etmişlerdir ve dönemin özelliklerinin müzik dili ile vatandaşlık görevlerini ortaya koydukları 

açıktır. 

Şehitlik çalışmaları 1990'lı yıllardan sonra ortaya çıktı ve bugün de varlığını sürdürüyor. Şehitlik teması bugün 

müziğimizdeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Azerbaycan müziğinde bu konu üzerine 

yazılmış eserler, bestecilerin konuya yaklaşımını, algılarını ve yaratıcı hayal güçlerini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Besteci, Senfoni, Trajedi, Figüratif Sistem. 

 

THE MARTYRS’ THEME IN THE SYMPHONY CREATION OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

It is important to study the historical conditions of the martyrs' creativity in the works of Azerbaijani composers 

from the perspective of the development of music culture, the theme and the genre's features during 

independence. The struggle for independence, the 1990 bloody January events, the Karabakh war, the Khojaly 

genocide and others has the impact of the tragic events on the composer's creativity is related to the expression 

of martyrdom in various genres. A review of the works of Azerbaijani composers on this subject shows that 

symphonic genre prevails among the numerous works reflecting events in the modern history of our country. 

Programmed symphonic music genres (especially the symphonies) are capable of embodying images of national 

significance. Especially the symphonies devoted to the Martyrdom theme as Symphony No. 7 “In the memory of 

Martyrs”by Jovdat Hajiyev, Symphony"January 20" byRamiz Mustafayev, Symphony "Baku-90" by Azer 

Rzayev, Symphony "Garabag scream" byTofig Bakikhanov, "Symphony-Recviyem" by Mammad Guliyev, 

Symphony No. 11 "Shusha” byAzer Dadashov, Symphony No. 7 "Khojaly Martyrs" by Nariman Mammadov, 
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"Khojaly lullaby" by Elnara Dadashova, symphonic poem "Khojaly - 613" by Yusuf Mirishli are of great interest 

because of its topic. 

In the example of these works, the composers have expressed their attitude to the urgent problems of modern 

times, the events taking place in our country, and it is clear that the specifics of the period were achieved through 

the use of music. 

Works on martyrdom originated in the 1990s and later, and continue to exist today. The martyrdom theme 

remains one of the most important topics in our music today. Works written on these topics in Azerbaijani music 

reveal the different styles of composers' approach to the theme, their perception and creative imagination. 

Key Words: Azerbaijan, Composer, Symphony, Tragedy, Figurative System. 
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BESTECİ TELMAN HAJIYEV'İN ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Nuşabe SEYFULLAYEVA 

Gence Devlet Üniversitesi  

20. yüzyılda büyük Azerbaycan bestecisi Uzeyir Hajibeyli tarafından kurulan Azerbaycan profesyonel besteci 

okulunun tanınmış temsilcisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Telman Haciyev (1930, Gence-1991, 

Bakü) ulusal müzik kültüründe özel bir yer tutur. 

Hangi tür ya da konu yazıyor olursa olsun, tüm eserlerinde T.Hajiyev'in ülkeye olan sevgisi, vatandaşlık 

duyguları ve çocukluktan yetişkinliğe kadar insanlara karşı samimi duyguları kabarık şekilde yer alıyor. Bu, 

bestecinin müziğinin daha derin anlamını ve etkisini de arttırır. 

Bir besteci olarak Telman Hajiyev farklı türlere hitap ediyor, ancak şarkı türü çalışmalarında büyük önem 

taşıyor. 

T. Hajiyev'in yaratıcı başarıları, Azerbaycanlı bestecilerin en güzel geleneklerini yansıtıyor. 

Anavatanla ilgili şarkılar, arkadaşlıkla ilgili şarkılar, gençlik, emek şarkıları, lirik şarkılar, çocuk şarkıları 

bestecinin vokal yaratıcılığında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

T. Hajiyev birçok çağdaş Azerbaycan şairiyle işbirliği yaptı ve Rasul Rza, Nabi Khazri, Aslan Aslanov, Geray 

Fazli, Cabir Novruz, Rafig Zeka ve diğerlerinin şiirlerine 200’den fazla şarkı besteledi. Besteci Fikret Goca ve 

Baba Veziroğlu`nun şiirlerine yazılan şarkılar daha çok popülerite kazandı. 

T. Hajiyev'in "Gence" (Rasul Rza'dan), "Laleler" (Aslan Aslanov'un sözleri), "Öğrencilik yılları" (Cabir 

Novruz`dan) "Barışa gelelim", "Bekleyenim var", "Khalida", "Eğlenceli şarkı" ( Fikrat Goca), "Güzel Dünya", 

"Senin İçin", "Kalbimi Okuyorum" (Baba Vaziroğlu'nun), "Kalbin Kalbi" (Rafig Zeka), "Hatıra" (Geray 

Fazli'nin) ve diğerler şarkılar bugün de unutulmuyor. 

T. Hajiyev'in şarkılarının müziği çok etkileyici ve ulusal renk, melodi, samimiyet ve yüksek profesyonelliği ile 

ilgi çekiyor. 

 En tanınmış sanatçıların repertuarını Telman Hajiyev'in şarkıları süslemektedir. 

Azerbaycan halk müziği, âşık sanatı ve muğamın kullanımı, özellikle melodik ve melodik gelişimin özellikleri, 

formun sadeliği ve formun netliği, bestecinin yaratıcı tarzının önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Besteci, Şarkı, Yaratıcılık, Halk. 

 

FEATURES OF THE WORKS OF COMPOSER TELMAN HAJIYEV 

The well-known representative of the Azerbaijani professional composer school, founded by the great 

Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyli in the 20th century, Telman Haciyev (1930, Ganja-1991, Baku) holds a 

special place in the national music culture. 
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Regardless of what type or subject he writes, all his works include the fluence of T. Hajiyev's love for the 

country, his sense of citizenship and his sincere feelings towards people from childhood to adulthood. This 

increases the deeper meaning and effect of the composer's music. 

As a composer, Telman Hajiyev appeals to different genres but is of great importance in song genres. 

The creative achievements of T. Hajiyev reflect the most beautiful traditions of Azerbaijani composers 

Motherland songs, friendship songs, youth, labor songs, lyrical songs, children's songs are widely used in the 

vocal creativity of the composer. 

T. Hajiyev collaborated with many contemporary Azerbaijani poets and composed more than 200 songs for 

Rasul Rza, Nabi Khazri, Aslan Aslanov, Garay Fazli, Cabir Novruz, Rafig Zeka, and others. The songs written 

in the poems of composer Fikret Goca and Baba Veziroğlu gained more popularity. 

T. Hajiyev's "Ganja" (from Rasul Rza), "Tulips" (words of Aslan Aslanov), "Years of learning" (from Jabir 

Novruz) "Let's come to peace", "I am waiting", "Khalida", "Fun song" (Fikrat Goca), "Beautiful World", "For 

You", "I Read My Heart" (Baba Vaziroğlu), "The Heart of the Heart" (Rafig Zeka), "Souvenir" (Geray Fazli) 

and others songs are still not forgotten today. 

The music of T. Hajiyev's songs is very impressive and attracts attention with its national color, melody, 

sincerity and high professionalism. 

 The songs of Telman Hajiyev decorate the repertoire of the most famous artists. 

The use of Azerbaijani folk music, ashug and mug, especially the features of melodic and melodic development, 

the simplicity of the form and the clarity of the form have become an important part of the composer's creative 

style. 

Key Words: Azerbaijan, Composer, Song, Creativity, People. 
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ORTAÇAĞ DOĞU MÜZİĞINİN BİLİMSEL BAĞLAMINDA MAKAMIN VE DOĞRUSAL 

OLMAYANLIK TEORİSİNİN İLKELERİ 

Pike AKHUNDOVA-TALIBLI 

Azerbaycan Kültür ve Sanat Üniversitesi  

Orta Çağ, Doğu müziği bilimine büyük katkılarda bulundu. O dönemin bulguları o kadar özgün ve zengin ki bu 

bilimsel başarılar günümüzde hala geçerlidir. 

Yirminci yüzyıl felsefesinin yeni bir dalı olan ve temel fikri doğrusal olmayanlık düşünce tarzı olan sinerjetik, 

ortaçağ müzik biliminin önemli bulgularını yeni bir metodolojik çerçeve aracılığıyla derinlemesine 

incelememize izin veriyor. Şöyle ki müzik biliminde sinerjetik kuramı yeni uygulansa da doğrusal olmayanlık 

teori Doğu düşünce biçiminde kendini açıkca gösteriyor. Bunun hakkında bilimsel hükümler mevcuttur. Bu 

hükümlere Sefiettin Urmevi, Abdulkadir Marağayi gibi düşünürlerin bilimsel eserlerinde bulunabilir.  

Doğrusal olmayanlık Doğu düşünce tarzının parlak örneği olan makam sanatında da oldukca yaygındır. Şöyle ki 

tek destgahtta muğam geçişleri yaparak daha zengin, daha gelişmiş bir kompozisyon yapmak mümkündür. Bu 

yaklaşım sanatçıya çok geniş ufuklar açıyor. Aynı zamanda özgür olduğu kadar sorumluluk talep eden ve zor bir 

şeydir. Yalnızca derin bilgi ve yüksek yaratıcılık yeteneğinin yanı sıra, makamın doğaçlama olanaklarını doğru 

bir şekilde kullanabilme yeteneği, makam – destgahlar arasında bir tür engelleri kaldırarak ona daha geniş 

prespektiften yaklaşma ve doğrusal olmayan doğasını ifade etme fırsatı veriyor. 

Türk müzikolog bilim adamı ve makam geçişlerini araştıran Erol Deran da kendi incelemelerinde özellikle 

makamın melodik temelinde geçiş için teşvik potensiyaline sahip motiflere dikkat çekerek olası seçenekleri 

sunmuştur. Bu araştıma da muğamların geçişlerle icra olunması deneyiminde çok önemlidir. 

Yirminci yüzyılın metodolojik yaklaşımı olarak, kökeni Doğu düşüncesine dayanan Sinerjetik, makam sanatının 

orijinal kökenlerinden yola çıkarak, içsel düzenlerini yeni, daha modern ilkeler temelinde restore etmeye de izin 

verir. Diğer taraftan da makamln doğasında var olan belli bir evrensel özellikleri ortaya çıkararak asrlar önce 

bilim adamları tarafından araştırılan birçok hükümleri daha açık bir şekilde gözden geçirme imkânı yaratıyor. 

Anahtar Kelimeler: Doğu, Makam, Doğrusal Olmayanlık, Orta Çağ, Araştırma, Tez. 

 

PRINCIPLES OF MUGHAM AND NON-LINEAR THEORY IN THE SCIENTIFIC CONTEXT OF 

MEDIEVAL EASTERN MUSIC 

The Middle Ages made great contributions to the science of Eastern music. The findings of that period are so 

unique and rich that these scientific achievements are still relevant today. 

Synergetics, which is a new branch of twentieth-century philosophy and whose fundamental idea is a non-linear 

way of thinking, allows us to study in- depth the important findings of medieval music through a new 

methodological framework. Thus, although the concept of synergetics is newly applied in musicology, this 

nonlinearity is very clear in the Eastern way of thinking. There are a number of scientific provisions in this 
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regard. These provisions can be found in the scientific treatises of thinkers such as Safiaddin Urmavi and 

Abdulgadir Maragayi. 

Non-linearity is reflected in the art of mugam, which is a brilliant example of Eastern thinking. Thus, within one 

dastgah by developing transitions between mughams one can make it more developed and rich composition. This 

approach opens very wide horizons for the performer as well. Yet, as much as it is free its responsibility is also 

hard. Thus, only deep knowledge and high creative ability, as well as the ability to properly use the possibilities 

of improvisation of mugam, can raise a kind of barrier between mugam-dastgahs, allowing an approach to it 

from a broader perspective and letting to express its non-linear nature. 

Erol Deran, a Turkish musicologist and researcher of mugham transitions, noted in his research the motives that 

have the potential to stimulate the transition on the melodic basis of mughams and suggested possible options. 

This research is very notable in the practice of performing mughams with transitions. 

As a methodological approach of the twentieth century, synergetics, which has its origins in the Eastern thought, 

allows to restore the immonent and internal regularities of mugham based on its original roots and by using more 

modern principles. On the other hand, by discovering certain universal features in the nature of mugham, it 

permits us to analyze more clearly the provisions that have been studied by scholars centuries ago. 

Key Words: Principles of Mugham and Non-Linear Theory in The Scientific Context of Medieval Eastern 

Music. 
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AZERBAYCAN'DA BALE SANATININ GELİŞİM SÜRECİ 

Rafig SADIKHOV 

Bakü Koreografi Akademisi 

Drama, opera ve operet türlerine kıyasla, bale türü ulusal kültürümüze entegre etmiştir. Besteci ve orkestra şefi 

Afrasiyab Badalbeyli 1939'da bir perdelik bir "Tarlan" koreografi eserini yazmış ve aynı yıl Koreografi Okulu 

öğrencileri tarafından sahnelenmiştir. Nedense, müzisyenlerimiz ulusal bale sanatının tarihini bu yıl değil, 

bestecinin 18 Nisan 1940'ta Opera ve Bale Tiyatrosu'nda “Kız Kulesi” balesinin sahnelendiği tarihi ele alıyorlar. 

İkinci ulusal bale, Kız Kulesi'nden 10 yıl sonra bestelendi.   Bu Soltan Hajibeyov'un "Gulshan" balesi ve libretto 

Gamar Almaszade tarafından yazılmış, Gara Garayev'in "Yedi Güzel" ve "Yıldırım Yolları" klasik ulusal baleler 

arasında özel bir yer alıyor. "Yedi Güzel"in librettosu Nizami Ganjavi'nin aynı adlı eseri esas alınarak Sabit 

Rahman, Ismail Hidayatzadeh ve Yuri Slonimski'nin tarafından yazılmıştır.  

Arif Malikov'un "Aşk Efsanesi" dünya çapında ün kazanmış ve dünyanın yetmişten fazla opera ve bale 

sahnelerinde sahnelenmektedir. Üç klasik balenin ardından dünyaca ünlü bestecimiz Fikret Amirov'un "1001 

Gece" adlı balesi oldu. Libretto, Maksud ve Rustam Ibrahimbeyov tarafından Doğu masallarına dayanılarak 

yazılmıştır. Uluslararası Ödül alan ilk Azerbaycan besteci Niyazi tarafından bestelenen “Chitra” balesidir. 

Balenin librettosu,  Nobel Ödüllü Hint yazar Rabindranath Tagore'un "Chitrang" dramı üzerine Natalia Danilova 

tarafından yazılmıştır. Balenin kurgu yönetmeliğinide Natalia Danilova üstlenmiştir. Bu listeye başka birçok bale 

çalışması da dâhil edilebilir. Bale performanslarının sanatsal tasarımı opera ve operettadan farklıdır. Çünkü bale 

dansı sahne boyunca hareket eder. Bu nedenle, tasarımlar bale ustalarının serbestçe oynamasını sağlamak için 

arka plan manzarası ve belirli mekânsal tablolar ve manzaralarla asılı perdelerle tasarlanır. Bale performansları, 

bu sanatın karakteristiği olan estetik özelliklere sahiptir. Temel ilke, konunun ruhunu, türünü renklendirmek ve 

izleyiciye bale ustalarının duygusal unsurlarını küçük tasarım öğeleri ve anlamlı aydınlatma efektleri ile 

sağlamaktır. Opera ve Bale Tiyatrosu, ulusal bestecilerimiz tarafından farklı konuları ele alan bale parçaları, 

koreografik şiirler, koreografik süitler ve koreografik minyatürler vardır. Sahne koluyurken kurgu ve reji 

tarafından bestcinin yansıtmak istediklerinin önleme konurmaya ve daha renkli, estetik yansıtılmaktadır. Her 

birinin kendi şiirsel karakteri var ve sanatçılar verdikleri tasarımlara karşı duyarlı olmaya çalışıyorlar. 

Anahtar Kelimeler: Bale, Besteci, Sahne, Libretto, Müzik. 

 

BALLET EVOLUTION IN AZERBAIJAN 

Compared to the genre of drama, opera and operetta, the genre of ballet entered our national culture late.  

Composer and conductor Afrasiyab Badalbeyli wrote a one-act choreographic work "Tarlan" in 1939, and in the 

same year it was staged by students of the choreographic school. For some reason, our musicians have been 

calculating the history of the folk ballet art not from this year, but from the day of the composer's production of 

"Maiden's Tower", which took place at the Opera and Ballet Theatre on 18 April 1940. Our second national 

ballet was created 10 years after the Maiden Tower. This ballet by Soltan Hajibeyov "Gulshan" and the libretto 

written by Gamar Almaszade, the ballet "Seven Beauties" and "The Path of Thunder" by Kara Karayev take a 
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special place among our classical national ballets. The libretto "Seven Beauties" was written by Sabit Rahman, 

Ismail Hidayatzade and Yuri Slonimsky after the poem by Nizami Ganjavi. "Legend of Love" by Arif Malikov 

gained world fame and became repertoire work in more than seventy theaters of the world. After three classical 

ballets, the ballet "1001 Nights" by Fikret Amirov became world famous. The libretto was written by Maxud and 

Rustam Ibragimbekov based on oriental fairy tales. The only Azerbaijani ballet awarded with the International 

Prize is Chitra Niyazi. The ballet's libretto was based on the drama by Natalia Danilova, India's Nobel Prize 

winning playwright Rabindranath Tagore "Chitra", and she was also the inspiration for the performance. 

Many other ballet pieces can be included in this list. The artistic design of ballet performances is different from 

opera and operetta. Because the essence of the ballet to convey the entire artistic concept with dance movements 

throughout the stage. That is why the stage design is mainly designed using background scenery and hanging 

curtains with certain spatial patterns and decorations to ensure free play of ballet masters. Ballet performances 

have aesthetic features typical of this art. The main principle is to convey the spirit of the theme, the genre in 

color and to provide the audience with emotional elements, the work of choreographers with small design 

elements and meaningful lighting effects.  In addition to works by our national composers, the Opera and Ballet 

Theatre offers various ballet pieces, choreographic poems, choreographic suites and choreographic miniatures. 

Each of them has its own poetic character, and the artists try to preserve the whole concept of composition that 

they give them.  

Key Words: Ballet, Composer, Libretto, Music, Stage. 
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İ.F.STRAVINSKY'NIN KÜÇÜK HACİMLİ PİYANO ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Rafiga GULUZADE 

Bakü Müzik Akademisi  

Ünlü Rus besteci İ.F Stravinsky'nin geleneklere ve folklora dayanan eseri, XX yüzyıl müziğinin gelişme 

eğilimlerini yansıtıyor. Besteci, yaratıcılığın her alanında olağanüstü cesaret ve özgünlük göstermiştir. 

Bestecinin yaratıcı tarzının en karakteristik özelliklerinden biri, eserinin ilk aşamalarında geleneklere, ardından 

neoklasik eğilimlere ve son zamanlarda da dodecaphony'ye eğilimidir. 

Biçimsel değişiklikler en çok bestecinin piyano çalışmasında belirgindir. Bestecinin birçok büyük ölçekli 

orkestra ve müzikal sahne çalışmasında piyano için çalıştığı ve aynı zamanda piyano enstrümanını orkestra 

notalarında, oda-enstrümantal ve vokal eserlerde yaygın olarak kullandığına dikkat edilmelidir. 

Bestecinin piyano eserleri çok sayıda olmasa da, yirminci yüzyılın müziğini karakterize eden karmâşıklık ve 

belirsizlik açık görülebiliyor. Stravinsky'nin küçük piyano çalışmaları 4 el için 4 küçük pyesler (1915), 4 el için 

5 küçük pyesler oyun (1917), 5 nota üzerinde 8 küçük parça (1921). Bestecinin "Petrushka" bale müziğinin 

piyano için uyarlaması yapılmıştır. Bestecinin piyano eserlerinin incelenmesi, dönemin üslup özelliklerinin, 

fikirlerinin ve temalarının örtüşmesini açıkça göstermektedir. Bununla birlikte, tüm bunlara ek olarak, Rus 

profesyonel müziğinin ve Rus folklorunun belirli unsurları, Stravinsky'nin piyano çalışmasındaki ana yol 

gösterici çizgilerdir. Bu özellik, eserlerin hem imge-tematik içeriğinde hem de türünde, halk müziği 

makamlarının eserlere nüfuzunda kendini gösterir. Bestecinin küçük ölçekli eserleri, modern sahne sanatlarının 

gelişme yasalarını yansıtıyor. Bu çalışmalarda müziğin dili ile görüntünün içeriği arasındaki organik bağlantı 

canlı bir şekilde ifade edilmekte ve bu yön, belli türlerin anlambilimlerinin kullanımına da yansımaktadır. Bu 

bağlamda bestecinin "4 el için 5 küçük pyes" çalışması parlak bir örnek olarak kabul edilebilir. Besteci, 

"Diyaloglar" sanatsal-teorik çalışmasında bu çalışmanın özünün gerçek performans duygusunu uyandırmak 

olduğuna dikkat çekiyor. Stravinsky'nin açık, benzersiz piyano tarzının, farklı tarzları ve karşıt sanatsal 

eğilimleri karşılaştırmak açısından özellikle dikkate değer olduğunu da belirtmek gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Stravinsky, Piyano, Oyun, Stil, Dans. 

 

FEATURES OF SMALL PIANO WORK BY I.F. STRAVINSKY 

The work of the famous Russian composer I.F. Stravinsky, based on traditions and folklore, reflects the 

development trends of the music of the twentieth century. The composer has shown extraordinary courage and 

originality in all areas of creativity. One of the most characteristic features of the composer's creative style is his 

tendency to traditions in the early stages of his work, then to neoclassical tendencies, and in recent times to 

dodecaphony. 

Stylistic changes are most evident in the composer's piano work. It should be noted that the composer worked for 

f-no in many large-scale orchestral and musical-stage works, and at the same time widely used the f-no 

instrument in orchestral scores, chamber-instrumental and vocal works. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 

 

www.imdcongress.com  

111 

Although the composer's piano works are not numerous, the complexity and uncertainty that characterize the 

music of the twentieth century are obvious. Stravinsky's small f-no works include 4 easy pieces for 4 hands 

(1915), 5 easy pieces for 4 hands (1917), 8 easy pieces on 5 notes (1921), a waltz for young readers of Figaro 

(1922), and The composer wrote these works to teach music to his children. It should be noted that the 

composer's ballet "Petrushka" is also designed for f-no. The study of the composer's f-no works clearly shows 

the correspondence of stylistic features, ideas, and themes of the period. However, in addition to all this, specific 

elements of Russian professional music and Russian folklore are the main guiding lines in Stravinsky's piano 

work. This feature manifests itself both in the image-thematic content and genre of the works, in the penetration 

of folk intonations into the works. The small-scale works of the composer reflect the laws of development of 

modern performing arts. In these works, the organic connection between the language of music and the content 

of the image is vividly expressed, and this aspect is reflected in the use of the semantics of certain genres. In this 

regard, the composer's work "5 easy pieces for 4 hands" can be considered a bright example. The composer notes 

that in the artistic-theoretical work "Dialogues" the essence of this work is to awaken the true sense of 

performance. It should be noted that Stravinsky's clear, unique piano style is particularly noteworthy in terms of 

comparing different styles and opposite artistic tendencies. 

Key Words: Stravinsky, Piano, Play, Style, Dance. 
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AZERBAYCAN VE TÜRK MÜZİĞİNİN TANIMLARI HAKKINDA 

Rena MAMMADOVA 

Azerbaycan Bilimler Akademisi  

Türk müzik kültürü, dönüşlerinin her birinde yakın bölgeler arası temaslarla işaretlenmiş uzun bir tarihsel 

gelişim yolundan geçti. Günümüzde ilişkilerin tarihini tarihsel, etnografik ve kültürel nitelikteki çok çeşitli 

sorunlar bağlamında incelemek şüphesiz ilgi çekicidir. Yakın ve Orta Doğu'nun çok sayıda Türkçe konuşan 

halkları ve milliyetleri, şaşırtıcı bir şekilde farklı ve özgün stil katmanları yaratmış ve dünya kültürünün 

hazinesine katkıda bulunmuştur. Şöyle ki, birçok nesnel tarihsel, coğrafi, sosyal, ekonomik ve son olarak 

etnogenetik faktörler nedeniyle, hepsine benzer, ilgili özelliklerin bolluğu ile donatılmışlardır. Küresel 

entegrasyon süreçlerinin bu süreci antik dünyada başlamıştır. Bugün Türk genetik özelliklerinin incelenmesi 

büyük önem taşıyor, çünkü atalarımızın uzak tarihinin gerçek bir anlayışını ortaya çıkarmaya yardımcı olur ve 

yeterli bilgi alabilme kaynağı olarak görülüyor.  

Doğu sanat kültürünün genel panoramasında, değerlerinin çoğunun tam olarak kültürler arası ve bölgeler arası 

bağlantıların bir sonucu olarak insanlık tarihinde oluştuğunu ve biriktiğini görememek mümkün değil. Tarihin 

belirli dönemlerinde Türk halkları kaderlerinin bircok benzer özelliklerini paylaşmış görünmekte. Mesela 

Türklerin destanı “Kitabi Dede Korkut” tarafından Doğu kültürüne yapılan katkı budur. “Kitabi Dede Korkut” 

bizim için, Türkçeyi konuşan birçok insanın katıldığı, bölgeler arası ölçekte bir fenomeni temsil ediyor. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Halk, Müzik, Sanat, Tarih.  

 

ON THE IDENTITY OF AZERBAIJANI AND TURKISH MUSIC 

Turkic musical culture has passed a great historical way of development, marked at each turn by close 

interregional contacts. Today, the study of the history of interrelations in the context of a wide range of 

historical, ethnographic and cultural problems is of undoubted interest. Numerous Turkic-speaking peoples and 

nationalities of the Near and Middle East have created surprisingly original and original style layers, having 

filled up a treasury of world culture. It so happened that due to many objective historical, geographical, social 

and economic, finally, ethnogenetic factors all of them are endowed with an abundance of similar, related 

features.  This process of global integration processes began in the ancient world. Today, the study of the Turkic 

gene pool is an urgent task, because it helps to reveal the true understanding of the distant history of our 

ancestors and gives it adequate reflection. 

In the general panorama of Oriental art culture, one cannot but see that many of its values were formed and laid 

down in the history of mankind as a result of intercultural and inter-regional interrelations. The destinies of the 

Turkic peoples in certain epochs of history were particularly close. Such was, for example, the contribution made 

to Eastern culture by the Turks, the epos "Kitabi Dede Korkut". "Kitabi Dede Korkut" represents for us a 

phenomenon of inter-regional scale, in the creation of which many Turkic-speaking peoples participated. 

Key Words: Culture, Folk, Music, Art, History. 
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AVRUPA ŞAN YÜKSEKOKULU'NUN VERİMLİLİĞİNDEKİ ULUSAL ŞAN SANATINA 

BİLGISAYAR TEKNOLOJİLERİNİN ETKİSİ 

Rufat PİRİYEV 

Bakü Müzik Akademisi 

Konunun temel amacı bilgisayar teknolojisinin vokal sanatını araştırmak ve Azerbaycan'daki ulusal vokal 

sanatını etkileme sürecinde Avrupa vokal okullarının rolünü incelemektir. Çalışma dört amaç üzerinde 

yürütülmektedir. 

Bilgisayar teknolojilerinin etkisi 

1. İnterneti kullanarak eğitim videolarını izlemek 

2. Dünyanın herhangi bir yerindeki çeşitli müzik eğitim merkezleri ve konservatuarları ile bağlantı kurabilme 

3. Görsel eğitim programlarını kullanarak dış eğitimcilerden bilgi edinmek 

4. Çeşitli vokal yarışmalarına katılım 

Bu anlamda modern döneme bakmak önemlidir. Yaşamımız boyunca, eğitim sisteminin gelişimi, yurtdışındaki 

genç vokal öğrencileri için gelişmiş erişim, ustalık sınıfları, teknoloji geliştirme ve özellikle bilgisayar çağının 

faydaları Azerbaycan vokal sanatının XXI yüzyıl Avrupa vokal okulları ile sentezinde ve geliştirilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Opera, Vokal, Eğitim, Müzik. 

 

THE IMPACT OF COMPUTER TECHNOLOGY ON THE EUROPEAN VOCAL SCHOOL OF FOLK 

VOCAL ART 

The main purpose of the theme is to study the vocal art of computer technology and the role of European vocal 

schools in the process of influencing the vocal art of Azerbaijan. The research is conducted with four purposes 

The impact of computer technology 

1. Watch instructional videos over the Internet. 

2. Connect to various music education centres and conservatoire anywhere in the world. 

3. Learn from external teachers using visual speech programs. 

4. Participation in various vocal competitions 

In this sense, it is important to look at the modern age. Development of education system, improvement of 

access of young vocal students abroad, master classes, development of technologies and especially advantages of 

computer era play important role in synthesis and development of Azerbaijan's vocal art in XXI century 

European vocal schools in our life. 

Key Words: Computer, Opera, Vocal, Education, Music. 
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PİKA AKHUNDOVA'NIN PİYANO VE ODA ORKESTRASI İÇİN “2 PRELÜD VE VALS” 

Rukhsara ALLAHVERDİYEVA 

Bakü Müzik Akademisi  

Pika Akhundova genç nesil Azerbaycan bestecilerindendir. Yaşının genç olmasına rağmen, hem anavatanında, 

hem de yutdışında büyük ilgi görüyor. Genç yaşlardan itibaren yeteneği hem müzik severlerin, hem de 

meslektaşlarının dikkatini çekmeyi başarmışdır. Yaratılışı çok muhafazakâr Pika Akhundova akademik müziğin 

en önemli türlerine hitap ediyor. Eserleri oda orkestrası için önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu çalışmalardan biri oda orkestrası ve piyano için 2010 "2 prelüd ve vals"dır. G.Garayev'in adını taşıyan 

Azerbaycan Devlet Oda Orkestrası, genç yazarların eserlerini kuruluşundan bu yana repertuarlarında daima 

seslendirmştir, bu eser de istisna değildir. 

“2 prelüd ve vals” da besteci küçük formlu yapıya yeni bir nefes katmıştır. Üç bölümün her biri prelüd ve valsten 

oluşuyor. Bildiğimiz üzere, bu iki tür kompozisyon yaratıcılığı tarihinde önemli rol oynamıştır.  P.Akhundova bu 

türlere yeni bir yorum katmıştır.  Prelüdler ve vals, tek zincirin temeliydi ve onları birbirine benzetiyordu. 

Dizinin temeli iki prelüdün tempo de valse olarak belirtilmesi tesadüf değildir, sonuç üç bölümlü bir misilleme 

biçimindedir. 

Her parçada P.Akhundova parlak orkestra renklerini tanımlar. Aynı zamanda, eserin yapısı ve müzik tarzı da 

büyük ilgi görüyor. 

Anahtar Kelimeler: Oda Orkestrası, Besteci, Terzi, Başlangıcı, Vals, Müzik Dili, Form. 

 

STYLISTIC FEATURES OF THE WORK FOR PIANO AND CHAMBER ORCHESTRA BY P. 

AKHUNDOVA “2 PRELUDES AND WALTZ” 

Pike Akhundova is a young Azerbaijani composer. Despite her age, P. Akhundova has already managed to win 

recognition not only at home, but also abroad. Since her young age, this composer's talent has attracted attention 

of many specialists and music lovers. It is no coincidence that Akhundova is a laureate of many prestigious 

national and international competitions. Her work is quite extensive. The composer appeals to many genres of 

academic musical art. An important place in Akhundova's work as a composer is occupied by works written by 

her for the chamber orchestra. 

One such work is "2 Preludes and Waltz", created by its author in 2010 for piano and chamber orchestra. Since 

its foundation, the Azerbaijan State Chamber Orchestra named after K.Garayev has been the orchestra that has 

always been eagerly seeking works by young authors in its repertoire. 

"2 Preludes and Waltz" is a new interpretation of cyclic works by the composer. As the basis for each of the 

three movements, Akhundov selects two genres - prelude and waltz. Both of these genres, from the moment they 

appeared, became widespread in composer's works. P. Akhundova puts forward her own views on the 

interpretation of these genres. As both preludes and waltzes are parts of a single cycle, the composer finds 
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features of similarity between these genres. It is no coincidence that the First Prelude is designated 

Tempodivalse. The result is a three-part sequence with elements of reprisence. 

For each of the parts P. Akhundova finds its own colors in the orchestral language area.  Of interest are also the 

composer's findings in the area of individual elements of musical language, as well as in the area of structure of 

each part of the cycle. 

Key Words: Chamber Orchestra, Composer, Cycle, Prelude, Waltz, Musical Language, Form. 
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GÜNEY AZERBAYCAN'DA “HALAY” DANS ŞARKILARI 

Saadat FARZIYEVA 

Londra Music Talents Limited 

Azerbaycan etnik kökeninin tarihine bakarsak, cumhuriyetimizin nüfusunun % 90'ını Azerbaycanlıların 

oluşturduğunu, fakat burada yüzyıllardır bu etnik grubun bir parçası olan çeşitli azınlıklar yaşamaktadır. 

Bunlardan biri talışlardır . 

Bağımsız Azerbaycan'ın yerli halklarının kültürünü, dilini ve folklorunu korumaya, tanıtmaya ve incelemeye 

yönelik devlet programalı etkinlikleri, bu zenginliklerin korunmasında ve gelişmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bilimsel araştırmamızın nedeni bölgenin Güney Azerbaycan'daki talışların folklorunda, Halay 

dans şarkılarının müzikal, teorik ve şiirsel özelliklerine has elementlerini öne çıkramaktır.  

“Halay” dans şarkıları Azerbaycan'ın Lankaran-Astara ve Nahçıvan bölgelerinde mevcuttur. “Halay” - bir daire 

anlamına gelir. “Halaya gelmek” kelimesi ise bir dans için iki gruba ayrılmak anlamına gelir. Günümüzde 

“Halay” iki gruba ayrılarak şarkı söylemek ve dans etmektir. “Halay”, bir tür olarak kolektif performans ile 

bilinir. Burada dans, kelimeler ve melodiler iç içedir. Bu şarkılar arasında geçmişden günümüze halk kültürü, 

yaşam tarzı, çalışma yöntemleri vb. yansıtmıştır. “Halay” da bir çakışma şeklinde karşılaştığımız iki grubun 

performansı bu şarkıların gelişmesine neden olur. “Halay” dans şarkıların ana odak noktası ninniler, düğünler, 

Nevruz törenleri, emek ve mahsulle ilgili şarkılar olmuştur. 

“Halay” grupları performanslarındaki şiirsel ve melodik özelliklerin birliğini gösterirken, burdon, polifonik ses 

dokusu elementleri ortaya çıkar. Karakteristik özelliklere gelince, “Halay” dans şarkılarının şiirlerin, hikayenin 

fikri, anlamı doğaçlama şeklinde söylenerek bir gruptan diğerine aktarılır. Makam ve tını açısından, bu 

“Halay”lar genelde Rast, Şur, Segah makamlarının özelliklerini taşır. “Halay” şarkıları, tarihsel gelişimleri 

boyunca çeşitli yaşam olaylarından ve tarihsel süreçlerden geçerek gelişmektedir. Bu açıdan Güney “Halay” 

dans şarkıları Azerbaycan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Halay, dans, kültür, şarkı, müzik. 

 

DANCE SONGS "HALAY" IN SOUTH AZERBAIJAN 

If we look at the history of Azerbaijani ethnicity, 90% of the population of our republic is Azerbaijani, but 

several minorities have lived here for centuries as well. One of these minorities is Talyshi.  

State program activities for the protection of development and study of culture, language and folklore of 

indigenous people of independent Azerbaijan play a significant role in the stability and improvement of this 

wealth. The reason for our scientific research is to emphasize the musical, theoretical and poetic peculiarities of 

“Halay' “ance music in the folklore of talyshi living in South Azerbaijan.  

“Halay" dance songs exist in Lankaran-Astara and Nakhchivan regions of Azerbaijan. “Halay” means a circle. 

The word “come to halay” implies a division into two groups for dance. Today “Halay” is divided into two 

groups, singing and dancing. “Halay” as a genre is known for its collective performance. Here, dances, words 
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and melodies are intertwined, these songs reflect the folk culture, way of life of the people, methods of work, etc. 

Nowadays, "Halay" is the performance of songs and dances by two groups, which we face with each other in the 

form of a conflict that promotes drama. At the centre of “Halay”" dance songs are lullabies, wedding songs, 

Novruz rites, songs about labour and crops.  

While “Halay” bands demonstrate the unity of poetic and melodic traits in their performances, elements of 

bourdon and polyphony in the throat can also be traced here. In terms of characteristics, idea, that the meaning of 

poems and themes of Halay dance songs are improvised and transmitted from one group to another. In the tonal 

basis of “Halay” lies the characteristic features of the makam of a Rast, Shur, Segâh. “Halay” songs are 

developed through various life events and historical processes during their historical development. In this 

respect, the southern dance song “Halay” is an integral part of Azerbaijani culture. 

Key Words: Halay, dance, culture, song, music. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI 

 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 

 

www.imdcongress.com  

118 

AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN VATANSEVERLİK KONUSU ÜZERİNE ÇEŞİTLİ TÜRDE 

KORO YAPITLARI (XX YÜZYILIN SONU VE XXI YÜZYILIN BAŞI) 

Saadat GULİYEVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı 

Ulusal kültürün bir parçası olarak Azerbaycan koro müziği gelişminde çok yol kat etti ve aynı zamanda tarihsel 

ve sosyal gerçeklikelerde iz birakmadı değil. İnsan temaları her zaman anıtsal demokratik biçimlere ihtiyaç 

duymuştur ve bunun bir sonucu olarak XX yüzyılda, büyük vokal ve enstrümantal formlar hem Batı Avrupalı, 

hem de Azerbaycanlı bestecilerin çalışmalarına yansımanın yeni yollarını ortaya çıkardı (Azerbaycan'da bu 

geçen yüzyılın 30'larında kuruldu). 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarındaki Azerbaycan koro müziği, 

özellikle içerik ve yapısal özellikler açısından oratoryo cantatlar, genellikle içerik ve müzkal yapı olarak serbest 

üslupda düzenlenen kompozisyonlarıdır. Bazı durumlarda, yapıt bir okur, büyük bir koro ve orkestra ile ortaya 

koyulan sahne-tiyatro eyleminin sentezinin izlendiği görülmektedir. Aynı zamanda, oratoryolarda kendini tam 

form stereotiplerden uzaklaştırma girişimi izlenir, bu da yapıların bireyselleşmesine yol açar. Bu koro eserlerini 

birleştiren ortak bir özellik, sanatsal bir düşünceye dayanan felsefi bir tutumun yanı sıra kavramsallığa da 

dayanmadır. 

Yirminci yüzyılın 90'larında, Kanlı Ocak olayları, Karabağ savaşı ile bağlantılı olarak, tam anlamıyla özel önem 

kazanan ve daha geniş bir yorum alan vatansever, kahramanlik konularıdır.  Çağdaş bestecilerin oratoryo ve 

kantat tür seçimleri çeşitlidir. Analiz yaparak, aralarında oratoryo-anıt, poster özellikli oratoryoları vb. görmek 

mümükün.  Bu dönem de Azerbaycan koro müziğinde yeni türlerin ortaya çikmaktadır, Requiem, Passionlar,  

Requiem Senfoni, Cantata -Poster, Cantata -Yemin, Cantata -Apotheosis, Cantata- Epitaph vb. Yeni türlerin 

ortaya çıkması ve bu alanda yeni araştırmalar yapılmaktadır.  “Melez türler” tabiri caizse, senfoni,  vokal 

döngüleri, dini müzikler vb. özelliklerini birleştirir ve böylece türlerin sentezini yeni tür, yeni yapıt olarak sunlur.  

(O. Rajabov “Chingiz”, rekviem-senfoni, A. Mirzoev "Ocak Passionları" vb.). 

Anahtar Kelimeler: Tarih, Vatan, Müzik, Besteci, Eser. 

 

GENRE DIVERSITY OF PATRIOTIC CHORAL MUSIC 

OF THE PLAN IN THE WORKS OF AZERBAIJANI COMPOSERS (LATE TWENTIETH CENTURY 

AND EARLY TWENTY-FIRST CENTURY) 

Azerbaijan's choral music as part of the national culture has passed a long way of development and at the same 

time has been dependent on 

of historical and social reality. Human themes have always required monumental democratic forms and, as a 

result In XX century large vocal-instrumental forms have found new ways of realization in the creativity of both 

Western European and Azerbaijani composers (in Azerbaijan this sphere has received the formation in 30th 

years of the last century). Azerbaijani choral music of the end of the 20th and beginning of the 21st century, in 

particular cantatas-oratorios, often represent free compositional structures in terms of their content and structural 
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features. In some cases, they are musical canvases in which the synthesis of stage and theatrical action can be 

traced, with the participation of the reader and a large choral and orchestra performing or mixed orchestral 

composition. At the same time, in oratorio, there is an attempt to distance oneself from precise form-stereotypes, 

which leads to individualization of structures. A common feature of these choral works that unites them is their 

philosophical worldview based on the artistic idea as well as their reliance on conceptuality. 

In the 90s of the 20th century, in connection with the tragic events of January, the Karabakh war, it was the 

patriotic and heroic theme that gained special importance and wider interpretation. The genre spectrum of 

modern oratorios and cantatas is diverse. In the course of analysis, oratorios-memorials, oratorios with poster 

features, etc. can be distinguished among them. The appearance of new genres in Azerbaijani choral music such 

as requiem, passive-one, symphony- a requiem, cantata-placate, cantata-vow, cantata-apotheosis, cantata-

epitaph, etc. is also referred to the mentioned period, which indicates new and new searches in this sphere.  

"Hybrid genres", if I may say so, show the features of a symphony, oratorio, vocal cycles, religious music, etc., 

and thus activate the process of synthesis of genres (O. Rajabov "Genghis" symphony-requiem, A. Mirzoyev 

"January Passions", etc 

Key Words: History, Homeland, Music, Composer, Work. 
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MÜZİK ÖĞRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLERİNİN TANITILMASI 

Saida HASANOVA 

Gence Devlet Universitesi  

Ortaokullarda öğretim ve eğitim birliği, modern Müzik sınıfının en önemli gereksinimlerinden biridir. Müzik 

kursu, öğrencilerin ruhsal gelişimini, ahlaki gelişimini ve vatanseverlik, hümanizm ve sıkı çalışma ruhunu 

desteklemelidir. Müzik müfredatı ders kitaplarının, kılavuzların ve metodolojilerin temelini oluşturur ve 

öğrencilerin öğrenme başarılarını sistematik olarak değerlendirmek ve talep, verimlilik, öğrenci merkezli, 

sistematik ve entegre gibi ilkelere dayalı olarak ilerlemelerini izlemek için tasarlanmıştır. 

Modern kurs, bilimsel ve teknik ilerlemenin gereksinimlerini karşılayan, gelişmekte olan bağımsız 

durumumuzda toplumun hedeflerini karşılayan ve psiko-pedagojik bilimlerin başarılarını dikkate alan bir derstir. 

Çağdaş müzikte yapılan dersler, müzikal aktivitenin müzikal-teorik bilgi ile ilişkisi, düşündürücü sorular, 

öğrencilerin yaratıcı düşünmelerinin ayırt edici doğası ve bilişsel aktivitede bağımsızlıklarına yöneliktir. 

Bilimsel ve teknik ilerlemenin yüksek gelişimi, eğitimde teknik araçların yaygın olarak kullanılmasına izin 

vermiştir. 

Pedagojik teknoloji, öğretmenin teknolojik olarak geliştirilmiş herhangi bir öğretim teknolojisi yöntem ve 

sistemi, eğitim çalışma yöntem ve teknikleri metodları üzdrine çalışmalarının olması anlamına gelir. Pedagojik 

teknolojiler temel olarak dört alanda toplanmıştır: eğitim teknolojisi, eğitim süreci teknolojisi, geliştirme 

teknolojisi, teşhis teknolojisi. Özellikle, pedagojik teknoloji, pedagojik sorunları çözmeyi amaçlayan 

faaliyetlerin önceden planlanmış ve sıralı bir uygulamasıdır. 

Eğitim teknolojisinin yapısı öğrenme faaliyetlerinin organizasyonunu, öğrenme çıktılarını, daha aktif ve 

bağımsız öğrenme yapısını, öğrenme çıktılarının başarılmasını ve değerlendirilmesini içerir. Öğretmenin 

konusuna bağlı olarak bu süreçte yöntemler, araçlar, kaynaklar seçilir ve uygulanır. Farklı aktif (etkileşimli) 

yöntemler ve tartışmalar, grup ve ikili çalışma, beyin fırtınası, kümeleme, sınıf optimizasyonu, yoğunlaştırma,  

disiplinlerarası iletişim, mantık, eleştirel, yaratıcı düşünme, öğrenci bağımsızlığı ve kimliğini geliştirme ve 

şekillendirme, BIOP, İnert, Yuvarlak Masa, Devreler, Yönlendirilmiş Anlatım, Atlıkarınca, Zikzak ve daha 

fazlası yeni öğrenme teknolojilerinin kullanımını içeren bir dizi yöntem, strateji, müzik ve didaktik oyunlar ve 

diğer yaratıcı çalışmalar kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Modern, Müzik, Dersler, Öğretim, Yöntem. 

 

INTRODUCTION OF NEW LEARNING TECHNOLOGIES IN MUSIC TEACHING 

The unity of teaching and education in secondary schools is one of the most important requirements of the 

modern Music class. The music course should serve to promote the spiritual development, moral development of 

the students, the spirit of patriotism, humanism, and hard work. The musical curriculum forms the basis of 

textbooks, guides, and methodologies, and is designed to systematically evaluate student learning achievements 
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and track their progress based on such principles as demand, efficiency, student-centered, systematic, and 

integrated. 

The modern course is a course that meets the requirements of scientific and technical progress, meets the goals 

of society in our developing independent state, and takes into account the achievements of psycho-pedagogical 

sciences. The lessons learned in contemporary music, the interrelation of musical activity with musical-

theoretical knowledge, the thought-provoking questions, the distinctive nature of students' creative thinking, and 

their independence in cognitive activity. 

The high development of scientific and technical progress has allowed wide use of technical means in training. 

Pedagogical technology refers to any technologically developed methods and systems of teaching technology, 

methods, and techniques of educational work. Pedagogical technologies are mainly grouped into four areas: 

technology of training, the technology of the educational process, development technology, diagnostic 

technology. Specifically, pedagogical technology is a pre-planned and sequential implementation of activities 

aimed at solving pedagogical issues. 

The structure of training technology includes the organization of learning activities, learning outcomes, the more 

active and independent learning structure, achievement and evaluation of learning outcomes. Methods, tools, 

resources are selected and applied in this process, depending on the subject matter of the teacher. Different active 

(interactive) methods - debates and discussions, group and pair work, brainstorming, clustering, classroom 

optimization, intensification, interdisciplinary and interdisciplinary communication, logic, critical, creative 

thinking, developing and shaping student independence and identity. BIOP, Inert, Round Table, Circuits, 

Directed Lectures, Carousel, Zigzag and more. A number of methods, strategies, music and didactic games and 

other creative work are used, all of which involve the use of new learning technologies. 

Key Words: Modern, Music, Lessons, Teaching, Method. 
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TAM VE GENİŞLETİLMİŞ KADANS ÜZERİNDEKİ AKORA YABACI SESLERLE 

KULLANILABİLECEK DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ 

Sercan ÖZKELEŞ 

Ordu Üniversitesi 

Müzik sanatında doğaçlama, müzik oluşturma sürecinin üçüncü basamağında yer alan ve müzik eğitiminde 

bireylerin gerek vokal gerekse çalgısal düzeyde müzikal yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada ise tam ve genişletilmiş kadans üzerindeki akora yabacı seslerle 

kullanılabilecek doğaçlama tekniklerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Türsel ve tür dışı olmak üzere iki ayrı 

biçimde gerçekleştirilebilen doğaçlama süreci bu araştırmada türsel doğaçlama ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, 

tarama modellerinden genel tarama modelinde betimsel bir çalışma niteliğinde olup, doğaçlamanın kuramsal 

yapısına ilişkin veriler doküman inceleme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularında, doğaçlamanın 

öğelerini oluşturan armonik ve melodik yapılarına ilişkin kurguları, türsel doğaçlama çerçevesinde kadanslar ve 

akora yabancı sesler konuları ile irdelenerek anlık müzik oluşturma sürecindeki işlevleri ele alınmış ve bu 

süreçte kadanslar ve akora yabancı seslerle kullanılabilecek doğaçlama yaklaşımları ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Doğaçlama, Türsel Doğaçlama, Müzikal Yaratıcılık, Doğaçlama Teknikleri. 

 

IMPROVISATION TECHNIQUES THAT CAN BE USED WITH FOREIGN SOUNDS ON CHORDS 

ON PERFECT AND EXTENDED CADENCE 

Improvisation in the art of music has a very important place in the development of musical creativity skills of 

individuals at both vocal and instrumental levels in music education, which is in the third step of the music 

creation process. In this study, it is aimed to show the techniques used in the process of creating instant music in 

improvisation. The improvisation process, which can be performed in two different ways, generic and non-genre, 

is limited to generic improvisation in this study. The research is a descriptive study in general scanning model, 

one of the scanning models, and the data regarding the theoretical structure of improvisation were collected by 

document review technique. Techniques that could be used in the process of creating instant music  analyzed 

with visual analysis technique. In the findings of the study, the fictions of the harmonic and melodic structures 

that constitute the elements of improvisation were examined within the framework of generic improvisation with 

the subjects of cadences and foreign sounds to the chord, and their functions in the process of creating instant 

music were discussed, and in this process, improvisation approaches that can be used with cadences and chord 

foreign voices were introduced. 

Key Words: Improvisation, Generic Improvisation, Musical Creativity, Improvisation Techniques. 
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ANAOKULLARINDA MÜZİK ETKİNLİKLERİ 

Sevda ALMURADOVA 

Bakü Müzik Akademisi  

Makale, okul öncesi çocukların bağımsız müzik etkinlikleri sorununa ayrılmıştır. Bağımsız müzik etkinliği okul 

öncesi hayatın gerçek bir parçasıdır. Pedagoji teorisi, bir çocuk yeni, daha karmâşık görevleri yerine getirdiğinde 

veya alışılmadık durumlarda hareket ettiğinde aktivitenin bağımsız olarak kabul edildiğini ve dış yardım 

olmadan yönlendirdiğini vurgular. 

Bağımsız faaliyetler, yön ve seçicilik, çocukların bilgi ve deneyimleri, beceriler ve gönüllü isteklilik ile ilişkili 

unsurların toplamı olarak tanımlanır. Bağımsızlık, eğitim, sanat, ahlaki ve gönüllü özelliklerin oluşumu, emek 

vb. çeşitli faaliyetler nedeniyle kaybedilebilir. Bağımsız etkinlik azim, özveri ve keşif sevinci yaratır. Serbest 

sanat etkinliği, bir çocuğun hayatının gerçek olduğu bir tür faaliyettir. 

Pedagoji teorisi, çocuğun yardım almadan yeni ve daha karmâşık görevleri yerine getirebilmesi durumunda bu 

etkinliğin serbest bir faaliyet olarak kabul edilebileceğini belirtir. Bazı metodologlara göre, bir çocuk bir 

öğretmen yardımıyla bir tür sanatsal aktivite yapmaya başlarsa, ancak daha sonra görevi bağımsız olarak 

tamamlayabilirse, buna serbest aktivite de denebilir. Mevcut psiko-pedagojik edebiyatda, serbest çalışma olarak 

da adlandırılan çocuk etkinliklerini karakterize etmek için yaklaşımlar vardır. Ailedeki çocukların müzikal 

faaliyetlerine özel dikkat gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ebeveynler, çocuklarının müzik gelişimi ile 

ilgilenmeli ve koruyucu bakımla birlikte okula hazırlıklarına katılmalıdır. 

Çocukların müzik etkinliklerine katılımı, genel gelişimlerinin bir göstergesidir. 

Anahtar Kelimeler: Aktivite, Serbest Eylem, Ücretsiz Müzik Etkinlikleri, Yetenek, Müzik Yeteneği, Yaş 

Özelliği. 

 

MUSIC ACTIVITIES IN KINDERGARTENS 

The article is devoted to the problem of independent music activities of preschool children. Independent music 

activity is a real part of preschool life. Pedagogy theory emphasizes that activity is considered independent when 

a child performs new, more complex tasks or acts in unfamiliar situations, and guides them without external 

assistance. 

Independent activity is defined as a set of elements related to activities and direction and selectivity, knowledge 

and experience of children, skills and voluntary willingness. Independence, education, art, the formation of 

moral and voluntary characteristics, labor and so on can be lost due to various activities. Independent activity 

creates perseverance, dedication, and the joy of discovery. Free art activity is a kind of activity in which the life 

of a child is real. 

Pedagogy theory states that this activity can be regarded as a free activity if the child can perform new and more 

complex tasks without help. According to some methodologists, if a child begins to perform some form of 

artistic activity with the help of a teacher, but later can complete the task independently, it can also be called 
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freelance activity. In the existing psycho-pedagogical literature, there are approaches to characterizing children's 

activities, which are also called freelance activities. It should be noted that special attention should be paid to the 

musical activity of children in the family. Parents should be interested in the music development of their children 

and participate in their preparation for school together with foster care. 

The participation of children in music activities is an indication of their overall development. 

Key Words: Activity, Free Action, Free Music Events, Talent, Musical Talent, Age Feature. 
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NİZAMİ GENCEVİ'NİN POETİK İRSİ AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN ARAŞTIRILMASINDA 

DEĞERLİ BİR KAYNAK GİBİ 

Sevda GURBANALİYEVA 

Gence Devlet Üniversitesi  

Azerbaycan büyük şairi ve mütefekkiri Nizami Ganjavi'nin eserleri, Doğu'nun, yaşadığı eski şehirlerden olan 

Gence de dâhil olmak üzere tüm Azerbaycan'ın zengin müzik kültüründe somutlaşmıştır. 

12. yüzyıl rönesansını ve o zamanın müzik kültürünü somutlaştıran büyük Azerbaycanlı şair ve düşünür Şeyh 

Nizami'nin olağanüstü hizmetlerinden biri, klasik şiirimizde müzik sağlama geleneğinin yaratılmasıdır. 

Nizami Ganjavi'nin müzikle ilgili ayrı bir yapıtı henüz bilinmiyor. Ancak müzik, eserlerinin tüm şiir dillerini 

kapsar. Müzik en popüler leitmotiflerden biridir. Şairin eserlerinin minyatürü de müzik aletlerinin ve müzik 

ziyafetlerinin tarifine harika bir yer verir. 

Nizami'nin müzik bağlantısı her ayrıntıda duyulur. Araştırma sonucunda Nizami`nin "Khamsa" eserinde her 

şiirinin kendine özgü müzik ve ses dünyasına sahip olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Nizami'nin şiirlerinde de 

bir bütün olarak müziğe ayrılmış sayfalar buluyoruz, ancak metnin zarif bükümü daha fazla veriliyor. 

Nizami Ganjavi'nin şiirleri "Sırların Hazinesi", "Khosrov ve Şirin", "Leyli ve Mecnun", "Yedi Güzel", 

"İskendername" , vokal ve enstrümantal müzik, saray ve halk müziği, askeri ve lirik müzik, dans müziği, müzik 

aletleri ve müzik icracıları, sözlü geleneğe, mugam, sınıflandırma ve daha fazlasına dayanan profesyonel 

müziğin estetik ve teorik sorunları,  bu tür konular şiirsel olarak yorumlanır. 

12. yüzyılın müziğini duyamıyor olsak da, o zamanın müzik kültürü hakkında bilgi bize bir bütün olarak müzik 

kültürünü düşünmek için bir temel sağlıyor. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nizami, Gence, Müzik, Kültür. 

 

NİZAMİ GANJEV'S POET WORLD'S PREPARATION IN TRAINING AZERBAİJAN MUSIC ART 

The works of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi are embodied in the musical culture of the 

Orient, the rich musical life of all Azerbaijan, including the ancient poet Ganja, where he lived and lived. 

One of the exceptional services of Sheikh Nizami, the great Azerbaijani poet and thinker, who embodied the 

12th- century renaissance and the music culture of that time, is the creation of the tradition of providing music in 

our classical poetry. 

A separate musical work by Nizami Ganjavi is not yet known. However, music covers all the poetry languages 

of his works. Music is one of the most popular leitmotivs. The miniature of the poet's works also gives a great 

place to the recipe of musical instruments and musical feasts. 

Nizami's music connection is heard in every detail. As a result of the research, we can safely say that in Nizami's 

"Khamsa" each poem has its own world of music and sound. In Nizami's poems, we find pages devoted to music 

as a whole, but the elegant twist of the text is given more. 
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Nizami Ganjavi's poems "Treasure of Secrets", "Khosrov and Şirin", "Leyli and Mecnun", "Seven Beauties", 

"İskendername", vocal and instrumental music, palace and folk music, military and lyrical music, dance music, 

music Aesthetic and theoretical problems of professional music based on instruments and music performers, oral 

tradition, mugam, classification and more, such topics are poetically interpreted. 

Although we cannot hear the music of the 12th century, information about the music culture of that time 

provides us with a basis for thinking about music culture as a whole. 

Key Words: Azerbaijan, Nizami, Ganja, Music, Culture. 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN  YAPITLARINDA MEHSETİ GENCEVİ`NİN ŞİİRLERİ 

Sevinc RUSTAMOVA 

Gence Devlet Üniversitesi  

12. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının tanınan bir temsilcisi olan Mehseti Gancevi, Azerbaycan kültür tarihine hem 

ilk kadın şair, ilk satranç oyuncusu, ilk besteci hem de dansçı olarak edebiyat tarihinde yer almıştır. Mehseti 

Gancevi'nin Azerbaycanlı bestecilerin bileşimindeki eserlerinin yanı sıra şiirlerine dayanan romanslar, şarkılar 

ve koro eserlerine adanmış müzik ve sahne çalışmalarına rastlıyoruz. 

Opera türünde Mahsati şiirine atıf, Ertuğrul Cavid’in tamamlanmamış yarım kalan “Mehseti” operası ile başlar, 

buradan sadece "Mahsati Aryası" nın biliniyor.  “Mahsati” adı altında iki opera daha yaratıldı. Elnara 

Dadashova'nın operası "Mahsati" 1996 yılında Firidun Mehdiyev'in librettosuna dayanarak bestelendi, ancak 

sahnelenmedi. Pika Akhundova'nın operası "Mahsati" 2019 yılında Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale 

Tiyatrosu'nda (libretto yazarı Leyla Gadirzade, yönetmen ve başrol oyuncusu Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 

Sanatçısı Inara Babayeva) sahneye çıktı. 

Ganjavi sanatıyla ilgili tiyatro gösterilerinde müzik dikkat çekicidir. Bunlar arasında: Mammadhuseyn 

Tahmasib'in "Yakut Dünyası" pyesine Şafiga Akhundova müzik bestelemiştir, Kamala Agayeva'nın "Mahsati"  

pyesine Mammad Alekberov'un müziğini örnek gösterebiliriz. 

Azerbaycanlı besteciler Mehsati'nin sözleri üzerine birçok vokal ve koro eseri yazmışlardır. Faig Nagiyev'in 

"Şam Nalesi" koro için eseri, özel bir lirizm ile karakterizedir. Rizvan Sadırhanov'un beş vokal miniatürü,  Oktay 

Kazimi'nin "Bu Dünya" şarkısından, Mammad Cafarov "Bu Gece" şarkısından ve yetenekli bilim adamı Sevda 

Gurbanalieva tarafından koro için bestelenen  "Harabat" eseri, Pika Akhundova'nın "Ey Gül", "Yanıyorum 

Nerede", "Merhamet et", "Ela Gözlüm", "Sorma" şarkılar ve romansları, müzikteki şiirin şiirsel mirasını 

söyleyen vokal minyatürleridir. Bu örneklerin ana teması yaşam felsefesi, sevgi ve kişinin kendi arzuları için 

mücadelesidir. Bu eserler ünlü şarkıcıların repertuarında yaygın olarak yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Sanat, Şiir, Müzik, Besteci. 

 

MAHSATI GANJAVI POEMS IN CREATIVITY OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

Mahsati Ganjavi, a well-known representative of the 12th-century Azerbaijani poetry, has been included in the 

history of Azerbaijani culture as both the first poet, the first chess player, the first composer and the dancer. We 

come across music and stage works dedicated to Mahsati Ganjavi's works in the composition of Azerbaijani 

composers, as well as romances, songs and choral works based on her rhetoric. 

The reference to Mahsati poetry in the opera genre begins with Ertuğrul Javid's unfinished "Mahsati" opera, 

which only the "Aria of Mahsati" knows. Two more operas have been created under the name “Mahsati”. Elnara 

Dadashova's opera "Mahsati" was compiled in 1996 based on the libretto of Firidun Mehdiyev, but was not 

staged. Pika Akhundova's opera "Mahsati" was staged at the Azerbaijan State Academic Opera and Ballet 
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Theater in 2019 (libretto author Leyla Gadirzade, creative director and Honored Artist of the Republic of 

Azerbaijan Inara Babayeva). 

The music composing theatrical performances related to the art of Ganjavi is noteworthy. Among them: the play 

by Mammadhuseyn Tahmasib in "The World of Rubies" by Shafiga Akhundova, and the music by Mammad 

Alekberov on "Mahsati" by Kamala Agayeva. 

Azerbaijani composers have written a number of vocal and choral works on Mehsati's words. Faig Nagiyev's 

chorus of "The Lament of Damascus" is characterized by a special lyricism. It is possible to mention the song 

"This World" by Oktay Kazimi, five vocalists of Rizvan Sadyrkhanov, the song by Mammad Jafarov "This 

Night" and the chorus "Kharabat" compiled by talented scientist Sevda Gurbanalieva. Pika Akhundova's "Oh 

Rose", "Where I Am Burning", "Be Merciful", "Your Eyes", "Don't Ask" songs and romances are vocal 

miniatures that sing the poetic heritage of poetry in music. The main theme of these examples is the philosophy 

of life, love, and the struggle for one's own desires. These works are widely featured in the repertoire of famous 

singers. 

Key Words: Azerbaijan, Art, Poetry, Music, Composer. 
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OGTAY KAZIMI “YAŞASIN CUMHURİYETİM” CANTATI 

Tarana YUSİFOVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı 

Ogtay Kazimi'nin yaratıcılığı boyunca Koro müziği ilgi odağı olmuştur. O.Kazimi'nin koro müziği konusundaki 

derin bilgisi, A. Zeynallı adına müzik okulunda koro şefliği olarak eğitim almasından kaynaklanmaktadır. 

Besteci, koroyu geniş çaplı eserlerinde ve şarkılarında kullanmıştır. O.Kazimi'nin vokal-senfonik şiiri “Vatan 

Şarkıları”: “Büyük bayram” (Rufat Zabioğlu, 1970), “Yabancı” (Cabir Novruz, 1970), “Çoban bayatı” (Ramiz 

Haydar, 1973), “Yüksek dağlar” ( Rufat Zabioğlu, 1974), "Yaşasın cumhuriyetim" cantatı (İskender Coşgun, 

1979), "Memleketimin askerleri" - Büyük Vatan Savaşı'nın 35. yıldönümüne adanmış 416. tümen hakkında 

(C.Mammadov, 1980), cantata "Sen namemsin Azerbaycan" (Nariman Hasanzadeh, 1992), vokal-senfonik şiir 

“Ulusun Uyanış Gecesi” (Abdulla Gurbani, 1995), “Murovdag şarkıları” oratorio (Abdulla Gurbani, 2001), 

“Peygamber oratorio” (tamamlanmamış), (Nabi Khazri, 2000), 3 bölümden oluşan "Requiem" üçlemesi (1978-

1979) - 26 Bakü komiserine (İskender Coşgun) adanmış, Meçhul Asker (İskender Coşgun) hakkında, Sovyetler 

Birliği kahramanı Mehdi Hüseynzade (Ramiz Haydar) adanmış iki eserde koro kullamasıda bu türe olan ilginin 

açık örnekleridir. Besteci, "Şehitler" senfonisinde, tiyatro gösterileri için yazdığı müziklerde ve şarkılarda yerine 

göre koro kullanmaya özen göstermiştir.  

Ogtay Kazimi'nin "Yaşasın cumhuriyetim" cantatı 1979'da bestelenmiş ve 1994'te yeniden çalışılmıştır. Şair 

İskender Coşgun`un eseri üzerine yazılan bu kantat, koro, solistler ve senfoni orkestrası için tasarlanmıştır. 

Cantat, Ogtay Kazimi'nin çalışması boyunca kırmızıçizgiden geçen vatan temasını parlak renklerle 

somutlaştırıyor. Şair İskender Coşgun ile bestecinin koro müziğinde yeni bir yöne doğru şarkı türünde yaratıcı 

işbirliği ("Hayat bizim", "Oku, Zeynebim, oku", "Merhaba, anne", "Gençliğim", "Bir gülüyor, biri yazıyor" dâhil 

olmak üzere çok sayıda şarkı) devamını bulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Besteci, Müzik, Kantata, Koro, Tür. 

 

CANTATA "LONG LIVE THE REPUBLIC" BY OGTAY KAZIMI 

Choral music has been in the center of O.Kazimi's attention throughout his career. O.Kazimi's deep knowledge 

of choral music stems from his education as a choir-conductor at the secondary music school named after 

A.Zeynalli. It should be noted that during the years of secondary music education, O.Kazimi's teacher was 

composer Haji Khanmammadov. The composer used the choir in his large-scale works, as well as in his songs. 

O.Kazimi's vocal-symphonic poem “Songs of the Motherland”: “Great holiday” (Rufat Zabioglu, 1970), 

“Strangers” (Jabir Novruz, 1970), “Shepherd's bayat” (Ramiz Heydar, 1973), “High mountains” ( Rufat 

Zabioglu, 1974), “Long live my republic” cantata (Iskander Joshgun, 1979), “Soldiers of my homeland” - 

dedicated to the 35th anniversary of the Great Patriotic War on the 416th division (J.Mammadov, 1980), cantata 

“You do not sing Azerbaijan” (Nariman Hasanzadeh, 1992), vocal-symphonic poem “Awake night of the 

nation” (Abdulla Gurbani, 1995), “Murovdag songs” oratorio (Abdulla Gurbani, 2001), “Prophet oratorio” 

(incomplete), (Nabi Khazri, 2000), "Requiem" trilogy of 3 parts (1978-1979) - dedicated to 26 Baku commissars 
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(Iskander Joshgun), about the Unknown Soldier (Iskander Joshgun), about the hero of the Soviet Union Mehdi 

Huseynzadeh (Ramiz Heydar). are clear examples of his great interest in this genre. The composer gave a wide 

place in the symphony "Martyrs", in the music he wrote for theatrical performances, as well as in the creation of 

songs. 

Ogtay Kazimi's cantata "Long live my republic" was composed in 1979 and reworked in 1994. Written to the 

text of the poet Alexander Joshgu, this cantata is intended for choir, soloists, and symphony orchestra. The 

cantata embodies the theme of the homeland, which runs through the red line throughout O. Kazimi's work, with 

bright colors. Creative collaboration with the poet Iskander Joshgun in the genre of the song (numerous songs, 

including "Life is ours", "Read, Zeynabim, read", "Hello, mother", "My youth", "One laughs, one writes") in a 

new direction in the composer's choral music has found its continuation. 

Key Words: Composer, Music, Cantata, Choir, Genre. 
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TOKAT YÖRESİ HALAYLARININ MÜZİKAL AÇIDAN İNCELENMESİ 

Timur EŞİGÜL 

Ordu Üniversitesi  

İnsanın kendini ifade etme biçimlerinden bir tanesi halk oyunlarıdır. Halk oyunları yapısal olarak ele alındığında, 

hareket ve müzik iki temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu kültürü içerisinde yer alan halk oyunları 

ve müzikleri tür bağlamında kendi içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Halk oyunlarına eşlik amaçlı kullanılan 

müzik ve çalgılar da bu çeşitliliğin önemli bir parçasıdır. Her bölgenin halk oyunları müzikleri, çalgıları ve icra 

şekilleri benzerlik ve farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda, halay türü Anadolu’da birçok bölgede farklı icra 

şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan Tokat yöresi halk 

oyunları repertuarında yer alan halay türü ve halaylara eşlik amaçlı kullanılan müziklerin icra şekillerinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Araştırma, Tokat genelinde oynanan ve halay repertuarı içerisinde önemli bir yere 

sahip olan Tokat Ağırlaması ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın evrenini Tokat genelinde oynanan Ağırlama 

halayı, örneklemini ise Tokat Merkez ve Reşadiye ilçesinde oynanan Tokat Ağırlaması halayı oluşturmaktadır. 

Tokat Merkez ve Reşadiye’de oynanan Tokat Ağırlaması, müzikal açıdan analiz edilmiş ve benzer 

uygulamaların yanı sıra farklı icra şekillerinin de olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Tokat genelinde 

oynanan Ağırlama halayının aynı bölge içerisinde müzikal icra şekillerinde farklılık göstermesinde; yerel 

icracıların müzikal yeteneklerinin ve yetiştikleri bölgenin müzik kültürünün etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, Halay, Tokat Ağırlaması, Tokat/Merkez, Reşadiye. 

 

AN EXAMINATION IN TERMS OF MUSICAL OF HALAYS (AN ANATOLIAN FOLK DANCE) 

PERFORMED IN TOKAT REGION 

One of the ways of human’s self-expression is folk dances. When folk dances are considered structurally, 

movement and music appear as two basic elements. Folk dances and music in Anatolian culture vary in itself in 

the context of genre. Music and instruments used to accompany folk dances are also an important part of this 

diversity. Folk dance music, instruments and performance styles of each region can show similarity and 

differentness. In this context, the halay type appears with different forms of performance in many regions in 

Anatolia. In the study, it is aimed to reveal the performance of the halay type as well as music used to 

accompany the halays included in the Tokat region folk dances repertoire, which has an important place in 

Anatolian culture. This research is limited to Tokat Ağırlaması (Introductory part of folk dances such as halay 

and the melodic character of this part), which is played throughout Tokat and has an important place in the halay 

repertoire. The target population of the research consists of Ağırlama Halay played throughout Tokat and also its 

sample consists of Tokat Ağırlaması Halay played in Tokat Center and Reşadiye district. Tokat Ağırlaması 

Halay played in Tokat Center and Reşadiye district has been analysed from a musical point of view and it has 

been determined that there were different types of performance besides similar practices. As a result, Ağırlama 

halay played throughout Tokat differs in musical performance ways carried out within boundaries of the same 
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region and we think that this is caused by the musical abilities of the local performers and the musical culture of 

the region where they grew up. 

Key Words: Tokat, Halay, Tokat Ağırlaması, Tokat / Centre, Reşadiye. 
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“TURAN SEMÂÎSİ USÛLÜ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Volkan GİDİŞ & Hanefi ÖZBEK 

Medipol Üniversitesi & Bakırçay Üniversitesi 

Bu araştırmada Turan Semâîsi Usûlü (TSU) ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi ve bu bilgilerin güncellenmesi 

amaçlandı. 

Kaynak taraması yapılarak TSU ile ilgili veriler toplandı: 

• TSU: Hurşit Ungay tarafından 17 zamanlı, bir adet Devr-i Hindî ve bir adet Aksak Semâî usûlünün 

birleştirilmesiyle Dr. Cahit Öney tarafından oluşturulmuş bir usûl olarak tanımlanmakta; TSU usûlünde, Acem-

aşiran makamında bir adet çocuk şarkısı bu usûle örnek olarak verilmektedir. 

• TSU’ya örnek olarak verilen eser incelendiğinde: Eserin 17 zamanlı, bir adet Devr-i Turan (7/8) ve bir adet 

Curcuna (10/8) usûlünün birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir usûl olduğu saptanmıştır. 

• Usûl bu bilgiler ışığında yeniden tanımlanmış ve vuruşları üç çizgili porte üzerinde yeniden yazılmıştır. 

TSU için örnek eser sayısının artması amacıyla, Hicaz makamında bir oyun havası tarafımızdan bestelenmiş olup 

kongrede seslendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Turan Semâîsi, Usûl, Ritim. 

 

A RESEARCH ON "TURAN SEMÂÎSİ" 

In this study, it was aimed to review information about Turan Semâîsi (TS) and update this information. Related 

data was collected by searching resources for TS: 

• Hurşit Ungay states that TS was created by Dr Cahit Öney; It is defined as a usûl by combining 17 cycles, 

one Devr-i Hindi and one Aksak Semâî. 

• In the "Acem-Aşiran" maqam, one child song is given as an example for TS. 

• When the work given as an example to TS is examined: It is determined that the work is a usûl created by 

combining 17 cycles, one Devr-i Turan (7/8) and one Curcuna (10/8). 

• The TS was redefined in the light of this information and its strokes were rewritten on a three-lined porte 

In order to increase the number of sample works for TS, "Hicaz Oyun Havası" was composed by us and will be 

performed at the congress. 

Key Words: Turan Semâîsi, Usûl, Rhythm. 
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XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE ARP ÇALGI ALETİ 

Yegana TAPTIGOVA 

Bakü Müzik Akademisi 

Arp - Doğu ülkelerinden gelen müzik sanatı tarihinin en eski enstrümanlarından biridir. 20. yüzyılın başından bu 

yana, bestelerinin tını paletini zenginleştirmek isteyen Azerbaycanlı besteciler eserlerinin partisyonuna arp da 

olmak üzere senfoni orkestrasının birçok enstrümanlarını dâhil etmişler. Özellikleri nedeniyle, arp orkestranın 

çalınması zor olan enstrümanlarından biridir ve bu nedenle dikkatli bir yanaşma gerektirir. Modern bestecilerin 

orkestra çalışmalarındaki arp parçalarının karmâşık dokusu, enstrümanın sadece bir solo ve eşlik olarak değil, 

aynı zamanda bir topluluk ve orkestra olarak kullanımındaki değişiklikler, arpın yeni olasılıklarını keşfetme 

konusundaki ilgilerinden bahsediyor. 

İlk defa arp aleti, Müslüman Magomayevin - “Şah İsmail” ve “Nargiz” operalarında kullanılmıştır. İlk başta, 

arp`a küçük parçalar emanet edilirdi, sonradan Azerbaycanlı bestecilerin opera ve bale yapıtların partisyonunda 

sağlam bir yer aldı. Azerbaycanlı besteciler arp sesini harmonik arka plana "akan" figürler şeklinde eşlik eden 

çeşitli dekoratif efektler yaratmak ve aynı zamanda solo melodik çizgiler sunmak için kullanmaya başladılar. 

Avrupa ve ulusal müzikal ifade araçlarının sentezi, Azerbaycanlı bestecilerin arp`a yönelik ilk profesyonel 

çalışmaların ana üslup özelliği haline gelmiştir. Dokuya uygun, parlak bir konser parçası, H.Mirzazade'nin dört 

arp için Allegro'yu örnek gösterebiliriz. A.Dadaşev'in arp ve viyolonsel için “Adagio” ve A. Zeynallı’nın 

“Muğam tarzında” keman ve arp için eseri büyük ilgi görüyor. G.Garaye`in “Yıldırımlı Yollarla” ve “Yedi 

Güzel” balelerinde arp partisinin güzelliyi, performansı entrümanın sanatsal değerini yüksetmiştir. 

Arp, F.Alizade, J.Allahverdiyev, L.Jafarova, H.Zeynalova ve diğer modern Azerbaycan bestecilerinin 

eserlerinde özel bir yer kaplıyor. Bu besteciler arp'ı sadece orkestrada değil, aynı zamanda bir topluluk ve solo 

enstrüman olarak kullanmaya başladılar. Modern oyun stillerini bünyesinde barındıran genç besteci Kh. 

Zeynalova’nın arp için konçertosu Azerbaycan arpçılarının referans kitabı oldu. 

Anahtar Kelimeler: Arp, Orkestra, Besteci, Tını, Çalgı, Uyum, Ses, Topluluk. 

 

HARP IN THE CREATIVE WORK OF AZERBAİJANİ COMPOSERS IN THE 20TH CENTURY 

The harp is one of the oldest instruments in the history of musical art, originating in Eastern countries. Wishing 

to enrich the timbre palette of their compositions, Azerbaijani composers have been introducing many symphony 

orchestra instruments, including harp, into their scores since the early 20th century. Due to its specific features, 

harp is the most difficult instrument of the orchestra and therefore requires special attention. The complicated 

texture of harp parts in orchestral works by contemporary composers and changes in the use of the instrument 

not only as a solo and accompaniment, but also as an ensemble and orchestral instrument speak for their interest 

in discovering new possibilities for the harp.  

For the first time the harp part appeared in the operas of Muslim Magomayev - "Shah Ismail" and "Nargiz". At 

first, the harp was entrusted with small fragments, but gradually its parts became more complex and took a firm 
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place in the opera and ballet scores of Azerbaijani composers. Azerbaijani composers began to use the sound of 

harp to create various decorative effects accompanying the harmonic background in the form of "flowing" 

figures, as well as to present it with solo melodic lines. 

Synthesis of European and national means of musical expression became the main stylistic feature of the first 

professional works for harp by Azerbaijani composers. Allegro" for four harps by Kh. Mirzazade is a brilliant 

concert work, which is easy to texture. Of considerable interest are A.Dadashev's arrangements "Adagio" for 

harp and cello, and A.Zeynalla's play "In the Style of Mugham" for violin and harp. Such ensemble numbers of 

K.Karaev from ballets "The Thunder's Path" and "The Seven Beauties" are of artistic value. 

Harp also occupies a special place in the works of contemporary Azerbaijani composers such as F.Alizade, 

J.Allahverdiyev, L.Jafarova, H.Zeynalova and others. These composers began to use harp not only in the 

orchestra, but also as an ensemble and solo instrument. Harp Concerto of young composer H.Zeynalova, which 

embodied modern styles of play, became a board book of harpists in Azerbaijan. 

Key Words: Harp, Orchestra, Composer, Timbre, İnstrument, Harmony, Sound, Ensemble. 
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“ÖZEL PEDAGOJİK EĞİTİM” BÖLÜMÜNDE ÖĞRENCİ REPERTUAR SEÇİMİ İLE İLGİLİ 

ÖNERİLER 

Zahra GARAYEVA 

Bakü Müzik Akademisi  

“Özel Pedagojik Eğitim" konusu, öğrencilerin müzik okullarında bağımsız olarak çalışmalarını, mesleki beceri 

ve alışkanlık kazanmalarını, temel öğretim yöntemlerini öğrenmelerini sağlayan bir disiplindir. Bu derste, 

eğitimde kazanılan bilgilerin uygulanması için bir takım önemli tavsiyeler verilmektedir. 

Bir öğrenci için repertuar seçmek çok önemli bir konudur. Öğrencide enstrümana ilgi yaratmak için, öğretmen 

önce repertuar seçimine dikkat etmelidir. Doğal olarak, her eğitim aşamasının kendi programı vardır. Müzik 

okullarındaki belirli sınıfların müzik programı, çeşitli türlerin büyük ve küçük formlarından, etüd ve gammlardan 

oluşur. Bu program için bir repertuar seçmek, öğrencinin bireysel müzik yeteneğini, karakterini, psikolojik ve 

fizyolojik ve yaş özelliklerini dikkate almalıdır. Bu açıdan repertuar seçimi çeşitli kriterlere dayanmaktadır. 

Her şeyden önce, çalışmanın pedagojik amacı dikkate alınır. Seçilen eser, öğrencinin müzikal yeteneklerini, 

teknik berecisini, bakış açısını,  estetik zevkini ve müzikal düşüncesini desteklemelidir. 

Çalışma seçiminde ikinci koşul, öğrencinin hazır olma düzeyini dikkate almaktır. Seçilen eser öğrencinin zekâ 

düzeyini karşılamıyorsa, müziğin peşinden gitme arzusunu zayıflatabilir. Aynı şey, öğrencilerin yeteneklerinin 

üzerindeki repertuar seçimleri için de söylenebilir. Repertuarın her zaman klasik müzik içermesi gerektiğini de 

not etmeliyiz. Çünkü klasik müzik her zaman modern yaşamın gereksinimlerini karşılar. 

Repertuar seçimi tutarlı, sistematik olmalı ve eserler ilginç ve renkli olmalıdır. Aynı tür repertuar eserlerinin 

dâhil edilmesi, öğrencinin duyma yeteneği, teknik açıdan ilerleyememsini tetikleye bilir ve müziye olan ilgiyi 

azaltabilir. Teknik zorlukları olan eserlere ek olarak, lirik duygusal parçalar da repertuarda yer almalıdır. 

Repertuar seçimi, öğrencinin çalışmalarındaki dezavantajları ve eksiklikleri gidermelidir. Örneğin, öğrencinin 

sağ elinde gerginlik varsa, teknik becerileri oluşturmak için etüd seçilmelidir. Ayrıca, iki veya üç farklı teknik 

türünün aynı anda çalışılmasının büyük yarar sağladığı da belirtilmelidir. 

Modern çağda, repertuar seçimindeki anahtar koşullardan biri olduğu için internet kaynaklarını kullanmak 

önemlidir. Uzmanlığını öğreten bir öğretmen sürekli olarak repertuar için yeni notlar aramalı, belirli bir web 

sitesi, portal, not arşivleri, e-not kitaplığı girerek öğrenciler için bir repertuar tasarımı üzerinde çalışmalı ve 

geliştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Eğitim, Repertuar, Öğrenci, Bilgi. 

 

RECOMMENDATIONS ON SELECTING A STUDENT FROM THE REPERTOIRE FOR STUDENTS 

IN SPECIAL PEDAGOGICAL TRAINING 

The subject "Special pedagogical training" is a discipline that allows students to work independently in music 

schools, gives them the opportunity to acquire professional skills and abilities, to master the basic methods of 
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teaching. This course offers a number of important recommendations for introducing the knowledge gained in 

the field of education. 

Even the choice of repertoire is one of the most important issues for a student. To interest a student, the teacher 

must first pay attention to the repertoire choice. Naturally, each educational stage has its own program. The 

musical program of certain classes in music schools consists of large and small forms of different genres, etudes 

and scales. The choice of repertoire for this program should take into account individual musical abilities of the 

student, his or her character, psychological and physiological characteristics and age. From this perspective, 

repertoire choice is based on several criteria. 

The pedagogical purpose of the work is primarily taken into account. The chosen program should promote the 

musical abilities of the student, his technique, as well as his world view, aesthetic taste and musical thinking. 

The second condition when choosing a job is to consider the level of readiness of the student. If the selected 

program does not match the student's level of intelligence, it may undermine the student's desire to engage in 

music. The same can be said of choosing a repertoire above the student's abilities. It should also be noted that the 

repertoire should always include classical music. Because classical music always meets the requirements of 

modern life. 

The choice of repertoire should be consistent, systematic, and works should be interesting and colourful. 

Inclusion in the repertoire of works of the same type, the student's ability to hear, memory, and sense of rhythm 

may reduce interest. In addition to pieces with technical difficulties, lyrical plays should be included in the 

repertoire. 

Repertoire selection should take into account the student's deficiencies. For example, if there is tension in the 

student's right hand, Etudes should be selected to form technical skills to relieve the right hand. It should also be 

noted that it is very useful to learn two or three different types of technique simultaneously. 

In today's era, it is important to use Internet resources, as time is a key condition when choosing a repertoire. 

Since a teacher who teaches his specialty, must constantly look for new notes for the repertoire, work to improve 

the design of the repertoire for students by visiting a particular website, portal, archive of notes, library of 

electronic notes. 

Key Words: Music, Education, Repertoire, Student, Knowledge. 
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FRANSIZ MÜZİĞİNDE AZERBAYCAN MEVZULARI 

Züleyha ABDULLA 

Bakü Müzik Akademisi 

Çalışmanın amacı ünlü Fransız besteci Pierre Thilloy’nın Azerbaycan mevzularının yansıtıldığı eserlerini 

incelemektir. Bu eserlerde Azerbaycan’ın müziği, kültürü, coğrafyası, tarihi esas konu olarak görülmektedir. 

Çalışmada şu mevzulara değinmenin Fransız ve Azerbaycan kültürü için önemi, bestecinin yaratıcılığına etkisi 

ve profesyonel hayatının oluşumundakı rolu araştırılmıştır.  

Bestecinin bugüne kadar farklı müzik türlerinde yazdığı on eser Azerbaycan’a adanmıştır. Bu konular eserlerin 

adlarında belirtilmiştir, yanı sıra müzik içeriğinde Azerbaycan halk müziğinden alıntılar, bazen halk çalgıları 

vardır. Besteci, üç sene (2003-2005) Bakü’de yaşamış ve halk müziğini derinden incelemiştir, aynı zamanda 

ülkenin tarihi, siyasi konumu, problemleri, coğrafi özellikleri ve kültürünü oğrenmiştir.  Sonuc olarak bestecinin 

yaratıcılığında Azerbaycan kültürü ile Fransız kültürü ortak noktada buluşmuş, Doğu ve Batı müziği bir araya 

getirilerek derin, mistik ve büyüleyici özellikler taşıyan eserler ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Fransa, Müzik, Besteci. 

 

AZERBAİJANİ TOPICS IN FRENCH MUSIC 

The aim of the study is to investigate the works reflecting Azerbaijani topics of famous French composer Pierre 

Thilloy. In these works, the music, culture, geography and history of Azerbaijan are regarded as the main 

subject. In this study, the importance of mentioning the following subjects for the French and Azerbaijani 

culture, its effect on the composer's creativity and its role in the formation of his professional life were 

investigated.  

Ten works written by the composer in different music genres are dedicated to Azerbaijan. These topics are 

mentioned in the titles of the works, as well as the music content includes extracts from Azerbaijani folk music, 

sometimes folk instruments. The composer lived in Baku for three years (2003-2005) and studied folk music 

deeply, at the same time he learned the history, political position, problems, geographical features and culture of 

the country. 

As a result, Azerbaijani culture and French culture met at a common point in the creativity of the composer, and 

the works with deep, mystical and fascinating features emerged by combining Eastern and Western music. 

Key Words: Azerbaijan, France, Music, Composer.  
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UP/DOWN 

Arzu GÜLDALI UYSAL 

Mersin Üniversitesi 

 

Teknik: Tuval Üzerine Akrilik ve Dikiş Tekniği 

Ebat: 40x50 

Yıl: 2018 
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TOSCA 

Banu ERŞANLI TAŞ 

Başkent Üniversitesi 

 

Teknik: Dijital Kolaj 

Ebat: 50x50 

Yıl: 2020 
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TERKEDİŞ 

Burcu Nehir HALAÇOĞLU 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

Teknik: Fotoğraf Baskı 

Ebat: 35x50 

Yıl: 2020 
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UNTITLED 

Emrah UYSAL 

Mersin Üniversitesi 

 

Teknik: Tuval Üzerine Karışık 

Ebat: 40x60 

Yıl: 2017 
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ALTIN DOKUNUŞLAR 

İlke ALKAN 

Yeditepe Üniversitesi 

 

Teknik: Kanvas Üzeri Akrilik Boya 

Ebat: 80x110 

Yıl: 2019 
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MELANKOLİ 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Teknik: Yağlı Boya 

Ebat: 100x100 

Yıl: 2020 
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ALLI – SİMLİ 

Sümeyye SARUHAN 

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 

 

Teknik: Keten Kumaş Dokuma 

Ebat: 100x37 

Yıl: 2020 
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