EDİTÖRLER

DOÇ. DR. KÜRŞAD GÜLBEYAZ
DOÇ. DR. TARKAN YAZICI
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KONGRE KOORDİNATÖRLERİ
Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ & Doç. Dr. Habibe MAMMADOVA & Doç. Dr. Tarkan YAZICI

ONUR KURULU
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN
Sakarya Üniversitesi Rektörü – Türkiye
Prof. Dr. Ferhad BEDELBEYLİ
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Rektörü – Azerbaycan
Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü – Türkiye
Prof. Dr. Yusif YUSİBOV
Gence Devlet Üniversitesi Rektörü – Azerbaycan
Doç. Aziz GARAYUSUFLİ
Bakü Koreografi Akademisi Rektör Vekili – Azerbaycan
Adila KERMALIEVA
Kırgız Geleneksel Müzik Vakfı Başkanı – Kırgızistan
KONGRE KOMİTESİ
F. Gülay MİRZAOĞLU
Gülnaz ABDULLAZADE
Gürbüz AKTAŞ
Habibe MAMMADOVA
Kürşad GÜLBEYAZ
Sevda GURBANALİYEVA
Tarkan YAZICI
Turan SAĞER

SANAT KURULU
ADI SOYADI
Dr. ARZU GÜLDALI UYSAL
Dr. BÜLENT KURTİŞOĞLU
Dr. ÇINLA ŞEKER
Dr. EMRAH UYSAL
Dr. GÜLNAZ ABDULLAZADE
Dr. GÜRBÜZ AKTAŞ
Dr. LYUDMILA HASANOVA
Dr. MUXAYO NABİEVA
Dr. NİHAL ÖTKEN
Dr. NİLGÜN SAZAK
Dr. SEVDA GURBANALİYEVA
Dr. TATYANA VIKTOROVNA
KARTAŞOVA

KURUMU
Mersin Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik
Akademisi – Azerbaycan
Emekli
Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan
Besteci ve Bestekârlar Birliği – Özbekistan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Gence Devlet Üniversitesi – Azerbaycan
L.V. Sobinov Saratov Devlet Konservatuarı
– Rusya Federasyonu
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BİLİM / HAKEM KURULU
ADI SOYADI

KURUMU

Dr. ABDUL MENAF KORKUTATA

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Dr. AHMET SELİM DOĞAN

Atatürk Üniversitesi

Dr. ANIL ÇELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. ARZU GÜLDALI UYSAL

Mersin Üniversitesi

Dr. AYCAN GÜRER ÖZÇİMEN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. AYNUR HUSEYNOVA

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi – Azerbaycan

Dr. AYRİN ERSÖZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. AYŞE MERAL TÖREYİN

Ankara Üniversitesi

Dr. AYŞEGÜL ARAL ALTIOK

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. BAHAR GÜDEK

19 Mayıs Üniversitesi

Dr. BEGÜM AYTEMUR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. BÜLENT KURTİŞOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. ÇINLA ŞEKER

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. DİLEK CANTEKİN ELYAĞUTU

Sakarya Üniversitesi

Dr. EMİR CENK AYDIN

Ege Üniversitesi

Dr. EMRAH UYSAL

Mersin Üniversitesi

Dr. ESİN DE THORPE MİLLARD

Ege Üniversitesi

Dr. EYÜP UZUNKAYA

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Dr. FERDİ KOÇ

Sakarya Üniversitesi

Dr. GÖKAY YILDIZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. GULMIRA MUSAGULOVA

Kazakistan Milli Konservatuarı – Kazakistan

Dr. GÜLNAZ ABDULLAZADE

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi – Azerbaycan

Dr. GÜLER DEMİROVA GYÖRFFY

Ankara Üniversitesi

Dr. GÜRBÜZ AKTAŞ

Emekli – Amerika Birleşik Devletleri

Dr. HABİBE MAMMADOVA

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi – Azerbaycan

Dr. HANEFİ ÇELİK

Bakırçay Üniversitesi

Dr. HATIRE HASANZADE

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi – Azerbaycan

Dr. INA GEORGIEVA VLADOVA

NSA Vassil Levski – Bulgaristan

Dr. İLHAN ERSOY

Ege Üniversitesi

Dr. İSMAİL SINIR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. KEREM CENK YILMAZ

Sakarya Üniversitesi

Dr. KÜRŞAD GÜLBEYAZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. LYUDMİLA HASANOVA

Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan

Dr. MUSTAFA APAYDIN

Ankara Üniversitesi

Dr. MUSTAFA USLU

Marmara Üniversitesi

Dr. MUZAFFER SÜMBÜL

Çukurova Üniversitesi

Dr. MUXAYO NABİEVA
Dr. NESLİHAN GÜZELOĞULLARI
ERTURAL

Besteci ve Bestekârlar Birliği – Özbekistan
Gaziantep Üniversitesi
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Dr. NİHAL CÖMERT

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. NİLGÜN DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. NİLGÜN SAZAK

Sakarya Üniversitesi

Dr. ÖZGEN KÜÇÜKGÖKÇE

Dr. ROVSHANA KARİMOVA

Ege Üniversitesi
Riga Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Yönetimi Akademisi –
Letonya
Azerbaycan Milli Konservatuvarı – Azerbaycan

Dr. SAULE UTEGALIEVA

Devlet Konservatuvarı – Kazakistan

Dr. SELENA RAKOČEVİĆ

Belgrad Belediyesi Sanat ve Müzik Fakültesi – Sırbistan

Dr. SERCAN ÖZKELEŞ

Ordu Üniversitesi

Dr. SERNAZ DEMİREL TEMEL

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. SEVDA GURBANALİYEVA

Gence Devlet Üniversitesi – Azerbaycan

Dr. ŞEFİKA TOPALAK

Trabzon Üniversitesi

Dr. ŞEHRİBAN KOCA

Mersin Üniversitesi

Dr. TAN TEMEL

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. TARKAN YAZICI
Dr. TATYANA VIKTOROVNA
KARTAŞOVA
Dr. TURAN MAMMADALİYEVA

Mersin Üniversitesi
L.V. Sobinov Saratov Devlet Konservatuarı – Rusya
Federasyonu
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi – Azerbaycan

Dr. TURAN SAĞER

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. TÜREV BERKİ

Hacettepe Üniversitesi

Dr. UMUT ERDOĞAN

Sakarya Üniversitesi

Dr. VOLKAN GİDİŞ

İstanbul Medipol Üniversitesi

Dr. YAKUP ALPER VARIŞ

19 Mayıs Üniversitesi

Dr. ZUHAL DİNÇ ALTUN

Trabzon Üniversitesi

Dr. ZÜLEYHA ABDULLA

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi – Azerbaycan

Dr. RITA SPULVA
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Kongremizde hakem/sanat kurulu tarafından kabul edilmiş olan 87 bildiri sunulmuş, 17 konser/performans
gerçekleştirilmiş, 7 eser sergilenmiş ve 2 workshop gerçekleştirilmiştir. Kongremiz Azerbaycan, Çin, İngiltere,
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Türkiye ve Umman olmak üzere 10 farklı ülkeden
konuşmacı ve katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
KONUŞMACI – KATILIMCI FİHRİSTİ
Abdurrahman KÖKSAL

Türkiye

Elmira PANAHOVA

Azerbaycan

Adila KERMALIEVA

Kırgızistan

Elmira TADJIEVA

Kırgızistan

Ahmet KARATAŞ

Türkiye

Elzar OSKONBAEVA

Kırgızistan

Аigul TANBAYEVA

Kazakistan

Ennur BİLECAN

Türkiye

Akiset ATAN

Türkiye

Erika BARABÁSİ-MOCSÁRİ

Macaristan

Ali BEZGİN

Türkiye

Esin de THORPE MILLARD

Türkiye

Ali DAĞISTAN

Türkiye

Esra YÜCESAN

Türkiye

Arda ERAVCI

Türkiye

Eteri CAFAROVA

Azerbaycan

Arif MÖHSÜNOĞLU

Türkiye

Evrim ONAY

Türkiye

Ashraf YOUSEFİ

İran

Ezgi BABACAN

Türkiye

Aşkın ÇELİK

Türkiye

F. Gül GÜRBÜZ

Kazakistan

Ayda ÇELEBİOĞLU

Türkiye

F. Gülay MİRZAOĞLU

Türkiye

Aynur CİVELEK

Türkiye

Fatih SOLMAZ

Türkiye

Aynur ŞIKHIYEVA

Azerbaycan

Funda BOZKURT

Türkiye

Aysel ASADOVA

Azerbaycan

Gözde YÜKSEL

Türkiye

Ayşegül KOL

Türkiye

Gulmira MUSSAGULOVA

Kazakistan

Ayten BAGIROVA

Azerbaycan

Gulnara DZHUMASEITOVA

Kazakistan

Aziz Ali ELYAĞUTU

Türkiye

Gulnara SAITOVA

Kazakistan

Aziz BATIROV

Kırgızistan

Güler DEMİROVA GYÖRFFY

Türkiye

Bahar AKSOY

Türkiye

Gülnaz ABDULLAZADE

Azerbaycan

Begüm AYTEMUR

Türkiye

Günay AKGÜN

Türkiye

Beksultan ALIMBEK UULU

Kırgızistan

Günay MAMMADOVA

Azerbaycan

Benazira TOKTOBEKOVA

Kırgızistan

Günay TUZKAYA

Türkiye

Bülent KURTİŞOĞLU

Türkiye

Habibe MAMMADOVA

Azerbaycan

Can DOĞAN

Türkiye

Hacer ALPTEKİN

Türkiye

Chen QIANQIU

Çin

Hagigat YUSİFOVA

Azerbaycan

Daniyar SHARSHEEV

Kırgızistan

Halil İbrahim TOPALAK

Türkiye

Demet GÜRHAN

Türkiye

Hande YILMAZ

Türkiye

Derya AĞCA

Türkiye

Hatire HASANZADE

Azerbaycan

Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU Türkiye

Hayati BEŞİRLİ

Türkiye

Dilşad ALİYEVA

Azerbaycan

İkbal ÖZARABACI

Türkiye

Ece DEMİRAYAK

Türkiye

İlknur ÖZAL GÖNCÜ

Türkiye

Elçin BİÇER

Türkiye

İsmail SINIR

Türkiye
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Kamile PERÇİN AKGÜL

Türkiye

Rena NOVRUZBEYLİ

Azerbaycan

Kerem Cenk YILMAZ

Türkiye

Roza AMANOVA

Kırgızistan

Kutup Ata TUNCER

Türkiye

Saadat FARZİYEVA

İngiltere

Kübra ERİŞEN

Azerbaycan

Saida HASANOVA

Azerbaycan

Kürşad GÜLBEYAZ

Türkiye

Selin OYAN

Türkiye

Lale REFİBEYLİ

Azerbaycan

Sema HALİLZADE

Azerbaycan

Leman MEHDİGULİYEVA

Azerbaycan

Senem SİPAHİ

Türkiye

M. Onur ÇELEBİOĞLU

Türkiye

Seren ERAVCI

Türkiye

Mahire GULİYEVA

Türkiye

Sernaz DEMİREL TEMEL

Türkiye

Maksat MASILKADIROV

Kırgızistan

Sevan NART

Türkiye

Maryam YUSİFOVA

Azerbaycan

Sevda GURBANALİYEVA

Azerbaycan

Meerim KARIPOVA

Kırgızistan

Sevinc RUSTAMOVA

Azerbaycan

Mehriban HACİYEVA

Azerbaycan

Shabnam SHIKHALIYEVA

Umman

Muxayo NABIEVA

Özbekistan

Sıla TÜRKAY YAVUZEL

Türkiye

Muzaffer SÜMBÜL

Türkiye

Simuzer SAMADOVA

Azerbaycan

Nargiz HÜSEYNOVA

Azerbaycan

Sonahanım İBRAHİMOVA

Azerbaycan

Narmin GARALOVA

Azerbaycan

Şehnaz ERTEM

Türkiye

Nazgul KANIBEK KIZI

Kırgızistan

Tan TEMEL

Türkiye

Nurcan TUMONBAEVA

Kırgızistan

Tansu RASULOVA

Azerbaycan

Nuri Cihan ÖZDOĞAN

Türkiye

Tarkan YAZICI

Türkiye

Nursel IŞIK

Türkiye

Ufuk AYYILDIZ

Türkiye

Nurten ÇALHAN

Türkiye

V. Emre GÜL

Türkiye

Nüşabe SEYFULLAYEVA

Azerbaycan

Verda KARAÇİL CERİT

Türkiye

Onur ÇİFTÇİ

Türkiye

Vusala AMİRBAYOVA

Umman

Özgür PEKER

Türkiye

Yalçın YILDIZ

Türkiye

Pelin ELÇİK YORGANCIOĞLU Türkiye

Yasemin KARATAŞ

Türkiye

Pervin RUSTAMOVA

Azerbaycan

Zafer KILINÇER

Türkiye

R. Görkem AYTİMUR

Türkiye

Zafer TÜRKKAN

Türkiye

Rauf BEHMENLİ

Azerbaycan

Zuleyha ABDULLA

Azerbaycan

Rena MAMMADOVA

Azerbaycan
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AHISKA TÜRKLERİNDE DÜĞÜN GELENEKLERİ (KIRGIZİSTAN / BİŞKEK ÖRNEĞİ)
Abdurrahman KÖKSAL
MEB Müzik Öğretmeni

Bilindiği gibi düğünler toplumların gündelik yaşam süreçlerinde önemli bir yer tutar. Bir tarafın üzüldüğü bir
tarafın sevindiği bu törenlerde toplumun kültür zenginliğine şahit olunur. Düğün o millete mensup olan fertlerin
yaşam biçimleriyle, inanışlarıyla, toplumda birbirlerine bakış açılarıyla doğrudan ilgilidir. Anavatanlarından
1944 sürgünüyle koparılan Ahıska Türkleri yoğunlukla Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da
yaşamaktadırlar. Köklü ve zengin değerlere sahip olan Ahıska Türklerinin kültürel değerlerini araştırmak,
öğrenmek ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli amacımızdır.
Çalışmamız Bişkek ve civarında yaşayan Ahıska Türklerinin düğün gelenekleri ile sınırlandırılmış ve düğün
öncesi, düğün sırası ve düğün sonrası olarak üç başlık altında ele alınmıştır. Çalışmamız anlatımın yanında
görsellerle de desteklenmiştir.
Ahıska Türklerinde düğünler Toy Açma, Kazan Açma, Aldı Aldı Verdi Verdi Töreni, Bey Nişanı Değişme,
Şerbet İçme, Kına Yakılması ve Çerez Oyunu, Sağdıç Sandığı, Gelin Çıkarma, Anıtları Ziyaret, Atlılar Acıktı,
Gelinin Damat Evine Gelişi, Gelinin Dilini Kesme gibi ritüellerle kutlanmaktadır. Bu konu ile ilgilenen
araştırmacılara kaynak teşkil edeceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Düğün Gelenekleri, Orta Asya, Kına Yakma, Gelin Alma.

WEDDING TRADATIONS OF MESKHETENIANS TURKS (EXAMPLE OF
KYRGYZSTAN/BİSHKEK)
As it is known, weddings have an important place in the daily life processes of societies. In these ceremonies,
where one party is sad and the other is happy, the cultural richness of the society is witnessed. A wedding is
directly related to nation’s lifestyles, beliefs and perspectives of its members towards each other. Meskhetian
Turks, who were deported from their homeland in 1944, mostly live in Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Our primary goal is to research, learn and transfer the cultural values of the Meskhetian Turks, who have deeprooted and rich values, to future generations.
Our study is limited to the wedding traditions of the Meskhetian Turks living in and around Bishkek and is
discussed under three headings as before the wedding, during the wedding and after the wedding. Our work is
supported by visuals as well as narration.
Meskhetian Turks have weddings with rituals such as “toy açma” (usually by brides dad, older member of the
family making opening speech in the wedding), “kazan açma” (wedding food tasting ceremony by grooms best
men), “aldı aldı verdi verdi” (exchanging of presents from bride and groom side), “bey nişanı değişmesi”
(exchanging of presents by groom and bride), drinking Sherbet, putting Henna and Snack Game, Grooms Best
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men’s Chest, Bringing the Bride, Visiting Monuments, Horsemen are Hungry, Bride's Arrival at Groom's House,
Silencing the bride. We believe that it will be a resource for researchers interested in this subject.
Keywords: Meskhetian Turks, Wedding Traditions, Middle Asia, Putting Henna on Hand, Having a Bride.
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“KUĞU” SAHNE IMGESİNİN KAZAKH KOREOGRAFİSİ BAĞLAMINDA AIGUL TATI
PERFORMANSINDA YORUMLANMASI
Аigul TANBAYEVA & Gulnara DZHUMASEITOVA & Gulnara SAITOVA
Kazakistan Milli Koreografi Akademisi Yüksek Lisans Öğrencisi & Kazakistan Milli Koreografi Akademisi &
Kazakistan Milli Koreografi Akademisi

Bu makale, koreograf A. A.Tati'nin "Akku" dans kompozisyonu bağlamında kuğu görüntüsünün belirli bir
konudaki en iyi örneklerden biri olarak yorumlanmasına ayrılmıştır. Koreografın bulguları ve dansçı Ş.Erseitova,
özellikle analiz aracılığıyla not edildi.
Başarılı yazarın çözümlerini ve sanatçının son derece profesyonel sunumunu uyumlu bir şekilde birleştiren
prodüksiyonun ayırt edici özellikleri dikkate alınır. Araştırma süreci, kuğu görüntüsünün göstergebilimsel
anlamını ortaya çıkardı ve sanatsal eserlerin düzenlemesinde kullanımının önemini gösterdi.
Kuğu sembolizminin içeriğiyle ilgili bilimsel araştırmalar, eski mitolojiyle olan bağlantısını belirlemiş ve aynı
zamanda dünya klasik mirası yazarlarının edebi eserlerindeki anlamsal içeriği yansıtmıştır.
Anahtar Kelimeler: Koreografi, Bale Ustası, Müzik, Sembolizm, Yorumlama, İmge, Şiir.

“SWAN” INTERPRETATION OF THE STAGE IMAGE IN THE CONTEXT OF KAZAKH
CHOREOGRAPHY STAGED BY AIGUL TATI
This article is devoted to the interpretation of the swan image in the context of the dance composition "Akku" by
choreographer A. A. Tati as one of the best examples in a given subject. The choreographer's findings and the
performance skills of the dancer Sh. Erseitova were particularly noted through the analysis.
The distinctive features of the production, which harmoniously combine the successful author's solutions and the
artist’s highly professional presentation, are considered. The research process revealed the semiotic meaning of
swan image and indicated the importance of its use in the embodiment of artistic works.
Scientific research on the content of the swan symbolism has determined its connection with ancient mythology,
and also reflected the semantic content in the literary works of the authors of the world classical heritage.
Keywords: Choreography, Ballet Master, Music, Symbolism, Interpretation, Image, Poetry.
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HATAY HALK DANSLARINA YAPISAL VE İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIM: “KOYSER” ÖRNEĞİ
Ali BEZGİN
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Doktora Öğrencisi

Halk oyunları ya da halk dansları, en eski çağlardan günümüze kadar kimi zaman sevinçli bir anın kutlanması,
kimi zaman da büyüsel bir törenin ya da günlük yaşam uğraşlarının temsil edilmesinde icra edilegelmiştir. Her
bölgenin kültürel dokusuna göre, dansların birbirinden farklı bağlamlarda icra edilmesi, farklı amaçlara hizmet
etmesi ve çeşitli işlevler yüklenmesi toplumsal yaşam sürecinde önemli bir yer tutmuştur. Bu özellikleriyle halk
dansları, toplumsal yapıyı oluşturan grupların kendilerini ifade edişlerine, geleneğin aktarımına imkân sağlamış
ve değişen toplum yapısıyla beraber işlevsel yönden de farklılaşmıştır.
Çalışmamızda Hatay yöresi halk oyunlarından ve tarihsel bir arka planı olan “Koyser” oyununun Hatay’ın
Türkiye’ye katılışını dansın kurgusu içinde nasıl aktardığını açıklayacağız. Koyser oyunuyla ilgili kültürel ve
figüratif çözümlemeleri yaparken öncelikle bu dansın arka planındaki hikâyeye değinilecek ve daha sonra da bu
hikâyeyi simgeleyen her bir hareketin ne anlama geldiğini bölgesel kültürün özelliklerinden hareketle ifade
etmeye çalışacağız. Sonuç bölümünde de elde ettiğimiz veriler ışığında Hatay yöresi halk danslarından
“Koyser”in işlevine değerlendirilecektir. Bu çalışmanın, halk danslarına çok az değinilen Hatay yöresinin halk
oyunlarının tanıtılmasına ve dans içeriklerinin analiz edilmesi yönüyle literatüre katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dans, Halk Dansları, Hatay Halk Oyunları, Müzik ve Dans, Folklor

A STRUCTURAL AND FUNCTİONAL APPROACH TO HATAY FOLK DANCES: EXAMPLES OF
“KOYSER”
Folk dances has been executed in presiting sometimes celebrating a joyful moment and sometimes a magical
ceremony from the earliest times to the present da yor of daily life activites. According to the cultural texture of
each region, dances which being performed in different contexts and serve different purposes and shoulder
various function have a important place in communial life process. Folk dances with these properties have
provided to the groups that make up the social structure to express themselves and to the transfer of tradition and
they have differentiated functionally with the changing social structure.
In our study, we will explain how the play "Koyser", which is one of the folk dances of Hatay region and has a
historical background, conveys Hatay's participation to Turkey within the fiction of dance. While doing the
cultural and figurative analysis of the Koyser play, we will first touch on the story behind this dance and then try
to express what each movement symbolizing this story means based on the characteristics of the regional culture.
In the conclusion part, in the light of the data we have obtained, the function of "Koyser", one of the folk dances
of Hatay region, will be evaluated. It is predicted that this study will contribute to the literature in terms of
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introducing folk dances of the Hatay region, where folk dances are rarely mentioned, and analyzing dance
contents.
Keywords: Dance, Folk Dances, Hatay Folk Dances, Music and Dance, Folklore

5

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
HALK OYUNLARININ SAHNELENMESİNDE OYUNCULARIN SAHNE ÜZERİNDEKİ YER
DEĞİŞİMLERİNİN VE AÇI KULLANIMLARININ SINIFLANDIRILMASI
Arda ERAVCI & Bülent KURTİŞOĞLU
Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı & Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Bir halk oyunları sahnelemesinde oyuncular sahneye girdikleri andan itibaren sahne üzerinde çeşitli yer
değiştirmeler, pozisyon almalar ve açı kullanımları gerçekleştirirler. Özellikle sahneleme sürecinin tasarım
aşamasında isabetli ve nitelikli bir tasarım gerçekleştirebilmek için zaman çizgisi üzerinde gerçekleşen bu yer
değiştirmelerin ve açı kullanımlarının çeşitlerinin ve diğer bağıntılı bulunduğu unsurların iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bu çalışma içerisinde yukarıda bahsedilen tüm bu aksiyonlar sınıflandırılmış ve bağıntılı
oldukları unsurlar ortaya konulmuştur. Temelde, oyuncuların formlar üzerindeki pozisyonları ve açıları ile
formlar arası geçişte gerçekleştirdikleri yer değiştirmeler ve açı kullanımları olarak iki ana başlıkta ele alınan bu
aksiyonlar, çalışma içerisinde görsel olarak örneklenerek sunulmuş ve zaman çizgisindeki kronolojik durumları
esas alınarak sınıflandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Sahneleme, Sınıflandırma, Koreografi.

CLASSIFICATION OF DANCERS’ MOVEMENTS AND USAGE OF ANGLES IN THE STAGING OF
FOLK DANCES
In a folk-dance staging, the dancers make various displacements, positions and angles on the stage from the
moment they enter the stage. Especially in the design phase of the staging process, it is necessary to know the
types of these displacements and angle usage that occur on the timeline and the other related elements in order to
realize an accurate and qualified design. In this study, all these actions mentioned above have been classified and
their associated elements have been revealed. Basically, these actions, which are considered under two main
headings as the positions and angles of the players on the forms, the displacements they perform in the transition
between the forms, and the use of angles, were presented visually in the study and classified based on their
chronological status in the timeline.
Keywords: Folk Dances, Staging, Classification, Choreography.
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AZERBAYCAN MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNDE SERVER GANİYEV’İN PEDAGOJİ VE
YARATICI FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ
Arif MÖHSÜNOĞLU
Şırnak Üniversitesi

Azerbaycan Sovyet dönemi keman sanatının önde gelen temsilcilerinden biri olan Server Ganiyev Rus keman
ekolünün devamcısı ve bir öğretmen olarak sadece Azerbaycan'da değil, Mısır ve Türkiye'de de keman sanatının
ve müzik kültürünün gelişmesinde katkıda bulundu.
S. Ganiyev'in tüm hayatı ve kariyeri Azerbaycan müzik sanatına özverili hizmetin en güzel örneklerden biridir.
Bu yalnızca Sovyet yaratıcılık döneminin Profesör, Halk Sanatçısı ve bağımsız Azerbaycan döneminde
kazandığı yüksek ünvanlar değil, aynı zamanda her bir gün yaratıcı işleri ile de kanıtlamıştır.
Server Ganiev'in pedagojik faaliyeti Bakü’de 1963'te başlayarak, daha sonra Kahire’de ve 1989'dan Eylül 2010'a
kadar Türkiye Bilkent Üniversitesi'nde devam etti. Bir öğretmen olarak Server Ganiyev’in sınıfı tüm yılları
boyunca sadece öğrenci değil, aynı zamanda - ortak ve takipçilerini bir araya getirdi. Server Ganiev'in çalışma
sürecindeki asıl görevi, öğrencilerin önceki öğretmenleri tarafından alınan temelinde ilerleme felsefesi idi.
Kara Garayev, Niyazi, Fikret Emirov, Rauf Hajiyev, Soltan Hajibeyov, Akshin Ali - Zade, Musa Mirzoev, Sevda
Ibragimova, Arif Melikov, Hayyam Mirza - zade, Tofig Bakikhanov ve diğerlerinin bazı eserleri ilk kez Server
Ganiev tarafından seslendirildi ve ona ithaf edildi. Yukarıdaki bestecilerin pek çok eserinin kayıtları ile Servar
Ganiyev'in icra ettiği oda müziği toplulukları ve kuartetleri Azerbaycan Radyosu'nun altın arşivini
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Сарвар Ганиев, Педагог, Творчество. Server Ganiyev, Öğretmenlik, Sanatçı.

THE IMPORTANCE OF CREATIVE AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES IN SARVAR GANIEV IN
THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL CULTURE OF AZERBAIJAN
Sarvar Ganiyev - a wonderful violinist - artist - educator, musician, educator- one of the outstanding
representatives of the Azerbaijan violin school - is one of those who took over the mantle of the Russian violin
school, became one of the first violinists of the Soviet period in Azerbaijan and, with his tireless work,
contributed to the development of the violin art and musical culture not only in Azerbaijan, but in Egypt and
Turkey. The entire life and career of S.S. Ganiyev is an example of selfless service to the musical art of
Azerbaijan. This is evidenced not only by those high titles of professor and People's Artist of the Soviet period of
creativity and the period of independent Azerbaijan, which marked his activities, but also the facts of his
biography, which give a vivid picture of many years of day-to-day constructive work.
Sarvar Ganiyev's educational work began at the Azerbaijan State Conservatory named after A. U. Hajibeyli in
1963 and continued in Cairo and at the Bilkent University of Turkey from 1989 to September 2010. The class of
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the educator Sarvar Ganiyev throughout all the years of his pedagogical activity united a large number of
students - violinists of his associates and followers.
In the process of work Sarvar Ganiyev’s main purpose was to be joint advancement on the basis of the
foundation laid by the previous teachers of the students.
Some works of Kara Garayev, Niyazi, Fikret Amirov, Rauf Hajiyev, Soltan Hajibeyov, Akshin Ali - Zade, Musa
Mirzoev, Sevda Ibragimova, Arif Melikov, Khayyam Mirza - zade, Tofig Bakikhanov and many others, in
particular the violin sonatas of Kara Karaev, Hayya Mirza - zadeh and Tofig Bakikhanov, 5 plays by Fikret
Amirov, were first performed and dedicated to Sarvar Ganiyev. Recordings of many works by the above
composers, as well as chamber ensembles and quartets performed by Sarvar Ganiyev, constitute the golden pool
of Azerbaijan Radio.
Keywords: Sarvar Ganiyev, Еducator, Artist.
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KLASİK VE AZERBAYCAN MÜZİĞİN TRAVMA SONRASI STRESLERİNİN RUH SAĞLIĞIN
İYİLEŞTİRİLMESİNDE ROLÜ
Ashraf YOUSEFİ
Tebriz Şehir Müzik Okulu / İran

Bu çalışmada, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) olan hastaların ruh sağlığını iyileştirmede klasik ve
azerbaycan müzik tedavisinin etkinliği belirlenmiştir. Bu çalışmanın istatistiksel popülasyonu, Ocak ayından
itibaren Tebriz'deki resmi ve özel kliniklere sevk edilen tüm hastaları içermektedir. Bir aile üyesinin hayatını
kaybettiği bir araba kazasından sonra PTSD semptomları için danışmanlık ve tedavi için Haziran 2017'ye kadar.
Son 2 yılda, Ocak-Haziran 2015 ve 2016 aylarındaki toplam müşteri sayısı (toplum büyüklüğü) Sırasıyla 37 ve
23, 95Güven aralığını göz önünde bulundurarak 0,5 hacim doğruluğu Gerekli araştırma SPSS 24 yazılımı - 60
kişi kullanılarak tahmin edilmiştir Bu araştırmanın örnekleme yöntemi amaca yönelik olup, verileri analiz etmek
için SPSS yazılımı kullanılmıştır. Bulgular, incelenen her üç gruptaki hastaların (klasik müzik terapi grubu,
azerbaycan müzik terapi grubu Ve kontrol grubu) Erken yaş ve 3 aylık kuluçka dönemindeki hastaların toplam
ruh sağlığı puanı, ön test aşamasına göre anlamlı olarak arttı (p - 0.01).
Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı, PTSD, Klasik Müzik, Azarbaycan Müzik, Müzik Terapisi.

POST-TRAUMATIC STRESSES OF CLASSICAL AND AZERBAIJAN MUSIC ROLE IN
IMPROVING THE MENTAL HEALTH
In this study, the effectiveness of classical and Azerbaijan music treatment in improving the mental health of
patients with post-traumatic stress disorder (PTSD) was determined. The statistical population of this study
includes all patients referred to public and private clinics in Tabriz from January to June 2017 for counseling and
treatment for PTSD symptoms after a car accident in which a family member was killed. Considering that during
the last 2 years, the total number of clients (community size) in the months of January to June 2015 and 2016
were 37 and 23, respectively, and considering the range of 95, the accuracy of 0.5 volume The required research
was estimated using SPSS 24 software - 60 people. The sampling method of this research is purposeful and
SPSS software has been used to analyze the data of the questionnaire. The findings indicate that and the score
Total mental health of patients in all three groups studied (classical music therapy group, Azerbaijan music
therapy group and control group) The total mental health score of patients in the early age and 3-month
incubation stages increased significantly compared to the pre-test stage (p - 0.01).
Keywords: Mental Health, PTSD, Classical Music, Azerbaijan Music, Music Therapy.
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20. YÜZYIL AZERBAYCAN MÜZİĞİNDE KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAĞLAMINDA
GELENEK VE ÇOKSESLİLİK
Aşkın ÇELİK & Can DOĞAN & Kutup Ata TUNCER
Celal Bayar Üniversitesi & Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi & Kafkas Üniversitesi

Azerbaycan müziği, Kafkas, Orta Asya ve İran müziği etkilerinin görüldüğü ve Türk müzik kültürünün kesiştiği
bir coğrafyada şekillenmiş, günümüze yaklaşıkta çoksesli Batı müziğiyle etkileşerek dünya müziğinde
tanımlanabilir bir yere ulaşmış, Türk kültürünün kadim bir müzik türünü oluşturmuştur. Günümüzde Türk
musiki sanatında kullanılan perde/makam biçimlerinin temelini oluşturan Azerbaycan Halk müziği, makamat ve
renk denilen iki farklı formdan oluşmuştur. Bu iki tür ile birlikte makam müziğinin karar sesleri ve bu makamsal
özelliklerle söylenen menkıbeler ve farklı ritmik formlar ile şekillenen Azerbaycan müziği, pek çok mahnıyla
(şarkı) birlikte günümüze ulaşmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde, Klasik Batı müziğinin en olgun döneminin
yaşandığı Romantizm, özellikle Slav kültürü ve Rusya coğrafyasında öne çıkmıştır. Tam bu noktada Azerbaycan
müziğiyle kesişen Romantizm, bir bakıma Azerbaycan çoksesliliğinin de temelini oluşturmuştur. Örneğin
mahnılar, piyano ile çokseslendirilmiş; hatta 1908 yılında besteci Üzeyir Hacıbeyov'un H.Z. Tağıyev
Tiyatrosu'nda sahneleştirilen ve Doğu-Müslüman dünyasının ilk opera eseri olan "Leyla ve Mecnun" operası bir
ilk olmuştur. Aynı zamanda Tar, Garmon gibi çalgılar ile pek çok çoksesli örnekler ya bestelenmiş ya da
geleneksel ezgilerle armoniye uyarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Geleneksel Azerbaycan Halk müziğinin form
yapısı ve türleri ile 20. yüzyılda Azerbaycan çoksesli Klasik müzik anlayışının bağdaşmasında, kültür ve sanat
politikalarının ne denli etkili olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada 20. yüzyılda öne çıkan besteciler ve
çalışmaları incelenmiş ve elde edilen verilerle gelenek ile çokseslilik bağlamının nasıl bir temele oturtulduğu
irdelenmiştir. Araştırmada, Azerbaycan müziğinde geleneksel formlar ile çokseslilik anlayışının dünyada bir
model olabileceği ve bu anlayışla Türk eğitim kurumlarında da bu anlayışın, eğitim politikalarına dâhil
edilebileceği sonucu ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Müziği, Gelenek ve Çokseslilik, Kültür ve Sanat Politikaları.

TRADITION AND POLYPHONY IN 20TH CENTURY AZERBAIJANI MUSIC IN THE CONTEXT
OF CULTURE AND ART POLICIES
Azerbaijani music was formed in a geography where Caucasian, Central Asian and Iranian music influences
were seen and Turkish music culture intersected, reached a definable place in world music by interacting with
polyphonic Western music, and formed an ancient musical genre of Turkish culture. Azerbaijan Folk music,
which forms the basis of the fret / maqam forms used in Turkish music art today, consists of two different forms
called maqat and color. Along with these two genres, Azerbaijani music, shaped by the decisive sounds of
maqam music, legends and different rhythmic forms, has reached today with its many mahnis (songs). In the
20th century, Romanticism, where the most mature period of Classical Western music was experienced, came to
the fore especially in Slavic culture and Russia. At this point, Romanticism, which intersected with Azerbaijani
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music, in a way formed the basis of Azerbaijani polyphony. For example, mahnilar, polyphonic with piano; even
in 1908 the composer Üzeyir Hajibeyov's H.Z. The opera "Leyla and Mecnun", which was staged at the Tagiyev
Theater and was the first opera in the Eastern-Muslim world, was a first. At the same time, instruments such as
Tar and Garmon and many polyphonic samples were either composed or adapted to harmony with traditional
melodies. The aim of this study is to reveal how the cultural and artistic policies were effective in the harmony of
the form and types of traditional Azerbaijani folk music with the understanding of Azerbaijani classical music in
the 20th century. In this study, the prominent composers and their works in the 20th century were examined and
the basis of the tradition and the context of polyphony was examined with the obtained data. In the research, it
was revealed that traditional forms and polyphony understanding in Azerbaijani music can be a model in the
world and with this understanding, this understanding can be included in educational policies in Turkish
educational institutions.
Keywords: Azerbaijani Music, Tradition and Polyphony, Culture and Art Politics.
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERAPİ KONUSUNDAKİ BİLGİ
VE GÖRÜŞLERİ
Ayda ÇELEBİOĞLU & M. Onur ÇELEBİOĞLU & Tarkan YAZICI
Mersin Üniversitesi & Mersin Üniversitesi & Mersin Üniversitesi

Betimleyici tipteki bu çalışmanın amacı, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin müzik terapiye ilişkin bilgi ve
görüşlerinin belirlenmesidir. Mersin Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında hemşirelik bölümü son
sınıfta okuyan toplam 135 öğrenciyle yürütülen çalışmada veriler, anket yöntemi ile toplanmıştır. Katılımcıların
çoğunluğunun müzik terapi ile ilgili eğitim almadıkları ve bilgilerini “Müzik terapi ile ilgili bilgim var fakat
doğru olup olmadığını bilmiyorum” şeklinde ifade ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların Müzik terapinin dikkati
başka yöne çekmeye yardım etme, hastalıkla baş etme ve hastanın anksiyetesini azaltmaya yönelik etkilerinin
farkında oldukları ancak bir kısmının müzik terapinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir uygulama
olduğunu bilmedikleri ve uygulamanın bir uzman tarafından yapılması gerekliliğine katılmadıkları belirlenmiştir.
Çalışmada elde edilen verilere yönelik olarak katılımcılara eğitimleri esnasında müzik terapi konusunda eğitimli
ve deneyimli uzmanlar tarafından bilgi verilmesi ve seminer, panel gibi etkinlikler aracılığı ile farkındalıklarının
artırılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Terapi, Müzik Terapi, Hemşirelik.

INFORMATION AND OPINIONS OF NURSING DEPARTMENT FINAL STUDENTS ON MUSIC
THERAPY
The aim of this descriptive study is to determine the knowledge and opinions of nursing senior students about
music therapy. In the study conducted with 135 senior nursing students in Mersin University in the 2020-2021
academic year, the data were collected using a questionnaire method. It was determined that the majority of the
participants did not receive training in music therapy and expressed their knowledge as "I have knowledge about
music therapy, but I do not know if it is correct." It was determined that the participants were aware of the
effects of music therapy on helping to distraction, coping with illness and reducing the patient's anxiety, but
some of them did not know that music therapy was an application approved by the Ministry of Health and did
not agree with the necessity of the application to be performed by a specialist. Regarding the data obtained in the
study, it was recommended that participants be informed by trained and experienced experts in music therapy
during their training and to increase their awareness through activities such as seminars and panels.
Keywords: Music, Therapy, Music Therapy, Nursing.
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ANTİK DÜNYADA TYMPANON
Aynur CİVELEK
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Çalışmadaki amacımız, antik dünyada en erken örnekleri Anadolu’da ve Mezopotamya’da bulunan ve
sonrasında Batı’ya yayılan, genellikle kutsal törenlerde kullanılan, vurmalı çalgılar grubundan tympanon
hakkında, arkeolojik kanıtlar ve yazılı belgelerle oluşturulmuş ayrıntılı bir çalışmayı sunmaktır.
Grekçe tympanon (τύμπανον), Latince tympanum ya da timpani. Çerçeveli el davulu olarak tanımlanabilir.
Günümüzdeki def/ daire /dare / erbane ve bendir’e benzer. Perküsyon enstrümanları arasında önemli bir yer
tutar; membranofon’dur. Elle vurularak çalınan, sığ ve dairesel bir yapıdadır. Bir çeşit “açık davul” dur.
Günümüzde def, Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği’nde kullanılmaktadır. Türk Müziği’nde, fasıl şefi olan
ser hanendenin ya da birkaç hanendenin elinde bulunur. Aynı zamanda önemli bir orkestra çalgısıdır. Hayvan
derisi ile yapılmış olanlar ortam ısısına göre, gevşer ya da gerginleşir. Çalmadan önce, ocak üstünde dairesel el
hareketiyle enstrümanın her tarafına ısıyı yayılır ve çalınmaya hazır hale getirilir. Böylece deri sertleşir ve daha
net bir sesin çıkması sağlanır.
Çerçevesiz el davulunun kökeni Yakın Doğu ve Anadolu’da bulunur. Antik Inanna, Kybele, Artemis, Demeter
ve Dionysos törenlerinde kullanılmıştır. Ağaç ve hayvan derisi gibi organik ve çabuk bozulan malzemelerden
yapıldığı için, arkeolojik kazılarda bulunmamıştır. Fakat çok sayıda pişmiş toprak figürin, duvar kabartması ve
mozaiği, tympanon kullanıldığını kanıtlamaktadır. Antik örneklerin çoğu dairesel yapıdadır ve çoğunlukla
kadınlar tarafından kullanılmıştır. El davulları, MÖ 5600’lerde Anadolu’da Çatalhöyük’te ve MÖ 3000’lerde
Mezopotamya’da görülmektedir. Gılgamış Destanı’nda çerçeveli davullardan söz edilmiştir. MÖ 10-7.
yüzyıllardaki Geç Hitit beylikleri yerleşimlerinden olan Zincirli/ Sam’al ve Kargamış duvar kabartmalarında
erkekler tarafından çalındığı da görülmektedir. Aristophanes (MÖ 460-380), Lysistrata’da kadınların tympana
çaldıklarından söz etmiştir.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan el davulu, binlerce yıllık tarihe sahip Anadolu ve Mezopotamya'dan Batı'ya
aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Antik, Müzik, Enstrüman, Tympanon.

TYMPANON IN THE ANCIENT WORLD
Our aim in this study is to present a detailed study with archaeological evidence and written documents about the
tympanon which belongs to the percussion instrument group. The oldest examples in the ancient world were
found in Anatolia and Mesopotamia and were often used in sacred ceremonies.
Greek tympanon (τύμπανον), Latin tympanum or tympani. It can be defined as a framed hand drum. It is similar
to today's def / circle / dare / erbane and bendir. It occupies an important place among percussion instruments;
it’s membranophone. It is a shallow and circular structure that is played by hitting it with a hand. It is a kind of
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"open drum". Today, tambourine is used in Classical Turkish Music and Sufi Music. In Turkish Music, it is in
the hands of ser hanendi or several hanendi’s who are the head of the fasıl. It is also an important orchestra
instrument. Those made of animal skin will loosen or stretch according to the ambient temperature. Before
playing, the heat is spread all over the instrument with a circular hand motion on the stove and it is made ready
to be played. Thus, the skin is hardened and a clearer sound is provided.
The origins of the rimless hand drum are found in the Near East and Anatolia. It was used in ancient Inanna,
Kybele, Artemis, Demeter and Dionysos ceremonies. Since it is made of organic and perishable materials such
as wood and animal skin, it has not been found in archaeological excavations. However, numerous terracotta
figurines, wall reliefs and mosaics prove the use of tympanon. Most of the ancient examples were circular and
often played by women. Evidence of the use of hand drums comes from Çatalhöyük in Anatolia in 5600 BC and
Mesopotamia in 3000 BC. Framed drums are mentioned in the Gilgamesh Epic. It is also seen that it was played
by men on the wall reliefs of Zincirli / Sam'al and Kargamış, which are important Late Hittite principalities
between the 10th and 7th centuries BC. Aristophanes (460-380 BC) spoke of women playing tympana in
Lysistrata.
The hand drum which is widely used today, has been transferred to the West from Anatolia and Mesopotamia
which have a history of thousands of years.
Keywords: Archaeology, Ancient, Music, Instrument, Tympnanon.
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FİKRET AMİROV'UN “GÜLÜM” ROMANS-GAZELİNDE SÖZ VE MÜZİĞİN BÜTÜNLÜĞÜ
Aynur ŞIKHIYEVA
Gence Devlet Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Dünyaca ünlü Azerbaycan bestecisi Fikret Maşadi Cemil oğlu Emirov'un (1922-1984) eseri, milli müzik
kültüründe yeni bir sayfa açmış ve dünya müzik mirasının değerli bir incisi olmuştur. Azerbaycan'ın eski müzik
geleneklerini klasik bestecilerin eserleriyle birleştiren besteci, çeşitli müzik türlerine başvurarak opera, bale,
senfonik, oda-enstrümantal ve vokal eserleri yarattı. Besteci, eserlerinde Anavatanı, zengin kültürünü ve
güzelliğini yüceltti.
Azerbaycanlı büyük şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin yaratıcı mirası, F.Amirov'un eserlerinde önemli bir rol
oynamaktadır. Nizami'nin şiiri, besteciyi felsefi fikirlerin ve lirik duyguların ruhani zenginliği ile gençliğinden
çekmiştir. Senfonik şiiri "Nizami Anısına" 1941), Nizami'nin gazeline "Gülüm" romansı (1943), yaylı çalgılar
orkestrası için lirik-dramatik "Nizami" (1947) senfonisi, "Nizami" balesi (1984), onun yaratıcılığının büyüleyici
imgeleri ile müzik dili aracılığı ile zengindir.
Bestecinin vokal yapıtları arasında özel bir yeri olan vokal minyatürü "Gülüm", Nizami'nin gazeli temelinde
bestelenen en parlak eserlerden biridir. F.Amirov, Nizami'nin sözlerine değinerek, Azerbaycan müziğinde bu
türün temelini oluşturan Ü.Hacıibeyli'nin romans-gazeli "Sensiz" ve "Sevgili canan" geleneklerini sürdürerek
unutulmaz bir vokal çalışması yarattı.
F.Amirov'un romans-gazali "Gülüm"ün şiirsel metni, tutkulu lirik imgelerin dünyasını temsil ediyor. Romansın
müzik dili, lirik halk şarkılarına yakınlığı, sınıflandırmaları ve bestecinin kişisel yaratıcı tarzıyla karakterizedir.
Romantizmin psikolojik derinliği, tınısal dramaturjisi şiirsel metinle yakından bağlantılıdır.
Anahtar Kelimeler: Nizami Ganjavi, Fikret Amirov, Gazal, Vocal, Müzik.

UNITY OF WORDS AND MUSIC IN FIKRAT AMIROV'S ROMANCE-GHAZAL “GULUM”
The work of the world-famous Azerbaijani composer Fikret Mashadi Jamil oglu Amirov (1922-1984) opened a
new page in the national music culture and became a valuable pearl of the world musical heritage. Combining
the ancient musical traditions of Azerbaijan with the works of classical composers, the composer applied to
various musical genres and created opera, ballet, symphonic, chamber-instrumental, and vocal works. In his
works, the composer glorified the Motherland, its rich culture, and beauty.
The creative heritage of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi plays an important role in F.
Amirov's work. Nizami's poetry attracted the composer from his youth with the spiritual richness of his
philosophical ideas and lyrical feelings. Symphonic poem "In memory of Nizami" (1941), novel "Smile" to
Nizami's ghazal (1943), lyrical-dramatic symphony "Nizami" (1947) for string orchestra, ballet "Nizami" (1984)
is the embodiment of his creativity, the images he creates with the charming musical language.
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The vocal miniature "Gulum", which has a special place in the vocal work of the composer, is one of the
brightest works composed based on Nizami's ghazal. Continuing the traditions of U.Hajibeyli's romance-ghazals
"Sensiz" and "Sevgili Canan", which laid the foundation of this genre in Azerbaijani music, referring to Nizami's
words, F. Amirov created a memorable vocal work.
The poetic text of F. Amirov's romance-ghazal "Gulum" embodies the world of passionate lyrical images. The
musical language of the romance is characterized by its closeness to lyrical folk songs, classifications, and the
composer's creative style. The psychological depth of the romance, the intonation dramaturgy are closely
connected with the poetic text.
Keywords: Nizami Ganjavi, Fikret Amirov, Ghazal, Vocal, Music.
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H. UÇARSU YARATICILIĞINDA TASAVVUF MOTİVLERİ
Aysel ASADOVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

İslam dinine dâhil olan tasavvuf sanatı çok işlevli bir karaktere sahiptir. Dini ibadet sisteminde iki işlevi yerine
getirir. Birincisi, törene eşlik ettiği, dini imgeleri, fikirleri, deneyimleri uyandırdığı, dini inançları yenilediği ve
pekiştirdiği için özellikle dini bir işlev. İkincisi, estetik bir işlevi vardır, çünkü sanatsal yaratıcılığın bir ürünüdür
ve onu algılayan insanlarda estetik duygular uyandırır ve estetik duygular, dinsel deneyimlerin genel akışı ile
birleşerek, onları harekete geçirip derinleştirebilir. Öte yandan, Sufiler sanatında, estetik işlevin dini işlevle
çatışmaya girebildiği, bir sanat eserinin kült önemini ve dini yönelimini arka plana iten durumlar da görülebilir.
Sufiler için müzik Tanrı`yı tesvir edebilecek en güzel ve etkili vasıtadır. Türk klasik kompozisyon ekolünde A.
Adnan Saygun, Ali Özkan Manav, Hasan Uçarsu gibi bestecilerin tasavvuf edebiyatına yönelmesini, Tanrı ve
insane ilişkisi üzerine felsefi düşüncelerinin yapıtlarına yansımasını görebiliyoruz.
Araştırmada Hasan Uçarsu yaratıcılığında tasavvuf edebiyatının etkileri analiz ediliyor. Hasan Uçarsu çağdaş
Türk bestecilik okulunun önde gelen bestecilerindendir.

Öğretmeni Türk Klasik Müzik ekolünün

kuruculurarından A.Adnan Saygun gibi, Uçarsu da tasavvuf müziğine denemeleri olmuştur. Besteci milli
deyerler bağlılığını, eserlerinde yansıtmış, “Eski İstanbulun Arka Sokaklarında”, “Zamansal Çelişkiler Kenti
İstanbul”, eserlerinde yaşadığı şehrin atmosferini halk müziğinde enstrümanları, Dede Efendi, Itri`den alıntılar
kullanarak yansıtmaya çalışmıştır. “Sen gülsün Ben Bülbül” Yunus Emre`nin şiirlerine coro eseri tasavvuf
müziğinin imgelerini taşır. Tasavvuf – Sufi elemetnleri Uçarsu yapıtlarında sıkça görülebilecek bir durum.
Tasavvuf felsefesinin özelliklerini yansıtmak için genelllile halk müziği ritimleri, mod-makam üslubu
kullanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Temel Özellik, Mistik Deneyim, Ritim, Kalıp, Üslub.

SUFI MOTIVES IN H. UÇARSU CREATIVITY
Sufism, which is included in the religion of Islam, has a multifunctional character. It fulfills two functions in the
system of religious worship. The first is a particularly religious function as it accompanies the ceremony,
awakens religious images, ideas, experiences, renews, and reinforces religious beliefs. Second, it has an aesthetic
function because it is a product of artistic creativity, and it evokes aesthetic feelings in people who perceive it,
and aesthetic feelings, combined with the general flow of religious experiences, can stimulate and deepen them.
On the other hand, there are cases in Sufis art where the aesthetic function can come into conflict with the
religious function, pushing the cult significance and religious orientation of a work of art into the background.
For Sufis, music is the most beautiful and effective means of depicting God. In the Turkish classical composition
school, we can see the orientation of composers such as A. Adnan Saygun, Ali Özkan Manav, Hasan Uçarsu
towards Sufism literature, and the reflection of their philosophical ideas on the relationship between God and
human beings in their works.
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In the research, the effects of Sufism literature on the creativity of Hasan Uçarsu are analyzed. Hasan Uçarsu is
one of the leading composers of the contemporary Turkish composition school. Like his teacher A. Adnan
Saygun, one of the founders of the Turkish Classical Music school, Uçarsu has also experimented with Sufi
music. The composer reflected his devotion to national idioms in his works and tried to reflect the atmosphere of
the city he lived in his works such as "Back Streets of Old Istanbul", "City of Temporal Contradictions", using
folk music instruments, references from Dede Efendi and Itri. "You like a Rose, I`am nightingale" carries images
of Sufi music to Yunus Emre's poems. Sufi element is a situation that can be seen frequently in Uçarsu works.
To reflect the characteristics of Sufi philosophy, he generally used folk music rhythms, mode-maqam style.
Keywords: Basic Feature, Mystical Experience, Rhythm, Pattern, Style.
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDEKİ RİTİM ÇALIŞMALARI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
Ayşegül KOL
MEB

Ritim, Latince’de akış demektir. Evrende her şey, düzenli hareket halindedir. Yani evrenin hareketi ritmiktir.
Ritim çalışmaları alanında yeterli düzeyde birikimi olan öğretmenlerin bu çalışmaları mevcut eğitim öğretim
faaliyetlerine destek olacak biçimde kullanması çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayabileceği
söylenebilir. Bununla birlikte ritim çalışmaları ile desteklenen okul öncesi etkinlikleri çocukların; motivasyon,
dikkat, algı becerileri gibi öğrenme sürecinde önemli önemli katkıları olacağı birçok akademik çalışmada ortaya
konulmaktadır. Bu araştırmanın amacı erken çocukluk eğitiminde ritim çalışmaları ile çocuğun eğitimini ve
gelişim alanlarını desteklemektir. Araştırma eylem araştırması ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim alanında
çalışanların (öğretmen, yönetici, uzman vb.) kendi durumlarına özgü sorunlara çözüm bulmak veya gelişimlerini
sağlamak için kullanabilecekleri araştırma yöntemlerinden biri de eylem araştırmasıdır. Bu araştırma türü,
hemen hemen tüm alanlarda ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmaya yönelik bir araştırma çeşididir. Bu kapsamda
eylem araştırması; planlama, uygulama, gözlem ve yansıtma aşamaları ile uygulama süreci gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda ritim çalışmaları ile desteklenmiş etkinliklerle çocuğun daha nitelikli öğrenme
gerçekleştirdiği ve tüm gelişim alanlarına olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken Çocuk Eğitimi, Ritim Çalışmaları, Eylem Araştırması.

RHYTHM STUDIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: AN ACTION RESEARCH
Rhythm means flow in Latin. Everything in the universe is in regular motion. So the movement of the universe is
rhythmic. It can be said that teachers who have sufficient experience in the field of rhythm studies can contribute
to the education and development of children if they use these studies in a way to support existing educational
activities. In addition, preschool activities supported by rhythm exercises; Many academic studies reveal that it
will make important contributions to the learning process such as motivation, attention, and perception skills.
The aim of this study is to support the education and development areas of the child with rhythm studies in early
childhood education. The research was carried out through action research. One of the research methods that can
be used by those working in the field of education (teachers, administrators, experts, etc.) to find solutions to
problems specific to their own situations or to ensure their development is action research. This type of research
is a type of research aimed at finding solutions to problems that arise in almost all areas. In this context, action
research; The implementation process was carried out with the planning, implementation, observation and
reflection stages. As a result of the research, it was concluded that the child performs more qualified learning
with activities supported by rhythm studies and has a positive effect on all developmental areas.
Keywords: Early Childhood Education, Rhythm Studies, Action Research.
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AZERBAYCANLI BESTECİLERİN PİYANO PRELÜDLERİ
Ayten BAGIROVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Sunulan makalede, Azerbaycanlı bestecilerin piyano için prelüdleri incelemektedir. Makale önce prelüd türünün
tarihsel gelişimi hakkında bilgi vermekte, ardından bu türün Azerbaycan müziğindeki gelişimini izliyor. Makale,
Azerbaycan müziğindeki prelüd türünün ilk örneklerinin 1944 yılında E.Nazirova'nın eserlerinde bulunduğunu
ve bu prelüdlerin teknik karmaşıklık ve lirik-duygusal görüntü içeriği ile karakterize edildiğini belirtmektedir.
Bir de Azerbaycanlı bestecilerin farklı yıllarda piyano için yazdığı, özel öneme sahip prelüdleri var. Makale,
Azerbaycanlı besteciler, özellikle Gara Garayev, Vasıf Adigözalov, Hayyam Mirzazade ve diğerleri tarafından
getirilen prelüd türünün özelliklerini incelemektedir. Aynı zamanda prelüdleri çalışılan bestecilerin bireysel
üslup özelliklerinden kaynaklanan yenilikler de gün ışığına çıkarıldı. Dolayısıyla Garayev'in "24 prelüd" serisi
için açık bir klasik biçim ve mantık, bestecinin diğer eserlerinin etkisi ve türün özgünlüğü var. Makaledeki diğer
bestecilerin prelüdlerinde de benzer özellikler görülmektedir. Makale, Gara Garayev'in "24 prelüd", Vasif
Adigozalov'un "24 prelüd", Aydın Azimov'un "İlmeler", Hayyam Mirzazade'nin "Beyazlar ve Siyahlar" ve
Rahila Hasanova'nın "Çeşme" ve "Sonbahar palitrası" prelüdlerinin yanı sıra çalışmada Adil Babirov'un "PrelüdScherzo", Nargiz Shafiyeva, Azer Rzayev, Afag Jafarova, Elnara Dadashova, Azer Dadashov'un prelüdleri de
yer alıyor. Aynı zamanda prelüdler, her bestecinin benzersiz performans tekniklerini ve piyanonun tüm teknik
yeteneklerinin gösterir. Makale, Azerbaycanlı bestecilerin prelüdlerini Avrupa gelenekleri bağlamında inceliyor
ve müzik dili, içerik, imaj dünyası, uyum alanındaki yeniliklere dikkat çekiyor.
Anahtar Kelimeler: Prelüd, Piyano, Enstrümantal Müzik, Performans, Seri.

PRELUDES FOR PIANO BY AZERBAIJANI COMPOSERS
Provides information about the historical development of the prelude genre and then traces the evolution of this
genre in Azerbaijani music. The article notes that the first examples of the prelude genre in Azerbaijani music
are found in the works of E. Nazirova in 1944, and these preludes are characterized by technical complexity and
lyrical-emotional image content. Then there are the preludes of Azerbaijani composers written for piano in
different years, which are of special importance. The article examines the peculiarities of the prelude genre
brought by Azerbaijani composers, especially Gara Garayev, Vasif Adigozalov, Khayyam Mirzazade, and
others. At the same time, innovations arising from the individual stylistic features of the composers whose
preludes were studied were brought to light. Thus, for Garayev's series "24 preludes" there is a clear classical
form and logic, the influence of other works of the composer, and the originality of the genre. Similar features
are observed in the preludes of other composers in the article. The article examines Gara Garayev's "24
preludes", Vasif Adigozalov's "24 preludes", Aydin Azimov's "Loops", Khayyam Mirzazade's "Whites and
Blacks" and Rahila Hasanova's "Fountain" and "Autumn Palette" preludes, as well as analyzed Adil Babirov's
"Prelude-Scherzo", preludes of Nargiz Shafiyeva, Azer Rzayev, Afag Jafarova, Elnara Dadashova, Azer
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Dadashov. At the same time, the preludes take into account the unique performance techniques of each composer
and the use of all the technical capabilities of the piano. The article examines the preludes of Azerbaijani
composers in the context of European traditions and highlights the innovations in the field of musical language,
content, image world, harmonization.
Keywords: Prelude, Piano, İnstrumental Music, Performance, Series.
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ETNOKOREOLOJİK VE ETNOMÜZİKOLOJİK KAYNAKLAR BAĞLAMDA “KASIM ÜLGEN”
ÖRNEĞİNDE ELEŞTİRİLER VE DÜZENLEMELER
Aziz Ali ELYAĞUTU & Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU
Okan Üniversitesi Konservatuvarı & Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Günümüzde halen, Türk Halk Dansları Evreni’nde, Etnokoreolojik, Etnomüzikolojik ve Folklorik değerde,
nitelikli kaynak genel bir ihtiyaç durumundadır. Konu ile ilgili kaynakların, özellikle Kars ve Iğdır özelinde,
üzerinde çalışılması gerekmekte olduğunu düşünmekteyiz.
Sayın Kasım Ülgen’in kitabı, işleniş açısından günümüzdeki, yazarların dahi ele almayı tercih etmedikleri bir
zorluk derecesidir. Kasım Ülgen örneğinde görüldüğü üzere, günümüze ulaşan bilgilerin, dönem koşulları
düşünüldüğünde (dans notatörünün olamaması vb.) hiç değilse müzik notasının günümüze doğru nitelikler ile
gelmesi her açıdan önemli ve yararlı olacağını düşünülmektedir.
Bu aşamada, bu çalışmanın bir eleştiri değil, kitabın var olma şeklini benimsemiş yazar-araştırmacılar olarak,
eksik olabilen, onay gereken, düzeltme gereken konular üzerinde katkıda bulunmaktır. İnceleme konusu kitap
içerisinde, dikkat çekilmesi gereken diğer konuları da, zaman içerisinde bu çalışmaya ekleyeceğiz.
Kitap incelendiğinde, yazarın danslar için örneklediği resimlerin, yöre giyimini tanımlayacak-açıklayacak
deliller olmadığı düşünülmektedir. Yazarın kullandığı dans notasyonu ise günün koşullarına göre, çabası ve
yazımının, oldukça değerli olduğu düşünülmektedir.
Yazınsal kaynaklarımızın bilgi niteliklerinin, değer dereceleri, alanlarımızdaki çalışmalar ve bu çalışmalarımızın
gelişimi açısından, özel önemlidir. Kaynakların gözden geçirilerek, var olan değerlerini, olası eksikler
giderilerek, geleceğe bırakmak gerektiğine inanmaktayız.
Kitabı incelerken, çalışmamızda gerek daha önce gerçekleştirdiğimiz, röportajlardan, gerekse bu araştırma
konusu danslar özelinde, yapılan röportajlar ile bir sonuç elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kasım Ülgen, Kars, Iğdır, Geleneksel Danslar, Dans Notasyonu, Müzik Notasyonu

CRITICS AND REGULATIONS ON THE EXAMPLE OF “KASIMULGEN” IN CONTEXT OF
ETHNOCHOREOLOGICAL AND ETHNOMUSICOLOGICAL SOURCES
Today, in the Universe of Turkish Folk Dances, there is a general need for qualified resources with
Ethnochoreological, Ethnomusicological and Folkloric values.
We think that the resources related to the subject, especially in Kars and Iğdır, need to be studied.
Mr. Kasım Ülgen's book, in terms of writing technique and content, is a degree of difficulty that even today's
writers do not prefer to deal with.
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As can be seen in the example of Kasım Ülgen, it is thought that, considering the conditions of the period, the
information reaching today, at least with the correct qualities of the musical note, will be important and useful in
every respect.
At this stage, this study is not a criticism, but as writer-researchers who have adopted the way the book exists, it
is to contribute on the issues that may be missing, need approval and correction. In the book that is the subject of
the review, we will add other issues that need attention to this study in time.
When the book is examined, it is thought that the pictures that the author has sampled for dances are not
evidence to define and explain the local dress.
The dance notation used by the author is considered to be very valuable according to the conditions of the day,
his effort and writing.
The information qualities and value levels of our literary resources are of special importance in terms of the
studies in our fields and the development of these studies.
We believe that the resources should be reviewed and the existing values should be left to the future by
eliminating possible deficiencies.
It is thought that the studies in this scope-content can be taken into consideration and applied by universities etc.
will make significant contributions to the field.
While examining the book, a result has been obtained in our study, both from the interviews we have done
before, and from the interviews made specifically for the dances that are the subject of this research.
Keywords: Kasım Ülgen, Kars, Iğdır, Traditional Dances, Dance Notation, Music Notation
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MÜZİK ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA
İLİŞKİN ALGILARININ ÇALGI METAFORLARI İLE BELİRLENMESİ
Begüm AYTEMUR & Senem SİPAHİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi & Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bu araştırmanın temel amacı, müzik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının özel gereksinimli çocuklara ilişkin
algılarını çalgı metaforları aracılığıyla belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 91 müzik öğretmeni adayı
ve Türkiye genelinde görev yapan 50 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, “Özel Eğitim
Gereksinimi olan çocukları bir çalgıya benzetmeniz istense hangisine benzetirsiniz? Özel eğitim gereksinimli
çocuk… gibidir/-e benzer; çünkü, …” cümlesinin tamamlanmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik
analizi tekniğiyle incelenerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre müzik öğretmenlerinin özel
gereksinimli çocukları en çok piyano, keman, davul ve flüt çalgıları ile ifade ettikleri; müzik öğretmeni
adaylarının ise en çok piyano, keman ve flüt çalgıları ile ilişkilendirdikleri görülmektedir. Katılımcıların özel
gereksinimli çocukları “çok yönlü ve hassas yapılı” olarak nitelendirdikleri; bunun yanında eğitimsel yaklaşım
açısından “doğru yaklaşım, uzmanlık, fedakârlık ve mücadele gerektiren” ve sosyal açıdan “öz farkındalık
sağlayan, huzur veren ve güzellik katan” bireyler olarak algıladıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Öğretmen, Öğretmen Adayları, Metafor, "Özel Gereksinimli Çocuk" Algısı.

DETERMINATION OF PERCEPTIONS OF MUSIC TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES
ABOUT CHILDREN VIA SPECIAL NEEDS USING INSTRUMENT METAPHORS
The main purpose of this study is to determine perceptions of music teachers and teacher candidates about
children with special needs through instrument metaphors. The study group of the research consists of 91 music
teacher candidates and 50 music teachers working throughout Turkey. Research data were obtained by
completing “If you were asked to compare children with special education needs to an instrument, which one
would you compare? The child with special education needs is like...; because,… ” the sentence. The obtained
data were interpreted analysing with the content analysis technique. According to the results of the study, it was
found that when music teachers expressed children with special needs with piano, violin, drums and flute
instruments; music teacher candidates were associated with piano, violin and flute instruments. It was concluded
that participants described children with special needs as “versatile and sensitive” and perceive them as
“requiring the right approach, expertise, sacrifice and struggle” individuals in terms of educational approach and
“providing self-awareness, giving peace and beauty” individuals in social terms.
Keywords: Music, Teacher, Teacher Candidates, Metaphor, Perception of "The Child With Special Needs".

24

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
KÜLTÜREL MELEZLİK VE DANS: TRAKYA ROMAN/ÇİNGENE DANSLARININ ÖRNEKLEMESİ
Bülent KURTİŞOĞLU & Seren ERAVCI & Bahar AKSOY
Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi & Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı & Yıldız Teknik
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Öğrencisi

Trakya coğrafyasında yaşamakta olan Roman/Çingene topluluklarının düğün ve eğlencelerinde geçmişten
günümüze icra ettikleri geleneksel dansların yanı sıra son yıllarda bu geleneksel dansların beraberinde icra edilen
“Hint” adını verdikleri yeni bir dans türü ortaya çıkmıştır. “Hint” adını verdikleri bu yeni dans türünün müzik ve
hareket bağlamında “Bollywood” danslarına benzerlikleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda
geleneksel Roman/Çingene dansı ve Hindistan kökenli “Bollywood” dansının melezleştirilmesi ile ortaya çıkan
bu yeni dans çeşidinin ortaya çıkmasındaki başlıca sebebin medya, internet ve teknoloji kullanımının yaygınlığı
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma içerisinde yukarıda bahsedilen melezleştirilmiş yeni dans türü ve buna bağlı
diğer unsurlar, alan araştırmasında elde edilen görsel malzemeler eşliğinde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çingene, Roman, Dans, Hint, Bollywood

CULTURAL HYBRIDITY AND DANCE: SAMPLING OF THRACIAN ROMANI/GYPSY DANCES
In addition to the traditional dances performed by Romani/Gypsy communities living in the Thracian geography
from past to present at their weddings and entertainment, a new type of dance called “Indian” has emerged in
recent years along with these traditional dances. The similarities of this new dance type, which they call
"Indian", to "Bollywood" dances in terms of music and movement have been determined. According to the
researches, it has been determined that the main reason for the emergence of this new dance type, which
emerged with the hybridization of traditional Romani/Gypsy dance and Indian origin "Bollywood" dance, is the
prevalence of media, internet and technology use. In this study, the above-mentioned hybridized new dance
genre and other related elements will be presented with visual materials obtained in the field research.
Keywords: Gypsy, Romani, Dance, Indian, Bollywood
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Lİ İNHAİ'NİN PİYANO YAPITI “SİYANGSİAOGU”NUN MÜZİKAL YAPI ÖZELLİKLERİ
Chen QIANQIU
SongYuan City Changling Country / Çin, Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi

Li İnhai, Çin müzik sanatının en parlak temsilcilerinden biridir. Çin akademik müzik tarihinde Li İnhai'nin adı
çeşitli müzikal yaratıcılık alanlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yetenekli bir besteci, önde gelen bir bilimsel araştırmacı
ve önde gelen bir öğretmendir. Li İnhai, Çin geleneksel müziği alanındaki en ikonik müzikolojik çalışmalardan
biri olan “Han üslübu ve onun armonisi” (1959) bilimsel eseri Çin'de bilimsel müzikal düşüncenin gelişiminde
önemli yer kapsamaktadır.
Li İnhai'nin zengin beste mirasında, piyano parçası "Siyangsiaogu" özel bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Çinli
piyano bestecisinin yaratıcılığının önde gelen eğilimlerinden biri, ÇHC'nin geleneksel ulusal enstrümanlarının
sesinin orijinalliğini tasvir etmek için piyano aracılığıyla canlı bir uygulama buluyor. İncelenen çalışmanın
başlığı kelimenin tam anlamıyla "Çin flütü ve alacakaranlıkta davul" olarak çevrilmiştir. Besteci, ilk sesten son
sese kadar, Xiao'nun flüt ve davul seslerinin özelliklerini, Çin geleneksel kültürüne yabancı bir müzik aletinin
etkileyici araçlarıyla aktarmaya çalışıyor.
Sunulan çalışmada, bestenin yazarının geleneksel Çin enstrümanlarının orijinal müzik sözlüğüne mümkün
olduğunca yaklaşmak için hangi müzik dilini kullanabileceğine dair bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın
metodolojik temeli, müzik dilinin tüm unsurlarının ayrıntılı bir teorik analizinin yanı sıra klasik müzik
formlarının teorik çalışmaları temelinde çalışmanın yapısının bir analiziydi.
Analize dayanarak Li İnhai'nin piyano parçası "Siyangsiaogu"nun müzik dilinin özgünlüğü hakkında sonuçlar
çıkarıldı.
Anahtar Kelimeler: Piyano Parçası, Çin Müziği, Xiao Flüt, Davul, Müzik Dili, Form.

THE PECULIARITY OF THE MUSICAL LANGUAGE OF LI YINGHAI'S PIANO PIECE
“SIYANGSIAOGU”
Li Yinghai is one of the brightest representatives of the musical art of China. In the history of Chinese academic
music, Li Yinghai's name is associated with a variety of areas of musical creativity. He is a talented composer, a
prominent scientific researcher, and a prominent teacher. Li Yinghai is the author of one of the most iconic
musicological studies in the field of Chinese traditional music - the major work "Han Style and Its Harmony"
(1959), which played an important role in the development of scientific musical thought in China.
In Li Yinghai's rich composing heritage, the Siyangsiaogu piano piece has a special place. In this work, one of
the leading tendencies of the Chinese piano composer's creativity finds a vivid embodiment - using the piano to
depict the originality of the sound of traditional national instruments of the PRC. The title of the analyzed work
is translated as "Chinese flute and drum at dusk." From the first to the last sound, the composer strives to convey
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the peculiarities of the sound of Xiao's flute and drums by expressive means of a musical instrument alien to
Chinese traditional culture.
In the presented study, an analysis is made of what elements of the musical language the author of the
composition can use to get as close as possible to the essentially original musical vocabulary of traditional
Chinese instruments. The methodological basis of the study was a detailed theoretical analysis of all elements of
the musical language, as well as an analysis of the structure of the work based on theoretical studies of classical
musical forms.
Based on the analysis, conclusions are drawn about the originality of the musical language of Li Yinghai's piano
piece "Siyangsiaogu".
Keywords: Piano Piece, Chinese Music, Xiao Flute, Drum, Musical Language, Form.
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J. BRAHMS’IN “GÜZEL MAGELONE” BAŞLIKLI VOKAL DİZİSİNİN İNCELENMESİ, TANITIMI
VE SUNUMU
Demet GÜRHAN & Güler DEMİROVA GYÖRFFY
Ankara Üniversitesi & Ankara Üniversitesi

Bu çalışmada, döneminin tanınmış Alman besteci Johannes Brahms’ın (1833-1897), Ludwig Tieck'in (17731853) bir halk masalını anlattığı Die schöne Magelone (1438) romanından alıntılar yaparak, 18 şiirinden 15’ini
bestelemesiyle oluşturduğu “Die schöne Magelone” başlıklı tek vokal dizisinin (şarkı döngüsünün) incelenmesi,
tanıtımının yapılması ve bu diziden seçilmiş eserlerin bir dinleti ile sunumu amaçlanmıştır.
Brahms’ın 1861-1869 tarihleri arasında yaratıcılığının üçüncü döneminde bestelediği şarkı döngüsü “Die Schöne
Magelone Ludwig Tieck’in Kont Peter adında Provence’li bir şövalye ve Napoli Kralı'nın kızı güzel Magelone'a
olan aşkı hakkında yazdığı ortaçağ romantizminden türemiştir. Romanın şiirsel uyarlaması, genç besteciye, ana
karakterlerin kaderinin tüm değişimlerini yansıtacak devasa bir ses döngüsü yaratması için ilham vermiştir.
Masalları ve özellikle hayal dünyasını sevdiği bilinen Brahms bu eserde şarkıların vokal akışları arasındaki
piyano bölümlerinde büyülü dokular yaratmış ve eseri çarpıcı bir bütün haline getirmiştir. Bu şarkı döngüsü
Brahms'ın bir opera yazma girişiminin haberci olarak görülse de besteci zengin yaratıcılığında operaya yer
vermemiştir.
Şarkı sanatında F.Schubert ve R.Schumann’dan etkilenen Brahms şüphesiz Alman şarkı sanatının en önemli
temsilcilerinden biridir. Yaklaşık 300 şarkı yazmış ve kendi bireysel şarkı stilini yaratmıştır. Bu özelliği
tanımlamak ve formüle etmek kolay değildir fakat bu araştırma ile yaratmış olduğu nadir seslendirilen tek vokal
dizisi Türkiye’de ilk kez incelenerek tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şan, Şarkı, Şarkı Döngüsü, Vokal Dizi, Eşlik, Lied.

THE REVIEW, INTRODUCTION AND PRESENTATION OF J. BRAHMS’ SONG CYCLE “DIE
SCHÖNE MAGELONE”
The aim of this study is to analyse, introduce and ultimately perform the well known German composer
Johannes Brahms’ (1833-1897) song cycle “Die Schöne Magelone” which comprises of fifteen Lieds that
reference the poems from Ludwig Tieck’s (1773-1853) “Die Schöne Magelone”, an eighteen-section folk tale.
Composed between the years of 1861-1869, during Brahms’ third creative peak, the song cycle “Die Schöne
Magelone”, was inspired by the medieval romanticism of Ludwig Tiech, in which Count Peter, a Knight from
Provence, falls in love with Magelone, the daughter of the King of Naples. The poetic adaptation of the folk tale,
allowed and inspired the young composer to channel the twists and turns in the characters’ fates through a
tremendous vocal narrative.
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Known for his love of tales and the imaginary world, Brahms turned the pieces into a striking totality through the
ethereal textures he creates with the piano in between vocal lines. Even though this song cycle was regarded as a
preview to Brahms’ prospective attempts of composing an opera, operas never joined the ranks of his superb
creativity.
Influenced by Lied composers such as F.Schubert and R.Schumann, Brahms, undoubtedly, is one of the most
prominent figures in the art of Lied. Having composed over 300 Lieds, hence creating his own style which is
difficult to formulate, this study aims to introduce this rarely performed song cycle by performing it in Turkey
for the first time.
Keywords: Singing, Song, Song Cycle, Accompanimen, Lied.
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C. W. GLUCK’UN “LA RENCONTRE İMPREVUE” (1764) VE J. HAYDN’IN “L’İNCONTRO
İMPROVVİSO” (1775) OPERALARINDA TÜRKLÜKLE İLGİLİ KONULARIN KARŞILAŞTIRMALI
TAHLİLİ
Derya AĞCA
Atılım Üniversitesi

18 yüzyıl Batı Avrupa’da opera sanatı hem müzik hem de sanat yönüyle dönemin siyasal ve sosyal durumunu
anlatan medya aracına dönüşmüştür. Bu dönemde Türklerle ilgili konularda operalarda sıkça işlenmiştir.
Bu makale Viyana Klasiklerinden C. W. Gluck’un “La Rencontre İmprevue” (1764) ve
J. Haydn ’ın “L’incontro İmprovviso” (1775) operalarında Türkleri ve Türk müziğini nasıl işlediğini
karşılaştırmalı olarak araştırır.
Bu iki operanın librettosunda Türkler ve Farslar farklı tasvir edilmişlerdir. Komik operalarda geçen CalandroDerviş rolü ile Türk-Müslüman kültüründeki bazı değerler yerilir. Türk vurmalı çalgıları bir çeşit laytmotif
olarak Sultan ile kullanılır. Müzikte “alla turca” anlayışı operada geçen bazı müzik parçalarında sergilenmeye
çalışılmıştır.
Batı Avrupa’da sahnelendiği dönemde ilgi odağı olan komik operalar, Batı’daki Türk imajına zarar vermiş ve
Türk kültürünün tahrif edilmiş bir tarzda takdimine yol açmıştır. Bu operalar zaman içinde gündemden düşmüş
olmakla birlikte tahrif edilmiş Türk-Müslüman medeniyetinin sebep olduğu önyargılar kalıcılığına katkıda
bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: C. W. Gluck’un “La Rencontre İmprevue” Operası, J. Haydn’ın “L’incontro İmprovviso”
Operası, Libretto, Calandro, “Alla Turca” Üslubu.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKISH TOPICS IN C. W. GLUCK’S “LA RENCONTRE
IMPREVUE” (1764) AND J. HAYDN’IN “L’INCONTRO IMPROVVISO” (1775) OPERAS
In 18th century Western Europe, the art of opera turned into a media tool describing the political and social
situation of the period in terms of both music and art. During this period, issues related to the Turks were
frequently represented in operas.
This article reviews how the Viennese Classics C. W. Gluck handles Turks and Turkish music in the operas "La
Rencontre Imprevue" (1764) and J.Haydn’s "L’incontro Improvviso" (1775).
The Turks and the Persians are depicted differently in the librettos of the two operas. With the role of CalandroDervish in comic operas, some values in Turkish-Muslim culture are criticized. Turkish percussion instruments
are used with Sultan as a kind of leitmotif. The understanding of "alla turca" in music has been tried to be
exhibited in some musical pieces in the said opera.
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Comic operas, which were the center of attention in the period when they were staged in Western Europe,
damaged the Turkish image in the West and led to the presentation of Turkish culture in a distorted style.
Although these operas fell off the agenda over time, the prejudices caused by the distorted Turkish-Muslim
civilization contributed to the negative image of the Turks and the Muslims.
Keywords: C. W. Gluck’s “La Rencontre Imprevue” Opera, J.Haydn’s “L’incontro Improvviso”, Libretto,
Calandro, “Alla Turca” Style.
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TÜRK HALK OYUNLARI VE KOREOGRAFİ
Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Koreografi kelimesinin etimolojik anlamı incelendiğinde, kavram “dans yazısını” ifade eder. Ancak, kavram 20.
Yy da itibaren modern dansın doğmasıyla birlikte, dans yaratma anlamında kullanılan bir terimdir haline
dönüşmüştür.
Türk Halk Dansları ise, icra, öğretim ve sahneleme geleneklerinde, “koreografik” bir malzeme olarak”
düşünülür. Geleneğin oluşum sürecindeki “otantiklik” kavramıyla bağlantılı olarak Türk Halk Dansları içerisinde
yapılan uygulamalar koreografi olarak nitelendirilmez.
Bu çalışmada koreografi kelimesi hem etimolojik hem de semiyotik alanlarda incelenecektir. Kavramın kullanım
alanlarından örnekler ile geleneksel ve modern danslardaki üretim şekli karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
Koreografi kavramının geleneksel dans kültürlerindeki kullanımları analiz edilip, Türk Halk Dansları
bağlamında koreografik uygulamaların ne şekilde kabul görebileceği üzerine öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Koreografi, Türk Halk Dansları, Dans Yazısı, Dans Yaratma.

TURKISH FOLK DANCES AND CHOREOGRAPHY
When the etymological meaning of the word choreography is examined, the concept expresses "dance writing".
However, with the birth of modern dance in the 20th century, the concept has become a term used to create
dance.
Turkish Folk Dances are considered as a "choreographic" material in the traditions of performance, teaching and
staging. In connection with the concept of "authenticity" in the formation process of the tradition, the practices
made in Turkish Folk Dances are not considered choreography.
In this study, the word choreography will be examined in both etymological and semiotic fields. With examples
from the usage areas of the concept, the way of production in traditional and modern dances will be discussed
comparatively. The use of the concept of choreography in traditional dance cultures will be analyzed and
suggestions will be presented on how choreographic practices can be accepted in the context of Turkish Folk
Dances.
Keywords: Choreography, Turkish Folk Dance, Dance Writing, Dance Creation.
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CAVANŞİR GULİYEV PİYANO YAPITLARI
Dilşad ALİYEVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Cavanshir Guliyev kendine has üslubu ve tarzı olan Azerbaycan müziğinin bestecilerindendir. Cövdat Hajiyev
okulunun yetenekli öğrencilerinden Cavanşir Guliyev, XX yüzyıl müziğinin yeniliklerine derinlemesine hâkim
olmuş ve bunları milli müziğin özellikleriyle sentezlemiştir. Geçen yüzyılın 70'li yıllarından sanat arayışı içinde
olan besteci, Azerbaycan müziğine birçok yeni keşifler ve yeni bir soluk getirmiştir.
Cavanşir Guliyev'in eserleri tür ve içerik açısından çok çeşitlidir. Çalışmalarının ilginç alanlarından biri de
piyano müziğidir. Konservatuar öğrencisiyken, besteci piyano için bir dizi eser yazdı. Tar çaldığı için halk
müziği ve muğamı çok iyi bilen C.Guliyev, piyano için halk müziğine dayalı özgün eserler yaratmıştır. “12
prelüd” serisi, üç parçalı sonatin, "Çocuk süiti", "Mugam dizilerinde 7 pyes", "Güneşin Müzik Kitabı" serisi
Guliyev'in bu alandaki araştırmalarının sonucudur.
Bestecinin piyano müziği esas olarak eserinin erken dönemine - XX yüzyılın 70'lerine aittir. Daha sonraki
dönemlerde piyano müziği bir şekilde bestecinin ilgisini çekmemiş ve diğer alanlarla daha çok eserler
besteemiştir.
2017 yılında Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle Bakü'deki Prestige-N Yayınevi, çocuk müzik okullarında son sınıf
öğrencilerinin öğretim repertuvarı için Cavanşir Guliyev'in "Güneşin Müzik Kitabı" koleksiyonunu yayınladı.
Besteci, 11 parçalık bu koleksiyonu sevgili torunu Güneş Narmin Tarcan'a ithaf etmiş. Bu eser C.Guliyev'in
çocuk müziğine ilk çağrısı değil. 1978'de C.Guliyev, çocuklar için 7 pyesden oluşan bir "Çocuk Süiti" besteledi.
C.Guliyev'in piyano müziği, öğretmeni Cövdat Hajiyev geleneklerini sürdürüyor. Muğama duyduğu özgün
üslubu "Mugam dizilerinde 7 pyes", hocası C.Hajiyev'in piyano için "Ballad", "Müzik tahtaları" ve çocuk
eserleriyle ilişkilendirilmiştir.
Muğam çalgısının yapısı C.Guliyev'in eserlerinde Doğu-Batı sentezini yansıtan "Mugam dizilerinde 7 pyes"
serisinde dikkat çekiyor. Eser, ulusal müzik aletlerinin ud ve çift davul tınısını taklit ediyor. "7 pyes" mi perdesi
üzerinde kuruludur. Her pyes belirli bir makama (mod) dayanmaktadır - Rast, Bayat-Şiraz, Segah, Şüşter,
Çahargah Humayun ve Şur. Bu seri, muğamın biçimlendirici özelliklerini birleştiriyor - Doğu ve Batı
avangardının başlangıcı gibi görülebilir. Bazı araştırmacılara göre, "muğam dizilerinde 7 pyes " dizisi "muğamın
özeti" dir. Bestecinin kendisi bu esere "muğamın mizah süzgecinden vücut bulması" adını vermiş.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Besteci, Pyes, Muğam, Analiz.

PIANO MUSIC BY JAVANSHIR GULIYEV
Javanshir Guliyev is one of the composers in Azerbaijani music with his style, his way, and his style. Javanshir
Guliyev, one of the talented pupils of the Jovdat Hajiyev school, deeply mastered the innovations of twentieth-
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century music and synthesized them with the features of national music. The composer, who has been in search
of art since the 70s of the last century, has brought many discoveries and new breath to Azerbaijani music.
Javanshir Guliyev's work is very diverse in terms of genre and content. One of the interesting areas of his work
is piano music. While still studying at the conservatory, the composer wrote some works for piano. J.Guliyev,
who knows folk music and mugam very well because he plays the tar instrument, created original works for the
piano instrument. The series "12 preludes", three-part sonatina, "Children's Suite", "Seven plays with interludes
in mugam scales", "Music book of the sun" series are the result of Guliyev's researches in this field.
The composer's piano music mainly belongs to the early period of his work - the 70s of the XX century. In later
times, piano music was somewhat out of the composer's attention, and he became more interested in other fields.
In 2017, with the support of the Ministry of Culture, Prestige-N Publishing House in Baku published Javanshir
Guliyev's "Music Book of the Sun" for the teaching repertoire of senior students in children's music schools. The
composer dedicated this collection of 11 plays to his beloved grandson Gunesh Narmin Tarcan. This collection is
not the first appeal of J. Guliyev to children's music. Back in 1978, J. Guliyev composed a "Children's Suite"
consisting of 7 plays for children.
J.Guliyev's piano music teacher Jovdat Hajiyev continues the traditions. His great interest in mugham in his
original style "7 plays with interludes in mugam scales" is associated with his teacher J. Hajiyev's "Ballad" for
piano, "Music boards" and children's works.
The structure of the mugam instrument is noticeable in the series "7 plays with interludes in mugam moods"
reflecting the East-West synthesis in J. Guliyev's works. The work is intended for a prepared grand piano. Here,
as in the mugham set, the improvised and precisely weighted sections alternate. The work imitates the timbre of
national musical instruments oud and double drum. "7 plays" is on the liquid. Each play is based on a certain
mode - Rast, Bayat-Shiraz, Segah, Shushtar, Chahargah, Humayun and Shur. This series combines the formative
features of mugam - the beginning of the East and the Western avant-garde. According to many researchers, the
series "7 plays with interludes in the mood of mugam" is a "synopsis of mugam." The composer himself called
this work "the embodiment of mugham through the filter of humor".
Keywords: Music, Composer, Pyes, Mugham, Analysis.
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TERAPÖTİK HİKÂYELERİN PİYANO EĞİTİMİNDE YENİ BİR METOT OLARAK KULLANIMI
ÜZERİNE BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
Ece DEMİRAYAK & Tan TEMEL
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
& Yıldız Teknik Üniversitesi

Bu araştırma, terapötik hikâye anlatımının, piyano eğitiminde uygulanabilirliğine dair bir eylem araştırmasıdır.
Sanatsal yeteneğin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesini sağlayan sanat eğitiminin, bireylerin psiko-duygusal
durumlarına olumlu etkileri bulunduğuna dair birçok araştırma vardır. Terapötik hikâye anlatımının piyano
eğitiminde öğretimsel bir metot olarak kullanıldığı bir araştırma ise bulunamamıştır.
Bu araştırmada, piyano öğrencileri için terapötik hikâye anlatımına dayanan bir öğretimsel metodun tasarlanma
ve uygulanma sürecine yönelik, araştırmacının uygulayıcı olduğu bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, nitel
araştırma yöntemlerinde eylem araştırması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Pandemi sürecinin devam
etmesi nedeniyle hibrit eğitim modeli ile yürütülen araştırmanın katılımcıları 10-12 yaş aralığında 3 piyano
öğrencisidir. Veri toplama araçları olarak, yarı-yapılandırılmış görüşme formu, gözlem formu ve dokümanlar
kullanılmıştır. Terapötik hikâyelerin uygulanmasında, öğretimsel tasarımın hazırlanması, yaşanan zorluklar,
etkililik için alınan önlemler görüşme ve gözlemler ile belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, piyano öğrencilerinin terapötik hikâye anlatımına dayalı öğretiminde; öğrencilerin bireysel
farklılıklarına uygun müzik kompozisyonu sürelerinin verilmesinin, öğrenci hazırbulunuşluk düzeyine uygun
öğretimsel farklılaştırma yapılmasının, öğrenci ilgisine yönelik hikâye konusu seçiminin öğretimsel tasarımın
etkililiğini arttırdığı belirlenmiştir. Bu süreçte, öğrencilerin keyif aldığı, öğretime katılımda ilgilerinin ve
dikkatlerinin daha fazla olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Terapötik Hikâye Anlatımı, Müzik Eğitimi, Piyano, Öğretimsel Tasarım, Eylem
Araştırması.

AN ACTION STUDY ON THE USE OF THERAPEUTIC STORIES AS A NEW METHOD IN PIANO
INSTRUCTION
This research is an action research on the applicability of therapeutic storytelling in piano instruction. There are
many studies showing that art instruction that enables the discovery and development of artistic talent, has
positive effects on the psycho-emotional states of individuals. No research was found where therapeutic
storytelling was used as an instructional method in piano education.
In this study, a preliminary study, in which the researcher was the practitioner, was conducted on the design and
implementation process of an instructional method based on therapeutic storytelling for piano students. This
study was designed in accordance with action research design in qualitative research methods. Due to the
ongoing pandemic process, the participants of the study conducted with the hybrid education model are 3 piano
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students whose ages are ranging between 10-12. Semi-structured interview form, observation form and
documents were used as data collection tools. In the application of therapeutic stories, the preparation of the
instructional design, the difficulties experienced, the measures taken for effectiveness were determined through
interviews and observations.
As a result of the research in teaching piano students based on therapeutic storytelling; It was determined that
giving music composition time periods suitable for students' individual differences, instructional differentiation
in accordance with the level of student readiness, and the choice of story subject for student interest increase the
effectiveness of instructional design. During this process, it was observed that the students enjoyed more and
were more interested and attentive in participating in teaching.
Keywords: Therapeutic Storytelling, Music Instruction, Piano, Instructional Design, Action Research.
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MÜSLÜMAN DOĞU'NUN GELENEKSEL MÜZİĞİ. MAKAM
Elmira PANAHOVA
Bakü Koreografi Akademisi

“Makam” kavramı Doğu teorisyenlerinin terminolojisinde XIII–XIV yüzyıllarda ortaya çıktı. “Makam” kelimesi
makam, risale bölümü, mekân anlamına geliyordu. Makam ayrıca enstrümanın klavyesindeki perdeyi de
gösterirdi. Bununla birlikte, daha önce (XII. Yüzyıl), bu terim edebi bir türü ifade ediyordu (Al-Hariri'nin, AlEzidi'nin kısa öyküleri-romanları).
Bugün “makam” terimi Müslüman Doğu'nun birçok halkı arasında makam (Araplar ve Türkler), makom
(Tacikler ve Özbekler), muğam (Azeriler), mukam (Uygurlar ve Türkmenler) adı altında bulunmakta ve sözlü
geleneğin profesyonel müzik türünü ifade etmektedir. Genel makamat sistemine dâhil olmayan Türkmen
mukamları bu gruptan hariç tutulmalıdır.
Yukarıda bahsedilen halk profesyonel müziğinin modern geleneksel türleri için Ortaçağ on iki makam döngüsü
bir model görevi gördü. Ortak köklerin en basit kanıtı, makamların, muğamların, mukamların ve onların
bölümlerinin isimlerindeki ortaklıklar ve uygunluklardır.
Yukarıdaki geleneksel Doğu müzik türleri, esas form oluşturucu ilkelerinin uygunlukunu ve monodisite gibi
integral bir faktörün varlığını tespit edebileceğiniz büyük döngüsel eserlerdir.
Makamlar, makomlar, muğamalar, mukamlar ve diğer Doğu müzik döngülerinin arasındaki tüm genelliği ile
yanaşı, onların arasında ulusal kültürlerin her birinin temelinde türün bireysel gelişimi ile ilişkili olan yapısal
farklılıklar da vardır. Bu yalnız farklı halkların müziği için değil, aynı zamanda tek bir müzik kültürü içinde de
gözlemleniyor. Burada farklılıklar müzikal lehçelerin seviyesinde gerçekleşir.
Geleneksel makam (muğam, mukam, makom) türünün yapısal özelliklerinin incelenmesi bu makalenin esas
araştırma görevi olmuştur. Bu amaçla, Doğu döngülerinin dijital ve nota örneklerini inceledik. Tabii ki, Doğu
döngülerinin müzik notaları, işe tam anlamıyla benimsememize izin vermiyor, ancak bu kayıtlar sayesinde,
Doğu halk-profesyonel müziğinin geleneksel türlerinin daha kapsamlı bir teorik analizini yapma ve böylece
büyülü etkilerinin nedenini tam olarak belirleme ve kanıtlama fırsatına sahibiz.
Anahtar Kelimeler: Tür, Döngü, Makam, Müslüman Doğu, Geleneksel Müziği.

TRADITIONAL MUSIC OF THE MUSLIM EAST. MAKAM
The concept of “makam” appeared in the terminology of Eastern theorists by the XIII–XIV centuries. The word
“makam” denoted the mode, the chapter of the treatise and location. This or that makam also denoted the fret on
the neck of the instrument. However, even earlier (XII century), this term denoted a literary genre (short storiesnovellas by Al-Hariri, Al-Yazidi).
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Today, the term “makam” is found among many peoples of the Muslim East under the name makam (Arabs and
Turks), makom (Tajiks and Uzbeks), mugham (Azerbaijanis), muqam (Uyghurs and Turkmens) and refers to the
genre of professional music of the oral tradition. The Turkmen mukams, which are not included in the general
system of makamat, should be excluded from this group.
The medieval cycle of the twelve maqams served as a model for the above-mentioned modern traditional genres
of folk-professional music. The simplest proof of common roots is the commonality and coincidence in the
names of the makams, mughams, mukams, etc., their sections and parts.
The above-mentioned genres of traditional oriental music are large cyclic works, between which one can find the
coincidence of the main formative principles and the presence of such an inherent factor as monodicity.
With all the commonality of the Eastern musical cycles between the makams, makoms, mughams, mukams, etc.
there are structural differences associated with the individual development of the genre on the basis of each of
the national cultures. This applies not only to the music of different peoples, but is often observed within the
same musical culture. Here the differences occur at the level of musical dialects.
The study of the structural features of the traditional genre of makam (mugham, muqam, maqom) has become
the main research task of this article. For this purpose, we have considered digital and musical notation samples
of Eastern cycles. Of course, the musical notes of the Eastern cycles do not allow us to fully master the work, but
thanks to these recordings, we have the opportunity to make a more complete theoretical analysis of the
traditional genres of Eastern folk-professional music and thereby identify and comprehensively justify the reason
for their magical effect.
Keywords: Genre, Cycle, Makam, Traditional Music, Muslim East.
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KARACAOĞLAN ŞİİRLERİNDE KADIN GÜZELLİĞİ
Ennur BİLECAN
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Doktora Öğrencisi

Karacaoğlan 17. yüzyıl âşık edebiyatının en önemli isimlerinden birisidir. Karacaoğlan şiir geleneği içinde onun
ait olduğu çevrenin, gezip dolaştığı coğrafyanın, doğup büyüdüğü, toplumun; insan ilişkilerinin; maddi manevi
her türlü kültürel değerlerin yer aldığı görülebilir. Aşk, sevgili, tabiat, gurbet, ayrılık, özlem, ölüm gibi konuların
yanında; güzellik kavramı da Karacaoğlan şiir geleneği içinde önemli bir yer tutmuş ve ustaca işlenmiştir.
Karacaoğlan, bu güzellerin saç, alın, yüz, kaş, kirpik, göz, boy, gerdan, göğüs, ağız, burun, dudak, dil, diş, kol,
bilek, el ve ayak ayrıca giyim kuşamları ile ilgili tasvirler, benzetmeler yaparken; şiirlerinde bu kadınların
güzelliklerine hayranlığını, aşkını, özlemini de dile getirmiştir. Çalışmamızda, Ahmet Şükrü Esen’in
Karacaoğlan adlı eserindeki şiirlerden yola çıkarak Karacaoğlan’ın şiirlerinde genel ifadesiyle kadın güzelliği,
çekiciliği, fiziksel özellikleri, giyim kuşam ile ilgili özellikler, irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karacaoğlan, Kadın, Güzellik.

WOMEN'S BEAUTY IN KARACAOĞLAN'S POEMS
Karacaoğlan is one of the most important figures in 17th century love literature. In Karacaoğlan poetry tradition,
the environment in which he belongs, the geography he wanders around, the society where he was born and
raised; human relations; It can be seen that all kinds of cultural and moral values take place. Love, lover, nature,
expatriate, separation, longing, as well as issues such as death; The concept of beauty has an important place in
the Karacaoğlan poetry tradition and has been skillfully processed. Karacaoğlan, these beauties hair, forehead,
face, eyebrow, eyelashes, eyes, height, neck, chest, mouth, nose, lip, tongue, teeth, arms, wrists, hands, and also
depictions on clothing, while making analogies; In his poems, he expressed admiration, love and longing for the
beauty of these women. In our study, Karacaoğlan’s poems in general, female beauty, attractiveness, physical
features, clothing related features are examined based on the poems of Ahmet Şükrü Esen's Karacaoğlan.
Keywords: Karacaoğlan, Woman, Beauty.
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BİR MACAR ETNOKOREOLOG TÜRKİYE’DE: GYÖRGY MARTİN’İN ARAŞTIRMALARI VE
SONUÇLARI
Erika BARABÁSİ-MOCSÁRİ
Szeged Üniversitesi Tarih Doktora Öğrencisi / Macaristan

Macaristan’ın en ünlü etnokoreologlardan, bir zamanlar Müzik Bilimleri Enstitüsünün Halk Oyunları Araştırma
Şubesinin yöneticisi György Martin (1932–1983), 1978 yılında Türkiye’de iki haftalık bir araştırma gezisi
yapmıştır. Araştırmasının amacını dr Károly Falvy, Müzik Bilimleri Enstitüsünün müdürü bu bilimsel yolculuğa
burs almak için Ulusal Burs Konseyine yazdığı mektupta kaleme şöyle almıştır: „Martin György Musik Bilimleri
Enstitünün başmeslektaşı ve Halk Oyunları Araştırma Şubesi’nin yöneticisidir. Yıllardan beri hem Macar Halk
Oyunlarını hem Macar Halk Oyunlarının tarihi ilişkileri olmuş bütün Macarların akraba halklarının oyunlarını,
araştırmaktadır […] Türkiye’deki inceleme gezisinin gereği Türk Halk Oyunlarının otantik Balkan Halk
Oyunları ile olan bağlantısı nedeniyle eski Macar Halk Oyunları hazinesi ile de ilişkisidir.” (Felsefe Bilimleri
Ararştırma Merkezi Müzik Bilimleri Enstitüsü, El Yazmaları Arşivi, Martin Görgy’ün terekesi)
Martin bu araştırmasının münasebeti ile İstanbul'da İhsan Hinçer ile tanışmıştır ve ondan Türk folklor
araştırmalarından bilgiler almıştır. Bartók Béla ile de araştırma yapmış olan Ahmet Adnan Saygun ile de
buluşmuştur. Saygun hem bunun, hem de onun Macar bir kadın ile evlendiği sebebi ile György Martin’e seve
seve yardımcı olmuştu ve Martin'in Ankara'ya gidebileceği Sabahattin Batur ile halledermişti.
İstanbul'da Türk Radyonun folklor şube müdürü ile de tanışmıştır ve oradaki folklor derlemeleriden haber
almıştır. Enstrüman yapımcısı Etem Ruhi Üngörile de tanışmaya fırsatı olmuştur.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Halk Oyunları Topluluğu'nun bir programını görebilmiştir. Bu muhtemelen Müzik
Bilimleri Enstitüsünün Arşivi’nde, Martin’in İstanbul’dan aldığı video kayıtlarının arasındadır. Ankara'da
zamanını Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı'nda geçirmiştir. Bu dairede çalışan
Zümrüt Nahya, Osman Nahya, Yaşar Doruk, Ahmet Çakır ve İsmail Öztürk ile tanışmıştır, Türk Halk Oyunları
ve Türk folklor araştırmalarından bilgiler almıştır. Raporunda TRT ile birlikte kayıt alınan THO kayıtlarını över
ve Müzik Bilimleri Enstitüsünün bu daire ile gelecekteki ilişkinin kurulmasını önermiştir.
Oradaki kayıtları görünce, ilgili makalesinde Türk değmek oyunu, çoban eli oyunu ve bıçak horonunun Macar
sopa oyunları ile benzerlikler gösterdiğini yazmıştır.
Martin Türkiye’de bir alan araştırması yapamamıştır.
Martin'in ve diğer bütün Macar etnokoreologların Türk Halk Oyunları kayıtlarını 2018-2019 yılında Dr Dilek
Cantekin Elyağutu ve Aziz Ali Elyağutu incelemiştir.
Anahtar Kelimeler: György Martin, Türk ve Macar Halk Oyunları, Bilimsel İlişkiler
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A HUNGARIAN ETNO-CHOREOLOGYST IN TURKEY: GYORGY MARTIN’S RESEARCHES AND
RESULTS
György Martin (1932-1983), the most renownful etno-choreologyst of Hungary, former leader of the folk dance
department of the Musicology Institution, embarked upon a 2 weeks dexter tour of study to Turkey in 1978. As
providing support for the tour, director of the institution, Dr. Károly Falvy summarized: „György Martin is a
leading academic representative of the Institut for Musicology and head of the Folkolre Department. He
researches the Hungarian fold dances, including all Non-Hungarian dances that exerted any effects on them, for
decades now. Considering the aforementioned researches he already have introduced his results in several
countries during his tour of studies and propagatory trips. This tour is just more justifiable if we have respect for
the relations that the Hungarian and the Turkish folk dances maintain.” (Research Centre For The Humanities
Institut for Musicology, Repository of Manuscripts, Martin György’s Heritage)
On the course of the tour, Martin got acquinted with Ihsan Hinçer, who proved to be a rich register of the
Turkish folklore studies. He met Ahmet Adnan Saygun as well, who had shared studies with Béla Bartók before
and who had been more than happy to help Martin because his wife was a Hungarian lady. He was the main
organizer behind Martins tour as well. Martin fortunately met a Turkish radio folklore director who guided him
through their folklore compilations.
Martin was lucky to attend one of the „Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Halk Oyunları Topluluğu’s” presentations,
of which the Musicology Institution probably keeps a video copy.
As for Ankara, he spent most of his time in the Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi (folklore
department of the Cultural Ministry). He posted himself up on the Turkish dances and folklore researches here,
thanks to Zömrüt Nahya, Osman Nahya, Yaşar Doruk, Ahmet Çakır and İsmail Öztürk. He praised the joint
operation of the folklore department and Turkish television in which they recorded historical dances.
Furthermore, he pronouncedly recommended to make contact with these entities in the hope of fruitful future
cooperations.
Seeing the responding records, he writes about the similiarities of “değmek oyunu” and “çoban eli oyunu” and
“bıçak horonu” with the Hungarian stick dances in his publication published recently.
He could not execute field-work in this tour.
Considering Martin’s and the other Hungarian etno-choreologists’ recordings, Dr Dilek Cantekin Elyağutu and
Aziz Ali Elyağutu performed the respective analysis in 2018-2019.
Keywords: György Martin, Turkish and Hungarian Folk Dances, Academic Connections
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MÜZİK YÖNETİCİLİĞİ’NDE ÇEŞİTLİLİĞİ YÖNETMEK
Esin de THORPE MILLARD
Ege Üniversitesi

Müzik her zaman insanın, toplumların, kültürlerin ve gündelik hayatın önemli bir parçasını oluşturur. Bireylerin
içerisinde bulundukları kültürel unsurlarının bir parçası olan müzik sanatı üreticisi, tüketicisi ile toplumsal bir
görünüme sahip olduğu düşünülmektedir. Kültürün temel bir değişkeni olarak, iç içe yaşadığı bilim dallarından
da büyük ölçüde etkilenmektedir. Müziğin üretim ve tüketim faaliyetlerinin değişmesi, gelişen bilim dallarıyla
ve teknolojiyle sıkı bir ilişki içerisindedir.
Müziğin örgütsel yapısıyla ilişkisini ve gücünü destekleyen bir politikası olması gerekliliğinin ortaya çıkışı
sonucu liderlik niteliklerine sahip kişiler tarafından biçimlendirilen ve yönetilen yapılanmalar olması gereksinimi
ortaya çıkmıştır. Müzik kurumlarının yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması gerekliliğinin ön görüldüğü
bu yeni politika sisteminde “müzik yöneticiliği” eğitimi almış, liderlik niteliğine ve karizmasına sahip, bu
kavramın önemini kavramış, ekip çalışması, bütçe planlaması, zaman ve proje yönetimi gibi donanımlara sahip
müzik insanlarının kurumlarda yönetici olarak sorumluluk alma ve istihdam edilme olasılığı artacaktır.
Müziğin toplumsal ve uluslararası işlevlerinin gücünü ortaya çıkaran ve destekleyici kültür-sanat politikalarının
gerekliliği sonucu müzik alanında “çeşitlilik” kavramı, ekip yönetimi ve kurum örgütlenmeleri konusunda yeni
biçimlendirmeler oluşturulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Yöneticiliği, Kültürel Çeşitlilik, Kültürlerarasılık.

MANAGING DIVERSITY IN MUSIC MANAGEMENT
Music has always been an important part of people, societies, cultures and daily life. It is thought that the
producer of music art, which is a part of the cultural elements of the individuals, has a social appearance with its
consumer. As a fundamental variable of culture, it is also greatly influenced by the branches of science it
coexists with. The change in the production and consumption activities of music is in a close relationship with
the developing branches of science and technology.
As a result of the emergence of the necessity of having a policy that supports the relationship and power of
music with its organizational structure, the need for structures that are shaped and managed by people with
leadership qualities has emerged. In this new policy system where the necessity of restructuring the management
system of music institutions is foreseen, music people who have received "music management" training, have
leadership qualities and charisma, understand the importance of this concept, have the necessary skills such as
teamwork, budget planning, time and project management, as managers in institutions. the probability of
recruitment and employment will increase.
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As a result of the necessity of culture and arts policies that reveal the power of the social and international
functions of music and support them, new formations are being created in terms of the concept of "diversity",
team management and institutional organizations in the field of music.
Keywords: Music, Music Management, Cultural Diversity, Interculturalism.
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KSİLOFON VE METALOFON YAPIMCILARININ KSİLOFON VE METALOFON ÜRETİMİNE
YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Esra YÜCESAN
Sinop Üniversitesi

Türkiye’de üretim yapan ksilofon-metalofon yapımcılarının ksilofon-metalofon üretimine yönelik görüşlerinin
tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden mevcut durumun tespitine yönelik
durum çalışması (örnek olay çalışması) kullanılarak desenlenmiştir. Verilerin elde edilmesinde görüşme yöntemi
kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. 3 ksilofon-metalofon yapımcısı ile
gerçekleştirilen görüşmelerde yapımcıların bu çalgıların yapımına yönelik bilgi ve deneyimlerini vloglar,
kitaplar, makaleler ve kişisel çabaları ile edindikleri ortaya çıkmıştır. Yapımcıların çalışmalarını kişisel
atölyelerinde gerçekleştirdikleri, çalgı yapımında doğal ortamda kurutulmuş ağaçlardan yararlandıkları, ağaç
türü olarak çalgıların rezonans kutularında Çam kontrplak, Kavak kontrplak, Huş kontrplak ve Kayın kontrplak
kullandıkları,

ksilofonların bar bölümünde Gül Ağacı, Tik Ağacı, Afrika Paduk Ağacı, Maun Ağacı,

metalofonların bar bölümünde ise alüminyum kullandıkları görülmektedir. Yapım sürecinde kendi oluşturdukları
kalıplardan, marangoz makinalarından, çalgı yapımına özgü tasarlamış oldukları aparatlardan ve makinalardan
yararlandıkları, cila uygulamalarında organik cila, selülozik vernik ve akrilik vernik kullandıkları tespit
edilmiştir. Pazarlama sürecine yönelik olarak internet sitesi ve sosyal medyadan yararlanırken, çalgıların
çoğunlukla -her sınıf düzeyinde eğitim-öğretim verildiği açıkça görülen- devlet okulları, özel okullar,
üniversiteler, kreşler tarafından satın alındıkları, çalgılara yönelik olarak kullanıcılardan şu ana kadar bir şikâyet
alınmadığı, Çin üretimi çalgıların fiyatlarının çok düşük olmasının haksız bir rekabet ortamı yaratarak, üretmiş
oldukları çalgıların satışında zorluklar yaşamalarına neden olduğu ve ek olarak salgın hastalık sürecinin
taleplerde düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Orff Yaklaşımı, Orff Çalgıları.

ANALYSIS OF THE VIEWS OF XYLOPHONE-METALLOPHONE PRODUCERS IN TURKEY
RELATED TO PRODUCTION OF XYLOPHONE AND METALLOPHONE
This research has been conducted in order to identify the views of xylophone-metallophone producers in Turkey
related to production of xylophone-metallophone. This research has been designed as a case study -one of the
qualitative research methods- for the aim of revealing the current situation. The interview method has selected
for data collection, and the obtained data have been analyzed by descriptive analysis. During the meetings which
have been held with three xylophone-metallophone producers, it comes out that producers have acquired their
knowledge and experience related to production of these instruments through vlogs, books, articles and personal
efforts. Also, it comes out that they have performed their works in their personal workshops and used dried trees
for instrument making in the natural settings. As tree, they have preferred Pine plywood, Poplar plywood, Birch
plywood and Beech plywood in the resonance boxes of the instruments; but preferred Rosewood, Teak,
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Pterocarpus macrocarpus (African Paduk Tree), Mahogany in the bar section of xylophones; and preferred
aluminum in the bar section of metallophones. It is identified that during the production process they use selfmade molds, carpenter machines, apparatus and machines designed specifically for instrument making and they
use organic lacquer, cellulosic varnish and acrylic varnish in polish applications. It is also identified that while
producers benefit from websites and social media for the marketing process, the instruments are mostly
purchased by public schools, private schools, universities, and nurseries – which provide education at every
grade level as cleary seen-. There has also been no complaints from the users about the instruments so far;
however, the low prices of the instruments made in China creates unfair competition causing difficulties in the
sale of the instruments they have produced, and in addition, the epidemic pandemic process causes a decrease in
demand.
Keywords: Music Education, Orff Schulwerk, Orff Instruments.
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“KÖROĞLU” BALESİ
Eteri CAFAROVA
Öğretmen, Bakü Koreografi Akademisi Doktora Öğrencisi

XXI. Yüzyıl Azerbaycan halk sahne dansları, yeni renklere, plastik çizimlere ve dramaya dayanan koreografik
"kelime dağarcığı" için yorulmak bilmeyen bir arayışla ayırt edilir.
"Köroğlu" balesinin yaratılması Azerbaycan halk sahne danslarının evriminde çarpıcı bir başarıydı. Balenin
benzersizliği, koreografik ulusal kelime dağarcığının bale performansının özü, destekleyici olması gerçeğinde
kalmaktadır.
Azerbaycan halk sahne dansının dışavurumculuğunun bale gösterisinin olay örgüsünün tasviriyle ustaca
birleşimi, "Köroğlu" balesinin plastik dramının benzersizliğini yaratıyor. “Köroğlu” balesindeki dinamik
büyüme olay örgüsüyle doğrudan ilişkilidir.
Ana öğeleri vurguladıkta: Müzikal anlatım araçları drama ve koreografi ile tam uyum içindedir. Ayrıca, halk
sahne dansının koreografik kelime dağarcığının yeniden üretilmesinde, danstan pantomime farklı katmanlarının
kullanıldığını da dikkate alacağız. Yani Köroğlu balesinin plastik draması çok yönlüdür ve olay örgüsünü
yansıtır.
Köroğlu balesinin dışavurumculuğunda özel bir rol, modern çağdaki bazı halk sahne danslarının istikrarlı
anlamsal işlevler kazanmasıyla oynanır. Dolayısıyla, lirik olarak bu tür danslar sadece bir kadın lirik dansını
değil, aynı zamanda Azerbaycan kültüründeki kadın imgesinin metaforik bir genellemesidir.
Lirik imgelerin olay örgüsü motifi Köroğlu balesinde anlamlı ve canlı bir şekle bürünüyor.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Bale, Sahne, Kültür, Besteci.

ABOUT “KÖROĞLU” BALLET
Azerbaijani folk stage dance of the XXI century is distinguished by a tireless search for choreographic
"vocabulary", which is based on new colors, plastic drawing, and drama.
The creation of the ballet "Koroglu" was a striking achievement in the evolution of Azerbaijani folk stage dance.
The uniqueness of the ballet lies in the fact that the choreographic national vocabulary becomes the support, the
core of the ballet performance.
The masterful combination of the expressiveness of the Azerbaijani folk stage dance with the depiction of the
plot of the ballet performance creates the uniqueness of the plastic drama of the "Koroglu" ballet.
The dynamic growth in the ballet "Koroglu" is directly related to its plot.
Let's emphasize the main thing. The means of musical expression are in full accordance with the drama and
choreography. We will also take into account that in the reproduction of the choreographic vocabulary of folk
46

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
stage dance, its different layers are used - from dance to pantomime. In other words, the plastic drama of the
“Koroglu” ballet is multifaceted and reflects its plot.
A special role in the expressiveness of the ballet "Koroglu" is played by the fact that certain folk stage dances in
the modern era have acquired stable semantic functions. So, such dances as lyric characterize not just a female
lyrical dance but are a metaphorical generalization of the female image in Azerbaijani culture.
The plot motif of the lyrical imagery gets an expressive, vivid embodiment in the ballet "Koroglu".
Keywords: Music, Ballet, Stage, Culture, Composer.
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PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM: TEMATİK DERLEME
ARAŞTIRMASI
Ezgi BABACAN & Gözde YÜKSEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi & Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bu araştırma pandemi döneminde müzik eğitiminde uzaktan eğitim sürecini konu alan araştırmaları incelemek
amacıyla yapılmıştır. Tematik bir derleme olarak düzenlenen bu araştırmada, müzik eğitiminde uzaktan eğitim
süreci konulu 2000-2021 yılları arasında Türkiye’de yazılmış makale, bildiri ve tezler ayrıntılı incelenmiştir.
Google akademik, YÖK tez veri merkezi veri tabanlarında 05.04.2021 ile 13.05.2021 tarihleri arasında, müzik
eğitimi alanında “uzaktan eğitim” “covid-19-pandemi” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmış, 2’si tematik
derleme olmak üzere 19 araştırmaya ulaşılmıştır. Analiz sürecinde araştırmacılar tarafından yayınlar tek tek
incelenmiş, oluşturulan problemler çerçevesinde excel programı kullanılarak veri girişi yapılmıştır. Bu
doğrultuda araştırmaların yılı, araştırma türü, çalışma alanı, örneklem grubu dağılımı, araştırmaların
yöntemi/modeli, veri toplama aracı, konusu ve araştırma sonuçları tabolaştırılarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Müzik Eğitimi, Tematik Derleme.

DISTANCE EDUCATION IN MUSIC EDUCATION DURING PANDEMIC: THEMATIC REVIEW
RESEARCH
This research has been carried out to examine the studies on the distance education process in music education
during the pandemic period. In this study, which was organized as a thematic review, articles, papers and theses
written in Turkey between 2000 and 2021 on the distance education process in music education were examined
in detail. Between 05.04.2021 and 13.05.2021, a search was conducted with the keywords "distance education"
"covid-19-pandemic" in the field of music education in Google academic and YÖK thesis data center databases,
and 19 studies, 2 of which were thematic reviews, were reached. During the analysis process, the publications
were examined one by one by the researchers, and data entry was made using the excel program within the
framework of the problems created. In this direction, the year of the research, research type, study area, sample
group distribution, method / model of the research, data collection tool, subject and research results are presented
by table.
Keywords: Distance Education, Music Education, Thematic Review
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KAZAKİSTAN’IN GELENEKSEL DANSLARINDAN KAMAJAY’A MİTOLOJİK BİR YAKLAŞIM
F. Gül GÜRBÜZ
Atırav Devlet Üniversitesi / Kazakistan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi
Doktora Öğrencisi

Halk dansı, bir toplumun kendini ifade biçimlerinden biridir. Dans, müzik ile bir bütün oluşturarak bir halkın
kültürel kodlarını saklar ve onu gelecek kuşaklara aktarır. Müzik ve dans, bir milletin özünü geleceğe taşıyan en
önemli kültür unsurlarıdır. Hem maddi (somut) kültür hem de manevi (somut olmayan) kültür özelliklerine
sahiptir. Bu bağlamda çalışmamızda Kazakistan’da kız çocukları ve genç kızlar tarafından çok sevilerek icra
edilen Kamajay (Kamazhai) dansı ele alınmış ve incelenmiştir.
Çalışmamızın amaçlarından bir tanesi dans hakkında genel bir bilgi sunmak, diğer bir amacımız ise dansın
mitolojik kökenlerine değinmektir. Bu amaçla literatür çalışması yapılmış, dansı icra edenlerle görüşülmüş, dans
gösterileri izlenmiş ve yapısal işlevselci yaklaşıma göre yorumlanmıştır. Danstaki hareketlerde taklit edilen yılan
ve geleneksel kıyafet içinde yer alan başlığından hareketle baykuşun mitolojik kökenleri incelenmiştir.
Sonuç olarak Kamajay dansı, Türk kültürünün çok eski dönemlerine dayanan Şaman (kam, baksı) gelenekleri ile
günümüze kadar gelmeyi başarmış; danstaki hareketlerle doğa ve din/inanç motifleri birleştirilmiştir. Başlıkta
kullanılan baykuş tüyü ile gökyüzü ilişkisine, yılan taklidi hareketlerle yer ve yer altı ilişkisine dikkat çekerek
kozmosla bütün oluşturan Kam’ın mitolojik bir yansıması görülmektedir. Genç kızların yaptığı zarif dans aslında
bir şaman ritüelini taklit etmekte, bir inanç sistemini ve günlük yaşam şeklini göstermektedir. İçerdiği motiflerle
kadın kamların varlığını hissettirmekte, kültürel mirasını geleceğe taşımaktadır. Doğa ve hayvan; insanın kendini
dünyayla bütünleştirme isteğine bağlı olarak kökenlerini mitolojik kaynaklardan almış ve kültürel aktarımını
ritüeller sayesinde başarmıştır. Kamajay dansı da kadın kamların ritüellerini günümüze kadar yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan Folkloru, Kamajay Dansı, Yılan Kültü, Baykuş Kültü, Mitoloji.

A MYTHOLOGICAL APPROACH TO KAMAJAY, ONE OF THE KAZAKHSTAN'S TRADITIONAL
DANCES
Folk dance is one of the forms of self-expression of a society. By creating a whole with dance, music stores the
cultural codes of people and transmits them to future generations. Music and dance are the most important assets
that carry the essence of a nation to the future. It has the characteristics of both material (tangible) culture and
spiritual (intangible) culture. Within this context, in our study, Kamajay (Kamazhai) dance, which is performed
by girls and young ladies very fondly in Kazakhstan, is discussed and examined.
One of the aims of our study is to provide general information about dance, and the other aim is to mention the
mythological origins of dance. For this purpose, a literature study was conducted, people who performed the
dance were interviewed, dance performances were observed and interpreted according to structural functionalist
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approach. Based on the imitated figures of the dance, the snake and based on its headgear in traditional dress the
mythological origins of the owl have been examined.
As a result, Kamajay dance has survived to the present day with the shaman (kam, baksı) traditions dating back
to the very old periods of Turkish culture; nature and religion motifs are combined by the figures in the dance.
The owl feather used in the dance draws attention to the relationship between sky, while snake figures do the
same thing for relationship with earth and both are mythological reflection of Kam, which forms a whole with
the cosmos. The elegant dance performed by young ladies actually imitates a shamanic ritual, illustrating a belief
system and way of daily life. Kamajay dance makes the presence of female Kams felt with the motifs it contains
and carries its cultural heritage to the future. Nature and habitat took their origins from mythological sources,
depending on the desire of man to integrate himself with the world; through rituals, they eventually achieved
cultural transmission. Kamajay dance as well reflects the rituals of female Kams to present day.
Keywords: Kazakhstan Folklore, Kamajay Dance, Snake Cult, Owl Cult, Mythology.
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ZEYBEK DANSLARININ YARATIM ÖYKÜLERİ: “SOĞUK KUYU, SABAH NAMAZI, KOCA ARAP”
F. Gülay MİRZAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü

Folklorun başlıca türlerinden biri olan dans (halk dansı), ait olduğu toplumun geleneksel kültürüne özgü çeşitli
özellikleri bünyesinde taşıyan sanatsal bir etkinliktir. Bu sanatsal etkinlikte kültüre özgü müzikal icra, vücut
hareketleri/ dans figürleri, giyim kuşam gelenekleri, sembolik anlatım dili, davranış kalıpları, jest ve mimikler
bir arada bir bakıma bir anlatı metni ve bir anlatım biçimi oluştururlar. Aynı zamanda sanatsal bir dışavurum ve
iletişim biçimi olan dans bütün bu özellikleriyle kendine özgü bir anlatım tarzı yaratır. Söz konusu anlatımın
nitelikleri, dili, içeriği ve biçimi kültürden kültüre, tıpkı değişen kültürel gelenekler gibi farklılıklar gösterir. Çok
boyutlu özellikleriyle halk dansları kültürün bir özü, özeti ya da kristalleri gibidir. Geçmişten geleceğe kültürün
aktarımında halk dansları, halk müziği gibi, en işlevsel folklor türlerinden biridir.
Danslarla ilgili araştırma sürecinde dikkat çekici konulardan biri de dansların ortaya çıkış öyküleridir. Bununla
birlikte, türkü öykülerinin ilgiyle araştırılmasına karşılık, dans öyküleri genellikle ilgi gösterilen ve araştırılan bir
konu olarak karşımıza çıkmaz. Dansların ortaya çıkış öyküleri çoğu zaman dans adlarını belirleyen, adlarda
yaşayan ve aynı zamanda dansa eşlik eden müziğin ve müzikal hareketin (dansın) da yapısını şekillendirmede
önemli etkenlerdendir. Bildiride üç zeybek dansının yaratım öyküsü ve dansın yapısına ve işlevine yansıyan
yönleri ele alınıp irdelenmektedir. Öyküler Batı Anadolu bölgesinden alan araştırması yoluyla elde edilen
verilere dayanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Halk Dansı, Türk Halk Dansları, Zeybek, Dans ve Kültür, Dans Araştırmaları.

CREATION STORIES OF ZEYBEK DANCES: “SOĞUK KUYU, SABAH NAMAZI, KOCA ARAP”
Dance (Folk dance) which is one of the main genres of folklore and it is an artistic activity including some
characteristic features of its own traditional culture. Musical performance which is intrinsic to culture, dance
figures, tradition of clothing, symbolic narrative language, behavioral patterns, gestures and facial expressions
altogether somehow compose a narrative text and a form of expression in this artistic activity. Meanwhile, dance
which is an artistic expression and as a way of communication creates a particular narrative style with its all
these features. The features, context and language of narration and the form of expression show some differences
from culture to culture exactly like changing of traditional culture. Folk dance with its own multi-dimensional
features is like the culture’s core, outline or crystals. Folk dance like folk music is one of the functional folklore
genres in the transmission of culture from past to future.
During the research process on dances, one of the remarkable topics is the creation stories. Nevertheless, in spite
of the concern in researching folk song stories, dance stories do not usually appear as a subject of interest and
research. The creation stories are often amongst significant factors, which determine names of dances, live in
those names, shape the structure of the accompany of music and musical movement (dance). In this paper, the
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creation story of the three zeybek dances and the aspects reflected in the structure and function have been
discussed and examined. The stories are based on data obtained from the Western Anatolia region through field
research.
Keywords: Folk Dance, Turkish Folk Dances, Zeybek, Dance and Culture, Dance Studies.
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TASAVVUF RİTÜELLERİNDE MÜZİK VE RAKSIN İŞLEVİ
Fatih SOLMAZ
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Doktora Öğrencisi

Mayası toprak olan insanı aşk suyuyla yoğuran tasavvuf ve onun müziği, İlahi olana sevgi yoluyla ulaşmayı
amaçlayan inanç felsefesidir. Anadolu’da XI. yüzyıldan sonra derviş ozanların ve gönül erenlerinin vasıtasıyla
yayılan tasavvuf hareketi kısa sürede Oğuz Türkleri arasında kabul görmüş ve yeni bir hayat tarzının dizayn
edilmesine zemin hazırlamıştır. Tekke etrafında teşekkül eden bu hareket, İslam inancının yayılmasında ve gönül
fetihlerin gerçekleşmesinde önemli bir işlev görmüştür.
Tekke etrafında gelişen ve kendisine has ritüelleri ile hayat bulan, inanç ile erkânın, aşk ile sözün birleştiği
tasavvuf musikisi, raksın ve ritmin ritüellerde vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Anadolu’da yayılan hemen her
tasavvuf hareketinde müzik ve dans vardır. Örneğin Kadirîlerdeki cerhî zikirler ve rakslar, Mevlevilerdeki
semalar, Rufailerdeki müzikli rakslar, Alevîlerdeki semahlar yine müzik ile raksın buluştuğu ritüellerdir. Ayrıca
Anadolu’nun gönül coğrafyasını canlandıran, İslam inancıyla beraber muhabbeti de işe koşan tasavvuf ritüelleri
kendisine bağlı olanları, müzik ve raks ile iyiye, güzele yönlendirmiştir. Bu müzikli rakslar tasavvuf çevrelerinde
önemli anlamlar ihtiva etmektedir. İlahi olana dönülen ve esrimeyle beraber Tanrı muhabbetine vasıl olmak
niyetiyle gerçekleşen bu danslar/rakslar, birlik ve beraberliğin, inanç ve kardeşliğin, kesrette vahdet olmanın,
ummanda damla olmanın sembolik anlamlarını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle müzik ve raks; evrenin
dönüşüyle insanın dönüşünün aslında bir olduğunu yani “Hayy’dan gelip Hû’ya” gidildiğini göstermektedir.
Benzerlik ve taklitle doğrudan ilişkili olan bu danslar İslam inancının ve tasavvuf ahlakının aktarılıp
öğretilmesini sağlamakta, birliktelik içerisinde toplumsal dayanışma ve kardeşliğin yaygınlaşmasında yardımcı
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslam, Tasavvuf, Müzik, Raks, Aşk.

MUSIC AND RAKS/DANCE FUNCTION IN SUFI RITUALS
Sufism and its music, which knead a person whose yeast is Earth with the water of love, is a philosophy of faith
aimed at achieving the Divine through love. XI in Anatolia. after a century, the Sufi movement, which spread
through dervish bards and volunteers, soon became accepted among the Oğuz Türkleri and laid the groundwork
for the design of a new way of life. This movement, which was formed around the Tekke, played an important
function in the spread of Islamic faith and the realization of heartfelt conquests.
Sufi music, which developed around the lodge and came to life with its unique rituals, where faith and Erkan,
love and word are combined, has become an indispensable element of Raksin and rhythm in rituals. Almost
every Sufi movement that spreads in Anatolia has music and dance. For example, cerhi dhikras and Raks in the
Kadiri, sema in the Mevlevî, Raks with music in the Rufai, semahs in the Alevis are rituals where music and
Raks meet. In addition, the Sufi rituals that revived the heartland of Anatolia and ran the conversation along with
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the Islamic faith led those who adhered to it to good and good with music and raks. These musical Raks have
important meanings in Sufi circles. These dances/Raks, which return to the divine and take place with the
intention of being at the conversation of God along with marijuana, express the symbolic meanings of unity and
unity, faith and brotherhood, being wahdet in keshrette, being a drop in ocean/oman. Music and raks in other
words; it shows that with the return of the universe, the return of man is actually one, that is, “from Hayy to Hu”.
These dances, which are directly related to similarity and imitation, provide the transmission and teaching of
Islamic faith and Sufi morality, and help in the spread of social solidarity and brotherhood in unity.
Keywords: Islam, Sufism, Music, Raks, Love.
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ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ SİMSİMİ OYUNU RİTÜELİNDE KADIN İMAJI
Funda BOZKURT
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Arkaik toplumlardan bu yana popülaritesini koruyarak devam eden dans pratikleri günümüzde de hemen her
törende icra edilmektedir. Farklı formlara sahip bu danslarda en çok göze çarpan ateş çevresinde yapılan
uygulamalar olmuştur. Ateş kültüne olan bağlılık ve duyulan saygı hasebiyle gerçekleştirilen törenlerde danslar
oldukça büyük bir rol üstelenmektedir. Türkiye özelinde incelediğimizde ise yine Anadolu’nun hemen her
yöresinde Sinsin, Simsim, Simsimi gibi isimlerle bu dansların icra edildiği görülmektedir.
Öncelikle ritüel amaçlı yapıldığı düşünülen danslar zamanla farklı işlevlere bürünmüş ve eğlenme eğlendirme,
duygusal ve fiziksel sağaltım sağlama, sosyalleşme gibi rolleri de üstlenmiştir. Bu roller içerisinde sosyal statüyü
ve gücü belirleyen motifler danslar içerisinde işlenmiştir. Bu bağlamda Adıyaman ili Kahta ilçesi Simsimi
Oyununda kadın imajının üstlendiği rol oldukça önemlidir. İslamiyet’le birlikte değişim gösteren kadın imajının
danslarda hiç bozulmadan devam etmesi incelenmesi gereken bir konu olmuştur. Bu çalışmada literatür
taramasının yanı sıra alan araştırması yapılmış ve kaynak kişilerle görüşülmüştür. Böylelikle betimsel bir
yöntemle ele alınan bu çalışmada daha önce araştırılmayan Simsimi oyunundaki kadın rolü incelenerek
toplumsal cinsiyet bağlamında birtakım farklılıkların sadece biyolojik değil kültürel olduğu vurgulanmıştır.
Sonuç olarak Anadolu’nun her yöresinde sadece erkekler tarafından icra edilen Simsimi dansının Adıyaman ili
Kahta ilçesinde kadınlar tarafından icra edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Simsimi dansındaki kadın rolüne
bakıldığında bu dansın icra edildiği toplumdaki erkek egemen iktidar yapısının tam tersine kadın imgesinin çok
güçlü bir rolü olduğu görülmüştür. Bu tespitler ışığında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kahta ilçesinde
kadın rolünün eril tahakkümün hâkim olduğu günümüz dünyasındakinden çok daha farklı olduğu kanısına
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halk Dansları, Simsimi, Ateş kültü, Toplumsal Cinsiyet.

WOMEN'S IMAGE IN THE RITUAL OF THE SİMSİMİ DANCE OF KAHTA DISTRICT,
ADIYAMAN PROVINCE
Dance practices, which have been popular since the archaic societies, are performed in almost every ceremony
today. In these dances, which have different forms, the most striking was the practices around the fire. Dances
play an important role in the ceremonies that are held on the grounds of devotion and respect to the cult of fire.
When we examine Turkey in particular, it is seen that these dances are performed with names such as Sinsin,
Simsim, Simsimi in almost every region of Anatolia.
The dances, which were thought to be performed primarily for ritual purposes, assumed different functions over
time and also undertook roles such as entertainment, providing emotional and physical healing and socializing.
Within these roles, the motifs that determine the social status and power are covered in dances. In this context,
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the role played by the female image in the Simsimi Game in Adıyaman province, Kahta district, is very
important. The continuation of the image of women, which changed with Islam, without any deterioration in
dances has become an issue that needs to be examined. In this study, besides the literature review, field research
was conducted and the source people were interviewed. Thus, in this study, which was handled with a
descriptive method, the role of the woman in the game Simsimi, which was not explored before, was examined
and it was emphasized that some differences in the context of gender are not only biological but cultural.
As a result, it has been determined that Simsimi dance, which is performed only by men in every region of
Anatolia, was performed by women in Kahta district of Adıyaman province. In addition, when looking at the
role of women in Simsimi dance, it is seen that the image of woman has a very strong role in contrast to the male
dominant power structure in the society where this dance is performed. In the light of these events, it has been
concluded that the role of women in Kahta district, which has hosted many civilizations, is very different from
that in today's world where masculine domination is dominant.
Keywords: Folk Dances, Simsimi, Fire Cult, Social Gender.
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
DENEYİMİ
Gözde YÜKSEL & Ezgi BABACAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi & Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bu araştırma birçok disiplinde eğitimin uzaktan yürütüldüğü Pandemi (Covid-19) döneminde, müzik öğretmeni
adaylarının uzaktan öğretmenlik uygulaması deneyimine yönelik durumunu, öğretmen adaylarının görüşlerine
dayalı olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ile durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda,
2020-2021 Bahar Dönemi’ne ait Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 8 müzik öğretmeni adayından
oluşmaktadır. Katılımcılar ile internet ortamında gerçekleştirilen görüşmeler sırasında, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın uygulama öğretmeni ve üniversite öğretim elemanına önerdiği değerlendirme ölçütlerine dayalı
olarak araştırmacılar tarafından yeniden yapılandırılan 34 soruluk görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden
elde edilen veriler, öğretmen adaylarının alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, öğretim süreci, sınıf yönetimi ve
iletişim ölçütlerine yönelik bilgi ve becerilerini uzaktan eğitimde kullanabilme durumunu belirlemek amacıyla
betimsel analiz yöntemiyle incelenerek raporlaştırılmıştır. Araştırma sonucunda; müzik öğretmeni adaylarının
bilgi ve becerilerini uzaktan eğitim ortamında kullanabilme durumunun bazı ölçütlerde kısıtlı kaldığı, bazı
ölçütlerde ise yüzyüze eğitim ortamına benzer şekilde deneyimleyebildiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi (Covid – 19), Uzaktan Eğitim, Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Müzik
Öğretmeni Eğitimi, Öğretmen Eğitimi.

DISTANCE EDUCATION TEACHING PRACTICE EXPERIENCE OF MUSIC TEACHER
CANDIDATES
This research aims to determine the status of music teacher candidates for distance teaching experience in the
pandemic (Covid-19) period, when education in many disciplines is carried out remotely, based on the opinions
of teacher candidates. In the research, case study design were used with qualitative research method. Participants
of the study consist of 8 music teacher candidates who took the 2020-2021 Spring Term Teaching Practice
Course at Necmettin Erbakan University, Department of Music Education. During the interviews with the
participants on the internet, a 34-question interview form was used, which was restructured by the researchers
based on the evaluation criteria proposed by the Ministry of National Education to the application teacher and
the university lecturer. The data obtained from the interviews were analyzed and reported by descriptive analysis
method in order to determine the ability of teacher candidates to use their knowledge and skills related to field
knowledge, field education knowledge, teaching process, classroom management and communication criteria in
distance education. As a result of the research; it has been determined that the ability of music teacher candidates
to use their knowledge and skills in a distance education environment is limited in some criteria, and that they
can experience it in a face-to-face education environment in some criteria.
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Keywords: Pandemic (Covid – 19), Distance Education, Teaching Practice, School Experience, Music Teacher
Training, Teacher Training.
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TÜRK DİLLİ HALKLARIN OPERA SANATINDA FOLKLOR TÜRLERİNİN YORUMU
(T.JARMUKHAMED'İN YENİ KAZAK OPERASI “DOMALAK ANA” ÖRNEĞİ ÜZERİNE)
Gulmira MUSSAGULOVA
Kazakistan Milli Konservatuarı

Musagulova G.J. araştırmasında Kazak folklorunda anlatım biçimlerinin uygulanmasına adanmıştır. Ana hedefi,
modern operadaki şiirsel metnin müzikal düzenlemesinin çeşitli biçimlerini incelemektir. Araştrımanın amacı
tarihsel-teorik, analitik ve karşılaştırmalı yöntemler kullanılırak, folklor türlerini yorumlama süreci ve eserin
dramatik ana hatları üzerindeki etkileri ortaya çıkarmaktır.
Yeni Kazak operası “Domalak Ana”nın dikkate alınması, derin ulusal tadı ve folklor malzemesinin parlak
uygulamasıyla öne çekmektir. Eserin prömiyeri, opera profesyonelleri ve amatörleri arasında tarihi tuvalin
muazzam başarısını gösterdi. Sözlü ve profesyonel yaratıcılık türleri: - bata, joktau, besik jırı, recitative ve
diğerleri, müzikal dramanın kahramanlarının deneyim ve duygu paletinin derinliğini vurgulayarak dramatik
çizgiyi esnek bir şekilde yönlendirmiştir. Bilimsel makalede, Kazak operası “Domalak Ana”da yorumlanan halk
türlerinin işlevsel yeteneklerinin detaylı bir şekilde açıklanması planlanıyor.
Sonuç olarak, tüm Kazak operalarında ezber bozan folklor türlerinin yaygınlığı ile ilgili tez kanıtlanmıştır.
Müzik sanatının gelişiminin erken dönemlerinde var olan sözlü aktarımda çeşitli form ve türlerde şarkı-şiir
sanatı, yaratıcılığın uygulanma alanıydı ve daha sonra ulusal opera başyapıtlarının ortaya çıkması için bir teşvik
görevi gördü. T.Jarmukhamed'in yeni Kazak operası “Domalak ana” da cenaze ve nikah döngülerinin ritüel
ağıtları ve bunların diğer çeşitleri, ninni, çeşitli konuşma ve okuma türleri, günlük hikaye anlatımı, sözlü tartışma
metinleri ulusal müziğinin ve kültürün yankısı olarak görülüyor.
Anahtar Kelimeler: Opera, Kazak Folkloru, Resitatif, Yaratıcılık, Ritüeller, Türler.

INTERPRETATION OF FOLKLORE GENRES IN THE OPERATIC ART OF THE TURKICSPEAKING PEOPLES (ON THE EXAMPLE OF THE NEW KAZAKH OPERA “DOMALAK ANA”
BY T.ZHARMUKHAMED)
Scientific article of the candidate of art sciences, professor Musagulova G.Zh. is devoted to the interpretation of
recitative forms in Kazakh folklore. Its main purpose is the study of numerous forms of musical embodiment of
the poetic text in modern opera. The application of historical-theoretical, analytical, and comparative methods
reveals the process of interpretation of folk genres and their impact on the dramatic canvas of production.
The review of the new Kazakh opera canvas "Domalak ana" is based on its deep national color and bright
interpretation of folklore material. The premiere of the composition demonstrated the colossal success of the
historical canvas among professionals and fans of opera. Genres of master-professional creativity - blessing,
mourning, lullabies, recitative, and others flexibly led to the dramatic line, emphasizing the depth of the
experienced palette of feelings and experiences of the heroes of musical drama.
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The result proves the thesis of failure in all Kazakh operas of folklore genres of recitative performance. The
multifaceted number of forms and types of song-poetic art during the original program, which existed in the
early period of the development of musical art, was a sphere of interpretation of creative and operative service.
In the new Kazakh opera canvas "Domalak ana" T.Zharmukhameda rites of burial and wedding cycles and other
of their diversity, lullabies, various types of speech and recitation, recitation ritual.
Keywords: Opera, Kazakh Folklore, Recitative, Creativity, Rhymes, Genres.
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SES EĞİTİMİ VE TÜRKİYE’DE SES EĞİTİMİ ÜZERİNE YAZILMIŞ KİTAPLARIN İNCELENMESİ
Günay AKGÜN & Hande YILMAZ
Gazi Üniversitesi & Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
ABD

Sesi doğru kullanabilmek için sesin anatomik yapısını bilmek, güzel kullanabilmek için ses kullanım tekniklerini
bilip uygulayabilmek, etkili kullanabilmek için ise bunların ikisini de bilip bunlara hâkim olmak gerekmektedir.
Bu sebeple bu araştırmada, sesin fizyolojik ve anatomik yapısı, oluşumu, ses eğitimi ve türleri, Türkiye’de ses
eğitiminin tarihsel süreci açıklanarak ses eğitimi üzerine yazılan kitapların incelemesi yapılmıştır. Bu çalışma,
literatür taraması yapılarak, ses eğitimi alanıyla ilgili ulaşılabilen Türkçe kaynaklarla sınırlıdır. Araştırmada bu
alandaki kitapların karşılaştırmaları yapılmış, güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiş ve ses eğitimi alanına katkı
sağlayarak yapılacak yeni çalışmalara yol gösterici bir kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. Ses eğitimi alanında
yazılmış kitapların incelenmesi konusunda ilk çalışma olması bakımından da ayrıca önemlidir. Elde edilen
bulgulara göre en eski 1965 yılında, en yeni 2020 yılında basılmış kitaplara ulaşılmıştır. En eski kitap ses eğitimi
alanında yazılmış ilk kitaptır. Ses eğitimiyle ilgi farklı türlere ait kitaplar incelenmiştir. Bazı kitaplarda konular
bölümlere ayrılırken bazılarında ayrılmamıştır. Tüm bulgular değerlendirilip, kitapların güçlü ve zayıf bulunan
yönleri karşılaştırıldığında; güçlü yönlerinin daha fazla olduğu, hitap ettiği kitlelere faydalı ve eğitici bilgiler
sunduğu, her kitapta kendi dönem şartlarına uygun bilgilerin, araştırmaların, deneyimlerin, görsellerin,
egzersizlerin veya repertuvarların yer aldığı ve kitapların, hedefledikleri amaçlara uygun yazıldığı ve ses eğitimi
alanına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ses Eğitimi, Müzik, Kitap Incelemesi.

A REVIEW OF BOOKS ON VOICE EDUCATION AND ON VOICE EDUCATION IN TURKEY
In order to use the sound correctly, it is necessary to know the anatomical structure of the sound. In order to use
the sound well, it is necessary to know and apply sound usage techniques. In order to use sound effectively, it is
necessary to know and master both of them. For this reason, the physiological and anatomical structure of the
voice, its formation, vocal education and its types, and the historical process of vocal education in Turkey were
examined and the books written on vocal education were examined in this study. This study is limited to the
Turkish resources that can be accessed on the field of vocal education by means of a literature review. In the
research, the comparisons of the books in this field were made, their strengths and weaknesses were determined,
and it was aimed to create a guiding resource for new studies by contributing to the field of voice education. This
study is also important as it is the first study on the examination of books written in the field of sound education.
According to the findings, the oldest books published in 1965 and the newest books published in 2020 were
reached. The oldest book is the first book written in the field of sound education. Books belonging to different
genres related to vocal education were examined. In some books topics are divided into chapters, in others they
are not. When all the findings are evaluated and the strengths and weaknesses of the books are compared, it has
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been concluded that the books have more strengths, they provide useful and educational information to the
masses they appeal to, each book contains information, researches, experiences, visuals, exercises or repertoires
appropriate to the terms of the period, and he books were written in line with their intended purposes and
contributed to the field of voice education.
Keywords: Voice Education, Music, Book Rewiev.
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CAHANGIR CAHANGIROV'UN YARATICILIĞINDA HALK MÜZİĞİNİN KULLANIMI
Günay MAMMADOVA
Nahçivan Devlet Universitesi

Azerbaycan kompozisyon ekolünün önde gelen temsilcilerinden Halk Sanatçısı, profesör, pedagog, koro şefi
Cihangir Cihangirov, Üzeyir Bey geleneğinin takipçisi olarak milli müzik tarihine adını yazdırmış, her zaman
sevilmiş ve üslubuyla farklılaşmıştır. Müziği iyimserlik, samimiyet, parlak melodiler, halk müziğine derin
bağlılık ile karakterizedir.
Bestecinin her yeni bestesi - ister senfonik, ister koro çalışması veya şarkı olsun - profesyonelliğinin sürekli
geliştiğini, türkü geleneklerini daha derin, daha yaratıcı ve özgün bir şekilde öğrendiğini kanıtlıyor.
20. yüzyılın 40'lı yıllarında kariyerine başlayan ve 50 yılı aşkın sürede bu alanda çalışan C. Cahangirov, çeşitli
müzik türlerine hitap ederek değerli sanat eserleri (kantatalar ve oratoryolar, operalar, vokal-senfonik
performanslar ve filmler için eserler, romans ve şarkılar, koro için türkü çalışmaları vb.) yaratmıştır.
Makale, halk müziğinin Cahangirov'un çok yönlü çalışmasındaki yeri ve önemini incelemektedir. Mugam
hakkındaki derin bilgisi ve bu bitmez tükenmez sanat hazinesi hakkındaki iyi bilgisi, C. Cahangirov'un
muğamları yaratıcı bir şekilde kullanmasına imkan sağlamıştır.
Halk müziğinin Cahangirov'un çalışmalarındaki rolü hakkında konuşurken halk türkülerinin gelişiminden
bahsetmek gerekir. Bestecinin "yaratıcılık laboratuvarı" olarak adlandırılabilecek neredeyse kariyeri boyunca bu
işle uğraşmıştır. Zengin bir yaratıcı mirasa sahip besteci, klasik ve modern, çağdaş müzik tarzlarının sentezini
elde etmişdir. Tüm eserlerinde milliyetçilik ve milli renk hakimdir.
Anahtar Kelimeler: Cahangirov, Koro, Halk Müziği, Muğam, Opera.

FOLK MUSIC IN THE CREATIVITY OF JAHANGIR JAHANGIROV
One of the prominent representatives of the Azerbaijani composition schooling, People's Artist, professor, fine
pedagogue, choirmaster Jahangir Jahangirov has his name engraved in the history of national music as a follower
of Uzeyir Bey's traditions, and has always been loved and distinguished by his works and specific creative style.
His music is characterized by optimism, sincerity, bright melodies, deep attachment to folk music.
Each of the composer's new compositions, whether symphonic, choral or lyrical, proves not only his constantly
improving professionalism but also the fact that he has learned folk song traditions in a deeper, more creative
and original way.
J. Jahangirov, who started his career in the 40s of the XX century and had been working in this field for more
than 50 years, appealed to various music genres and created valuable works of art (cantatas and oratorios, operas,
vocal-symphonic works, music, romances and songs for performances and movies, as well as samples of folk
songs for choir, etc.).
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The article deals with the place and importance of folk music in J. Jahangirov's multifaceted creativity.
His deep knowledge of mugham and art allowed J. Jahangirov to use mughams creatively.
When mentioned the role of folk music in Jahangirov's works, development of folk songs cannot be left. The
composerhad been engaged in this work almost throughout his career, which can be called the "creative
laboratory" of the composer.
The composer, who has a rich creative heritage, achieved a synthesis of classical and modern musical styles. In
all his works, nationalism and national color prevail.
Keywords: Jahangirov, Choir, Folk Music, Mugham, Opera.
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AZERBAYCAN'DAKİ CENGİ DANSLARININ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Gülnaz ABDULLAZADE
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Cengi- Azerbaycan dans türünün ana dallarından biridir. Cengi, kahramanlık, cesaret ve vatanseverliği ifade
eden kolektif olarak gerçekleştirilen bir dans türüdür.
Savaş dediğimizde her şeyden önce Ortaçağ, hanlıklar arası savaşlar ve düşmanı mağlup edenlerin zafer sevinci,
milli bayramlar canlanıyor. Cengi - havası bize Dede Korkut, Köroğlu gibi antik destanları anımsatır. Yüzyıllar
boyunca şairlerin dilinde söylenen Cengi havaları, halkımızın kahramanlık tarihini her zaman yeni zirvelere
taşımıştır.
Azerbaycan'da var olan hanlıkların kendilerine has bir yürüyüş müziği ve Cengi havası vardı. Hanlıkların
bulunduğu yere göre Cengiler şu şekilde isimlendirilmiştir: "Karabağ cengisi", "Oğuzlar", "Şirvan cengisi",
"Ovşari cengisi", "Bayandur", "Nahçıvan cengisi", "Bayat qala", "Guba cengisi" ve diğerleri.
Cengi'den farklı olarak, Qaytagi dansları kartalın uçuşunu ve ihtişamını bir itidal ve cesaret sembolü olarak tasvir
eder. Bu dansın tüm Kafkas halklarında yeri vardır ve farklı dans seçenekleriyle ayırt edilir.
Bu dansın eşsiz bir örneğini oluşturmak için ilk kez Üzeyir Hacıbeyli tarafından "Köroğlu" operasında
profesyonel müzikte benzersiz bir örneğini yaratmıştır. Bugün cengi danslarını sadece bestecilerimizin yazdığı
eserlerde duyuyoruz. Ancak halk müziğinin ayrılmaz bir parçası sayılan ve halk müziğini süsleyen Azerbaycan
halkına ait oyunlar neredeyse unutulmuş durumda. Çünkü bilinmeyen nedenlerden ötürü, bu eski dans türü
zamanında derlenemedi ve maalesef bu alanda yeterli çalışılmalar yapılamadı.
Bu anlamda, R.Bahmanli'nin bu yöndeki derleme ve yazıya dönüştürme çalışması, bu eski dans türlerinin
korunmasında büyük bir hizmetde bulunmuştur.
Sonuç olarak, cengi danslarının toplanmasına ve incelenmesine devam edilmesi gerektiğinin önemini belirtmek
isteriz. Günümüzün en önemli konularından biri, unutulmuş cengi havasını elde etmek, kaydetmek ve gelecek
nesillere aktarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Cengi, Dans, Performans, Kolektif, Müzik.

VARIETIES AND FEATURES OF JANGI DANCES IN AZERBAIJAN
One of the main branches of the Azerbaijani dance genre is Jangi. Jangi is a type of dance performed
collectively, expressing heroism, courage, and patriotism.
When we say Jangi, first of all, the Middle Ages, wars between khanates, as well as the joy of victory of the
people who defeated the enemy, folk holidays come to life. The music of the Jangi tells us about ancient epics,
Dada Gorgud, Koroglu. For centuries, the Jangi motives in the language of poets and the Saz music have always
raised the heroic history of our people to new heights.
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The khanates existing in Azerbaijan had their marching music and Jangi. According to the location of the
khanates, the battles were named as follows: "Karabakh`s Jangi", "Oghuzs", "Shirvan`s Jangi" "Ovshari battle".
“Bayandur”, “Nakhchivan`s Jangi”, “Bayat qala”, “Guba`s Jangi” and others.
Unlike Jangi, Qaytagi dances depict the eagle's flight and majesty as a symbol of restraint and courage. This
dance has its place in all Caucasian peoples and is distinguished by different dance options.
For the first time, professional music was used by Uzeyir Hajibeyli in the opera "Koroglu" to create a unique
example of this dance. Today, we hear war dances only in the works written by our composers. However, the
dances belonging to the Azerbaijani people, which are considered to be an integral part of folk music and adorn
its folk music, have been almost forgotten. Because, for unknown reasons, this ancient type of dance was not
collected and studied in time.
In this sense, R.Bahmanli's work of collecting and transcribing notes in this direction is a great service to the
preservation of these ancient types of dance.
As a result, it should be noted that the collection and study of the types of Jangi dances should be continued. One
of the most important issues today is to obtain the forgotten Jangi, to record it, and pass it on to the next
generation.
Keywords: Jangi, Dance, Performance, Collective, Music.
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SEVDA İBRAHİMOVA'NIN BÜYÜK ÖLÇEKLİ PİYANO ESERLERİ
Hagigat YUSİFOVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Besteci Sevda İBRAHİMOVA`nın edebi kişiliğinde piyano konser türü büyük önem arzetmiştir. Azerbaycan
besteciler kuşağının pekçok temsilcisi bu türde değerli eserler kaleme almış, senfoni müziği düşünce ilkesi ve
aynı zamanda icracılık açısından enstrümantal düşünce yeteneğini sergilemişler. İşbu iki özelliğin sentezi, belirli
bir anlamda konser türünün kavramsal temelini oluşturmaktadır.
Sevda İBRAHİMOVA`nın piyano konserleri edebi kişiliğinin temelini oluşturmuş ve bestecinin yenilikçi
düşüncelerini gerçekleştirmesinde temel unsur olmuştur. Piyano konserlerinin yaratıcı konsepti pedagojik açıdan
güncelliğini meydana getirmiştir. Onun yaratıcılığındakı yenilikler ilk önce piyano performansında eşsiz şahsi
bir özelliktir. Bu açıdan yazar yaratıclığın yanısıra müziğin öğretilmesinde ve uygulanmasında önemli bir görev
almıştır. İşte bu bağlamda kendisinin piyano (küçük çocuk repertuvarı temelinde) yaratıcılığı özel amaç ve
nitelikde görev almaktadır. Piyano repertuvarının yazılmasında icracıların (yaşa göre) teknik gelişimi, algılama
yeneteği özellikle belirtilmiştir. Bestecinin piyano konserlerinin temel kavramsal yeniliklerinden birini yaş
özelliklerinin aşamalı şekilde bölünmesi yöntemi oluşturmaktadır. Bu açıdan icracının teknik entelektüel
gelişiminin amaçlı şekilde doğru bölünmesi, öğretim ve uygulama yönünden gelişiminin sonucudur. Konserlerin
tonlama yapısı piyano dokunuşu temelinde, melodi özelliğinin milli – halk müziği ortamında ele alınmasıdır.
Burada açık müziğinin tınısal örneği işte piyanı temelinde sanki yeniden elde edilmiştir ki, bu özellik de
bestecinin yaratıcı aramalarının sonucunu kanıtlıyor. Bestecinin piyano konserlerinin tonlama – melodi
özellikleri incelendiğinde ilam yapısı ilkesinde zengin halk müziğinin etkisinin olduğunu duymaktayız. Öyle ki,
yazarın müzik tonlama dili milli müziğimizin, eski köklere sahip halk müziğimizin tonlama özelliğine sıkı
bağlıdır. Yazarın müzik ilam yapısı Azerbaycan müziğinin en derin tonlaması, halk müziğinin zengin melodi
esası ile ilgilidir. Genellikle, bestecinin tonlama yapısı, ait olduğu milli – halk müziğinin ve çağdaş müziğin
öncül başarılarının genelleştirilmiş sonucu olarak gösteriliyor ki, bu da besteci Sevda İBRAHİMOVA`nın edebi
kişiliğini ilginç ve özel yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konser Türü, Tonlama, Halk Müziği, Çağdaş Müzik, Melodi Özelliği.

SEVDA IBRAHIMOVA’S LARGE VOLUMINOUS PIANOFORTE WORKS
Pianoforte concert genre has significant role in the creativity work of composer Sevda Ibrahimova. Lots of
representatives of Azerbaijani composer generation created decent works in this genre, represented symphonic
musical thinking principle and as well as instrumental thinking ability from the point of performance view.
Synthesis of such two features comprises the conceptual basis of concert genre in some sense.
Pianoforte concerts of S.Ibrahimova comprised the basis of her creativity works and played key mediation role in
realization of innovator ideas of composer. Creative concept of pianoforte concerts comprised its topicality in
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point of pedagogical view Innovations covered in the creativity work of composer first of all, are invaluable
individual features in her pianoforte performance. In this point of view, author, in parallel with creativity works,
has valuable activity in pedagogical – practical significance of music. Due to this, her pianoforte creativity
services to special goal and duties (on the basis of minor aged child repertoire). Technical development and
comprehension ability of performers (related to age) was foreground in the processing of composing of
pianoforte repertoire. One of key conceptual innovations of pianoforte concerts of composer comprises the
method of staged division of age feature. In this point of view, expedient correct division of technical intellectual
development of performer is the result of its pedagogical – practical development. Intonation structure of
concerts is its covering on the basis of national – folks music of melodic feature in accordance with pianoforte
bill. Here, timbre sample of ashyg music was re-achieved on the basis of pianoforte and this feature proves the
result of creative searches of composer. When analyzing the intonation – melodic feature of pianoforte concerts
of composer, we feel that rich folks music influenced her sentence structure principles. Thus, music intonation
language of author is related with the feature of our national music, and intonation feature of our folks music
with the very ancient roots. Music sentence structure of author is related with the deepest intonations of Azeri
music, and very rich melodic basis of folks music.
In general, intonation structure of composer is indicated as a summarized result of leading achievements of
national-folks music she belongs to and modern music and this makes the creativity works of composer Sevda
Ibrahimova more interesting and specific.
Keywords: Concert Genre, İntonation, Folk Music, Modern Music, Melodic Feature.
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ÇUKUROVA’DA BİR TÜRKÜLÜ HİKÂYE: ESMEHAN HİKÂYESİ VE TÜRKÜLERİ
Halil İbrahim TOPALAK
MEB

Çukurova bölgesi, yıllarca göçerevli Türkmen aşiretlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Göçerevli yaşam
tarzı gereği hayvanlarına su ve otlak bulmak amacıyla yazları Gavurdağları, Binboğa, Berit, Uzunyayla, Erciyes
gibi dağlara ve yaylalara çıkmışlar; kışları ise iklim koşullarının elverişli olmasından dolayı Çukurova
düzlüklerine inmişlerdir. Burayı yurt tutan Türkmen aşiretleri bu yaşam tarzından dolayı birçok kültürel
özelliklerini korumayı başarmışlardır. Korudukları bu kültürel unsurlarından biri de türküler ve hikâyelerdir.
Karacaoğlan’dan günümüze birçok âşık yetiştiren Çukurova, hikâyecilik geleneği açısından oldukça zengin bir
bölgedir. Yörede hikâyecilik geleneğinin canlı olduğu dönemlerde anlatılan hikâyelerden biri ise Esmehan
türkülü halk hikâyesidir. Bu çalışmamızda Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden tarafımızca derlenen Esmehan halk
hikâyesi, halkbilimi kuramlarından bağlam merkezli kuramlar ışığı altında incelenecektir. Bu bağlamda
türkülerin hikâyedeki rolü de önemli bir ilgi odağı olarak irdelenecektir.
Alan araştırması yöntemiyle elde ettiğimiz verilere göre, teknolojinin hızla yaygınlaşması ve buna bağlı yaşam
tarzından dolayı hikâyecilik geleneği yörede artık bitme noktasına gelmiştir. Bu çalışmayla sözlü kültür
ortamında önemli bir yer tutan halk hikâyelerinden biri olan Esmehan, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin
Durmuşsofular köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’ndan görüşme yöntemiyle tarafımızca derlenerek
kayıt altına alınmış, bilim dünyasının hizmetine sunulmuş olunacaktır. Çalışmada, aynı zamanda İsmail
Dokuzoğlu’nun köyüne oldukça yakın Kadirli’nin Bekereci köyünden Yusuf Sıra’dan derlenmiş aynı halk
hikâyesinin varyantıyla benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sözlü Gelenek, Çukurova, Halk Hikâyesi, Hikâyecilik Geleneği, Esmehan.

A FOLK SONG TALE IN ÇUKUROVA: THE TALE AND SONGS OF ESMEHAN
The area of Çukurova is a land which has been hosting Turkmen mobile tribes for years. The people of Turkmen
tribes, as the typical style of their mobile life, moved up to mountains like Gavurdağı Mountains, Binboğa, Berit,
Uzunyayla in summer time in order to find water and grassland for their animals. In winter time, they moved
down to Çukurova plateau for the climatic factors are good for their living conditions. Thanks to their life style
as mentioned, Turkmen tribes were able to protect their many cultural features. Some of the items they saved are
folk songs and tales. Raising many minstrels since the time of Karacaoğlan, Çukurova has been a rich place for
its tradition of narration. One of the folk song stories narrated when storytelling tradition was vivid in the area is
Esmehan. In this study, the folk tale which was compiled by me from Kadirli county of Osmaniye will be
examined under the light of context based theory from folklore theories. In this context, the role of folk songs in
the tale will be looked into as an important part of interest.
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According to the data we obtained by the field study method, with the fast popularity of technology and the life
styles bound to this, the traditional storytelling has been about to vanish. By this study, Esmehan, one of the folk
tales that take an important place at oral tradition, compiled from İsmail Dokuzoğlu who was born in 1945 in
Durmuşsofular village, Kadirli, Osmaniye by interview method and will be journalled and presented to the use of
science world. In the study, the similarities and differences of Esmehan’s variety with the same folk tale which
was compiled from Yusuf Sıra who is from Bekereci village, very close to İsmail Dokuzoğlu’s village was put
forward.
Keywords: Oral Tradition, Çukurova, Folk Tale, Tradition of Narration, Esmehan.
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AZERBAYCAN'DA YAŞAYAN ETNİK AZINLIKLAR “İNGİLOYLAR”
Hatire HASANZADE
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Azerbaycan'ın yeni bir devlet bağımsızlığı aşamasına girdiği bugünkü koşullarda, etnik paletini zenginleştiren
etnozlardan biri - İngiloyların geleneksel yaşam tarzı ve kültürünün incelenmesi siyasi açıdan da çok önemlidir.
Modern idari-bölgesel bölünmeye göre, İngiloylar bazen diğer etnik gruplarla da karışık halde Azerbaycan'ın
kuzey-batı kısmında - Balaken, Zagatala, Gah bölgelerinin (Gürcistan ve Dağıstan halklarını birbirine bağlayan)
Alazan vadisinde yerleşen kısmındaki ovalıklarda yerleşmişler. Onların cüzi bir kısmı Adana'nın Ceyhan
bölgesinde, bir kısmı da Gürcistanın Samaskava (eski adıyla Anagar Karağan) köyünde yerleşmiştir. Bu bölge,
ingiloyların ataları - kadim Gellerin yayıldığı geniş alanın merkezi kısmıydı. Bu anlamda Ingiloylar, Alazan
Vadisi'ndeki en eski aborjin etnosudur. Şu anda, onlar çoğunlukla vadinin merkezi ve güney kesimlerinde,
kısmen batı ve doğu kısımlarında yerleşmiş, Ana Kafkas Dağları'nın güney eteklerine bağlanan vadinin kuzey
hudutlarında diğer yerli etnozlar- muğal, avar, sakurlarla karışık yaşarlar. Her ne kadar modern İngiloylar dini
aidiyete göre Müslüman ve Hristiyan topluluklara bölünmüş olsa da (Bu bölünme, Çarlık diktatörlüğünün
desteklediği dini ve siyasi eylemlerin bir sonucu olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1851-1858'de
gerçekleşti. Çarlık diktatörlüğü, 1830'da ayaklanmanın bastırılması ve özgür Car-Balaken topluluklarının siyasi
bağımsızlığının sona ermesinin ardından, Alazan Vadisi'ni dağlılara karşı mücadelede askeri operasyonlar için
bir kaleye dönüştürmek açısından Hıristiyanlaştırma politikası izlemeye başladı. O zamanlar bu sinsi niyetin
gerçekleşmesi için seçilen en uygun hedef İngiloylar oluyor. Bunun nedeni, bir zamanlar Ortodoks olan ve
Güney Kafkasya'daki tüm etnik gruplardan sonra İslam'a geçen İngiloyları tekrar inancını değiştirmeye ikna
etmek Çarlık yetkilileri ve bu konuda onlarla birlikte hareket eden Gürcü ve Rus Ortodoks din adamları için
nispeten kolaydı.) etnografik ve toponimik gerçekler, bölgede yaşayan tüm İngiloyların aynı kökene sahip
olduğunu kanıtlıyor. Tarım, hayvancılık, milli kıyafet, mutfak, aile ilişkileri, örf ve adetler, yani Müslüman ve
Hıristiyan İngiloyların ortak özelliğe sahip olmadığı bir manevi kültür alanı yoktur.
Ingiloylar'ın kökeni, etnik adının kökeni ve etimolojisi ile ilgili konular birbirleriyle bağlantılı şekilde
incelenmektedir. Yakın zamana kadar, tarihyazımındaki nispeten yaygın bir kavrama göre (19.-20. yüzyıllar),
İngiloylar "Müslümanlaşmış Gürcüler" olarak kabul ediliyordu (çünkü İslam'dan önce Hıristiyanlardı ve
konuşma dilleri Gürcüce'nin doğu lehçesi olarak kabul ediliyordu.) 19. yüzyılın ortalarında Rus tarih yazımında
belirli bir amaç için oluşturulan bu kavram, Gürcü araştırmacıların büyük desteğiyle daha da geliştirildi. Bu
kavramdan da anlaşılacağı gibi, etnonimin kökeni, İngiloyların İslam'a geçmesiyle ilişkilendiriliyor. İngiloyların
İslam'a geçiş sürecinin 17. yüzyılın ortalarında tamamlandığı tarihten bilinmektedir. Kökenlerinin ve yaşadıkları
bölgenin Gürcistan olduğu fikri de büyük bir tarih çarpıtmasından başka bir şey değildir.
İngiloy sorunuyla ilgilenen araştırmacılar arasında ilk kez alışılmış kavramı tamamen terk ederek bilimsel
eleştirisini veren Azerbaycanlı bilim adamı G. A. Geybullayev toponimik materyallere dayalı tarihin birçok
karanlık sayfasına netlik getirerek İngiloyların, Kafkasya Albaniya'sının bir parçası olduğunu ve Azerbaycan'ın
etno-politik tarihinin ayrılmaz bir parçası olan eski Gel kabilelerinin halefleri olduğunu kanıtlamıştır
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("Yengeloy" etnik adının kökenini, İslam'a geçen Gellerin adının önüne "yeni" kelimesinin eklenerek "yeni
Geller" şeklinde oluştuğunu kanıtlamıştır). Bu dil, modern dilbilimde "Gürcü dilinin Doğu lehçesi" olarak kabul
edilse de, 19. yüzyıl Kafkas araştırmacıları farklı oldukları sonucuna varmışlar. Onlar tarihsel nedenlerle eski
dillerini kaybetmiş olsalar da, örf, adet, inanç ve geleneklerinde Alban kimliğini yaşatmışlar. Bu adet ve
törenlerin icrasında hem Müslüman hem de Hıristiyan İngiloylar aynı kadim köke bağlılık gösteriyorlar.
Bunlardan biri "Gorgod" (mevsimle alakalı Nevruz'a benzeyen bir bayram "Gorgot") bayramıdır. İngiloylarda bu
kelime qor(q)ot- "turna" anlamına gelir. Mart ayının 20-den Nisanın ortasına kadar turnaların göç ederek gelmesi
kutlanır (bu bayramda köse ve kel olmuyor). "Kürmükoba", "Tutnüğberi" de diğer kadim bayramlardandır.
İngiloy kültüründe benzersiz ve önde gelen bir müzik türü olan âşık müziğinin olması şaşırtıcı değildir.
Azerbaycan halkının etno-kültürel sisteminde, Türk halklarının en eski sanat türlerinden biri olan ozan-âşık
sanatı, bir şekilde bu bölgede yaşayan birçok azınlığın da müziğini etkilemiştir. Merkezi Derbent, Dağıstan
çevresindeki Tabasaran ve Rutul ilçeleri olmakla Guba-Haçmaz ve Şeki-Zagatala, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
âşık sanatının ana bölgeleri arasındadır. Âşık sanatını yaşatan ve bugünkü kuşağa aktaran sanatçılar arasından
Âşık Alihan, Âşık Muhammed, Âşık Hüseyin, Âşık Celaleddin ve diğer sanatçıların adlarını söyleye biliriz.
Onların icraat tarzında Azerbaycan'ın batı Âşık mektebinin yaratıcı ve icra edici özelliklerinin izleri var.
Alanda araştırmalar yaparak ana noktayı vurgulamak önemlidir - Azerbaycan'da en eski yerli etnik gruplarından
biri olan İngiloyların müzik kültürünün, Azerbaycan müzik kültürünün gelişen dallarından biri olarak, ülkemizin
etnik tarihinin bir bütün olarak, Azerbaycan kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak incelenmesi çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Etnik, Müzik, Halk, Kültür.

MINORITIES LIVING IN AZERBAIJAN “THE INGILOYS”
In the modern conditions in which Azerbaijan has entered a new stage of state independence, the study of the
traditional way of life and culture of the Ingiloys, one of the ethnic groups that enriched its ethnic palette, has an
important practical and political significance. The Anglo-Saxons settled in the north-western part of Azerbaijan
in the plain part of the Alazan valley (uniting the peoples of Georgia and Dagestan) in the north-western part of
Azerbaijan - fifty and sometimes mixed with other ethnic groups in the region. A small part of them settled in the
Ceyhan region of Adana province, Turkey, and some settled in the Georgian village of Samaskava (former name
Anagar Karagan). This area was the central part of the area where their ancestors, the ancient gels, spread. In this
sense, the Ingiloys are the oldest aboriginal ethnos in the Alazan Valley. At present, they live mostly in the
central and southern parts of the valley, partly in the western and eastern parts, and in the northern part of the
valley, which joins the southern foothills of the Main Caucasus Mountains, mixed or closely with other local
ethnic groups - Mughals, Avars, Sahurs. Although the modern Ingiloys were divided into Muslim and Christian
communities by religious affiliation (this division took place in the second half of the 19th century, mainly in
1851-1858, as a result of religious and political actions supported by the tsarist dictatorship. After the end of the
political independence of the free communities of Balakan, the tsarist dictatorship began to pursue a policy of
Christianization to turn the Alazan Valley into a stronghold for military operations in the struggle against the
highlanders, then the Ingiloys were the most suitable target for this insidious intention. In the South Caucasus, it
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was relatively easy for tsarist officials and their Georgian and Russian Orthodox clergy to persuade the Ingiloys,
who had converted to Islam after all other Muslim ethnic groups, to change their faith. Ethnographic and
toponymic facts also prove their origin. Agriculture, animal husbandry, national costumes, cuisine, family
relations, customs, ceremonies, that is, there is no area of spiritual culture that is not accompanied by common
features and identity in the Muslim and Christian Ingiloys.
Issues related to the origin of the Ingiloys, the origin of the ethnonym, and its etymology are being studied
closely. Until recently, according to a relatively common concept in historiography (19th-20th centuries), the
Ingiloys were considered "Muslimized Georgians" (since their spoken language was the eastern dialect of
Georgian and they were Christians before Islam). Formed for a specific purpose in Russian historiography in the
middle of the 19th century, this concept was further developed with great support by Georgian researchers. As
can be seen from this concept, the origin of the ethnonym is associated with the conversion of the Ingiloys to
Islam. It is known from history that the process of conversion of the Ingiloys to Islam was completed in the
middle of the XVII century. The idea that their origin and the territory in which they live are Georgian lands is
nothing but a gross distortion of history.
For the first time among the researchers dealing with the Ingiloy problem, the Azerbaijani scientist GA
Geybullayev, who completely abandoned the traditional concept and gave its scientific critique, clarified many
dark pages of history based on toponymic materials. (The etymology of the ethnonym "Yengeloy" proves the
origin of the ethnonym "new gels" by adding the word "new" in front of the name of the gels who converted to
Islam). , Nineteenth-century Caucasian scholars concluded that they were different. Although they lost their
ancient language for historical reasons, they kept their Albanian identity alive in their beliefs and traditions. Both
Muslim and Christian Ingiloys show their ancient roots by participating in the performance of these customs and
ceremonies. One of them is Gorged ("Gorgot" similar to Novruz, which is a seasonal holiday). In English, the
word means snow (q) ot- "crane". It is celebrated from March 20 to mid-April due to the arrival of cranes. This
holiday is not bald.), It is necessary to celebrate such ancient holidays as Kurmukoba, Tutnugbari.
It is not surprising that ashug music, as a unique and leading genre of music in English culture, has ceased to
exist. In the ethnocultural system of the Azerbaijani people, the art of Ozan-ashug, as one of the oldest arts of the
Turkic peoples, has changed the music of many minorities living in this area in one way or another. GubaKhachmaz and Sheki-Zagatala are among the main regions of the ashug art of the Republic of Azerbaijan, with
the coverage being the Central Derbent district and Tabasaran and Rutul districts around Dagita. Among the
performers who lived and passed on the art of Ashug to the modern generation are Ashig Alikhan, Ashig
Muhammad, Ashig Huseyn, Ashig Jalaleddin, and others. In the moments of their performance, there are traces
of the creative and performing features of the western ashug school of Azerbaijan.
It is important to emphasize the main point of field research - the study of music culture as an integral part of the
ethnic history of our country, the Azerbaijani culture as a whole, is one of the developing branches Azerbaijani
music culture.
Keywords: Azerbaijan, Ethnic, Music, Folk, Culture.
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MÜZİK VE DANSIN VAZGEÇİLMEZLİĞİ: FESTİVALLERİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE TESPİTLER
Hayati BEŞİRLİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İçinde yaşadığımız dönemde insanların birlikteliklerini sağlayan ve bu kapsamda aynı ilgi ye sahip bireyleri bir
araya toplayan önemli araç olarak festivaller karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliği ile festivaller belirli zaman
aralıklarıyla bir araya gelen bireylerin kutlamak, anmak veya paylaşmak amacıyla düzenledikleri sanatsal ve
sosyal etkinlikleri kapsamaktadır. Bu kapsamda festivaller, sadece bireylerin veya grupların performanslarını
sergiledikleri sanatsal bir etkinlik olma özelliğinin yanı sıra toplumsal etkileşimin arttıran ve gerek ulusal
gerekse uluslararası ölçekte görünürlük faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu faaliyetleri, turizm, ekonomi ve
siyaset gibi alanlar kapsamında kültür ve sanat faaliyetlerinin dışın da değerlendirmek mümkündür.
Bu çok boyutluluğu içinde festivaller, kültürel etkileşimi arttıran, toplumsal hareketliliği sağlayan gerek bireysel
gerekse toplumsal olarak estetik düşüncenin gelişmesine doğrudan veya dolaylı etki eden olgulardır. Bireylerin
içinde yaşadıkları toplumsal yapıyla olan ilişkilerini güçlendiren festivaller turizmin güçlendirilmesinde de
önemli bir araç konumundadır. Bu özelliği ile festivaller gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda belirli
işlevlere sahip etkinlikler bütününü ifade eder.
Anahtar Kelimeler: Festival, Kutlama, Kültürel Faaliyet, Sanatsal Faaliyet.

THE INDISPENSABILITY OF MUSIC AND DANCE: IDEAS ON THE FUNCTIONS OF FESTIVALS
In the period we live in, in this context festivals emerge as an important tool that enables people to be together
and gather individuals with the same interest. With this feature, festivals include artistic and social events
organized by individuals who come together at certain intervals to celebrate, commemorate or share. In this
context, festivals are not only an artistic event where individuals or groups exhibit their performances, but also
express activities that increase social interaction and visibility at both national and international level. It is
possible to evaluate these activities not only in the scope of culture and arts activities but also in the scope of
fields such as tourism, economy and politics.
In this multidimensionality, festivals have direct or indirect effects on the development of aesthetic thought, both
individually and socially, and they increase cultural interaction and provide social mobility. Festivals, which
strengthen the relationships of individuals with the social structure they live in, are also an important tool in
strengthening tourism. With this feature, festivals represent a set of activities that have specific functions both
individually and socially.
Keywords: Festival, Celebration, Cultural Activities, Artistic Activities.
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SOUNDPAİNTİNG’DE DANS PERFORMANSI
İlknur ÖZAL GÖNCÜ & Hande YILMAZ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD & Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD

Müzisyenler, dansçılar, aktörler ve görsel sanatçılar için tasarlanan; çok disiplinli, eş zamanlı kompozisyon işaret
dili olan Soundpainting, günümüzde karşımıza çıkan sahne sanatlarından biridir. Soundpaiting işaret dili
olmasından dolayı evrensel bir iletişim şekli olma özelliği taşımaktadır. Doğaçlamaya dayalı olan soundpaiting
performans sanatının bireyin zihinsel ve müziksel becerileri üzerinde oldukça önemli etkisi vardır. Günümüzde
eğitim, yapılandırmacı bir yaklaşımla yani öğrencilerin aktif olarak katıldığı bir yaklaşımla yapılmaktadır.
Soundpainting performansında bu yaklaşıma hizmet etmektedir. Bu performansta hem icracı hem Soundpainter
hem de izleyici olarak etkin bir şekilde derse ve performans sürecine katılabilir. Türkiye’de de son yıllarda
karşılaşmaya başladığımız Soundpainting performansının dans disiplininde neredeyse hiç yapılmadığı
görülmektedir.
Bu çalışmada, Soundpainting’in genel ilkelerini ve felsefesini ortaya koyarak özellikle dans performanslarında
Soundpainting dilinin nasıl kullanıldığını ve uygulandığını incelemek amaçlanmaktadır. Çalışmada,
Soundpainting hakkında bilgi verilip Soundpaiting’de kullanılan işaretlerin anlamları açıklanmış ve
Soundpainting'deki dans performanslarının çözümlemesi yapılmıştır. Ayrıca Aleatorik müziğin ne olduğunun
açıklaması yapılmış ve dansla birlikte olan uyumu anlatılmıştır.
Çalışma, soundpaiting işaret dilindeki dans unsuruyla ilgili daha önce bir araştırma yapılmamış olması ve
disiplinler arası bir araştırma olma özelliği taşımasından dolayı önemlidir. Ayrıca bu alanda çalışan eğitimci ve
icracılarla bu alana ilgi duyan kişilere kaynak olması bakımından da önemli bir çalışmadır.
Bu çalışmada, görsel verilerden faydalanıp netnografik analiz yöntemi ve literatür taraması yöntemi
kullanılmıştır.
Soundpaiting içinde yer alan dans performansları örnekleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. Soundpaiting’in
içinde dans performasının önemli bir yere sahip olduğu görülmüş ve Soundpaiting’de dans performansının
uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soundpaiting, Dans, Müzik.

DANCE PERFORMANCE AT THE SOUNDPAITING
Soundpainting, a multidisciplinary, simultaneous composition sign language designed for musicians, dancers,
actors and visual artists, is one of the performing arts we encounter today. Since Soundpainting is a sign
language, it is a universal form of communication. Soundpainting performance art, which is based on
improvisation, has a significant effect on the mental and musical skills of the individual. Education is currently
conducted with a constructivist approach, that is, an approach in which students actively participate.
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Soundpainting performance also serves this approach. In this performance, the performer can effectively
participate in the lecture and performance process, both as a Soundpainter and audience. It is seen that the
Soundpainting performance, which we have started to encounter in Turkey in recent years, is almost never
performed in the dance discipline.
The aim of this study is to reveal the general principles and philosophy of Soundpainting and to examine how
the Soundpainting language is used and applied especially in dance performances. In the study, information
about Soundpainting was given and the meanings of the signs used in Soundpaiting were explained and dance
performances in Soundpainting were analyzed. In addition, an explanation of what aleatoric music is and its
harmony with dance is explained.
The study is important because it is an interdisciplinary research and there has been no previous research on the
dance element in soundpainting sign language. In addition, it is an important study in terms of being a resource
for educators and performers working in this field and people who are interested in this field.
In this study, visual data, netnographic analysis method and literature review method were used.
Examples of dance performances in Soundpaiting were examined and interpreted. It has been seen that dance
performance has an important place in Soundpaiting and it has been concluded that dance performance can be
applied in Soundpaiting.
Keywords: Soundpaiting, Dance, Music.
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SANATIN DUYGU DURUMU ÜZERİNDEKİ TERAPÖTİK ETKİSİ
Kamile PERÇİN AKGÜL
Antalya AKEV Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi

Psikofizyolojik bir değişim olan duygu, bireyin dış dünyasında yaşananların iç dünyasına izdüşümü olarak
nitelenebilirken, duygu çeşitliliğini ve yoğunluğunu yansıtan sonu intihara kadar uzanabilen depresyon ve
bipolar gibi yaygın olarak bilinen duygu durum bozukluklarıysa duygularda tolore edilemeyecek düzeydeki aşırı
iniş çıkışları ifade etmektedir. Sosyal varlık insanoğlunun sosyalleşememe, duygularını yönetememe ve sosyal
çevresine uyumlanamama durumlarında sanat, geçmişte olduğu gibi günümüzde de terapötik etkileri kapsamında
iyileştirici yönüyle etkin bir rol üstlenmiştir.
Bu çalışma disiplinlerarası bir anlayışla sanatın bireyin benlik algısı üzerindeki olumlu katkıları üzerine
yoğunlaşıp, bireysel ve toplumsal boyutta sağaltıcı yönü vurgulanarak betimsel araştırma yöntemiyle
yapılandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Birey, Toplum, Duygu Durumu, Terapötik Etki.

THE THERAPEUTIC EFFECT OF ART ON MOOD
While emotion, which is a psychophysiological change, can be described as the projection of what is
experienced in the outer world of the individual to the inner world, commonly known mood disorders such as
depression and bipolar which reflect the diversity and intensity of emotion and which can lead to suicide, express
extreme fluctuations in emotions that cannot be tolerated. Art has played an active role in the context of its
therapeutic effects, as in the past, in cases where human beings cannot socialize, manage their emotions and
adapt to their social environment.
This study has been structured with a descriptive research method by focusing on the positive contributions of
art on the individual's self-perception with an interdisciplinary approach, emphasizing its healing aspect in
individual and social dimensions.
Keywords: Art, İndividual, Society, Mood, Therapeutic Effect.
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KÜLTÜREL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA TÜRK HALK DANSLARI
Kerem Cenk YILMAZ
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Toplumsal mirasların en önemlisi olan kültür, bireylerin hayatı anlama ve anlamlandırma süreçlerinin
merkezinde yer almaktadır. Soyut olan kültürel mirası bedenle bütünleştiren halk oyunları da kültürün önemli
dinamikleri arasında yer almaktadır. Kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılması hususu bir toplum için son
derece hayati bir mesele olup devletlerin siyasi hayatlarında kültür politikaları başlığı içeresinde yer almaktadır.
Kültür politikaları kavramı ilk defa uluslararası platformda resmi olarak 1950lerin sonlarına doğru UNESCO
toplantılarında tartışılmaya başlanmış ve bu tartışmalar devletlerin kültür politikalarını şekillendirmelerinde
uluslararası dayanaklar bulmasına yardımcı olmuştur. Kültürel politikalar ülkeler için gelişmenin, ilerlemenin,
büyümenin önemli bir argümanı olarak görülmesinden bugüne kadar geçen sürede, devletlerin ekonomik ve
siyasi politikalarında ayrılmaz bir parça olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada, Cumhuriyetin ilanı sonrası Türkiye’de siyasi iktidar dönemleri ele alınarak, programlarında yer
alan kültür politikaları saptanacaktır. Cumhuriyet sonrası Türkiye siyasi tarihi dönemleri, Cumhuriyetin ilk
yılları dönemi, çok partili dönem ve küresel dönem olarak üçe ayrılıp sınırlanacaktır. Ayrıca ülkemizde kültür
politikalarında lokomotif rolünü üstlenen kültür ve Turizm Bakanlığının kısa tarihi, teşkilat yapısı ve Türk Halk
Oyunlarını konumlandırma şekli yönetmelikler, kanunlar çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Halk Oyunları, Kültür Politikaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı.
TURKISH FOLK DANCE IN THE CONTEXT OF CULTURAL POLICIES
Culture, which is the most important of social heritages, is at the center of individuals' understanding and making
sense of life. Folk dances that integrate the intangible cultural heritage with the body are also among the
important dynamics of culture. The transfer of cultural accumulation to future generations is an extremely vital
issue for a society and is included in the cultural policies of states in their political lives.
The concept of cultural policy began to be officially discussed on the international platform at the UNESCO
meetings towards the end of the 1950s. These discussions have helped states find international bases in shaping
their cultural policies. Cultural accumulation is included in the title of cultural policies in the political lives of
states.
In this study, the periods of political power in Turkey after the proclamation of the Republic will be discussed
and the cultural policies in their programs will be determined. Post-Republican Turkish political history periods
will be divided into three as the first years of the Republic, the multi-party period and the global period. In
addition, the brief history of the Ministry of Culture and Tourism, which plays the locomotive role in cultural
policies in our country, its organizational structure and the positioning of Turkish Folk Dances will be examined
within the framework of regulations and laws.
Keywords: Turkish Folk Dances, Cultural Policies, Ministry of Culture and Tourism.
78

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN KEMAN VE PİYANO İÇİN SONATLARI
Kübra ERİŞEN
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

18. yüzyılda klasik bir tür olarak ortaya çıkan sonat türü, tarihi boyunca bir dizi değişikliğe uğramış ve yeni
özelliklerle zenginleştirilmiştir. Diğer oda-enstrümantal müzik türlerinin aksine, sonat bir veya iki icracı
tarafından icra edilir. Azerbaycan bestecilerinin eserlerinde keman için yaratılan eserler arasında konserlerle
birlikte sonat türüne belli bir yer verilmiştir. Her şeyden önce, Halk Sanatçısı Profesör Tofig Bakhanov'un
sayısız sonatlarından burada bahsedilmelidir. Tofig Bakhanov'un ("Romantik sonat", "Hafıza") bir dizi sonatının
yanı sıra Azerbaycan, Türk, İran ve Arapça temalı sonatlar bestelemiştir. Bestecinin keman ve piyano için Türk
mevzuları esasında 5 numaralı sonatı, ünlü keman icraçısı Sarvar Ganiyev'e ithaf edilmiş ve ilk kez Ankara'da
seslendirilmiştir. T.Bakikhanov'un doğu temaları üzerine bestelediği orijinal sonatalara "Doğu sonatları" adı
verildi.
Azerbaycan oda-enstrümantal müziğinde keman ve piyano için ilk sonat 1944 yılında Elmira Nazirova
tarafından bestelendiği unutulmamalıdır. 1947'de Cahangir Cahangirov keman ve piyano için bir sonatin yazmış.
Avrupa enstrümanı için yazılan bu sonatın üçüncü bölümü, Rondo (D-dur) - tar için işlenilmiş ve profesyonel tar
çalgıcılarının repertuarının yanı sıra pedagojik repertuvarda da yer almıştır.
Süleyman Alasgarov'un keman ve piyano için sonatı (h-moll, 1946) bestecinin yaratıcı çizgisinin bir dizi
özelliğini birleştiriyor. Bu sonatta milli müzik ve muğamlarla olan bağlantı yansıtılır.
1960 yılında Gara Garayev, piyanist V.M. Kozlov anısına bir d-moll sonatı besteledi. Bu sonat ilk kez 1964
yılında Bakü'de kemancı Sarvar Ganiyev ve piyanist Zohrab Adigozalzade tarafından icra edildi. Memorial tür
ve neoklasik üslupta yazılan besteci, bölümlere adlar vererek eserin trajik içeriğini daha derinlemesine ortaya
çıkarmayı başardı (bölüm II - "Resitatif ve Andante", bölüm III - "Pastoral", bölüm IV - "Fantezi ").
Azer Rzayev'in 1961'de bestelediği sonatlar keman ve piyano sonatları arasında belirtilmelidir.
Tofig Bakihanov, keman ve piyano için sonat türünde en üretken besteciydi. Ayrıca sonatina türündeki eserleri
Azer Rzayev ve Rena Gadimova'nın geçen yüzyılın onlu yıllarında ve XX yüzyılın başlarında yapıtları da
izleyicilere sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Sonat, Tür, Keman, Piyano, Oda Müziği.

SONATAS OF AZERBAIJANI COMPOSERS FOR VIOLIN AND PIANO
Formed as a classical genre in the 18th century, the sonata genre has undergone some changes throughout its
history and has been enriched with new features. Unlike other genres of chamber-instrumental music, the sonata
is performed by one or two performers. Among the works created for violin in the works of Azerbaijani
composers, along with concerts, a certain place is given to the sonata genre. First of all, numerous sonatas by
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People's Artist, Professor Tofig Bakikhanov should be mentioned here. He composed several sonatas by Tofig
Bakikhanov ("Romantic sonata", "Memory"), as well as sonatas on Azerbaijani, Turkish, Iranian, and Arabic
themes. The composer's sonata No. 5 for violin and piano based on Turkish themes was dedicated to the famous
singer Sarvar Ganiyev and was performed for the first time in Ankara. The original sonatas composed by T.
Bakikhanov on oriental themes were called "Eastern sonatas".
It should be noted that the first sonata for violin and piano in Azerbaijani chamber-instrumental music was
composed in 1944 by Elmira Nazirova. In 1947, Jahangir Jahangirov created a sonatina for violin and piano. The
third part of this sonata, written for the European instrument, was developed for the national musical instrument
Rondo (D-dur) - tar and was included in the repertoire of professional tar players, as well as in the pedagogical
repertoire.
Suleyman Alasgarov's sonata for violin and piano (h-moll, 1946) combines several features of the composer's
creative line. In this sonata, the connection with national music and mughams is reflected.
In 1960, Gara Garayev composed a d-moll sonata in memory of pianist VM Kozlov. This sonata was first
performed in Baku in 1964 by violinist Sarvar Ganiyev and pianist Zohrab Adigozalzade. Written in the
memorial genre and neoclassical style, the composer managed to reveal the tragic content of the work more
deeply by giving titles to the parts (part II - "Recitative and Andante", part III - "Pastoral", part IV - "Fantasy").
Sonatas composed by Azer Rzayev in 1961 should be mentioned among the sonatas for violin and piano.
Tofig Bakikhanov was the most productive composer in the sonata genre for violin and piano. Also, the works of
Azer Rzayev and Rena Gadimova in the genre of a sonatina in the decades of the last century and the beginning
of the XX century were presented to the audience.
Keywords: Sonata, Genre, Violin, Piano, Chamber Music.
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TÜRK HALK OYUNLARI İCRASINDA KULLANILAN TERİMLER
Kürşad GÜLBEYAZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türk halk oyunlarının halen çözümlenememiş konularından bir tanesi de “terminoloji” sorunudur. Halen
terminolojik olarak bir birlik ve beraberlik sağlanamamıştır. Bu da hem bilimsel alanda hem de icra alanında
birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bilimsel alanda birikimlerin okuyucuya ve dinleyiciye aktarılmasında
güçlük yaşanmakta, icra alanında ise oyun öğretimi esnasında ise terminoloji karmaşası ile karşı karşıya
kalınmaktadır.
Çalışmamız nitel bir çalışma olup literatür taraması yöntemi ile kaynak ve dokümanlar incelenmiş aynı zamanda
gözlem ve tecrübe ile desteklenmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Türk halk oyunları terimleri
üzerine az da olsa yapılmış tezlerin ve birkaç kitabın haricinde başka bir kaynak bulamadık. Bununla birlikte
sunulmuş bir adet bildiri bulunmakla birlikte bir makaleye ise maalesef rastlayamadık. Yapılan bu çalışmalar ise
genel olarak halk oyunlarında kullanılan müzik, giysi, yöre, oyun ismi, oyun bölümü, kullanılan araçlar,
komutlar, nidalar vb. içeriklidir. Halk oyunlarının icrasında kullanılan terimler üzerine bir çalışmaya ise
rastlayamadık. Bu terimlere sadece birkaç tez içerisinde değinildiğini gördük.
Halk oyunlarında her ne kadar tüm vücut kullanılsa da terminoloji sorunu en çok ayak hareketlerinde
yaşanmaktadır. Bu yüzden çalışmamızda ayak hareketleri üzerinde durulmuş, hareketlerin isim ve anlamlarına
yer verilmiştir. Bu hareketler fotoğraflarla desteklenerek anlaşılırlığı arttırılmıştır. Aynı zamanda yanlış
kullanılagelen terimler ve tanımlara da yer verilmiştir. Bu tarz bir çalışmanın ilk olması nedeniyle alana katkı
sağlayacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Türk Halk Oyunları, Dans, Halk Bilimi, Terim, Terminoloji.

TERMS IN PLAYING TURKISH FOLK DANCES
One of the still unresolved issues of Turkish folk dances is the "terminology" problem. There is still no unity in
terms of terminology. This raises many problems both in the scientific and enforcement field. This causes
difficulties in conveying the scientific knowledge to the readers and listeners. In addition, there is a confusion of
terminology between the teacher and the student during dance teaching in the field of performance.
Our study is a qualitative study and resources and documents were examined with the literature review method
and also supported by observation and experience. As a result of our studies, we could not find any other source
other than a few theses and a few books on the terms of Turkish folk dance. On the other hand, although there
was only one paper submitted, we could not find any article. These studies generally include music used in folk
dances, clothing, region, dance name, dance section, tools used, commands, exclamations, etc. We could not find
a study on terms used in the performance of folk dances. We have seen that these terms are mentioned in just a
few theses.
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Although the whole body is used in folk dances, the terminology problem is mostly experienced in foot
movements. Therefore, our study focused on foot movements and included the names and meanings of the
movements. These movements are supported by photographs and their clarity is increased. Misused terms and
definitions are also included. I believe that this study will contribute to the field with the effect of being the first.
Keywords: Turkish Folk Dances, Dance, Folklore, Term, Terminology.
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GAMBAR HÜSEYNLİ'NİN “EY GÖZLERİM GÖRMEDİN Mİ” ROMANSI
Lale REFİBEYLİ
Gence Devlet Üniversitesi Doktora Üniversitesi

Azerbaycan'ın önde gelen bestecisi Gambar Hüseynli'nin (1916-1961) eserleri milli müzik mirasında özel bir
yere sahiptir. Bestecinin yaratıcı üslubu, ulusal değerlere bağlılık, halk müziğinin ve makamların, ritim, tını,
biçimlendirici özelliklerini profesyonelce kullanma becerisi ile karakterize edilir.
G.Hüseynli'nin vokal ve enstrümantal eserlerinde lirik aşk teması başrol oynamaktadır. Bununla birlikte,
bestecinin hitap ettiği resim yelpazesi çok geniştir. Besteci, Azerbaycan'ın manevi zenginliklerini ve modern
yaşamını yücelten renkli imgelerden oluşan bir dünya yarattı. Hem klasik, hem de modern şairlerin şiirlerine
hitap ederek içten şarkılar ve romanslar yarattı. Bu açıdan G.Hüseynli'nin Nizami Gencevi'nin şiir mirasına hitap
etmesi dikkat çekir ve çeşitli yapıtlarla temsil edilir. Besteci, Nizami'nin şiir mirasından yararlanarak halk
çalgıları orkestrası için "Yedi Güzell" (1941) dansını ve "Ey Gözlerim Görmedin mi" (1946) romansını yarattı.
Bu eserler, Nizami Gencevi'nin vokal ve enstrümantal müzikteki lirik ve felsefi imgeler dünyasının güzel bir
ifadesidir.
Azerbaycan müziğindeki gazel-romans türü 1940'yıllarda Üzeyir Hacıbeyli tarafından yaratılmış ve diğer
bestecilerin eserlerine dâhil edilmiştir. 1941'de Nizami'nin 800. yıldönümüne bağlı olarak ortaya çıkan
romanslar, Ü.Hacıbeyli geleneklerini sürdürürken aynı zamanda her bestecinin yaratıcı üslubunun özelliklerini
de somutlaştırır. Ulusal özellikler, doğrudan halk müziğinden gelen tonal yapı ve muğam, G.Hüseynli'nin "Ey
Gözlerim Görmedin mi" adlı romansın müzikal yapısında başrol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nizami Gencevi, Ganbar Hüseynli, Vokal Müzik, Gazel.

ABOUT QANBAR HUSEYNLI'S ROMANCE “DIDN'T YOU SEE, MY EYES”
The works of the prominent Azerbaijani composer Ganbar Mashadi Mukhtar Huseynli (1916-1961) have a
special place in the national musical heritage. The composer's creative style is characterized by devotion to
national values, the ability to professionally use the mode, intonation, rhythm, timbre, form-forming features of
folk music.
The theme of lyrical love plays a leading role in G. Huseynli's vocal and instrumental works. However, the range
of images addressed by the composer is very wide. The composer created a world of colorful images, glorifying
the spiritual riches and modern life of Azerbaijan. He appealed to the poetry of both classical and modern poets
and created heartfelt songs and romances. From this point of view, G. Huseynli's appeal to Nizami Ganjavi's
poetic heritage attracts attention and is represented by several works. Taking advantage of Nizami's poetic
heritage, the composer created the dance "Seven beauties" (1941) and the romance "Didn't you see, my eyes"
(1946) for the orchestra of folk instruments. These works are a beautiful expression of Nizami Ganjavi's world of
lyrical and philosophical images in vocal and instrumental music.
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The ghazal-romance genre was created in Azerbaijani music by Uzeyir Hajibeyli in the 1940s and was included
in the works of other composers. The romances that appeared in connection with the 800th anniversary of
Nizami in 1941 continue the traditions of U.Hajibeyli, and at the same time embody the peculiarities of the
creative style of each composer. National features, intonations from folk music, and mugam play a leading role
in the intonation structure of G. Huseynli's romance "O my eyes, did you not see".
Keywords: Nizami Ganjavi, Gambar Huseynli, Vocal Music, Ghazal.
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ELEKBER ESGEROV TARAFINDAN BESTELENEN DANS EZGİLERİNDE YENİLİKÇİ
YAKLAŞIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER
Mahire GULİYEVA
Ardahan Üniversitesi

Bu makale, virtüöz-yenilikçi icracı Elekber Esgerov'un bestelediği dans ezgilerini ve Azerbaycan'ın önde gelen
üflemeli çalgılarının farklı yapılarını incelemektedir. Her milletin ve ülkenin müzik kültürü çağımızdan beri
farklı şekillerde gelişmekte ve günümüzde de gelişmeye devam etmektedir. Bu yollar eski muğamlara, türkülere,
büyük şair-aşuğun sanatına ve ilginç dans ezgilerine dayanmaktadır.
Sanatın en eski ve en yaygın biçimlerinden biri olan dans, insanın gündelik hayatından ve ritüellerinden oluşan
uzun bir tarihe sahiptir. Bir dizi dans örneği, insanların sosyal statüsünü ve yaşam tarzını yansıtır, bazen bize
tarihin alt katmanlarından güzel haberler verir ve bugüne kadar korunmuş geleneklerimizi yansıtır.
Azerbaycan dansları içerik olarak çok zengindir. Hayatta kalan danslar: "Innabı", "Uzundere", "Terekeme",
"Şelegoy", "Gazağı", "Cengi", "Yallı", "Halay", "Misri", "Turacı", "Enzeli" ve diğerleri.
Yetenekli nefesli çalgı sanatçısı, pedagog, halk ve Avrupa müziği teorisi uzmanı Elekber Esgerov, müzik
örneklerinde Üzeyir Hacıbeyli'nin geleneklerini korudu ve Avrupa müziğinin birçok özelliğini bestelediği
Azerbaycan müziğine ve dans ezgilerine başarıyla uyguladı.
Sonuç olarak, Elekber Esgerov'un Azerbaycan müziğinin gelişimine yenilik getiren bir kişi olduğu
unutulmamalıdır.
Elekber Esgerov'un bestelediği danslar imaj açısından birbirinden farklıdır, ancak kural olarak hepsi yenilikçi bir
üslupla yazılmıştır. Dansların yazım sırasına dikkat edildiğinde Azerbaycan halk anlarına dayanan ezginin
gelişmesi dikkat çekiyor. E. Esgerov'un dansları enstrümantal türe aittir. Bu ezgilerin bir diğer ayırt edici özelliği
de usta sanatçının folklor ve Avrupa anlarının bir sentezini yaratabilmesidir. Avrupa yazı stili majör-minör
esasına ve modülasyon ilkelerine dayanır, müziğin gelişimi paralel, isimsiz veya ilgili tonlar şeklini alır. Ancak
E. Esgerov bestelediği enstrümantal dans melodilerinde Avrupa müziğine özgü sekvanslar ve varyasyonlar
temelinde geliştirdi ve modülasyon geçişleri, halk anları üzerine inşa edilerek fark yaratmayı başardı.
Anahtar Kelimeler: Elekber, Esgesrov, Yenilikçi, Sentez, Halk, Dans, Azerbaycan, Avrupa.

COMPOSED BY ALAKBAR ASGAROV INNOVATIVE IN DANCE MELODIES APPROACH AND
STRUCTURAL FEATURES
This article analyzes the dance melodies composed by the virtuoso-innovative singer Alakbar Asgarov and their
different structure of the prominent wind instruments of Azerbaijan. The musical culture of each nation and
country has been developing in different ways since our era and is still improving in our time. These roads are
based on ancient mughams, folk songs, the art of the great poet-ashug and interesting dance melodies.
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Dance, one of the oldest and most widespread forms of art, has a long history, formed from the life, everyday life
and rituals of man. A number of dance samples reflect people's social status and way of life, sometimes giving us
good news from the lower layers of history and reflecting our traditions, which are preserved to this day.
Azerbaijani dances are very rich in content. Dances that have survived: "Innabi", "Uzundere", "Terekeme",
"Shalagoy", "Gazagi", "Jangi", "Yalli", "Halay", "Misri", "Turaci", "Anzali" and others.
Alakbar Asgarov, a master of wind instruments, pedagogue, connoisseur of folk and European music theory,
preserved the traditions of Uzeyir Hajibeyli in his music samples and successfully applied them in dance
melodies and Azerbaijani music, composing many features of European music.
The dances composed by Alakbar Asgarov differ from each other in terms of image, but as a rule, they are all
written in an innovative style. Paying attention to the order of writing the dances, the development of a melodic
line based on Azerbaijani folk moments is noticeable. A. Asgarov’s dances belong to the instrumental genre.
Another distinguishing feature of these melodies is that the master artist is able to create a synthesis of folk and
European moments. The European style of writing is based on major-minor, and based on the principles of
modulation, the development of music takes the form of parallel, eponymous or related tones. However, the
instrumental dance melodies composed by A. Asgarov are developed on the basis of sequences and variations
typical of European music, and the modulation transition was based on folk moments and made a difference.
As a result, it should be noted that Alakbar Asgarov is a person who brought innovation to the development of
Azerbaijani music.
Keywords: Alakbar, Asgasrov, Innovative, Synthesis, Folk, Dance, Melody, Azerbaijan, Europe.
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FİKRET AMİROV VE ELMİRA NAZİROVA İKİ PİYANO İÇİN “ALBAN HALK TEMALARI
ÜZERİNE SÜİT”
Maryam YUSİFOVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

20. yüzyıl Azerbaycan piyano müziği, ulusal müzik kültürünün eşsiz bir sanatsal tezahürüdür. Son yıllarda bu
alana ilgi artıyor. Ulusal müzik kültürünün önemli ve özgün bir parçası olan bu alan, genel evrim sürecine bağlı
olarak sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bu bağlamda, dünya müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu
zengin müzik alanının incelenmesi, ulusal müzikolojinin önemli konularından biridir.
Azerbaycan piyano müziği birçok değerli örnekle karakterizedir. Bu çalışmalardan biri, XX yüzyılın önde gelen
bestecileri Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın iki piyano için "Alban halk temaları üzerine süit" çalışmasıdır.
Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın iki piyano için hazırladığı "Alban Halk Temaları Üzerine Süit"
Azerbaycan müzik kültürü tarihine parlak ve orijinal sayfalar verdi. Bu bestecilerin piyano eserlerinin
çalışmaları her zaman dikkat çekmiş ve söz konusu eser araştırmacılar tarafından gözden geçirilmiştir. Ancak,
tür ve üslup özellikleri açısından eserin temalarının analizi yapılmamıştır.
Şu anda, müzikoloji ve piyano müziğinin sınırlarının sürekli genişlemesi, bu gibi konuların incelenmesini
gerektirmekte ve bu eserin yazarlarının yaratıcılığı, bu eserde uyguladıkları sanatsal ve üslup ilkeleri ve tür
hakkındaki bilgilerimizi genellememize izin vermektedir. F.Amirov ve E.Nazirova'nın piyano müziğinin yanı
sıra "Alban halk temaları üzerine süit", bestecilerinin mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Milli bir karaktere ve
üsluba sahip olan bu eser, F.Amirov ve E.Nazirova'nın müzikal düşüncelerinin bireyselliğini ortaya koymakta ve
Azerbaycan piyano müziğinin gelişim dinamiklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle XX yüzyıl milli piyano müziği
bağlamında güncel eserin tür ve üslup özelliklerini incelemek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Süit, Tür, Tarz, Piyano İkilisi, Alban Teması, Milliyet Dışılık, Sanatsal Sentez.

FİKRAT AMİROV, ELMİRA NAZİROVA “SUITE ON ALBANIAN FOLK THEMES” FOR TWO
PIANOS
Azerbaijani piano music of the 20th century is a unique artistic manifestation of the national music culture. In
recent years, interest in this field is growing. This field, which is an important and original part of the national
music culture, is constantly evolving, changing, and evolving depending on the overall evolutionary process. In
this regard, the study of this rich field of music, which is an integral part of world music culture, is one of the
most pressing problems of national musicology.
Azerbaijani piano music is characterized by many valuable examples. Among such interesting works is the study
of "Suite on Albanian folk themes" for two pianos by prominent composers of the XX century Fikret Amirov
and Elmira Nazirova.
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Fikret Amirov and Elmira Nazirova's "Suite on Albanian Folk Themes" for two pianos has given bright and
original pages to the history of Azerbaijani musical culture. The study of the piano works of these composers has
always received attention, and the work in question has been reviewed by researchers. However, the analysis of
the "Suite on Albanian folk themes" in terms of genre and style features has not been analyzed.
At present, the constant expansion of the boundaries of musicology and piano music requires the study of this
problem and allows us to generalize our knowledge about the creativity of the authors of this work, the artistic
and stylistic principles they apply in this work, and the genre-style regularities of Azerbaijani piano music.
Piano music by F.Amirov and E.Nazirova, as well as "Suite on Albanian folk themes" is an integral part of their
composer's heritage and arouses interest in their unique and high mastery. This work, which has a national nature
and style, reveals the individuality of the musical thinking of F.Amirov and E.Nazirova and reflects the
dynamics of the development of Azerbaijani piano music. For this reason, it is necessary to study the genre and
style of the current work in the context of the national piano music of the twentieth century.
Keywords: Suite, Genre, Style, Piano Duo, Albanian Theme, Non-Nationality, Artistic Synthesis.
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FİKRET AMİROV'UN ESERLERİNDE NİZAMİ GENCEVİ'NİN ŞİİRİ VE İMGESİ
Mehriban HACİYEVA
Gence Devlet Üniversitesi

2021 yılında Azerbaycanlı büyük şair ve düşünür Nizami Gencavi'nin 880. yıl dönümü kutlanacak. Gurur
hissiyle söyleye biliriz ki, Azerbaycanın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Ocak 2021 tarihli kararına göre
insanları her zaman ahlaki mükemmelliğe çağıran ve yüksek manevi nitelikleri aşılayan güçlü söz ve fikir
ustasının zengin yaratıcılığının istisnai önemini insan kültürünün bir kazanımı olarak dikkate alarak ülkemizde
2021 "Nizami Gencevi Yılı" ilan etti.
Nizami'nin ölümsüz imajı ve şiiri Azerbaycan bestecilerinin eserlerinde önemli bir yer tutar. Nizami'nin
"Hamsa"sını, gazellerini ve imajını yücelten eserler, hemen hemen tüm klasik müzik türlerini kapsıyor.
Azerbaycan kompozisyon ekolünün önde gelen temsilcilerinden Fikret Maşadi Cemil oğlu Emirov (1922-1984),
yaratıcılığı

boyunca

Nizami'nin

mirasına

müracaat

etmiştir.

Besteci

1941'de

Azerbaycan

Devlet

Konservatuarı'nda okurken Nizami'nin anısına adanmış bir senfonik poema, 1943'te romans-gazel "Gülüm",
1947'de yaylı çalgılar orkestrası için "Nizami" senfonisini ve hayatının sonunda büyük ölçekli son çalışması olan
Nizami (1984) balesini yazdı.
Bu eserlerin her birinde Nizami'nin şiirinin güzelliği, felsefi derinliği, yüksek manevi ve ahlaki fikirleri romantik
müzik dilinde ifade edilir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Şair, Besteci, Müzik, Tür.

THE IMAGE AND POETRY OF NİZAMİ GANJAVİ IN THE WORKS OF FİKRET AMİROV
In 2021, the 880th anniversary of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi will be celebrated.
Taking into account the exceptional importance of his rich creativity, which instills high spiritual qualities, as an
achievement of human culture, he declared 2021 the "Year of Nizami Ganjavi" in our country.
Nizami's immortal image and poetry occupy an important place in the works of Azerbaijani composers. The
works glorifying Nizami's "Khamsa", ghazals and image cover almost all genres of classical music.
Fikret Mashadi Jamil oglu Amirov (1922-1984), a prominent representative of the Azerbaijani school of
composition, appealed to Nizami's legacy throughout his career. In 1941, while still studying at the Azerbaijan
State Conservatory, the composer wrote a symphonic poem dedicated to the memory of Nizami, in 1943 a
romance-ghazal "Rose", in 1947 a symphony "In Memory of Nizami" for string orchestra, and at the end of his
life his last large-scale work. He wrote the ballet Nizami (1984).
In each of these works, the beauty, philosophical depth, high spiritual and ethical ideas of Nizami's poetry are
expressed in the language of romantic music.
Keywords: Azerbaijan, Poet, Composer, Music, Genre.
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BESTECİ ALEKSEY KOZLOVSKY'NİN ESERLERİNDE “TANOVAR” VE UYGULAMASI
Muxayo NABIEVA
Özbekistan Sanat ve Kültür Üniversitesi

Özbek halkının hazinelerinden biri olan “Tanovar”, lirik melodi, şarkı ve dansı birleştiren bir müzik mirasıdır.
“Tanovar” ile ilgili ilk veriler 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor. Özbekistan Cumhuriyeti'nin Fergana
Vadisi'nin kadın yarısında şekillenen “Tanovar”, kadın olmanın zorluklarını, karşılıksız aşkını ve hayallerini
anlatan bir halk klasik sanatı olarak cumhuriyetin her yerine yayılmış. İki yüzyıl boyunca halk müzisyenleri
“Tanovar”ın yirmiden fazla versiyonunu yarattılar. Bu melodinin büyüleyici sözlerini dinleyen, inceleyen ve
derinden algılayan besteciler, özellikle Aleksey Kozlovsky’nin parlak eserlerinde ele alınmıştır.
Kozlovski'nin çalışmalarında “Tanovar” önemli bir rol oynamaktadır. Bu melodiden esinlenerek yapılan ses ve
orkestra için Poem, senfoni orkestrası için “Tanovar”, yapıtlar bestecinin yaratıcılığında önemli yer
kapsamaktadır. Aynı adlı bale için ise besteci Devlet Ödülü aldı.
Araştırmanın amacı, Aleksey Kozlovsky'nin çalışmalarında “Tanovar”ın rolünün önemini belirlemektir. Müzik
dilini, malzeme için çeşitli seçeneklerin sunum tarzını ve bestecinin çalışmasındaki somut halini ortaya çıkarır.
Bestecinin senfonik eserlerindeki orkestranın dili, “Tanovar” balesinde müziğin rolü, Avrupa koreografik
müziğinde ulusal özelliklerin özgünlüğü ve kırılması, bu melodinin bestecinin eserlerindeki önemini bize
anlatıyor. Kozlovski'nin aynı isimli dans yorumlanmasındaki çalışmalarının ilahisi olan “Tanovar” balesi bu
muhteşem lirik melodinin birkaç versiyonunu içerir ve bu da bestecinin yapıtlarının üslup özellikleriyle ilgili
sonuçlara hem de bale ve senfonik eserlerde bu melodinin önemini vurgulamış oluyor.
Anahtar Kelimeler: Melodi, Şarkı, Lirik Dans, Üslup, Form, Koreografi, Müzik Dili, Senfoni, Orkestra.

“TANOVAR” AND ITS IMPLEMENTATION IN THE WORKS OF THE COMPOSER ALEXEY
KOZLOVSKY
"Tanovar" is one of the treasures of the Uzbek people, a musical heritage that combines lyrical melody, song,
and dance. The first data on "Tanovar" date back to the second half of the 19th century. Having formed in the
female half of the Fergana Valley of the Republic of Uzbekistan, “Tanovar” spread throughout the republic as a
folk classical art telling about the female share, her unrequited love, and dreams. For two centuries, folk
musicians have created more than twenty versions of "Tanovar". Listening, studying, and penetrating the
enchanting lyrics of this melody, the composers wrote their bright works, among which Aleksey Kozlovsky is
especially distinguished.
In the work of Kozlovsky "Tanovar" plays an important role. Based on this melody he wrote the eponymous
Poem for voice and orchestra, Tanovar for symphony orchestra and ballet, for which the composer was awarded
the State Prize.
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The purpose of the report is to determine the significance of the role of "Tanovar" in the work of Alexei
Kozlovsky. It reveals the musical language, the style of presentation of various options for the material, and its
embodiment in the composer's work. The language of the orchestra in the composer's symphonic works, the role
of music in the ballet "Tanovar", the originality and refraction of national properties in European choreographic
music tell us about the importance and significance of this melody in the composer's work. The ballet "Tanovar",
which is the apotheosis of Kozlovsky's work in the interpretation of the dance of the same name, includes several
versions of this magnificent lyrical melody, which makes it possible to conclude the stylistic features of the
composer's works both in ballet and in symphonic works. How primordially Uzbek and purely female music and
dance characterizes the feelings and desires of a woman in love through the melody and plasticity of
choreography. The classical dance "Tanovar" still attracts the creators of beauty and inspires them to new
compositions.
Keywords: Melody, Song, Lyric Dance, Style, Form, Choreography, Musical Language, Symphony, Orchestra.
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ALİ RIZA (YALMAN) YALGIN’IN ETNOGRAFİK ARAŞTIRMALARINDA ÇUKUROVA BÖLGESİ
YEREL DANSLARI
Muzaffer SÜMBÜL
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi

Bu bildirinin konusu; Ali Rıza Yalgın tarafından 1922-1950 yılları arasında güney Anadolu’da gerçekleştirmiş
olan etnografik araştırmalara dayalı yayınlarında yer alan yerel danslardır.
Ali Rıza Yalgın, Cumhuriyetin ilk yıllarında Konya, Adana, Bursa ve Ankara illerinde öğretmen ve müze
müdürlükleri görevi ilk etnografist’tir. Bu sırada görev yaptığı bölgelerde düzenli olarak etnografik çalışmalar
yürütmüştür. Ali Rıza Yalgın bu araştırmalarını birçok dergide makale ve kitap olarak yayınlamıştır. Araştırma
alanı çoğunlukla 1865 yılında gerçekleştirilen iskân ile yerleşik düzene geçirilmiş olan Türkmen grupların
yaşadığı bölgeyi kapsamaktadır. Çukurova halk kültürü açısından çok yönlü bilgiler içeren bu kaynaklar,
araştırmacılara kültür arkeolojisi yapma olanakları da sunmaktadır. Dolayısıyla eserler, birinci elden halk kültürü
bilgilerini yansıtmaktadır. Kültürel değişim ve dijitalleşme ile yerel kültür örüntülerinin geçen zaman içinde çok
farklılaşması nedeni ile bu bilgilerin günümüz araştırmalarına ışık tutmaktadır. Bu düşüncelerden hareketle, Ali
Rıza Yalgın’ın; Cenupta Türkmen Oymakları (beş cilt1931-1940), Toroslar’ da Karatepeli Bölgesi (1950), Yurt
ve Etnografya (1950) ve Cenupta Türkmen Çalgıları (1940) adlı eserleri incelenmiştir. Bu eserlerde yer alan
yerel danslar, danslara eşlik eden çalgı ve çalıgıcılar etnokorelojik bakış açısı ile incelenmiştir. Günümüzde var
olan mevcut dans ve müzik kültürü ile karşılaştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler Ali Rıza (YALMAN) YALGIN, Çukurova, Türkmen, Etnografi, Etnokoeloji, Halk Dansları

THE LOCAL DANCES OF ÇUKUROVA REGION IN ALİ RIZA (YALMAN) YALGIN'S
ETHNOGRAPHIC RESEARCHES
The subject of this paper is; These are the local dances that are included in the publications based on
ethnographic research performed by Ali Rıza Yalgın in southern Anatolia between 1922-1950.
Ali Rıza Yalgın was the first ethnographer, teacher and museum director in Konya, Adana, Bursa and Ankara in
the first years of the Republic. Meanwhile, he regularly conduct ethnographic studies in the regions where he
worked. Ali Rıza Yalgın has published these researches boks and as articles in many journals. The research area
mostly covers the region where Turkmen groups were settled with the resettlement in 1865. These resources,
which contain versatile information in terms of Çukurova folk culture, also offer researchers the opportunity to
conduct cultural archeology. Therefore, the works reflect first-hand knowledge of folk culture. Due to the fact
that cultural change and digitalization and local cultural patterns have become very different over time, this
information sheds light on today's research.
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Based on these thoughts, Ali Rıza Yalgın; His works named Turkmen Tribes in the South (five volumes 19311940), Karatepeli Region in the Taurus (1950), Yurt and Ethnography (1950) and Turkmen Instruments in the
South (1940) were examined.
The local dances, the instruments and players accompanying the dances in these works were examined from an
ethnochoreological point of view. Comparisons were made with the existing dance and music culture today.
Keywords: Ali Rıza (YALMAN) YALGIN, Çukurova, Turkmen, Ethnography, Ethnocoeology, Folk Dance
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COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE SANATSAL ÇALIŞMALARDA DİJİTALLEŞME: ADANA
ÇİFTETELLİSİ ÖRNEĞİ
Muzaffer SÜMBÜL & Ali DAĞISTAN & Özgür PEKER & V. Emre GÜL & Nuri Cihan ÖZDOĞAN
Çukurova Üniversitesi & Adana Büyük Şehir Belediyesi Konservatuvarı & Çukurova Üniversitesi & Adana
Büyük Şehir Belediyesi Konservatuvarı & Çukurova Üniversitesi

Bu bildirinin konusu; Covid-19 salgın döneminde yerel dans olarak Adana Çiftetellisinin dijital koreografi
sürecini kapsamaktadır.
Ağ toplumu özelliklerinde var olan dijitalleşme, Covid-19 salgın koşulları ile hızlanmış, gündelik yaşamın her
anında yer almaya başlamıştır. Salgın, yaşamın olağan akışını mekân sınırlamaları, temas ve hijyen kaygıları ile
farklı bir boyuta dönüştürmüştür. Böylelikle, dijitalleşme gündelik yaşamın etkin bir parçası haline gelmiş olup
iş ve dışı etkinlikler hızla dijital platformlara taşınmıştır. Dans çalışmalarının ise bu kapsamda dijital dönüşümü
hızlanmış, yeni uygulamalar ile hem dansçıların performans biçimi ve yeri değişime uğramış, hem de
seyircilerine dijital yolla ulaşma çabaları oluşmuştur.
Bu bağlamda Adana’da 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında dijital platformda gerçekleştirilmiş olan 9.Uluslarası
Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Adana Çiftetellisi dijital koreografisi hazırlanmıştır. Dijital performans;
Japonya, Avusturalya, Sinop, Aydın, Gaziantep, Çorum, Diyarbakır ve Adana’dan bireysel ve ekip olarak
katılımlar ile gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte oluşturulan dijital performans, Portakal Çiçeği karnavalı ve onunla
özdeşleşmiş bir gösteri olarak Adana Çiftetellisi; ağ toplumu, dijitalleşme, dijital kültür ve oynayan dijital insan
(home lüdens dijitalüs) kavramları ile Adana Çiftetellisi dijital dans koreografisi ilişkisi ile açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Çiftetellisi, Ağ Toplumu, Dijitalleşme, Dijital Kültür,
Oynayan Dijital İnsan, Dijital Koreografi

DIGITALIZATION IN ARTISTIC PERFORMANCES DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE
EXAMPLE OF ADANA ÇİFTETELLİSİ
The subject of this paper is; It covers the digital choreography process of Adana Çiftetelli as a local dance during
the Covid-19 epidemic period.
The digitalization, which exists in the features of the network society, accelerated with the Covid-19 epidemic
conditions and started to take place in every moment of daily life. The epidemic has transformed the usual flow
of life into a different dimension with space limitations, contact and hygiene concerns. Thus, digitalization has
become an active part of daily life, and business and non-business activities have rapidly moved to digital
platforms. In this context, the digital transformation of dance performance has accelerated, and with the new
applications, the performance style and place of the dancers have changed, and efforts have been made to reach
the audience digitally.
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In this context, the Adana Çiftetellisi digital choreography was prepared within the scope of the 9th International
Orange Blossom Carnival, which was held on the digital platform between 1-4 April 2021 in Adana. digital
performance; It was held with individual and team participation from Japan, Australia, Sinop, Aydın, Gaziantep,
Çorum, Diyarbakır and Adana. The digital performance created in this process, the Orange Blossom carnival and
Adana Çiftetellisi as a show identified with it; network society, digitalization, digital culture and playing digital
human (home lüdens digitalus) concepts and Adana Çiftetellisi digital dance choreography.
Keywords: Orange Blossom Carnival, Adana Çiftetellisi, Network Society, Digitalization, Digital Culture,
Homo Lüdens Digitalus, Digital Choreography
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NİZAMİ GENCEVİ TEMALARININ OPERA TÜRÜNDEKİ YORUMU
Nargiz HÜSEYNOVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Dünya klasik edebiyatının önde gelen temsilcisi, dahi düşünür ve şair Nizami Gencevi'nin zengin edebi mirası,
Azerbaycan ve yabancı ülke bestecilerinin eserlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Şairin eserleri, her zaman
bestecilerin dikkatini çekmiş, tür ve konu açısından değişik tarzda rengârenk eserler bestelenmiştir.
Besteciler, Nizami’nin tiplerine ve eserlerine hitap ederek opera, bale, senfoni, senfonik süit, kantata ve çok
sayıda oda-vokal örnekleri yaratırken, bir yandan da müzik kültürünü daha da zenginleştirmişlerdir. Yapılan
müzikolojik araştırmalar sonucunda Fransız romancı ve oyun yazarı Alain Rene Lesage'nin daha 1729 yılında
"Çin Prensi" adlı komik operasında Nizami'nin "Yedi Güzel" şiirindeki "İyi ve Kötü" masalının temasını
kullandığı görülmüştür. Ayrıca, Giacomo Puccini'nin Turandot operasının librettosu, İtalyan oyun yazarı Krlo
Gotsi'nin aynı masalına dayanan bir oyunun konusundan alınmıştır.
Azerbaycan'da Nizami’nin eserleri üzerine ilk müzik oyunu, eğitim alanında çalışan Mirza Celal Yusifzade
tarafından 20. yüzyılın başlarında yazılmıştır. C.Yusifzade, 1910'da Nizami'nin "Hüsrev ile Şirin" şiirine atıfla
"Ferhad ile Şirin" operasını yazmıştır.
1940'lı yıllardan itibaren bestecilerin Nizami’nin temalarına hitap etmelerine özel olarak değinilmesi gerekir.
Özel bir yere sahip romans ve opera gibi vokal eserler bunlara örnek gösterilebilir. Bu dönemde Doğu’da ilk
opera yazan besteci, dahi Ü.Hacıbeyli,

Nizami'nin gazellerinden esinlenerek "Sensiz" ve "Sevgili Canan"

romanslarını yazarak milli vokal müziğinde romans-gazel türünün temelini atmıştır.
Nizami temalarına atıfla opera türünde yazılan eserler arasında Niyazi'nin "Hüsrev ile Şirin" ve A.Bedelbeyli'nin
"Nizami" operasını özellikle belirtmemiz gerekir. Rus besteci B. Asafiyev, "Sihirli Kale" operasını (“Yedi
Güzel” şiiri motiflerinden yola çıkarak) bestelemiştir.
Opera yaratıcılığı alanında A.Bedelbeyli'nin "Nizami" operasının özel bir yeri var. Besteci, ilk kez büyük
Nizami'yi müzikte yüceltmeyi hedeflemiş ve tip olarak sahneye taşımıştır. Operanın temelinde, Nizami'nin
yaşamı ve yaratıcı yolundan bahseden M. S. Ordubadi'nin "Kılıç ve Kalem" romanının motifleri duruyor.
"Nizami" operası, beş perdelik büyük bir eser olup geniş sahneler, koro ve dans açısından zengindir. Operada Bülbül, F.Muhtarova, A.Bunyadzade ve diğer isimler rol almışlardır. Operanın orkestra şefliğini bizzat
A.Bedelbeyli yapmıştır. Bu eserde Azerbaycan operasında ilk defa metso-soprano kısmının F. Muhtarova (Azra)
tarafından icra edildiğinin altının çizilmesi gerekir.
İlerleyen yıllarda Azerbaycanlı besteciler sürekli Nizami'nin temalarına hitap etmiş ve opera türünde yeni eserler
bestelemişlerdir. Z.Hacibeyov “Nüşabe”, R.Mustafayev “Şirin” operalarını, O.Recebov “İyi ve Kötü”, R.Şafak
“Baykuşların Sohbeti”, “İskender'in Sırrı” çocuk operalarını, E.Mansurov rock operası "Yedi Güzel"i
bestelemiştir. Sonuç itibariyle Nizami teması, müzikte ve doğrudan opera türünde her zaman büyük ilgiyle
izlenmiş, farklı içerik ve türlerde müzikal-sahne eserleri bestelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nizami, Müzik, Besteci, Opera.
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DESCRIPTION OF NİZAMİ’S TOPICS ON OPERA GENRE
The rich literary heritage of Nizami Ganjavi, the outstanding representative of world classical literature, genius
thinker and poet, has been widely used in the works of Azerbaijani and foreign composers. The composers have
always focused on the creativity of the poet and different works of various styles have been created in terms of
both genre and theme.
Composers appealed to the image of Nizami and the poet’s works and created opera, ballet, symphony,
symphonic suite, cantata and numerous chamber-vocal samples, further enriching the musical culture. It seems
from musicological research that, as early as 1729, the French writer and playwright Alain Rene Lesage used the
theme of the tale “Good and Evil” in Nizami’s poem “Seven Beauties” in the comic opera “Prince of China”.
Also, the libretto of Giacomo Puccini’s opera “Turandot” is written on the basis of the plot of the play based on
the same tale by the Italian playwright Carlo Gozzi .
The first musical-stage work in the theme of Nizami in Azerbaijan, was written by Mirza Jalil Yusifzada,
enlightener and intellectual personality in the early XX century. He created opera “Farhad and Shirin” on the
basis of “Khosrow and Shirin” by Nizami in 1910.
Starting from 40s of last century application of composer to the Nizami’s topics should be specifically noted.
Among these, vocal works - romances and operas occupy a large place. During this period, U.Hajibeyli, wrote
the first opera in the East, the genius composer had composed romances “Without you” and “Sweatheart” based
on Nizami’s ghazals, and so the foundation of the romance genre-ghazal was laid in national vocal music.
We should noted some operas, such as “Khosrow and Shirin” by Niyazi, “Nizami” by A.Badalbeyli for the
example of the works devoted to the Nizami’s topics in opera genre. Russian composer B.Asafiyev had
composed “The Magic Castle” (based on the motifs of Seven Beauties poem).
In the field of opera creativity A.Badalbeyli’s opera “Nizami” has a special place. For the first time, the
composer set the task of glorifying the great Nizami in music and created his image in the stage. The basis of the
opera is the motives of the novel “Sword and Pen” by M. S. Ordubadi, devoted to the life and creativity of
Nizami. The opera “Nizami” is a large work which consists of five acts, rich in large-scale scenes, choir and
dance. In the roles Bulbul, F.Mukhtarova, A.Bunyadzade and others have been performed. The opera was
conducted by A.Badalbeyli himself. It should be noted that in this work, for the first time in Azerbaijani opera,
the part of metso-soprano was performed by F.Mukhtarova (Ezra).
In the further years, Azerbaijani composers constantly appealed to Nizami’s themes and composed new works in
the opera genre. In 1947, “Nushaba” by Z.Hajibeyov,

“Shirin” by R.Mustafayev, “Good and Evil” by

O.Rajabov, “Owls talk”, “Isgandar’s secret” – children’s operas by R.Shafag, the rock opera “Seven beauties” by
E.Mansurov have been composed.
So, the theme of Nizami has always aroused great interest in music, directly in the opera genre, and musicalstage works of different content and genres have been created.
Keywords: Azerbaijan, Nizami, Music, Composer, Opera.

97

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
ÜZEYİR HACIBEYLİ'NİN MÜZİK ELEŞTİRİSİ
Narmin GARALOVA
ADMIU, Fen Bilimleri Koleji / Azerbaycan

Üzeyir Hacıbeyli’nin bir dahi besteci, "Leyli ve Mecnun", "Köroğlu", "O olmasin, bu olsun", "Arşin mal alan"
ve diğer birçok büyük eserin yazarı olarak daha çok hatırlıyor ve inceliyoruz. Opera ve operetlerini büyük bir
gururla incelerken, Azerbaycan'ın aydınlanma hareketinin büyük ekolü olan Molla Nasreddin okulunun da güçlü
temsilcilerinden biri olmuş. En az kendisi kadar büyük bir yazardı. Gazetecilik yazıları ulusal ve dünya
gündemini kapsamakla birlikte cehaleti ve dini fanatizmi eleştirdi. Ü.Hajibeyov "Molla Nasreddin", "Hayat",
"Irshad", "Taraggi", "Haqiqat" vb. gazete ve dergilerde sayısız siyasi makalelerinde Azerbaycan halkının
hayatını yansıtıyordu. Üzeyir Bey'in 1920 öncesi gazetecilik yazılarını okuduğumuzda ağırlıklı olarak eleştiri,
keskin alay, halkın geçim kaynağı bağnazlığı ve geleceğe dair kısmi karamsarlıkla karşılaşıyoruz. Yayıncı, o
zamanın neredeyse tüm güncel konuları kısmen de olsa ele almağa çalışmıştı. Hatta Ermenilerle Azerbaycanlılar
arasındaki ebedi anlaşmazlığı açıklığa kavuşturmaya çalışıyordu.
1920'den sonra yazılan makaleler, amaç bakımından tamamen farklıydı. Görünüşe göre Üzeyir Bey, pek çok
aydın gibi Sovyet hükümetinden ve reformlarından yüksek beklentilere sahipti.

1920 yılında yazdığı

"Misyonumuz - Müziğimizdeki Sorunlar" ın özel bir yeri vardır. Üzeyir Bey yazının başında yine halkın
cehaletinin ana sebebini ve böyle bir sebep olmadığını açıkça ifade ediyor. Avrupa müziğini öğrenmenin sadece
gerekli değil, bizim için de önemli olduğunu düşünüyordu. Çünkü müziğimizin gelişimini buna bağlı görüyordu.
Her yüzyılın bu tür eserlerinin, medeni olduğunu iddia eden hiçbir milletin bu eserlerden habersiz kalamayacağı
şekilde yazıldığı açıktır. Bu eserlerden yararlanmak için piyano, keman, flüt vb. buna benzer enstümanlara
ihtiyaç vardı. Bu yazıyı yazmamızın temel nedeni, bu tür konuları doğru yerlere getirmek ve bir an önce çözüm
bulmaktır.
Şu anda sahip olduğumuz zengin klasik müziğin hazinesinin, büyük bestecilerin nesillerinin, bestecilik
okulunun, üst düzey opera ve balenin bu makalenin başarıları olduğunu söylemek abartı olmaz (genel olarak
müzik sorunları ile ilgili tüm makaleler). Üzeyir Bey, yazıda Azerbaycan'da Avrupa müziği öğretilirse birçok
yeteneğin ortaya çıkacağını, Chaliapin, Caruso, Mozart, Beethoven'in yetişeceğini belirtiyor. Üzeyir Bey'in
maksatlı tanıtımcılığının ve paralel pedagojik ve örgütsel faaliyetinin bir sonucu olarak yüzlerce besteci büyüdü.
Üzeyir Bey bu yazıda Türklerin (aslında Azerbaycanlıların) bilimden, özellikle müzikten ne kadar uzakta
olduğuna dikkat çekiyor. 1924'te yazdığı "Türk Operası Üzerine" yazısı, Türk operaları hakkındaki eleştirel
görüşlerinden ötürü "Yurttaş Zirvesi" ne sert bir yanıt niteliğindedir. Üzeyir Bey, "Yurttaş Zirvesi" nin Avrupa
opera ve operetlerini daha gelişmiş olduğu düşünülerek Türk operalarına çivi ısırtan tavrına öfkelendi. Üzeyir
Bey bile makaledeki ünlü kişiyi "Doğu ve Avrupa müziğini ayırt edecek eğitim ve müzik eğitimine sahip
olmayan kişi" olarak tanımlıyor. Doğu opera ve operetlerinin önemine vurgu yapan makale, bu eserlerin
başlangıçta birçok eksikliklerinin olmasına rağmen (Üzeyir Bey, "Leyli ve Mecnun" operasının enstrümantasyon
açısından çok zayıf olduğunu kendisi itiraf etmiştir) gelişmede biçilmez bir rol oynadığını ve müziğimizin
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profesyonelleşmesi Azerbaycan'da sahne prodüksiyonlarının ortaya çıkması halkın kültür hayatını ciddi şekilde
etkiledi.
1905-1915 Üzeyir Bey gazeteciliğinin en parlak dönemi olarak anılsa da, müzik üzerine verimli yazıları sosyalist
döneme kadar uzanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Üzeyir Hacıbeyli, Müzik Eleştirisi, Gazetecilik, Azerbaycan.

U. HAJİBEYLİ'S CRITICAL JOURNALISM
We remember and study Uzeyir Hajibeyli more like a genius composer, author of "Leyli and Majnun",
"Koroglu", "O Olmasin, bu Olsun", "Arshin mal alan" and several other great works. While studying his operas
and operettas with great pride, we forget that he is also one of the powerful representatives of the great school of
the enlightenment movement of Azerbaijan - the school "Molla Nasreddin". He was at least as great a publicist
as he was. His journalistic articles covered the national and world agenda, as well as criticized ignorance and
religious fanaticism. U.Hajibeyov wrote “Molla Nasreddin”, “Hayat”, “Irshad”, “Taraggi”, “Haqiqat”, etc. He
covered the life of the Azerbaijani people in his countless political articles in newspapers and magazines. When
we read Uzeyir Bey's journalistic writings before 1920, we come across main criticism, sharp sarcasm, bigotry
about the people's livelihood, and partial pessimism about the future. The publicist wrote something about
almost all the topical issues of that time. He even clarified the fact of eternal discord between Armenians and
Azerbaijanis.
Articles are written after 1920 were completely different in purpose and purpose. It seems that Uzeyir Bey, like
many intellectuals, had high expectations from the Soviet government and reforms. His "Mission - Issues in Our
Music", written in 1920, has a special place. At the beginning of the article, Uzeyir Bey again clearly states the
main reason for the people's ignorance and that there is no such reason. He thought that learning European music
was not only necessary for us, but also important. Because the development of our music itself depends on it.
Such works of each century have been written in this way that no nation claiming to be civilized can remain
unaware of these works. To benefit from these works, piano, violin, flute, etc. There was a need for a school of
tools such as. The main reason for writing this article is to bring such issues to the right places and to find a
solution as soon as possible.
It is no exaggeration to say that the rich treasures of classical music we now have, the great generations of
composers, the school of composition, the high-level operas and ballets are the achievements of this article (all
articles on music problems in general). Uzeyir Bey notes in the article that if European music is taught in
Azerbaijan, many talents will be revealed, Chaliapin's, Caruso's, Mozarts, Beethovens will grow up. Hundreds of
composers grew up as a result of Uzeyir Bey's purposeful publicist and his parallel pedagogical and
organizational activity.
In this article, Uzeyir Bey notes how far the Turks (actually Azerbaijanis) are from science, especially music.
His article "On Turkish Opera" written in 1924 is a sharp response to "Citizen Summit" - for his critical views on
Turkish operas. Uzeyir Bey is outraged by the nail-biting attitude of the "Citizen Summit" to Turkish operas,
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considering European operas and operettas more advanced. Even Uzeyir Bey describes the well-known person in
the article as "one who does not have the training and musical education to distinguish between Eastern and
European music." Emphasizing the importance of Oriental operas and operettas, the article notes that although
these works initially had many shortcomings (Uzeyir Bey himself admitted that the opera "Leyli and Majnun"
was very weak in terms of instrumentation) also played an invaluable role in the development and
professionalization of our music. The creation of stage productions in Azerbaijan had a serious impact on the
cultural life of the people
Although 1905-1915 is mentioned as the heyday of Uzeyir Bey's journalism, his fruitful articles on music date
back to the Socialist era.
Keywords: Uzeyir Hajibeyli, Music Criticism, Journalism, Azerbaijan.
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TARİHÎ TÜRKÜLER BAĞLAMINDA 16.YÜZYIL TÜRK DENİZCİLİĞİ: TURGUT VE MURAT REİS
ÖRNEKLERİ
Nursel IŞIK
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Doktora Öğrencisi

Tarihî olayların halk edebiyatı ve müziğine yansıması olan tarihî türküler, klasik tarih kaynaklarının ötesinde
sosyal tarihle ilgili bilgi veren kaynaklardandır. Büyük ölçüde iktidarların ve yöneticilerin etkisiyle kaleme
alınan yazılı tarih kaynaklarının aksine, tarihî türküler halkın kolektif hafızasında yaşamaya devam eden olayları
konu alır. Çalışmada tarihî türküler bağlamında, 16.yüzyıl denizcilerinden Turgut Reis ve Murat Reis’in,
denizcilikle geçen yaşamlarını konu alan türkü metinleri, halk edebiyatı ve müziği ile tarih disiplinleri
çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu yüzyılda Osmanlı donanmasının durumu, Müslüman korsanların donanmaya
ve fetihlere katkıları, Turgut Reis ve Murat Reis’in 16.yüzyıl Osmanlı denizciliğindeki yeri, türküler
çerçevesinde analiz edilmektedir.
Çalışmanın amacı, Turgut Reis ve Murat Reis türkülerinden hareketle, tarihî türkülerin tarihi gerçeklikle bağını
kurmak ve her ikisi arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Bildiride öncelikle 16.yüzyıl Osmanlı denizciliğinin
bulunduğu zemin, yazılı tarih kaynaklarından hareketle verilmiştir. Ardından, Turgut Reis ve Murat Reis’in
yaşamları ve katıldıkları deniz seferleri anlatılmıştır. Daha sonra, türkü metinlerinde anlatılan olaylar ile tarihi
arka planı verilen olayların karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda, yazılı ve sözlü tarih
kaynaklarının birbiriyle olan ilişkisi de irdelenmiştir. Araştırmada, tarihi olayların ve kahramanların, toplumsal
psikoloji üzerindeki etkileri, türkülerde kullanılan ve müzikal arka planı da oluşturan şiirsel yapı birlikte ele
alınmıştır. Sonuç olarak, Turgut Reis ve Murat Reis türkülerinin farklı varyantlarında anlatılan olayların, tarihî
gerçeklikle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Osmanlı dönemi Türk denizciliğinde öne çıkan iki Türk denizcinin
yaşamı hakkında yaratılmış tarihî türkü metinlerinin, resmi tarih kaynakları ile arasında anlamlı bir ilişkinin
bulunduğu tespit edilmiş ve söz konusu türkülerin sosyal tarih araştırmalarına kaynak niteliği taşıdığı ortaya
konulmuştur. Böylelikle, halk edebiyatı ve müziğinin ürünü olan tarihi türkülerin, tarih disiplini açısından
önemli bir kaynak olabileceği, disiplinler arası çalışmaların bu örnekten de hareketle geliştirilmesi gerekliliği
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkü, Tarih, Tarihî Türkü, Halk Müziği, Sosyal Tarih.

16TH CENTURY TURKISH NAVAL IN THE CONTEXT OF HISTORICAL FOLK SONGS:
EXAMPLES OF TURGUT AND MURAT REİS
Folk songs are the reflection of historical events on folk literature and folk music. They are sources which give
information about social history beyond classical historical sources. Contrary to written historical sources written
largely under the influence of governments and rulers, historical songs are about the events that still exist in the
collective memory of folk. In this study, in the context of historical folk songs, the folk song texts about the
seafaring lives of Turgut Reis and Murat Reis, who are the 16th century sailors, are discussed within the
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framework of folk literature and music and history disciplines. The situation of the Ottoman Navy, the
contribution of Muslim pirates to navy and conquests, part of both Tugut and Murat Reis in the Ottoman Naval
during this century are analyzed within the framework of folk songs.
The aim of the study is to establish the connection of historical folk songs with historical reality and to determine
the relationships between them, based on the folk songs of Turgut Reis and Murat Reis. In the paper, the ground
where the 16th century Ottoman Naval is located is given based on written historical sources. Then, the lives of
Turgut Reis and Murat Reis and the sea voyages they participated in were explained. After that, the events
described in the folk song texts and the events whose historical background was given were evaluated
comparatively. In this context, the relation of written and verbal historical sources with each other is examined.
In the research, the effects of historical events and heroes on social psychology, and the poetic structure used in
folk songs and forming the musical background are discussed together. As a result, it has been determined that
events which are narrated in folk songs with different variations about Turgut and Murat Reis are related with
historical facts. Also, the historical folk song texts created about the lives of two Turkish sailors who came to the
fore in the Ottoman period Turkish Naval have a meaningful relationship with the official historical sources and
it has been revealed that these folk songs are a source of social history research. Thus, it has been determined
that historical folk songs, which are the products of folk literature and music, can be an important source in terms
of history discipline, and that interdisciplinary studies should be developed based on this example.
Keywords: Folk Song, History, Historical Folk Song, Folk Music, Social History.
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TAMBURİ CEMİL BEY’İN HÜSEYNİ TAMBUR TAKSİMİNİN MAKAMSAL ANALİZİ
Nurten ÇALHAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı, Tamburi Cemil Bey’in Hüseyni Tambur taksiminin makamsal olarak analiz edilmesidir.
Araştırma, nitel çerçevede içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Tamburi Cemil Bey’in Hüseyni Tambur
taksimi araştırmacı tarafından notaya alınmıştır. Araştırma sonucunda, Tamburi Cemil Bey’in Hüseyni Tambur
taksiminde hüseyni makamı ve acemli hüseyni makamı dizilerinin kullanıldığı; nevada rast, nevada buselik,
hüseynide uşşak, muhayyerde uşşak, çargahta çargah, dügahta hüseyni ve dügahta uşşak çeşnilerinin yer aldığı
belirlenmiştir. İlgili alanyazın incelendiğinde, bu araştırmada makamsal olarak analiz edilen Tamburi Cemil
Bey’in Hüseyni Tambur taksimini makamsal olarak analiz eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle, bu
araştırmanın ilgili alandaki eksikliği gidereceği düşünülmektedir. Buna ek olarak, Tamburi Cemil Bey’in
Hüseyni Tambur taksimi Türk Sanat müziği mızraplı çalgılar grubunda yer alan diğer çalgılar için uslüp ve tavır
açısından örnek olabilir. Ayrıca, Tamburi Cemil Bey’in tambur icrasında yer alan seri mızrap vuruşları hüseyni
tambur taksiminde de yer almaktadır. Bu yönüyle, Tamburi Cemil Bey’in Hüseyni Tambur taksimi Türk Sanat
müziği mızraplı çalgılar grubunda yer çalgılar için acelite açısından icracılara katkı sağlayabilir. Buna ek olarak,
Tamburi Cemil Bey’in Hüseyni Tambur taksimi hüseyni makamında taksim çalışırken veya yaparken icracılara
örnek olabilir.
Anahtar Kelimeler: Tamburi Cemil Bey, Tambur, Taksim, Makamsal Analiz.

MAQAM ANALYSIS OF THE HÜSEYNİ TAMBUR TAKSİM BY TAMBURİ CEMİL BEY
The purpose of this research is to analyze the Hüseyni Tambur Taksim by Tamburi Cemil Bey according to its
maqam structure. The research was carried out with content analysis method in a qualitative framework. Hüseyni
Tambur Taksim by Tamburi Cemil Bey was noted by the researcher. As a result of the research, it was found
that in the Hüseyni Tambur Taksim by Tamburi Cemil Bey, hüseyni maqam and acemli hüseyni maqam series
were used; it has been determined that there are the çeşnis of rast in neva, buselik in neva, uşşak in hüseyni,
uşşak in muhayyer, çargah in çargah, hüseyni in dügah, and uşşak in dügah. When the relevant literature is
examined, there is no study analyzing the Hüseyni Tambur Taksim by Tamburi Cemil Bey, which is analyzed in
terms of maqam structure, in this study. In this respect, it is thought that this research will fill the deficiency in
the related field. In addition to this, Hüseyni Tambur Taksim by Tamburi Cemil Bey can be an example for other
instruments in the group of plectrum instruments of Turkish Classical Art Music in terms of style and attitude. In
addition, the serial plectrum strokes in the tambur performance of Tamburi Cemil Bey are also included in the
Hüseyni Tambur Taksim. In this respect, Hüseyni Tambur Taksim by Tamburi Cemil Bey can contribute to the
performers in terms of acceleration for the instruments included in the Turkish Classical Art Music plectrum
group. In addition, Hüseyni Tambur Taksim by Tamburi Cemil Bey can be an example for performers while
working or performing taksim in the hüseyni maqam.
Keywords: Tamburi Cemil Bey, Tambur, Taksim, Maqam Analysis.
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CAHANGİR CAHANGİROV'UN ESERLERİNDE NİZAMİ GANCEVİ'NİN GAZELLERİ
Nüşabe SEYFULLAYEVA
Gence Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Halk Sanatçısı (1963), önde gelen besteci, pedagog, koro şefi, Profesör Cahangir Cahangirov’un
(1921-1992) çalışmalarında vokal müzik, özellikle koro çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır. Muğam
korosunun ilk örneği olan "Çahargah" korosunda ("Azad" operasından) Ü.Hacıbeyli geleneklerini sürdüren
besteci, muğam ve koro sanatının dahi sentezini gerçekleştirdi.
Cahangirov, Azerbaycanlı büyük şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 800. yıldönümü vesilesiyle 1947'de şairin
sözlerinde bir romans-gazal "Gül Cemal"in ve karma bir koro için bir "Gazal" çalışması besteledi.
Cahangirov'un romans-gazali "Gül Cemal" de şiirsel metnin içeriğini izleyen müziğin betimleyici özellikleri
açıktır. Dörtlü sıçramalarla (d-g) başlayan melodi, aşağıya doğru hareket eden sol el bayati-şiraz makamının
hassas tonlarıyla romansın genel imajını ve içeriğini ifade edir.
Bestecinin piyano ile koro kompozisyonu "Gazal", Nizami gazelinin şiirsel yapısı ve imge içeriğine uygun
olarak iki zıt bölümden oluşur, eser "Chahargah" makamı üzerinde bestelenmiştir.
Her iki eser de bestecinin yaratıcı tarzının özellikleri açıkça gösteriliyor - halkının müziğiyle güçlü bir bağlantı,
söz ve müziğin birliği, edebi metni takip eden müziğin ince lirizmi, ulusal ruh hallerine gönderme, muğam
hisseleri, parlak melodi.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nizami Ganjavi, Cahangir Cahangirov, Şiir, Müzik.

GHAZALS OF NİZAMİ GANJAVİ IN THE WORKS OF JAHANGİR JAHANGİROV
Vocal music, especially choral works, plays an important role in the work of the People's Artist of Azerbaijan
(1963), prominent composer, pedagogue, choirmaster Professor Jahangir Jahangirov (1921-1992). The composer
continued the traditions of U.Hajibeyli in the “Chahargah” choir (from the “Free” opera), which is the first
example of the mugam choir, and achieved a genius synthesis of the art of mugam and choir.
On the occasion of the 800th anniversary of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi, Jahangirov
composed the romance-ghazal "Gul Jamal" in the words of the poet in 1947 and the work "Ghazal" for the mixed
choir.
In Jahangirov's romance-ghazal "Gul Jamal" the descriptive features of the music following the content of the
poetic text are clearly shown. The melody, which begins with a quartet jump (re-left), expresses the general
image and content of the romance with the delicate intonations of the left-handed Bayati-shiraz mode, moving in
a downward step.
The composer's composition "Ghazal" for choir mixed with piano consists of two contrasting parts by the poetic
structure and image content of Nizami ghazal, the work was composed in the style of "Chahargah".
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Both works clearly show the features of the composer's creative style - a strong connection with the music of his
people, the unity of words and music, the subtle lyricism of the music that follows the literary text, reference to
national moods, mugham corners, bright melody.
Keywords: Azerbaijan, Nizami Ganjavi, Jahangir Jahangirov, Poetry, Music.
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BELA BARTOK’UN ÇOCUKLAR İÇİN PİYANO ALBÜMÜ’NDE AYNI MÜZİK CÜMLELERİNİN
TEKRARLARIYLA OLUŞTURULMUŞ ESERLERİN İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Onur ÇİFTÇİ & İsmail SINIR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik
Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi & Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bu araştırmada, Bela Bartok’un “Çocuklar İçin Piyano Albümü”nde aynı müzik cümlelerinin tekrarlarıyla
oluşturulmuş eserlerin içerik açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Bela Bartok’un
“Çocuklar İçin Piyano Albümü”nde yer alan 85 eser içerik açısından incelenmiş ve bu eserler arasından aynı
müzik cümlelerinin tekrarlanmasıyla oluşturulmuş olan eserler araştırmanın örneklemi olarak ele alınmıştır.
Eserlerin analizi betimsel olarak gerçekleştirilmiş olup, çalışma için Rozsnyai Károly edisyonu kullanılmıştır.
Bu çalışma ile amaçlanan, verili bir ezginin tekrarlar yoluyla nasıl geliştirilip bir kompozisyona
dönüştürülebileceği ile ilgili olarak Bartok’un anılan albümü üzerinden çıkarımlarda bulunmaktır.
Yapılan incelemeler sonucunda, albümde yer alan eserlerin 65 tanesinin aynı temanın tekrarlanmasıyla oluştuğu
tespit edilmiştir. Bu eserlerden 38 tanesi iki bölmeli; 21 tanesi üç bölmeli; 4 tanesi dört bölmeli; 1 tanesi beş
bölmeli ve 1 tanesi yedi bölmeli şarkı formundadır.
Sonuç olarak, Bartok’un bu albümündeki eserlerin melodileri üzerinde herhangi bir değişim yapmadan, aynı
müzik cümlelerinin tekrarlanmasıyla oluşan bölümlerin her birinde farklı bir armonik yapı, oktav değişimleri ya
da melodinin diğer ele aktarımını kullanarak eserleri içerik açısından çeşitlendirmeye çalıştığı tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, Bartok’un armonik düzlemde yaptığı bu çeşitlilik müzik eğitimi süreçlerinde hem armonik hem
de modal değişimler bağlamında önemli bir eğitim materyali olarak ele alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Bartok, Piyano Albümü, Form, Analiz.

A CONTENT ANALYSIS OF THE WORKS UTILIZING IDENTICAL MUSICAL PHRASES IN BELA
BARTOK'S PIANO ALBUM FOR CHILDREN
In this research, it is aimed to examine the works created by repeating the musical phrases in Bela Bartok's
“Piano Album for Children” from a formal perspective. For this purpose, 85 works in Bela Bartok's "Piano
Album for Children" were examined, and the works created by repeating the same musical phrases among these
works were considered as samples of the research. The analysis of the works was carried out descriptively, and
the edition of Rozsnyai Károly was used for the study.
The aim of this study is to make inferences on Bartok's aforementioned album about how a given melody can be
developed through repetitions and transformed into a composition.
As a result of the examinations, it was determined that 65 of the works in the album were formed by repeating
the same theme. 38 of these works have formed in two-sections; 21 of them have formed in three-sections; 4 of
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them have formed in four-sections; 1 of them is formed in five-sections and 1 of them is formed in sevensections.
It has also been determined that Bartok tries to diversify the works in terms of harmonic structure, octave
changes or transfer of the melody to the other hand in each of the sections formed by repeating the same musical
phrases.
However, this diversity of Bartok's harmonic structure can be considered as an important educational material in
the context of both harmonic and modal changes in musical education processes.
Keywords: Bartok, Piano Album, Form, Analysis.

107

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
SEVDA İBRAHİMOVA'NIN 5 SAYILI PİYANO KOÇERTOSUNDA MİLLİ TONLARIN TEŞHİS
EDİLMESİ
Pervin RUSTAMOVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi

Çok sayıda piyano eserlerinin yazarı Sevda İbrahimova'nın yaratıcılığında bu çalgıya olan ilgi olduğunca
büyüktür. Sanatçının piyano için öngörülen eserlerinde performans ve sanatsal konu, çalgının sanatsal ve teknik
olanaklarının en üst düzeyde kullanımı, sanatçının bireysel yaratıcılık yeteneğinin ortaya çıkması için verimli
ortam kurulması Sevda İbrahimova'nın hem besteci, hem de piyanocu maharetinden haber vermektedir.
5 piyano konçertosunun bestecisi Sevda İbrahimova'nın bu konçertosu çağdaş dönemin tanınmış piyanocusu
Murad Adıgözelzade'ye adanmıştır. 2014 yılında tamamlanmış bu eser de 1 hisseli bestedir. Konçerto türünde 1
hisseli şekle başvuru bestecinin önceki piyano konçertosunda da raslanmıştır. Fakat önceki konçertodan farklı
olarak burada besteci mugam türünün beste yapısından kaynaklanan geleneklere dayanmıştır. Bir az daha
ilerleyerek söyleyebiliriz ki, bu konçertoda senfonik mugam türünün belirtileri kendisini göstermektedir.
5 sayılı konçertonun müzik konusunu tam olarak (ses uyumu istisna olmakla) Rast muğamı üzerinde
kurulmuştur. Fakat besteci muğamın müzik konusunu doğrudan kullanmamakta, onun ton elemanlarını, kadans
formüllerini uygulamaktadır. Bu da bestecinin yetişmiş olduğu ortamın halk müziğinden doğan düşüncesinden
kaynaklanmaktadır.
Konçertonun yapısında muğam türünden kaynaklanan struktür kendisini göstermektedir. Şöyle ki, sıralamayla
seslenen konuların Rast mugamının bölüm sıralamasına göre değişmesi eserin ilginç ve dikkat çeken belirtisi
olarak kendisini göstermektedir. Kaydedelim ki, Azerbaycan bestecilerinin birçok eserlerinde şeklin, yapı
tarzının asıl muğam müzik kompleksine (destgah) uyum sağlaması gözetilen durumdur. Fakat piyano
konçertolarında bu yapıya ilk kez rastlanmaktadır. Belirtmemiz gerekir ki, besteci burada Rast muğamının tüm
bölümlerinin sıralanmasını amaçlamamıştır. Konçertoda Maye ve Şikesteyi fars en çok vurgulanan istinat
perdeleri ve ton ile dikkati çekmektedir. Asıl bu bölümlerin karakterik tonları, kadans elemanları açık şekilde
duyulmaktadır. Fakat bununla yanısıra, eserin müzik konusu, vurgulanan ana konular rast tonlarına, bu mugamın
konu ve kadans modellerine uygun şekilde kurulmuştur.
Piyano bölümü lirik özelliği tüm eser boyunca sürdürmekle yanısıra, halk müzik türlerine mahsus olan desenlerle
zengin müzik diline sahiptir. Solistin karşısında bileşik teknik çalışmalar koyulmasa bile, onun partisinin
performansı için piyanocunun halk müzik türleri ile yakından tanışması gerekli koşuldur. Çünkü burada halk
müziğine mahsus melizmatik anlar, ayrıca da melodinin asıl dayanmış olduğu ladın fonksiyonel perdeleri
etrafında gezişmekle zengin olmasından kaynaklanan vurgu ve nefes, hareket ve fermato, dinamik gelişim ve
suskunluk gibi nüansların doğru şekilde gösterilmesi eserin temel düşünce-hayal dünyasının görüntüsü için
önemli şarttır.
Anahtar Kelimeler: Besteci, Fortepiano, Konser, Muğam, Makam, Tonalite, Solist, Orkestra, Kadans.
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EMBODIMENT OF NATIONAL TONES AT THE FORTEPIANO CONCERT NO.5 BY SEVDA
IBRAHIMOVA
Interest to this instrument in the activity of Sevda Ibrahimova, who is the author of numerous fortepiano works is
pretty big. Performance and dramatic context, maximum usage of dramatic and technical possibilities of the
instrument, creation of productive condition for disclosing of individual activity talent of the performer in the
works of the master intended for fortepiano gives information about mastery of Sevda Ibrahimova as a composer
and a pianist.
This concert of the author of 5 fortepiano concerts Sevda Ibrahimova was dedicated to the modern famous
pianist Murad Adigozalzada. This work which was completed in 2014 is a composition of 1 piece, too. The
composer applied to this form that consists of 1 piece in concert in her previous fortepiano concert. But unlike
the previous concert here the composer referred to traditions coming from composition structure of mugham
genre. It is possible to say that there are the characteristics of symphonic mugham genre in this concert.
Musical context of concert No.5 was based on Rast mugham completely (excluding cadency). But the composer
does not directly use the musical context of the mugham, applies its tone elements, cadency formulas. This
comes from mentality coming from folklore of the atmosphere where the composer was brought up.
In the structure of the concert the structure coming from mugham genre is clear. So, the changing on department
consequence of Rast mugham of the subjects that sound consequently is the interesting and attractive aspect of
the work. Note that, the adaptation of form, structure of some works by Azerbaijani composers to mugham
dastgah is observed. But in the fortepiano concerts this structure is encountered for the first time. Note that, the
composer did not aim to make consequence of all departments of Rast mugham here. In the concert Maye and
Shikasteyi-fars attracts the attention with the reference pitch and tonal elements that are mostly highlighted.
Characteristical tones of only these departments, cadency elements are heard clearly. But the musical context of
the work, highlighted main subjects were based on Rast tones, subject and cadency models of this mugham as
well as.
Lyrical character of fortepiano party continues along with all the work, it has musical language which is rich in
ornaments belonging folklore musical genres. However, there is not complex technical exercises before the
soloist, pianist’s familiarization with folklore musical genres for performance of her party. Because here
melismatic nuances belonging to folklore music, as well as emphasis and breath coming from richness of
walking around functional pitches of mode on which the melody was based on, correct indication of nuances
such as action and fermato, dynamic development and weakness are important terms for description of main
idea-image world of the work.
Keywords: Composer, Fortepiano, Concert, Mugham, Mode, Tonality, Soloist, Orchestra, Cadence.
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BİÇİMCİLİK BAĞLAMINDA MÜZİK VE ANLAM
R. Görkem AYTİMUR
Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi

Bu çalışmada Biçimciliğin (Formalizmin) estetik bağlamları çerçevesinde, müziksel anlam üzerine bir
soruşturması gerçekleştirilmiştir. Söz ya da drama gibi dışsal bir etkiden uzak olan müziğin özsel anlamının
“ne’liği” sorusu için biçimsel yapısı ele alınmıştır. Müziksel anlamın biçimle nasıl oluşturulabildiği ve böylece
müziksel iletişimin olanağının ne olduğu incelenmiştir. Böylece müziğin biçimsel ve özsel anlamı üzerine
kavramsal bir çerçeve oluşturulmak amaçlanmıştır. Çalışmada Eduard Hanslick ve Peter Kivy’in müziksel
anlamı soruştururken Biçimciliği ele alış yöntemleri temel alınmış ve bu bağlamda müziğin biçiminden ayrı
özsel bir anlama içkin olup, olmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak müziksel anlamın biçimle olan yapısal ilişkisi
belirtilirken, nesnel bir müzik algısının olanağı ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biçimcilik, Müzikte Anlam, Eduard Hanslick.

MUSIC AND MEANING IN THE CONTEXT OF FORMALISM
In this study, within the framework of the aesthetic contexts of Formalism (Formalism), an investigation on
musical meaning is carried out. The formal structure of the essential meaning of music, which is far from an
external effect such as word or drama, has been discussed for the question of "what". How musical meaning can
be formed by form and thus what is the possibility of musical communication has been examined. Thus, it is
aimed to create a conceptual framework on the formal and essential meaning of music. In this study, while
investigating the musical meaning of Eduard Hanslick and Peter Kivy, the methods of handling formalism were
taken as a basis and in this context, it was examined whether or not the music has an essential meaning separate
from its form. As a result, while specifying the structural relationship of musical meaning with form, the
possibility of an objective perception of music is discussed.
Keywords: Formalism, Meaning in Music, Eduard Hanslick.
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AZERBAYCAN HALK OYUN HAVALARININ ERMENİLER TARAFINDAN BENİMSENİLMESİ VE
KULLANILMASI
Rauf BEHMENLİ & Habibe MAMMADOVA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi & Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Azerbaycan halkı çok eski ve çok zengin bir müzik mirasına sahiptir. Onun zenginliği, çok yönlü halk müziği
türleriyle (türkü, halay, oyun havaları, yallı vb.) karakterize edilebilir. Zenginliğimizin bir diğer ölçütü de
Azerbaycan halkına ait olan aşık ve muğam sanatının varlığıdır. Geleneksel sözlü sanat olarak incelenen,
yüzyıllar içinde gelişen ve yeni tonlarla zenginleştirilen, yetenekli müzisyenlerimiz tarafından nesilden nesile
aktarılan ve günümüze kadar korunan aşık ve muğam sanatı günümüzde yüksek zirvededir. Lakin uzun yıllar
Azerbaycan halkıyla kompakt koşullarda yaşamış ve bu halkın eski adet-geleneklerini, müziğini, kültür ve
folklorunu öyrenen, kökenleri söz konusu olan Ermeniler artık tüm dünyada icra ettikleri Azerbaycan türkülerini
ve danslarını kendi müzikleri ve Ermeni folkloru olarak gösteriyorlar.
Azerbaycan dilinin Ermeni kültürünü etkilediği ana alanlardan biri de müzik kültürüdür. Bu nedenle türkülerimiz
ve danslarımızın çoğu Ermeni müziğinde kullanılmış ve kökeninin dilinde yaşanmıştır. Bu oyun havalarından:
“Uzundere”, “Yaylığım”, “Terekeme”, “Fincan”, “Köçeri”, “Ver-veri”, “Can gülüm”, “Ceyranı”, “Enzeli”,
“Mirzeyi” və d. örnek göstere biliriz. Bazı havaların adlarının değiştirilmesine rağmen Azerbaycan kelimeleriyle
ifade edilmektedir: «трнги»−diringi,

«еранги»−rengi, «Халай»−Halay, «Хасаб аваси»−Qassab havası,

«Нунуфар»−Nilufer, «Хаз-хаз»−“Qazı-qazı”, «Яркушта»−Haxışta, «Унаби»−İnnabı və s.
Ermeni ziyalıları ve bilim adamlarının bu tür açıklamalarından, bu milletin müziğinin diğer komşu milletlerin
müzik kültüründen alındığı ve zamanla özünüküleştirilmesi bildirilmiştir. Çünkü bir-biriyle kaynayıp-karışan
halkların yıllar geçtikçe gelenekleri, müziği, kültürü ve sofrası birbirine yakın ve özdeş hale gelmiştir. Nesiller
değiştikçe, Azerbaycan halk müziğini kendi folkloru olarak gören Ermeniler, bu kültürü gelecek nesillere de
aktarmışlardır. Bu nedenle bugün Ermeni halkı, atalarından miras aldığı kültür ve folklorun kendilerine ait
olduğunu tüm dünyaya ilan etmeye çalışmaktadır.
Halen bu tür hırsızlık ve halk müziğimizin kötüye kullanılmasıyla karşı karşıyayız. Müzik kültürlerini yapay
olarak modifiye eden Ermeni besteciler eserlerinde her zaman Azerbaycan halk müziğini, özellikle dansı
hammadde olarak kullanmış ve bu zengin müzik mirasına sahip çıkmaya çalışmışlardır.
Her bir halk dansı belli bir tarihi alanda ortaya çıkmış, belli bir tarihi hikaye ile ilişkilendirilmiş, o tarihe
yansımış ve oyun havasının karakterine göre adlandırılmıştır. Bu anlamda, bu isimler dans tarihinin incelenmesi
için çok önemlidir. Şimdiye kadar topladığımız bazı dans melodileri iki veya daha fazla isimle tanınır. Yani
bugün her isim altında popüler olan dans, geçmişte farklı bir adla anılıyordu. Bu isimleri incelerken ve
araştırırken oyun havasına verilen ilk ismin hangi döneme, yıla veya tarihe ait olduğunu tespit etmek
mümkündür.
Bugün internet sayfalarında izlediğimiz, Ermenilerin çeşitli bayram ve düğünlerde seslendirdikleri hemen hemen
tüm oyun havaları melodileri Azerbaycan danslarıdır. Eski adı “Kikican” olan “Qars” oyun havası –
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«Ахалгалаки» adı ile, “Zoğalı” dansı – «Вер-вери» adı ile, ilk adı “Fason” olmuş “Alışdım-yandım”– «Гюмри
трнги» kimi, “Firuze” – «Сирун ахчик» kimi, eski adı “Kirkire” olmuş “Kelağayı” oyun havası – «Каруши
пар» adları ile, ermeni oyun havası olarak icra edilmektedir.
Konuşmamızda bu materyallerin kapsamlı bir şekilde karşılaştırılacak ve video materyallarla doğrulanacaktır.
Müzik camiasının ortak çabalarının bir sonucu olarak, yakın gelecekte gelecek neslin - besteciler, müzikologlar
ve icracılar - profesyonel düzeyde büyüyen, ruhları yüksek olan doğru faaliyetleriyle hedefimize ulaşacağımıza
inanıyoruz. Halk müziğimizi yabancı nefesten ve yabancı ellerden koruyacak, tüm dünya halklarına anlamlı bir
yapı ve mükemmel bir koreografik anlatım göstererek zirveye taşıyacağız.
Anahtar Kelimeler: Dans, Müzik, İntihal, Karşılaştırma, Benimseme.

FALSIFICATION AND APPROPRIATION OF AZERBAIJANI FOLK DANCES BY ARMENIANS
The people of Azerbaijan have an ancient and very rich musical heritage. Its richness is characterized by diverse
genres of folk music (folk songs, halays, dance melodies, yalli, etc.). Another criterion of our wealth is the
existence of the art of ashug and mugham belonging to the Azerbaijani people. The art of ashug and mugam,
which is studied as an art of oral tradition, enriched with new shades by developing over the centuries, preserved
to this day by being passed down from generation to generation by our talented musicians, is at its peak today.
However, the Armenian people, who lived with the Azerbaijani people for many years and studied the ancient
traditions, culture and folk music of this nation, and the Armenian people, whose origins are under question, now
demonstrate Azerbaijani folk songs and dance melodies performed by them all over the world as their music, as
Armenian folklore.
One of the main areas in which the Azerbaijani language influenced Armenian culture is music culture. That is
why many of our folk songs and dances were used in Armenian music and lived in the language of its origin. We
can exemplify such melodies as "Uzundere", "Yayligim", "Terekeme", "Finjan", "Kochari", "Ver-veri", "Can
gulum", "Jeyrani", "Anzali", "Mirzayi" and others. Although the names of some melodies have been changed,
they are still expressed in Azerbaijani words. For example, "Trngi" −diringi, "erangi" – rangi, "Khalay" − halay,
"Khasab avasi" – Gassab havasi, "Tamzara" − Tanzara, "Nunufar" − Nilufar, "Haz-haz" - "Gazi-gazi",
"Yarkushta" −hakhista, "Unabi" −Innabi and others.
It is clear from statements made by Armenian intellectuals and scientists that the music of this nation was taken
from the musical culture of other neighboring nations and appropriated over time. The traditions, music, culture
and kitchen of these peoples have become closer and identical over the years. As the generations change, the
Armenians, who considered Azerbaijani folk music as their folklore, passed this culture on to their future
generations. For this reason, the Armenian people are trying to declare to the whole world today that the culture
and folklore they inherited from their ancestors belong to them.
We still face this kind of theft and appropriation of our folk music. Armenian composers, who artificially
antiquate their musical culture, always use Azerbaijani folk music, especially dance melodies as a source in their
works, and have tried to appropriate this rich musical heritage.
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Each folk dance originated in a certain historical area is associated with a certain historical story, reflecting that
history and is named in accordance with the nature of the dance melody. In this sense, these names are very
important for the study of the history of dances. So far, some of the dance melodies we have collected are known
by two or more names. That is, the dance, which is popular today under any name, was called differently in the
past. When analyzing and researching these names, it is possible to determine to which period, year or date the
first name given to the dance melody belongs.
Almost all of the dances that we hear on the Internet today, played by Armenians at various holidays and
weddings, are Azerbaijani dances. "Kars" dance melody with the ancient name "Kikican" is perfomed as
"Akhalgalaki", the dance "Cornflower" – under the name "Ver-veri", the “Alishdim-yandim” dance melody with
its first name "Fason" – under the name "Gumri trngi", the dance "Firuza" is performed as "Sirun ahchik", the
dance melody "Kalagayi" with its ancient name "Kirkira" is called "Karushi par" and performed as an Armenian
dance.
It should be noted that these materials will be extensively compared and they will find their confirmation in the
video materials in our speech.
We believe that as a result of the joint efforts of the music community, as a result of the right activities of the
next generation brough up in a high spirit and with professionalism - composers, musicologists and performers,
we will achieve our goal in the near future, we will protect our folk music from foreign breaths and foreign
hands, we will raise it to heights by demonstrating it to the peoples of the world in a meaningful structure and
excellent choreographic performance.
Keywords: Dance, Music, Plagiarism, Comparison, Adoption.
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KARABAĞ MUĞAMLARI
Rena MAMMADOVA
Azerbaycan Bilimler Akademisi

Azerbaycan'da yaygınlaşan muğam sanatı, kendi bağımsız okullarını kuran muğam sanat merkezleri ile ün
kazanmıştır. Şuşa'da kurulan Karabağ muğam okulu Bakü, Şamahı ve Gence ile birlikte Azerbaycan muğam
sanatının gelişmesinde de özel bir rol oynamıştır.
Karabağ muğam sanatının tarihi, Azerbaycan'ın muğam gelenekleriyle bağlantılıdır.
Mugamın yaratılmasında ve geliştirilmesinde usta şarkıcıların rolünün büyük olduğu bilinmektedir. Azerbaycan
mugamını ustaca seslendiren Karabağ şarkıcıları bu sanatı nesilden nesile aktarmışlar. Bu tür şarkıcıların
yetenekleri, derin düşünce tarzları, onu yeni renklerle zenginleştirme çabaları sayesinde, bu büyük sanat
yüzyıllardır varlığını sürdürdü.
Karabağ toprağı her zaman güçlü sesleri olan şarkıcılar yetişdirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Karabağ muğam
okulunda en meşhur tiz sese sahip muğam ustaları yetişmiştir. Tarihe bakarsak, tüm usta şarkıcıların
çoğunluğunun Karabağ muğam okulunun temsilcileri olduğunu görebiliriz: Hacı Hüsü, Abdulbağı Zülalov,
Cabbar Karayağdıoğlu, Keçeçi oğlu Mahammad, İslam Abdullayev, Maşadi Mahammad Farzaliyev, Macid
Behbudov, 20. Yüzyıl ortarına ait Bülbül, Han Şuşinski, Zulfi Adigozalov, Seyid Şuşinski, Abulfat Aliyev,
Mutallim Mutallimov, Yagub Mammadov, İslam Rzayev, Gadir Rustamov, Arif Babayev, XX yüzyılın sonları
Vahid Abdullayev, Sahavat Mammadov, Sabir Abdullayev, Zahid Guliyev, Qarahan Behbudov, Mansum
İbrahimov diğerleri Karabağ muğam okulunu temsil etmiş ve Azerbaycan müzik kültürünün bir bütün olarak
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu isimlerin altını çizerek Karabağ okulunun geneoloji bağlılığını
gösteriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Muğam, Şarkıcı, Karabağ, Kültür, Müzik.

KARABAKH MUGHAMS
The art of mugam, which is widespread in Azerbaijan, has gained fame with the mugham creative centers that
have established their independent schools. Along with Baku, Shamakhi, and Ganja, the Karabakh mugam
school formed in Shusha also played a special role in the development of Azerbaijani mugam art.
The history of Karabakh mugam art is connected with the mugham traditions of Azerbaijan.
It is known that the role of master singers in the creation and development of mugam was great. Karabakh
singers, who skillfully sang Azerbaijani mugam, passed this art from generation to generation. Thanks to the
talent of such singers, their deep way of thinking, their attempt to enrich it with new colors, this great art have
survived for centuries.
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It is an undeniable fact that Karabakh has always made strong voices for mugam singing and trained talented
singers. The most famous bells were formed in the Karabakh mugam school. If we look at the history, we can
see that the majority of all master singers are representatives of the Karabakh mugam school: Haji Husu,
Abdulbagi Zulalov, Jabbar Qaryagdioglu, Kechachi oglu Mahammad, Islam Abdullayev, Mashadi Mahammad
Farzaliyev, Majid Behbudov, mid-20th century. Bulbul, Khan Shushinsky, Zulfi Adigozalov, Seyid Shushinsky,
Abulfat Aliyev, Mutallim Mutallimov, Yagub Mammadov, Islam Rzayev, Gadir Rustamov, Arif Babayev, late
twentieth century Vahid Abdullayev, Sakhavat Mammadov, Sabir Abdullayev, Zahid Guliyev, Garakhan
Behbudov, Mansum İbrahimov others deservedly represented the Karabakh mugam school and contributed to
the development of Azerbaijani music culture as a whole. By drawing these names, we show the genealogical
connection of the Karabakh school of singing.
Keywords: Mugam, Singer, Karabakh, Culture, Music.
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ENSTRÜMANTAL YARIŞMA ÖRNEĞİNDE KIRGIZ GELENEKSEL MÜZİĞİ - KÜUÇERTİŞ
Roza AMANOVA
Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi

Küuçertiş, Kırgız halkının müzik kültürünün en zengin yaratıcı potansiyelini yoğunlaştıran, bestecinin müzisyen
aktivitesini üreten, ancak ne yazık ki bugün hayattan kaybolan bir fenomendir.
Küuçertiş, Kırgız halkının müzik hayatında XX yy. başına kadar yaygınlaşan enstrümantal bir yarışmadır. Bu,
Kırgız kültüründe, devrim öncesi dönemde bu türün yüksek gelişimi ile doğrulanan eski bir müzik yapma
biçimidir. Bu, yalnızca olağanüstü yetenek ve beceriye sahip müzisyenlerin erişebileceği profesyonel bir sanat
alanıdır. Müzisyenin sadece icrasını değil, beste sanatını da gösterir.
Enstrümantal dilin halk yaratıcısı-bestecisinin niyetini ifade etme yeteneği, diyalojik rekabetine uyması, zariş
(yarışma), meldeş (rekabet), küuçertiş, birçok güzel küu'nın doğuşunun gelişmesine yol açtı. Murataaly'nın
“Kambarkan”, Niyazala`nın “Ker tolgoo”, Toktogul`un "Kerbez", Karamoldo`nun "Nasyikat" gibi yapıtlar,
yarışma sürecine katılım müzisyenlerin yeteneklerinin tanınmasına, yaygın popülaritesine ve mesleki statülerinin
çekiştirilmesi olanak sağlamıştır. Yarışmalar renkli ve unutulmazdı, seyircilerini asla kayıtsız bırakmadı ve
halkın hafızasında uzun süre kalarak nesilden nesile aktarıldı. (“Murataaly” “Küuçertiş” ile “Bokkoton” ve
“Turdukozho”; “Mailibay” “Niyazaaly”, “Çingyşbai” ve “Kürenköy” ve diğerleri.
Bu tür yarışmalara katılanlar, yalnızca kişisel performans becerilerini göstermekle kalmaz, aynı zamanda araçsal
okul ve adına gerçekleştirdikleri tüm aileleri için sorumluluk yükünü de taşır.
Görevlerin karmaşıklık derecesine bağlı olarak, küuçertiş üç türe ayrılır:
1) “Kambarkan”, “Boty”, “Şıngırama”, “Kerbez” geleneksel türlerinde veya geniş bir repertuar üzerinde icra
etme becerilerini sergileyen Küuçertiş;
2) Bireysel olarak yazarın, yani bestecinin yeni küu yaratma sanatını gösteren Küuçertiş;
3) Küuçertiş, besteleme becerilerinin gösterilmesinin, ilk performansından sonra rakibin küu`sini ezberleme
örneğiyle anımsatıcı sanatının gösterilmesiyle birleştirilir.
Ne yazık ki, Küuçertiş'in Sovyet döneminde epizodik olarak gelişmiş ve bugün, Kırgız halkının en önemli
kültürel geleneklerinden birinin korunması son derece önemlidir - Küuçertiş'in yeniden canlanması ve bu
konunun devlet kültür politikası düzeyinde ele alınması gerekiyor.
Anahtar Kelimeler: Gelenek, Müzik, Kültür, Performans, Sanat.
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KYRGYZ TRADITIONAL MUSIC ON THE EXAMPLE OF AN INSTRUMENTAL COMPETITION KOCHERTISH
Kochertish is an instrumental competition that concentrates the richest creative potential of the musical culture of
the Kyrgyz people, which gives rise to the composer's activity of musicians, but, unfortunately, is a phenomenon
that is disappearing from life today.
Kochertish is an instrumental competition that became widespread in the musical life of the Kyrgyz people until
the beginning of the twentieth century. This is an ancient form of music-making in the culture of Kyrgyz, which
is confirmed by the high development of this genre in the pre-revolutionary period. This is a field of professional
art, accessible only to musicians of outstanding talent and skill. It demonstrates not only the performing but also
the composing art of the musician.
The ability of the instrumental language to express the intention of the folk creator-composer, compliance with
his dialogical rivalry led to the flourishing of the art of jarysha (competition), Meldesh (competition),
Kyychertish, the birth of many beautiful k прекрас in the process of competition, such as Kambarkan by
Murataaly, Ker Tolgoi by Niyazaaly, "Kerbez" Toktogul, "Nasyikat" Karamoldo and others. Participation in the
competition contributed to the recognition of the talent of the musicians, their wide popularity, and the
consolidation of their professional status. The competitions were vivid and memorable, they never left those
present indifferent, and they remained in the memory of the people for a long time, and stories about them were
passed down from generation to generation, such as kүүchertish Murataaly s Bokkoton and Turdukozho,
Maylbay s Niyazaaly, Chyngyshbai s Kyrkuy and others.
Participants in such competitions demonstrate not only personal performance skills, but also bear the burden of
responsibility for the instrumental school and their entire family, on behalf of which they perform.
Based on the degree of complexity of tasks, kүүchertish are divided into three types:
1) Kүүchertish, which demonstrates performing skills in the traditional genres “Kambarkan”, “Boty”,
“Shyңgyram”, “Kerbez” or on an extensive repertoire; 2) Kүүchertish, which demonstrates the individual
author's, that is, the composer's art of creating new kүү; 3) Kүүchertish, in which the demonstration of
composing skills is combined with the demonstration of the art of mnemonics by the example of memorizing the
opponent's kүү after its first performance.
Unfortunately, it should be noted that kүүchertish developed sporadically during the Soviet period. And today, it
is extremely important for the preservation of one of the most important cultural traditions of the Kyrgyz people
- the revival of kүүchertish, and this issue needs to be addressed at the level of state cultural policy.
Keywords: Tradition, Music, Culture, Performance, Art.
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DANSIN EVRİMİ, İNSAN YAŞAMINDAKİ ROLÜ VE GELİŞİMİ
Saadat FARZİYEVA
Londra Musıc Talents Limited / İngiltere

Dans, insan uygarlığı tarihinde sosyal topluluğun oluşumundan önce de vardı. Bu sanat her zaman insan
hayatının en önemli yerlerinden biri olmuştur. İnsanın ilk dili olan taklitçilik, dans sanatıyla ayrılmaz bir şekilde
bağlantılıdır. İlk dans, jestler, yüz ifadeleri, vücut, gövde ve bacak hareketlerinden oluşan bir kompleksti.
Doğadaki ve insanlardaki hareketler bile eski zamanlarda dans olarak kabul edilirdi. Dans aynı zamanda doğaya
tapmanın ve ona hoş bir etki katmanın bir yoluydu. İlk insanlar için dans, varoluşun ana biçimiydi. Zaten
paleantroplar zamanında, bu tür dans etkinlikleri tipikti. Dans, diğer insan faaliyetlerinden farklı olarak, nadiren
taş aletler, av malzemeleri ya da binlerce yıl yaşayabilecek mağara resimleri olarak görülebilecek somut kanıtlar
bıraktı. Bu nedenle, bu sanatın tam olarak ne zaman insan toplumunun kültürünün bir parçası olduğunu
belirlemek imkânsızdır. Şüphesiz ki, ilk uygarlıklardan önceki ayinlerin, törenlerin, kutlamaların ve eğlencelerin
önemli bir parçası olmuştur.
İlkel toplumdaki insan için dans neredeyse bir yaşam ve düşünce aracıydı. O zamanlar birçok farklı dans türü
vardı. Hayvanları tasvir eden danslar, avlanma tekniklerini uyguladı ve danslar, doğurganlık, yağmur ve kabile
bastırma yoluyla ihtiyaçları için duaları ifade etmek için kullanılırdı. Aşk, emek ve törenler dans hareketlerinde
somutlaştırıldı. Bunların arasında ritüel, totem, avcılık, askeri vb. bu tür danslar icra edilir ve geliştirilirdi. Eski
zamanlarda dans, insan hayatının önemli bir parçasıydı. Dansın olay örgüsü hayatın kendisi tarafından ortaya
konmuştur. İfadedeki en temel ve gerekli koşullardan biri kitle idi. Böylesine kitlesel bir formda ve bir ritmin
ritmi altında icra edilen dans, insanlarda sadece mistik bir bağ duygusu yaratmakla kalmadı, aynı zamanda onlara
güç verdi ve aralarındaki manevi bağı güçlendirdi. Dansın performans biçimi esas olarak bir çemberdi. Bu form,
toplu tören danslarının icrası için rahat bir düzenlemeydi. Dairesel danslar "ayı" ve "güneşi" sembolize eder ve
büyülü bir anlamı vardır, ayrıca kötü ruhları kovar, hastaları iyileştirir, kabileyi felaketlerden korumayı amaçlar.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Dans, Evrim, Kültür, Sanat.

THE EVOLUTION OF DANCE, ITS ROLE, AND DEVELOPMENT IN HUMAN LIFE
Dance existed in the history of human civilization even before the formation of the social community. This art
has always been one of the most important places in human life. Mimicry, as the first language of man, was
inextricably linked with the art of dance. The first dance was a complex of gestures, facial expressions, body,
torso, and leg movements. Even movements in nature and humans were considered dances in ancient times. The
dance was also a means of worshiping nature and giving it a pleasant effect. For the first humans, dance was the
main form of existence. Already in the time of Paranthropus, such dance activities were typical. Unlike other
human activities, dance has left concrete evidence that can rarely be seen as stone tools or hunting equipment, or
as cave paintings that can live for thousands of years. Therefore, it is impossible to determine exactly when this
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art became part of the culture of human society. However, there is no doubt that it was an important part of
rituals, ceremonies, celebrations, and entertainment before the early civilizations.
For a man in primitive society, dance was almost a means of life and thought. There were many different types
of dances at that time. Dances depicting animals applied hunting techniques, and through dances, fertility, rain,
and tribal suppression were used to express prayers for their needs. Love,
labor, and ceremonies were embodied in dance movements. Among them are ritual, totem, hunting, military,
and so on. such dances would be performed and developed. In ancient times, dancing was an important part of
human life. The plot of the dance was put forward by life itself. One of the most basic and necessary conditions
in the expression was the mass. Performing in such a group and under the rhythm of a rhythm, the dance not
only created a sense of mystical connection in people but also gave them strength and strengthened the spiritual
connection between them. The form of performance of the dance was mainly a circle. This form was a
comfortable arrangement for the performance of mass ceremonial dances. The circular dances symbolize the
"moon" and the "sun" and have a magical meaning, as well as expelling evil spirits, healing the sick, protecting
the tribe from calamities, and so on. was intended as.
Keywords: Music, Dance, Evolution, Culture, Art.
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ÜZEYİR HACIBEYLİ'NİN ESERLERİNDE NİZAMİ GENCEVİ'NİN GAZELLERİ
Saida HASANOVA
Gence Devlet Üniversitesi

Azerbaycanlı büyük şair Nizami Gencevi'nin edebi mirası, yüksek ustalığı ve insan kaderi hakkındaki insancıl
düşünceleri ile ayırt edilir. Şairin eserlerinden, büyük bir divan yarattığı, gazel ve şiir yazarı olarak ünlendiği
anlaşılmaktadır. Ancak, bu divandaki şiirlerin çok azı - 3.000 – bizlere ulaşmıştır.
Azerbaycanlı büyük besteci Üzeyir Hacıbeyli Nizami Gencevi'nin 800. yıldönümüne bağlı olarak şairin iki
gazeli, "Sensiz" (1941), "Sevgili canan" (1943) adlı vokal eserlerini yazmış ve böylece yeni bir müzik türünün
temelini attı – gazel-romans türü. Bu eserler gazeller, Nizami'nin dehasının müzikle bütünleşmesinin canlı bir
örneğidir.
Ü.Hacıbeyli, gönülleri fetheden lirik, etkileyici ezgilerinde Nizami'nin gazellerinin veznlerini olduğu gibi
kullanmıştır. "Sensiz" romansının vezni (behrleri) Türk şiirinde yaygın olarak kullanılan "Ramal" behrine,
"Sevgili canan"ın ritmik görüntüsü ise "Hazac" behrinin VIII tipine tekabül etmektedir. "Sensiz" romans-gazel
Segah makamında, "Sevgili canan" Şüşter makamlarına dayalı olarak yazılmış, segah makamına hafif sesleri ile
sonlanıyor. Her iki romans-gazelde de Bayati-Şiraz makamına tan geçitler duyulmaktadlr. Besteci, romans türü
için tipik olan üç parçalı formu, muğamın gelişim ilkeleriyle başarılı bir şekilde birleştirdi.
Her iki romansı ilk seslendiren Azerbaycan klassik vokal okulu'nun kurucusu Bülbül olmuşdur.
Anahtar Kelimeler: Gazel-Romans, Müzik, Yaratıcılık, Besteci, Şair.

NİZAMİ GANJAVİ'S GHAZALS IN THE WORKS OF UZEYİR HAJİBEYLİ
The literary heritage of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi is distinguished by his high artistry and
humanistic thoughts on human destiny. It is known from the works of the poet that he created a great divan and
became famous as an author of ghazals and poems. However, very few of the poems on this sofa - 3,000 - have
survived.
In connection with the 800th anniversary of Nizami Ganjavi, the great Azerbaijani composer Uzeyir Hajibayli
wrote two ghazals of the poet, wrote vocal works "Sensiz" (1941), "Sevgili Canan" (1943) and thus laid the
foundation of a new music genre - ghazal-romance. These musical ghazals are a vivid example of the unity of
Nizami's genius with music.
U.Hajibeyli kept the measures of Nizami's ghazals in his lyrical, expressive melodies that conquered hearts. The
rhythm of the romance "Without You" corresponds to the "Ramal" measure, which is widely used in Turkish
poetry, and the rhythmic image of "Sevgili Canan" corresponds to the VIII type of the "Hazaj" measure. "Sensiz"
is written in the romance-ghazal Segah mode, and "Sevgili Canan" is written in the Shushtar mode, complete
with light intonations of the Segah mode. In both romances-ghazals the intonations of Bayati-Shiraz mode are
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obvious. The composer has successfully combined the three-part form typical for the romance genre with the
principles of development of mugam.
The first performer of both romances was Bulbul, the founder of the Azerbaijan Vocal School.
Keywords: Ghazal-Romance, Music, Creativity, Composer, Poet.
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HİNDEMİTH’İN “EŞGÜDÜMLÜ UYGULAMA” KURAMI: POLİTONALİTE ÇALIŞMASI
Selin OYAN
Adıyaman Üniversitesi

Hindemith’i, 19. yüzyılın kazanımlarını 20. yüzyıla taşıyıp bütünleştiren bir besteci olarak tanımlayabiliriz.
Onu, döneminin önemli ve yenilikçi bestecilerinden ayıran en önemli özelliğinin ise çoksesli müzikte temel
kompozisyon eğitimine kattığı bambaşka bir kuramsal içerik olduğu söylenebilir. Bu kuram, bestecinin tonal
merkezden çıkmayıp, ulaşılması gereken bilgiye farklı sunuş yolu getirdiği “Elementary Training for Musicians
(müzisyenler için temel eğitim)” adlı kitap ile de desteklenebilir.
Hindemith’in yazmış olduğu bahsi geçen kitabı üç bölümden oluşmaktadır. A. Zaman İçinde Uygulama; B.
Aralık İçinde Uygulama; C. Eşgüdümlü Uygulama. İlk kısım, temel formlarında ritim ve ölçü içinde egzersizler
içermektedir. İkinci kısımda, aralıkta uygulama, tonlar, aralıklar ve dizilerle ilgili açıklamalar yapılmakta ve
bunlar Eşgüdümlü Uygulama kısmında, birinci kısımdaki ritmik ve metrik deneyimlerle birleştirilmektedir.
Yapılan bu çalışmada, bölümün üçüncü kısmı olan “C. Eşgüdümlü Uygulama” bölümünün temel müzik okumaduyum eşgüdümlü uygulamasından politonalite (birden çok tonalitenin bir arada oluşu) çalışmalarından örnekler
sunularak, Hindemith’in eğitim anlayışına bir bakış açısı oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akor, Eşgüdümlü Uygulama, Politonalite, Transpoze.

ON HINDEMITH'S THEORY OF “COORDINATED PRACTICE”: POLYTONALITY EXERCISE
We can describe Hindemith as the composer who carried and integrated the achievements of the 19th century
into the 20th century. It can be said that his most important quality that seperates him from the important and
innovative composers of his period is the disparate theoretical content that he brought into the basic composition
education of polyphonic music. This theory may be supported by the book titled “Elementary Training for
Musicians” in which he did not leave the tonal centre and provided a different path to the knowledge that one is
supposed to achieve.
The present book that was written by Hindemith consists of eleven chapters and each chapter is divided into
three parts. The parts each chapter includes are A. Action in Time; B. Action in Space; and C. Coordinated
Action. The first part includes rythmical exercises in their basic forms and meter. In the second part, intervals,
tones and scales are explained and in the Coordinated Action part they are combined with the rhytmical and
metric experiences gained in the first part.
In this study, an insight into Hindemith’s way of education through presenting examples from polytonality
(simultaneous sounding of more than two tonalities) exercises from the hearing coordinated exercises in the third
part of the book, “C. Coordinated Action”.
Keywords: Chord, Coordinated Action, Polytonality, Transposition.
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18. YÜZYIL ALMAN KLAVSEN MÜZİĞİNDE PERFORMANS SORUNLARI
Sema HALİLZADE
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi

Asırlık bir geçmişe sahip olan ve parlak icra pratiğiyle dikkat çeken Alman klavseninin imkânları, müziğin,
figüratif ve duygusal dünyanın önemli sorunlarını tam olarak somutlaştırmak için geniş çapta gözlemlenmelidir.
18. yüzyıl Alman piyano didaktiğinin kendi performans ilkeleri vardır. Esas olarak doğaçlama tarzında olan bir
Alman klavsenini icra etmek, icracıdan yaratıcı beceriler gerektirir. Harpsichord (Klavsen) enstümanının
zenginliği, her şeyden önce böyle bir beceri ve yüksek yetenekten kaynaklanmaktadır.
18. yüzyıl Alman klavsen müziği pek çok özellikle dikkat çekiyor. XVIII. Yüzyılda, Alman piyano
performansının ve pedagojisinin en parlak dönemi olan (F.E.Bach, G. V. Marpurg, F.F.Wolf, K.F.Relstab,
I.P.Milhmayer) yorumcunun becerisine bağlı olarak, artikulasyon, application, süslemler klavyede kontrast
oluşturmak için çok çeşitli yaratıcı fırsatlar vardır. Yorumcunun hayal gücünün özgürlüğü önemli bir koşuldur.
Bununla birlikte, yorumcu performansında ne kadar özgürse, performans normlarına o kadar çok doğal olacaktır.
Klavsen de karşıt ses-armoni karşılaştırmalarının parlaklığı ve incelikleri özellikle dikkat çekicidir.
Tını çeşitliliği hakkında konuşabilir ve klavsende karşılaştırmaları kaydedebiliriz. Tını karşılaştırmaları,
enstrümanın özgüllüğünü belirleyen bir sıra orijinal tını niteliği ortaya çıkarır. Alman klavsen müziğinin
özelliklerinden biri de (ölçü) ritmik yapı meselesidir. Enstrümantal ritim bölümlerinin zenginliği ve karmaşıklığı
ana performans tekniklerinden biri olarak düşünülebilir. Bütün bunlar, Alman klavsen müziğini XVIII. Yüzyılın
enstrümantal performansının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlar.
Anahtar Kelimeler: Enstruman, Performans, Klavsen, Müzik, Eser.

PERFORMANCE ISSUES IN 18TH-CENTURY GERMAN HARPSICHORD MUSIC
The possibilities of the German harpsichord, which has a centuries-old history and attracts attention with its
brilliant performance practice, should be widely observed to fully embody the important problems of music, the
figurative-emotional world. 18th century German piano didactics has its principles of performance. Performing
on a German harpsichord, which has a mainly improvisational style, requires creative skills from the performer.
The richness of the harpsichord instrument is conditioned, first of all, by such skill and high talent.
The music of the 18th-century German harpsichord attracts attention with many features. In the XVIII century,
which was the heyday of German piano performance and pedagogy (F.E. Bach, G.V. Marpurg, F.F. Wolf, K.F.
Relstab, I.P. Depending on the skill of the performer, there is a wide range of creative opportunities to create
contrast in the keyboard. The freedom of the performer's imagination is an important condition. However, the
more free the performer is in his performance, the more he is subject to the norms of performance. The brilliance
and subtle subtleties of the contrasting sound-harmony comparisons are particularly noteworthy.
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We can talk about the variety of timbre and register comparisons on the keyboard. Timbre comparisons reveal
many original qualities that determine the specificity of the instrument. One of the features of German keyboard
music is the issue of meter rhythm. The richness and complexity of the instrumental rhythm episodes can be
considered as one of the main performance techniques. All this defines the music of the German harpsichord as
an integral part of the instrumental performance of the XVIII century.
Keywords: Instrument, Performance, Harpsichord, Music, Work.
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PATRİYOTLARDA “TU PİŞKEŞ” GELENEĞİ
Seren ERAVCI & Arda ERAVCI & Bahar AKSOY
Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı & Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı & Yıldız Teknik
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Öğrencisi

Kendilerine, kelime anlamı “vatansever” olan Patriyotlar adı verilen topluluk 1923 yılında imzalanan Lozan
Antlaşmasına ek olarak yapılan sözleşme ile yürürlüğe giren nüfus değişimi dolayısıyla başta Trakya olmak
üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerine göç etmiş ve yerleşmişlerdir. Bu topluluğun günümüzde halen yaşatmaya
devam ettiği “Tu Pişkeş” isimli müzik, dans ve tiyatral öğeler içeren bir geleneği bulunmaktadır. Eski Rumca
olarak da adlandırılan Patriyotçada bu isimle anılan gelenek, aslen Farsça kökenli ve “hediye, armağan, hibe”
anlamlarına gelen “pişkeş” kelimesinden bu ismini almıştır. Bu çalışma içerisinde “Tu Pişkeş” geleneğine dair
yörede yaşamakta olan kaynak kişilerden elde edilen sözlü, işitsel ve görsel bulgular derlenmiş ve bir bütün
içerisinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Patriyotlar, Gelenek, Tu Pişkeş.

“TU PISHKASH” TARDITION AT PATRIOTS
The community, which is called Patriots, literally "patriotic", migrated to various regions of Turkey, especially
Thrace, due to the population change that took effect by the agreement signed in addition to the Lausanne
Treaty, which is signed in 1923. This community has a tradition called "Tu Pishkash", which includes music,
dance and theatrical elements, which still continues today. The tradition, which is referred to by this name in
Patriotic language, which is also known as Old Greek, was originally Persian and got its name from the word
"pishkesh", which means "gift, grant". In this study, the verbal, auditory and visual findings obtained from the
source people living in the region regarding the tradition of "Tu Pishkash" were compiled and presented in a
whole.
Keywords: Patriots, Tradition, Tu Pishkash.
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İSTİKLAL MARŞI’NIN ÖĞRETİMİNDE MÜZİKOGRAM TEKNİĞİNİN KULLANIMI
Sevan NART & Evrim ONAY
Bartın Üniversitesi & TED Üniversitesi

12 Mart 1921'de Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olarak kabul edilmiş olan İstiklal Marşı, MDÖP’de
(Müzik Dersi Öğretim Programı) öncelikli olarak öğretilmesi hedeflenen marşların başında gelmektedir. Ancak
gerek prozodisi, gerekse melodik ve ritmik yapısı, marşın öğrenilmesini ve öğretilmesini güçleştirmektedir. Bu
çalışmanın amacı, MDÖP’nın ilgili hedefleri doğrultusunda İstiklâl Marşı’nın daha etkili ve kolay öğretimine
katkı sağlayabilecek müzikogram tekniğinin kullanımına yönelik bir öneri sunmaktır.
1970’lerin başında Jos Wuytack tarafından geliştirilen Aktif Müzik Dinleme yaklaşımının temel unsurlarından
biri olan müzikogram tekniği, bir müzik eserini aktif olarak dinlemeye ve eserin tüm müzikal unsurlarını
grafiksel bir ifadelendirme tekniği ile analiz etmeye dayanır. Alanyazında daha çok sözsüz müzik eserlerinin
kullanıldığı ve grafik, şema gibi görsellerin yanı sıra hareket, dans, beden perküsyonu gibi uygulamaları da
içerdiği görülen bu tekniğin, İstiklal Marşının öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında etkili bir yöntem
olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
Bu düşünceden hareketle, tarama modeline dayalı betimsel bir yöntemle gerçekleştirilen bu çalışmada, İstiklal
Marşına ilişkin MDÖP’da yer alan müziksel kazanımların (dinleme/çalma/söyleme) gerçekleştirilebilmesi için
faydalı olacağı düşünülen müzikogram tekniği ve bu tekniğin nasıl kullanılabileceğine yönelik tanım, açıklama,
özgün örnek ve önerilere yer verilmiştir.
Bu çalışmanın, Türk müzik eğitiminde oldukça yeni bir kavram olan müzikogram tekniğinin, müzik öğretiminin
ana konularından biri olan milli marşımızın öğretilmesinde kullanılabilirliğine yönelik eğitimcilere yararlı bir
kaynak oluşturacağı; ayrıca alanda yapılacak yeni araştırmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, İstiklal Marşı’nın Öğretilmesi, Aktif Müzik Dinleme Yaklaşımı,
Müzikogram.

UTILIZING MUSICOGRAM TECHNIQUE IN TEACHING THE NATIONAL ANTHEM
İstiklal Marşı, which was accepted as the national anthem of the Republic of Turkey on March 12, 1921, is one
of the anthems that are primarily aimed to be taught in MLC (Music Lesson Curriculumn). However, both its
prosodic, melodic and rhythmic structure, it is really very difficult to teach and sing correctly. The purpose of
this study is to suggest the musicogram technique for teaching the Turkish National Anthem, which is one of the
the objectives of MLC.
The musicogram technique (the basic component of the Active Music Listening approach) developed by Jos
Wuytack in the early 1970s and it is a kind of musical analyze method, based on listening and analyzing the
music pieces using a graphical expression technique. This technique is used for active listening and analyzing
mostly instrumental music pieces and includes applications such as drawing some kind of figures, graphics or
126

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
diagrams as well as transferring them in to movement and body percussion. All these applications can be an
effective method for overcoming the difficulties of teaching the Turkish National Anthem.
From this point of view, the descriptive survey method is used to establish the musicogram technique which is
considered to be useful for teaching the musical achievements (listening / playing / singing) related to the
Turkish National Anthem in the MLC and original examples and suggestions will be offered.
This study will provide a useful resource for educators for using the musicogram technique, which is a very new
concept in Turkish music education, especially for teaching our national anthem. And it will also shed light on
new researches.
Keywords: Music Education, Teaching The National Anthem, Active Musical Listening Approach,
Musicogram.
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE NİZAMİ GENCEVİ'NİN ŞİİRLERİ
Sevda GURBANALİYEVA
Gence Devlet Üniversitesi

Azerbaycanlı büyük şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin yaratıcı mirası, milli kültürümüzle ilgili zengin
bilgilerle birlikte edebiyatımızın ve sanatımızın gelişiminde de büyük etki yarattı. Nizami'nin evrensel öneme
sahip şiirleri ve ayetleri ebedi bir ilham kaynağı, yaratıcı insanlar için imgeler hazinesidir. Nizami'nin şiirlerinin
olay örgülerinden hareketle çok sayıda güzel sanatlar, edebiyat ve müzik örnekleri yaratılmıştır.
Nizami Gencevi'nin "Sırlar Hazinesi"nden aşağıdakı satırlar, Nizami ilk şiirini yarattığında, onun zaten lirik şiir
yazarı olarak tanındığını ve şarkıcıların şiirlerini yaygın olarak kullandığını göstermektedir:
"Nizami'nin sözleri tatlı, tuzlu, komik.
Her gazel, şarkıcıların dilinde ezberlenir.” (Nizami Gencevi. Sırlar Hazinesi. Bakü, 1981, s.66).
Azerbaycanlı besteciler, Şeyh Nizami'nin çeşitli türlerdeki (opera, bale, senfoni, kantata, oratoryo, koro,
enstrümantal, oda vokal vb.) eserlerinde sonsuz sevgiyle dolu felsefi şiirini somutlaştırmışlardır. Nizami
Gencevi'nin 1940'larda doğuşunun 800. yıldönümüne bağlı olarak Azerbaycan klasik kompozisyon okulu
kurucusu Üzeyir Hacıbeyli'nin yazdığı "Sensiz" ve "Sevgili canan" minyatürleri, yeni romans-gazelin temelini
oluşturuyor. (tesnif-romans, müzikal gazel) Azerbaycanlı ünlü besteciler Afrasiyab Badalbeyli "Nizami"
operasını, Niyazi "Khosrov ve Şirin" operasını, Soltan Hacıbeyov ilk ulusal çocuk operası "İskender ve Çoban",
Fikret Amirov ise oda orkestrası için "Nizami" senfonisini, "Nizami" balesi, "Gülüm" romans-gazel, Gara
Garayev a capella koro için "Sonbahar", senfonik şiir "Leyli ve Mecnun", bale "Yedi güzel", Cahangir
Cahangirov "Ghazal", Covdat Hajiyev koroları "Ey, Gül", Tofig Bakhanov balesi "Hayır ve Şer" ve diğer
besteciler Nizami şiirlerini müziğe aktararak çok değerli eserler yarattılar. Nizami'nin dünyasından yararlanan
müzik eserlerine aşinalık, bu eserlerin milli geleneklerle ve lirik özelliklerle bağlantısı ile karakterize edildiğini
göstermektedir. Nizami Gencevi'nin yaratıcı mirasına hitap eden Azerbaycanlı besteciler, müzik eserleriyle
dünya müzik kültürünü daha da zenginleştirdiler.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nizami Gencevi, Şiir, Müzik, Besteci.

NIZAMI GANVAVI'S POETRY IN THE WORKS OF AZERBAIJANI COMPOSERS
The creative heritage of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi, along with the rich information
about our national culture, at the same time had a great impact on the development of our literature and art.
Nizami's poems and verses of universal significance are an eternal source of inspiration, a treasure trove of
images and plots for creative people. Numerous examples of fine arts, literature, and music were created based
on the plots of Nizami's poems.
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The following poetic lines from Nizami Ganjavi's "Treasure of Secrets" show that when Nizami created his first
poem, he was already known as the author of lyrical poems, and singers widely used his poems:
"Nizami's words are sweet, salty, funny,
Every ghazal is memorized in the language of singers. ”(Nizami Ganjavi. Treasure of secrets. Baku, 1981, p.66).
Azerbaijani composers have embodied Sheikh Nizami's philosophical poetry full of endless love for people in
his works of various genres (opera, ballet, symphony, cantata, oratorio, choir, instrumental, chamber-vocal, etc.).
The vocal miniatures "Sensiz" and "Sevgili Canan" written by Uzeyir Hajibeyli, the founder of the Azerbaijan
professional school of composition, in the 40s of the XX century on the occasion of the 800th anniversary of
Nizami Ganjavi's birth are the basis of the new romance-ghazal (classification-romance, musical ghazal) genre.
put.
Prominent Azerbaijani composers Afrasiyab Badalbeyli performed the opera "Nizami", Niyazi performed the
opera "Khosrov and Shirin", Soltan Hajibeyov performed the first national children's opera "Alexander and the
Shepherd", Fikret Amirov performed the symphony "Nizami" for string orchestra, ballet "Nizami", romanceghazal "Gulum", Gara Garayev lyric choir "Autumn", symphonic poem "Leyli and Majnun", ballet "Seven
beauties", Jahangir Jahangirov "Ghazal", Jovdat Hajiyev choirs "Hey, flower", Tofig Bakikhanov ballet "Good
and Evil" and other composers were created valuable Nizami`s works, his poetry in music.
Familiarity with the musical works benefiting from Nizami's world shows that these works are characterized by
their connection with national traditions and lyrical features.
Addressing the creative heritage of Nizami Ganjavi, Azerbaijani composers have further enriched the world
music culture with their musical works.
Keywords: Azerbaijan, Nizami Ganjavi, Poetry, Music, Composer.
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XII. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞİİRİNDE MÜZİK
Sevinc RUSTAMOVA
Gence Devlet Üniversitesi

Azerbaycan şiir okulu 12. yüzyılda gelişiminin zirvesine ulaştı ve Nizami Gencevi, Ebul-Ula Gencevi, Mahsati
Gencevi, Afzaleddin Khagani, Falaki Şirvani, Müjiraddin Beylagani gibi tanınmış ustalarla ünlendi. Klasik şiir
aynı zamanda ortaçağ Azerbaycan kültürü ve özellikle müzik sanatı hakkında zengin bir bilgi kaynağıdır. Müzik
kültürü çalışmalarında klasik şairlerin eserleri, şiirsel değerleriyle birlikte büyük önem taşır.
Yazılı kaynakların incelenmesi, Orta Çağ müzik kültürünün daha geniş bir resmini oluşturmamızı sağlar. Bu
açıdan bakıldığında, XII. Yüzyılda yaşamış ve yaratılmış klasik şairlerin şiirsel mirasına dikkat etmek yerinde
olacaktır.
Klasik şairler - Nizami, Mahsati ve diğerleri. Çalışmalarında müzik sanatından alınan imge, sembol ve
metaforlara başvurdular. Bu nedenle eserleri, Azerbaycan halkının müzik kültürünü incelemek için güvenilir bir
kaynak haline geldi.
Nizami Gencevi'nin şiirleri, Ortaçağ'da müziğin insan hayatındaki rolü, saray müziği kültürü, muğamlar ve
müzik toplantılarında icra edilen sınıflamalar, ünlü müzisyenlerin isimleri, müzik hayatında kullanılan müzik
aletleri, halkın müzik hayatı, tören müziği ile ilgili vb. hakkındaki bilgiler yansıtılır.
Nizami ile birlikte müzik kültürünün diğer klasik şairlerin eserlerine yansıması o dönemin müzik hayatına dair
bir bilgi kaynağı olarak değerlidir. Bu açıdan Azerbaycan şiir âleminde sanatçı, şair ve şarkıcıların imgelerini
seslendiren ilk ünlü Azerbaycan şairi, ilk kadın satranç oyuncusu, ilk önemli kadın müzisyen Mahsati
Gencavi'nin eseri de bir ortaçağ müzik kültürünü incelemesinde önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, XII. Yüzyıl, Şiir, Müzik, Kültür.

MUSIC IN XII CENTURY AZERBAIJANI POETRY
The Azerbaijani poetry school reached its peak of development in the 12th century and became famous for such
well-known masters as Nizami Ganjavi, Abul-Ula Ganjavi, Mahsati Ganjavi, Afzaladdin Khagani, Falaki
Shirvani, Mujiraddin Beylagani. Classical poetry is also a rich source of information about medieval Azerbaijani
culture and especially the art of music. The works of art of classical poets, along with their poetic values, are of
great importance in the study of music culture.
The study of written sources allows us to create a broader picture of the musical culture of the Middle Ages.
From this point of view, it is expedient to pay attention to the poetic heritage of the classical poets who lived and
created in the XII century.
Classical poets - Nizami, Mahsati, and others. In their work, they appealed to images, symbols, and metaphors
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taken from the art of music. Due to this, their works have become a reliable source for studying the musical
culture of the Azerbaijani people.
Nizami Ganjavi's poems tell about the role of music in people's lives in the Middle Ages, palace music culture,
mughams and classifications performed at musical gatherings, names of famous musicians, musical instruments
used in everyday life, as well as people's musical life, ceremonial music, etc. information about is reflected.
Along with Nizami, the reflection of music culture in the works of other classical poets is valuable as a source of
information about the musical life of that period. From this point of view, the work of the first famous
Azerbaijani poet, the first female chess player, the first prominent female musician, Mahsati Ganjavi, who sang
the images of artists, poets, and singers with her poems in Azerbaijani poetry, also plays an important role in
studying medieval music culture.
Keywords: Azerbaijan, XII. Century, Poetry, Music, Culture.
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EŞREF ABBASOV'UN ODA-ENSTRÜMANTAL YARATICILIĞI (“BAHAR ŞARKISI” ÖRNEĞİ)
Shabnam SHIKHALIYEVA
Sultan Qaboos Üniversitesi / Umman

Ünlü Azerbaycanlı besteci ve müzikolog, Halk Sanatçısı, Profesör, Devlet Sanatçısı Eşref Abbasov, birçok
müzik türüne hitap eden zengin bir müzik mirasına sahiptir. Halk müziğinin özellikleri hakkında derinlemesine
bilgi sahibi olan E.Abbasov tarafından yaratılan eserler, tür çeşitliliği, zengin içerik ve müzikal renklerin ve
yapısı ile seçilir. Eşref Abbasov'un oda-enstrümantal eserleri, yaratıcılığında önem taşımakta ve besteci,
öğrencilik yıllarından beri bu alana zaman zaman başvurmaktadır.
Özellikle belirtmek isteriz ki, oda enstrümantal müziği bestecinin çalışmalarında baş yapıtlardan olmasa da, her
zaman ilgi odağı olmuştur. Bu türde yapılan eserler çekicilik, ilginç sanatsal ifadelerle kendini gösterir. Büyük
besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin ve hocası Covdat Hacıyev'in oda-enstrümantal geleneklerini sürdüren Eşref
Abbasov'un eserlerindeki bireysel lirizm duygusal olarak derinleşmiş ve etkisini giderek artırmıştır. Odaenstrümantal çalışmaları, E.Abbasov'un imge, tema, doku ve armonik dil karakteristiğinin yaratılmasında
önemliydi.
Bu açıdan E.Abbasov'un flüt ve piyano için yazdığı "Bahar Şarkısı" özel bir önem taşımaktadır. Çalışmanın flüt
enstrümanı için yazılmış olmasına rağmen daha sonra birçok enstrüman için uyarlanmış, makalede orijinal
versiyonda partisyon incelenmektedir. Bestecinin bu eseri Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nda öğrencilik
yıllarında yazılmış, E.Abbasov'un ilk kalem tecrübesi olmasına rağmen eser, mükemmelliğiyle dikkat çekiyor
ve bestecinin kendine özgü kişisel tarzını yansıtıyor. "Bahar Şarkısı" 1946'da yayınlandı ve o zamandan beri
sanatçıların repertuarında yer alıyor.
"Bahar Şarkısı" parlak ve canlı bir görüntüye sahip bir eserdir. Eserde besteci, doğanın ilkbaharın gelişiyle
uyandırdığı parlak ve hareketli yönlerini, memleketinin güzelliklerini yansıtmıştır. Dinamik bir ruha ve sürekli
gelişmeye dayanan bu çalışmada, her ifade, her vuruş, eserin ana fikrinin keşfedilmesi için koşullar yaratmıştır.
"Bahar Şarkısı" Şur makamına dayalı yazılmıştır. Şur'un makamsal armonik karakteristik özellikleri doğrudan
yapıtın karakterine yansımaktadır. Bestecinin oda-enstrümantal eserleri arasında yüksek duygusal karakteriyle
"Bahar Şarkısı" özel bir öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Eser, Analiz, Müzik, Besteci.

ASHRAF ABBASOV'S CHAMBER-INSTRUMENTAL CREATIVITY (ON THE EXAMPLE OF
“SPRING SONG”)
Prominent Azerbaijani composer and musicologist, People's Artist, Professor, Honored Art Worker Ashraf
Abbasov have a rich musical heritage, appealing to many genres of music. The works created by A.Abbasov,
who was deeply acquainted with the characteristics of folk music, were distinguished by the variety of genres,
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rich content, and unique use of musical colors. Ashraf Abbasov's chamber-instrumental works are of great
importance in his work, and the composer has applied to this field since his student years.
It should be noted that although chamber-instrumental music did not play a major role in the composer's work, it
was always at the center of his attention. The appeal to this genre manifests itself in interesting artistic
expressions. Continuing the chamber-instrumental traditions of the great composer Uzeyir Hajibeyli, as well as
his teacher Jovdat Hajiyev, individual lyricism in the works of Ashraf Abbasov deepened emotionally and
increased its influence. His chamber-instrumental creativity was important in the creation of the image, theme,
texture, and harmonic language characteristic of A.Abbasov.
From this point of view, the "Spring song" written by A.Abbasov for flute and piano is of special importance. It
should be noted that although the work was written for the flute, it was later copied for many instruments, and
the article is based on the development of a legal instrument. It should be noted that the composer wrote this
work while studying at the Azerbaijan State Conservatory. Even though A. Abbasov was the first writer's
experience, the work attracts attention with its perfection and reflects the unique personal style of the composer.
"Song of Spring" was published in 1946 and has been in the repertoire of performers since that time.
"Song of Spring" is a work with a bright and vivid image. In the work, the composer originally illuminated the
beauties of his native land, the bright and bustling aspects of nature awakened by the arrival of spring. In this
work, which is based on a dynamic spirit and continuous development, every expression, every stroke has
created conditions for the discovery of the main idea of the work.
"Spring Song" was written on the occasion of Shur. The characteristic features of Shur's point are directly
reflected in the character of the work. The work "Spring Song" has a special significance among the chamberinstrumental works of the composer with its transparent lyrics and high emotional character.
Keywords: Azerbaijan, Creation, Analysis, Music, Composer.
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TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ KİTAPLARINDA TÜRK MÜZİĞİNİN YERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Sıla TÜRKAY YAVUZEL
Bursa Uludağ Üniversitesi

Müzik bir milletin kültürünü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Toplumların tarih boyunca
oluşturdukları kendilerine has kültürel değerleri müziklerinde de bulmak mümkündür. Bu açıdan
düşünüldüğünde ana dili, yabancı dil veya ikinci dil bakımından dil öğretiminde kültürel transfer açısından
müzik önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil öğretimine uluslararası ölçütler getirmek amacıyla
oluşturulan Diller İçin Ortak Avrupa Çerçeve Metninde dil öğretiminin çok kültürlülük açısında sosyokültürel
değerlerle birlikte gerçekleştirilmesi konusuna değinilmiş ve sosyokültürel değerler içinde müziğe de yer
verilmiştir. Bu durumun yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmeleri
konusunda da geçerli olduğu söylenebilir. Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretmeyi amaçlayan
Türkçe ve Türk kültürü derslerinde Türk kültürünün bir parçası olan Türk müziğinin de tanıtılması gerekir. Buna
bağlı olarak Türkçe ve Türk kültürü ders materyallerinde Türk müziği ile ilgili ögelerin yer alması gerekir. Bu
çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretmek amacı ile
hazırlanmış kitapları Türk Müziği açısından incelemektir. Bu amaca yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı
tarafında EBA’da yayınlanan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitapları içerik analizi yöntemi ile incelenerek ders
kitaplarında Türk müziği ile ilgili türlerin yer alıp almadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sadece
Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları ile sınırlı tutulmuş, çalışma kitapları araştırmaya dâhil edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Türk Kültürü, Türk Müziği, İki Dillilik, Yurtdışında Yaşayan Türkler.

A RESEARCH ON THE PLACE OF TURKISH MUSIC IN TURKISH AND TURKISH CULTURE
BOOKS
Music is one of the most important elements that make up the culture of a nation. It is also possible to find
cultural values unique to the societies created throughout history in their music. When considered from this point
of view, music emerges as an important value in terms of cultural transfer in language teaching in terms of
mother tongue, foreign language or second language. In the Common European Framework for Languages,
which was created in order to bring international criteria to language teaching, the issue of language teaching
with sociocultural values in terms of multiculturalism was mentioned and music was included in sociocultural
values. It can be said that this situation is also valid for Turkish children living abroad to learn Turkish and
Turkish culture. In Turkish and Turkish culture lessons that aim to teach Turkish to Turkish children living
abroad, Turkish music, which is a part of Turkish culture, should also be introduced. Accordingly, elements
related to Turkish music should be included in Turkish and Turkish culture course materials. The aim of this
study is to examine the books prepared by the Ministry of National Education with the aim of teaching Turkish
to Turkish children abroad in terms of Turkish Music. For this purpose, the Turkish and Turkish Culture
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Textbooks published in EBA by the Ministry of National Education were examined with the content analysis
method and it was tried to reveal whether genres related to Turkish music were included in the textbooks. The
research was limited to Turkish and Turkish Culture textbooks, workbooks were not included in the study.
Keywords: Turkish, Turkish Culture, Turkish Music, Bilingualism, Turks Living Abroad.
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MÜZİK VE YÖNETİM İLİŞKİLERİNDE BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
Sonahanım İBRAHİMOVA
Bakü Koreografi Akademisi

Müzik yönetiminin tarihsel oluşumu ve gelişiminin incelenmesi, geçmişteki ve günümüzdeki faaliyetleri, teorik
ve pratik deneyimin yanı sıra öğretim ve bilimsel çalışma açısından önem arz etmekte ve müzikolojinin
gündeminde yer almaktadır. Kültür ve sanat alanında yönetimin tarihsel deneyimi, ulusal, bölgesel, uluslararası
başarıları ve bakış açıları, müzikolojinin yönetime bilimsel yaklaşımını zorunlu kılan ve hayata geçiren temel
faktörlerden biridir. Öte yandan sanat yönetimi, kültür yönetimi, festival yönetimi, konser yönetimi, turizm
işletmeciliğinin müzik sanatı ile doğrudan ilişkisi, müzik yönetimini sadece ekonomi, genel yönetim,
kültürbilimde değil, müzikolojide de inceleme konusu yapmaktadır. Bu nesnenin incelenmesindeki en önemli
bilimsel konulardan biri, müzik yönetiminin tarihi, gelişiminin tarihsel özellikleridir. Çünkü farklı tarihsel
dönemlerin farklı siyasi, ekonomik ve sosyal yönetimi, farklı ve farklı siyasi ve ekonomik ilişki sistemleri ile
doğrudan ilişkili olan müzik yönetimi - müzik kültürü, sanat ve eğitim yönetimi, aynı zamanda tarihsel-sahne
özgürlüğü, kendine özgü sahne özellikleri de vardır. Yönetim ve ilgili tüm konular, sorunlar ve konular her
zaman bilimsel bir bakış açısıyla ilgilidir. Yönetimin bilimsel önemi, toplumun tüm alanlarındaki yerine,
faaliyetine, uygulamasına ve gerekliliğine dayanmaktadır. Öte yandan, bilimsel uygunluk, yönetim için sürekli
yüksek talep, araştırma, teorik ve pratik deneyim, profesyonel yönetim kadrosu tarafından koşullandırılır. Etkili
pratik sonuçlar ve bilimsel yönetim çalışmalarının bakış açıları, onun kültür ve sanat alanlarındaki ilgisini
vurgular, ayrıca mesleki bilgi ve ilgi gerektirir. Örneğin bu ilişkideki asıl meselelerden biri de “müzik yönetimi”
kavramıdır. Bu alanda yöneticinin genel olarak sanat ve sosyal işlevleri, özellikle müzik, klasik müzik,
profesyonel performans, müzik psikolojisi, müzik sosyolojisi, sanatsal ve estetik ihtiyaçlar, müzik türleri, estetik
ve müzik algısının psikolojik sorunları yer almaktadir. Azerbaycan'ın müzik hayatında sürekli olarak yer alan
çeşitli müzik performansı ve müzik kültürünü kapsayan etkinlikler kompleksi, konserler, festivaller, yarışmalar,
konferanslar, toplantılar, kültürel etkinlikler, kültür ve sanat projelerini içermektedir. Müzik yaşamının ve
kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu etkinlikler, özel yönetim faaliyetleri ile yönetilebilir, organize edilebilir,
koordine edilebilir, finansal ve bilgisel olarak desteklenebilir. Bu faaliyet Azerbaycan'da Kültür Bakanlığı, yerel
ofisleri, kültür, sanat ve konser kurumları, müzik grupları ve bunların tüm uzman kadrosu ile ilgili STK'lar,
vakıflar ve şirketler tarafından yürütülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Proje, Kültür, Yönetim, Müzik, Etkinlik.

THE IMPORTANCE OF SCIENTIFIC APPROACH IN MUSIC AND MANAGEMENT RELATIONS
The study of the historical formation and development of music management is important in terms of its past and
present activities, as well as theoretical and practical experience, as well as teaching and scientific study, and is
included in the agenda of musicology. The historical experience of management in the field of culture and art, its
national, regional, international achievements, and prospects are some of the main factors that necessitate and
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actualize the scientific approach of musicology to management. On the other hand, the direct relationship of art
management, cultural management, festival management, concert management, tourism management with the art
of music makes music management the object of study not only in economics, general management, culturology
but also in musicology. One of the most important scientific issues in the study of this object is the history of
music management, the historical features of its development. Because music management, which is directly
related to the different political, economic and social management of different historical periods, separate and
different systems of political and economic relations - management of music culture, art and education also has
historical-stage specifics, specific stage features. . Management and all related topics, problems and issues are
always relevant from a scientific point of view. The scientific relevance of management is based on its place,
activity, application, and necessity in all spheres of society. On the other hand, scientific relevance is conditioned
by the constant high demand for management, its research, theoretical and practical experience, professional
management staff. Effective practical results and perspectives of the scientific study of management highlight its
relevance in the spheres of culture and art. In addition, it requires professional knowledge and interests. For
example, one of the real issues in this relationship is the concept of "music management". In this area, the
manager needs to have some knowledge and information about art in general and its social functions, especially
music, classical music, professional performance, music psychology, music sociology, artistic and aesthetic
needs, music genres, aesthetic and psychological issues of music perception. The complex of events covering
various areas of music performance and music culture, which are constantly present in the musical life of
Azerbaijan, includes concerts, festivals, competitions, conferences, meetings, cultural events, cultural and art
projects. These events, which are an integral part of music life and culture, can be managed, organized,
coordinated, financially, and informationally supported through specialized management activities. This activity
is carried out in Azerbaijan by the Ministry of Culture, its local offices, cultural, art, and concert institutions,
music groups, and all their specialized staff, along with relevant NGOs, foundations, and companies.
Keywords: Project, Culture, Management, Music, Event.
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“SAĞLIK İÇİN, DESTEK İÇİN, HAREKET EDİN” DANS FLASH MOB ETKİNLİĞİ VE
KATILIMCILAR ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ
Tan TEMEL & Sernaz DEMİREL TEMEL & Elçin BİÇER
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi & Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi &
BELLEK Yapım ve Psikolojik Destek Hizmetleri

“Sağlık İçin, Destek İçin Hareket Edin” dans flashmob etkinliği, TORK Dans Topluluğu ve Neo-Life Tıp
Merkezi ortaklığıyla hazırlanan, Kasım 2015’de başlayan ve 9 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da bulunan İstinye
Park Alışveriş Merkezi’nde seyirciyle paylaşılan, bir toplumsal farkındalık projesidir.
Ana çalışma grubu olarak seçilen, kanser tedavisi görmüş ve tedavi sürecinde olan 9 kişilik hasta grubuyla
hazırlanan proje, kanser hastalığının psikososyal boyutuna dikkat çekerek, toplumsal farkındalık yaratmak amacı
gütmekte, kanser hastası bireylere nasıl davranılması gerektiği konusunda toplum bilinci yaratmayı amaç
edinmektedir.
Dans flashmob etkinliğinin sunumu anında, izleyiciler arasından yaklaşık 150 gönüllü projeye dâhil olmuştur.
Etkinliğin video kayıtlarından kurgulanmış olan video klibi, yurt içi ve yurt dışında sosyal medya kanalları
(youtube, facebook vb.) aracılığıyla paylaşılmış, 500 bin kişiyi aşkın izleyiciye ulaşmıştır.
Bu projede dansın toplumsal fonksiyonundan faydalanılırken, flashmob etkinliği aracılığıyla, hedef kitleye
ulaşacağı ve pozitif bir katkı sağlayacağı öngörülmüştür.
Bu makalede, “Sağlık İçin, Destek İçin, Hareket Edin” flashmob etkinliğinin tasarım ve uygulama süreci,
kullanılan yöntemler, sunumu, ortaya çıkan anlık kitlesel etkileşimi ve gözlemlenen psikososyal etkileri
anlatılmıştır. Katılımcıların geri bildirimleri ve bu çok boyutlu psikososyal faydanın topluma aktarılması
amaçlanmıştır.
Gözlem ve geri bildirimler ile amacı doğrultusunda tasarlanmış bir flashmob dans etkinliğinin, psikososyal etki
ve kitlesel iletişim bakımından etkin bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Flash Mob, Dans, Psiko-Onkoloji, Toplumsal Farkındalık, Psikososyal Fayda

“MOVE FOR HEALTH, MOVE FOR SUPPORT” THE FLASH MOB EVENT AND ITS PSYCHOSOCIAL IMPACTS ON THE PARTICIPANTS
The dance flashmob event called “Move for Health, Move for Support” created in collaboration with TORK
Dance Art and Neolife Medical Center, is a public awareness project that started off in November 2015 and met
its audience on April 9th, 2016 at Istinye Park Shopping Mall in Istanbul.
The project prepared together with a group of 9 patients appointed as the main working group, draws attention to
the psychosocial aspect of cancer and aims to raise social awareness and to create public consciousness on how
to treat cancer patients.
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On the day the dance flashmob took place, about 150 volunteers got involved in the project to dance as the
supporters of the main group. The digital video recordings of the event shared on social media channels (such as
youtube, facebook, etc.) have reached more than 500 thousand people throughout and abroad the country.
This project taking advantage of the social function of dance, by means of the flashmob event, anticipates to
reach its target audience and to provide for positive contribution.
The article is about the creation and implementation process of the “Move for Health, Move for Support”
flashmob event, the methods used in it, its presentation and the spontaneously emerged mass interaction as well
as the observed psychosocial impact. The goal is to share with the community the feedback of the participants
and to present them with the multi-dimensional psychosocial value of it.
As a result of observations and feedbacks, it has been concluded that a well-designed and a well-implemented
flashmob event serving for social benefits is an effective method in terms of psychosocial impact and of mass
interaction.
Keywords: Flash Mob, Dance, Psycho-Oncology, Public Awareness, Psychosocial Impact.
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GAZAH ÂŞIK YÖRESİ ETNO-KÜLTÜREL SİSTEM OLARAK
Tansu RASULOVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Doktora Öğrencisi

Gazah âşık yöresinin tarihi 17-18. yüzyıllara inse de, tarihi etnografik kaynakların az olması konuyla ilgili fikir
edinme fırsatı sağlayamaz. Klasik Gazah âşıklarının adları 19.yüzyıl etnik belleğine kazınmıştır.
Eğer Azerbaycan âşık sanatını bir bütün olarak alacak olursak, o zaman Gazah âşık sanatı kendi başına bütün bir
sistem oluşturmaktadır. Gazah âşık yöresi iki muhteşem yörenin birleşmesidir. “Gazah ili iki âşık sanatının –
Göyçe ve Borçalı üstat âşık mekteplerini içermektedir. Gazah âşıklarının bir kısmının hocası zaten ya Göyçe
veya Borçalı kökenli olmuş. Gazah âşık yöresinin şekillenmesinde Ermeni terörü sonucu kendi topraklarından
göç etmek zorunda bırakılmış Göyçe sanatçılarının önemli bir etkisi olmuş. Âşık Şadet Gülmemmedov, Âşık
Memmedyar Eminov, Âşık Memmed (Canallı Memmed), Âşık Adalet Nesibov, Âşık Cafer Eyvazov Göyçe âşık
geleneğine bağlı sanatçılar”.
“Şairler Vatanı” olarak bilinen Gazah ilinde âşık sanatının gelişmesinde şiirin etkisi çok büyük. Molla Penah
Vagif, Molla Veli Vidadi, Kazımağa Salık, Mustafa Ağa Arif gibi klasik şairlerin halk ruhunun habercisi olan
sanatının, bu bağlamda 20.yüzyılın ünlü söz sanatçılarının (S.Vurğun, O.Sarıvelli, H.Arif, N.Hasanzade,
A.Sadık, M.İlgar, A.Samet vs.) etkisi Gazah âşık sanatını özgü yapmıştır.
Gazah âşık yöresi de Gazah ili şiir muhitinin korunmasında büyük etken olmuştur. Özelllikle İnce Dere’sinde
(Aslanbeyli, kaymaklı ve Kemerli köylerinde) doğan şairlerin hemen hemen hepsi direk yerli âşıkların etkisinde
kalarak şiir yazmışlar. Onlar Âşık Avdı Kaymaklı’yı kendi hocaları olarak bilmekteler.
Sunacağımız bu bildiride Gazah âşık yöresini diğer âşıklık mekteplerinden farklı kılan ifa özelliği, seslendirdiği
parçalar (repertuvar) ve sanat özellikleri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Âşık Sanatı, Göyçe, Borçalı, Gazah, Etno-Kültürel Sistem, Saz Havası.

GAZAKH ASHUG ENV IRONMENT AS AN ETHNOCULTURAL SYSTEM
Although the history of the Gazakh ashug environment dates back to the seventeenth and eighteenth centuries,
the lack of historical and ethnographic resources does not allow for a broader picture. The names of classical
Gazakh ashugs are rooted in ethnic memory of the 19th century.
If we think of ashug art in Azerbaijan as a whole, then the Gazakh ashug environment is a system within the
system. The Gazakh ashug environment is at the crossroads of two spectacular arts environments. “The Gazakh
district combines the two artist ways of the two Ashugs – Goycha and Borchali masters. Some of the Kazakh
ashugs were either Goycha or Borchali Ashigs. Goycha artists, who were expelled from their homelands as a
result of Armenian terrorism, also played an important role in the formation of the Gazakh ashug environment.
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Ashug Shadet Gulmammadov, Ashig Mammadyar Aminov, Ashig Mammad (Janalli Mammad), Ashig Adalat
Nasibov, Ashig Jafar Eyvazov are artists of Goycha ashug tradition.
Poetry has played an important role in the development of ashug art in Gazakh, a country of poets. The
influences of classical poets such as Molla Panah Vagif, Molla Vali Vidadi, Kazimaga Salik, Mustafa Aga Arif,
and the outstanding masters (S.Vurgun, O.Sarivelli, H.Arif, N. Hasanzade, A. Sadiq, M.Ilgar, A. Samad, etc.) of
the 20th century caused the Kazakh singer’s atmosphere.
The Kazakh ashug environment, in turn, plays an important role in preserving the poetic landscape in the Gazakh
district. Almost all poets, especially those born in the Inner River (Aslanbeyli, Kaymakli and Kemarli villages),
were created and created by local ashugs. They consider Ashug Gaymagli to be their master.
The report analyzes the different playing specificity, repertoire and art features, unlike other ashug environments.
Keywords: Ashug Environment, Goycha, Borchali, Gazakh, Ethnocultural System, Saz Air.

141

VII. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖZET KİTABI
28-30 Mayıs 2021 / Çeşme
www.imdcongress.com
İZMİR TÜRKÜLERİNDE KADINA YÖNELİK OLUMSUZ SÖYLEMLER
Tarkan YAZICI
Mersin Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı, İzmir iline ait türkülerde yer alan kadına yönelik olumsuz söylemlerin belirlenmesidir.
Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili arşivler, kitaplar,
makaleler, sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler ve TRT arşivi incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen 31 türkü
arasında kadına yönelik olumsuz söylem içeren 15 türkü tespit edilmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizi ve
frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiştir. Çalışmada, türkülerde en çok yer alan kadına yönelik
olumsuz söylemlerin kadının cinsel obje olarak görülmesi (%46), aşk acısının duyulması (%46) ve kadın
istismarı (%8) yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, İzmir, Türkü, Kadın.

NEGATIVE DISCOURSES ABOUT WOMEN IN IZMIR FOLK SONGS
The aim of this study is to determine the negative discourses against women in the folk songs of İzmir province.
In this descriptive study, literature was searched and archives, books, articles, symposium papers, publications,
theses and TRT archive were examined. In this context, 15 folk songs containing negative discourse towards
women were identified among 31 folk songs examined. The research data were categorized using content
analysis and frequency analysis technique. In the study, it was concluded that the most common negative
discourses towards women in folk songs were to see women as a sexual object (46%), to feel pain of love (46%)
and to abuse women (8%).
Keywords: Turkish Folk Music, İzmir, Folk Song, Woman.
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JOHN THOMPSON’IN “THE ADULT PREPARATORY PIANO BOOK (BOOK ONE)” METODUNUN
İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Ufuk AYYILDIZ & Şehnaz ERTEM
Gazi Üniversitesi & Gazi Üniversitesi

Piyano eğitiminin başlangıç aşaması piyano çalmak için gerekli temel davranışların kazanıldığı bir dönem olması
nedeniyle çok önemli bir konuma sahiptir. Bu aşamada verimli sonuçlar alabilmek için bireyin yaşına, fiziksel,
bilişsel ve duyuşsal özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun bir başlangıç metodu seçimi de aynı oranda önemlidir.
Çalgı eğitimine, genelde, doğası gereği küçük yaşta başlanır. Dolayısıyla başlangıç metotlarının büyük
çoğunluğu bu yaş grubu için hazırlanmıştır. Ancak, günümüzde yetişkin yaş grubundan öğrencilerin de arttığı
gözlemlenmektedir. Bu noktada yetişkinlere yönelik yazılmış bir piyano başlangıç metoduna ihtiyaç olduğu
düşünülmektedir. Ülkemizde bazı metotlar kullanılmaktadır. Ancak, yeterli olmadığı ve daha farklı
alternatiflerin olması ve tanınması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yetişkinlere yönelik bir
piyano başlangıç metodu olan John Thompson’ın “The Adult Preparatory Piano Book” metodunun içeriksel
yönden nasıl bir görünüm sergilediğini belirlemek ve eğitimsel olarak incelemektir. Nitel araştırma yöntemleri
kullanılan bu çalışmada, doküman inceleme yoluyla konuyla ilgili kaynaklar taranmış, metodun bir başlangıç
metodunda bulunması gereken özelliklere sahip olma durumunu ve teknik konulara ne ölçüde yer verdiğini
belirlemek için uzman görüşü de alınan kriterler doğrultusunda içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen
bulgulardan metodun %91.30 oranında başlangıç piyano metodunda bulunması gereken özellikleri içerdiği
sonucuna varılmıştır. Teknik konulara yer verme açısından ise en fazla legato çalmaya %96.25, iki elin
eşgüdümlü çalmasına %67.5, elleri paralel yönde hareket ettirmeye %62.5, en az olarak ta staccato çalmaya %20
ve 4 el çalışma tekniklerine %17.5 oranında yer verildiği bulgularına ulaşılmıştır. Bu bağlamda, , metodun
yetişkin piyano eğitiminde başvurulabilecek, bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılar nitelikte olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Piyano, Piyano Eğitimi, Başlangıç Metodu, J. Thompson.

A SURVEY ON THE CONTENT OF JOHN THOMPSON’S “THE ADULT PREPARATORY PIANO
BOOK (BOOK ONE)”
The beginning stage of piano education is a very important position because it is a period in which basic rules
required to play piano are acquired. At this stage, it is equally important to prefer a beginner method suitable for
the age, physical, cognitive and affective characteristics and needs of the individual in order to obtain efficient
results. The instrument education starts at a young age as a result of its nature, therefore, the majority of beginner
methods concentrate on this group of age. Today, however, there is an increase in the number of adult students.
At this point, it is considered that there is a need for a piano beginner method made for adults. There are some
methods used in Turkey. However, it is thought that they are not sufficient and more different alternatives should
be available and known. The aim of this study is to identify the contextual appearance of John Thompson's "The
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Adult Preparatory Piano Book" method and to examine it educationally. In the context of this research, in which
qualitative research methods are used, the literature related to the subject are reviewed via document analysis,
and the content analysis method is used in line with the criteria, which includes expert opinion, to determine
whether the method has the features that should be found in a beginner method and to what extent it contains
technical issues. From the findings obtained, it is concluded that the method contains 91.30 % of the features that
should be found in the beginner piano method. İn terms of technical issues, while the method contains at most
playing legato 96.25 %, coordinated playing of both hands 67.5 % and moving the hands in parallel 62.5 %, it
includes at least playing staccato 20 %, and four hand techniques 17.5 %. In this context, it is concluded that the
method can be applied in adult piano education and can address an important need in this field.
Keywords: Piano, Piano Education, Beginner Method, J. Thompson.
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MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİNİN HAYATIMIZDAKI ÖNEMİ
Vusala AMİRBAYOVA
Sultan Qaboos Üniversitesi / Umman

Müzik öğrenimi önemlidir, çünkü yalnızca müzik, performans, sosyal ve kültürel olgu, ideoloji, tarih, anlamlar
ve diğer birçok etnografik unsurlar incelenmekle kalmaz, aynı zamanda müziğin estetik ve terapötik etkileri
akademik ilgi, eğitim, bilgi ve insanların sağlığı için de analiz edilebilir. Bununla beraber, bu makale Müzik
öğretiminin biraz estetik bir eğitim olduğunu ve insan kişiliğinin oluşumunda önemli bir rol oynadığını
savunuyor. Ayrıca müziğin insanlar üzerinde güçlü bir etkisi vardır, çünkü yüksek bir duygusal güce sahiptir,
insanların duygularına hâkim olan bir sanattır. Müzik, onun güçleri ve çeşitli işlevleri birçok söylem ve metinde
geniş çapta tartışılmıştır. Bu durumda müziğin farklı insanlar için farklı işlevleri ve anlamları vardır. Müziğin
birçok işlevinden biri de tıp ve tedavidir. Müzik eğitim sistemi çocuklar ve gençler arasında yeni yeteneklerin
ortaya çıkarılmasına ve yeni neslin kültürel seviyesinin yükseltilmesine hizmet etmektedir.
Umman Hükümeti eğitim, bilim, kültür ve diğer alanların gelişmesine büyük destek verdi; müzik alanı da
gözden kaçmadı. Böylece her yönüyle birlikte kültür alanında bir takım temel çalışmalar yapılmıştır. Örnek
olarak, 2008 yılında Sultan Kabus Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne "Müzik ve Müzikoloji"
bölümü eklenmiştir.
Bu makalenin esas amaçları şunlardır: Müzik ve şifa araştırmalarında önceki gelişmeleri gözden geçirmek, son
on yılda araştırma akımlarındakı değişikliklerin nedenlerini bulmak ve üniversitelerdeki Müzik ve Müzikoloji
bölümündeki mümkün yönleri görmek. Bu makale, müziğin yukarıda bahsedilen yönlerinin analizini sağlamaya
çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Eğitim, Araştırma, Örnek, Yöntem.

IMPORTANCE OF MUSIC AND MUSICAL EDUCATION IN OUR LIFE
The study of music is important because not only music, performance, social and cultural phenomena, ideology,
history, meanings, and many other ethnographic elements being examined, but also the aesthetics and therapeutic
effects of the music can be analyzed for scholarly interest, education, knowledge, and the wellness and health of
people. Nevertheless, this paper argues that Music teaching is a bit of aesthetic training and plays an important
role in the formation of human personality. In addition, music has a strong impact on people, because it has a
high emotional power, it is an art that dominates people's feelings. Music and its powers and its various functions
have been widely discussed in many discourses and texts. Music in this case has different functions and
meanings to different people. One of the many functions of music is music as medicine and therapy. Music
education system serves to reveal new talents among children and young people and to increase the cultural level
of the new generation.
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The Government of Oman has given a great boost to the development of education, science, culture and other
fields; the music field hasn’t also remained unnoticed. Thus along with in all aspects, a number of fundamental
works have been undertaken in culture area. As an example, in 2008, another department of "Music and
Musicology" was added to the College of Art and Social sciences of the Sultan Qaboos University.
The motivations for this thesis are: to review previous developments in research on music and healing, to find
out the reasons for the changes in the research trends of the past decade, and to see possible directions in the
department of Music and Musicology at universities. This paper attempts to provide analysis of the abovementioned aspects of music.
Keywords: Music, Education, Research, Example, Method.
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EĞİTİMDE DEĞİŞİME UYUM SAĞLAYABİLİYORLAR MI? MÜZİK ÖĞRETMENİ
ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yalçın YILDIZ
Trabzon Üniversitesi

Birçok alanda hızlı bir ilerleme kaydeden bilgi ve iletişim teknolojileri, günümüzde eğitim-öğretim süreçlerinin
tümünde varlığını hissettirmekte ve eğitimi dönüştürmektedir. Bu dönüşüm, eğitim-öğretim programlarının
güncellenmesine ayrıca toplumun öğretmen adaylarından beklentisinin artmasına neden olmaktadır. Müzik
öğretmeni adaylarının bilgi iletişim teknolojisine yönelik yeterliklerinin incelenmesi onların bu değişime uyum
sağlayıp sağlayamadıklarının bir göstergesi olabilecektir. Bu görüşten hareketle bu çalışmanın esas amacı; müzik
öğretmeni adaylarının bilgi iletişim teknolojisi yeterlik algılarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere yönelik
olarak incelenmesidir. Bu amaç çerçevesinde çalışmada nicel araştırma yaklaşımı ve buna yönelik olarak tarama
yöntemi esas alınmıştır. Çalışmanın evreni Türkiye’deki müzik öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören müzik
öğretmeni adaylarıdır. Çalışmanın örneklemini ise Trabzon Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi’nde öğretim
gören, 230 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Örneklem seçimi, verilere erişebilme konusundaki
elverişlilik göz önünde bulundurularak uygun örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin
toplanmasında Tondeur ve diğerleri (2017) tarafından geliştirilmiş, Alkan ve Emmioğlu-Sarıkaya (2018)
tarafından Türk kültürüne uyarlanmış olan “Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri
Ölçeği” kullanılmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda verilerin normal dağılım özelliği göstermediği,
parametrik testleri uygulamak için uygun olmadığı tespit edilerek, analizlerinin parametrik olmayan testlerle
yapılması uygun bulunmuştur. Bu nedenle, verilerin analizinde araştırma sorularına yönelik olarak betimleyici
istatistikler, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara
göre; müzik öğretmeni adayları, genel bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yeterlikleri anlamında, öğrencilerin
BİT kullanımlarını destekleme ve öğretim tasarımına yönelik BİT kullanımı konularında kendilerini yeterli
olarak algılamaktadırlar. Çalışmada ayrıca, elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılmış ve alana katkı
sağlayacağı düşünülen önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Öğretmen Adayları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri.

CAN THEY ADAPT TO CHANGE IN EDUCATION? A STUDY ON INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPETENCIES OF MUSIC TEACHER CANDIDATES
Information and communication technologies, which have made rapid progress in many areas, today make their
presence felt in all education and training processes and transform education. This transformation leads to the
updating of educational programs and also to an increase in society's expectation from teacher candidates.
Examining the competencies of music teacher candidates for information communication technology can be an
indicator of whether they can adapt to this change. From this point of view, the main purpose of this study is;
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determining the information communication technology competency perceptions of music teacher candidates
and examining them for various variables. For this purpose, the quantitative research approach and the survey
method were taken as a basis in this study. The universe of the study is music teacher candidates studying in
music teaching departments in Turkey. The sample of the study consists of 230 music teacher candidates
studying at Trabzon University, Atatürk University, Marmara University, 19 Mayıs University, Trakya
University, İnönü University and Giresun University. Sampling selection was carried out with the convenient
sampling method, taking into account the convenience of accessing the data. In the collection of research data,
"Information and Communication Technologies Competencies Scale for Teacher Candidates" developed by
Tondeur et al. (2017) and adapted to Turkish culture by Alkan and Emmioğlu-Sarıkaya (2018) was used. As a
result of the tests carried out, it was determined that the data did not show normal distribution characteristics and
were not suitable for applying parametric tests, so it was found appropriate to perform analysis with nonparametric tests. For this reason, descriptive statistics, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were applied
to the research questions in the analysis of the data. According to the findings obtained from the study, music
teacher candidates perceive themselves as sufficient in terms of general information and communication
technologies (ICT) competencies, supporting the use of ICT by students and using ICT for instructional design.
In the study, in line with the findings obtained, the results were discussed and suggestions thought to contribute
to the field were presented.
Keywords: Music Education, Teacher Candidates, İnformation and Communication Technologies.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN
EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Yasemin KARATAŞ & Ahmet KARATAŞ
Adıyaman Üniversitesi & MEB

Bu araştırmada, pandemi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan müzik eğitimi uygulamalarında müzik
öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Uzaktan eğitim sürecine dâhil olan
müzik öğretmenleri ile görüşmeler yapılan araştırmanın evrenini müzik öğretmenleri oluştururken örneklemini
ise uzaktan eğitime dâhil olan 30 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Görüşmelerden elde edilen veriler nitel
araştırma yöntemlerinden içerik analizine uygun olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, pandemi
sürecindeki müzik eğitiminde öğrencilerin dijital kaynaklara ve internete erişim konusunda problemler
yaşandığı, öğretmenlerin ders anlatma konusunda aksaklıklar yaşadığı, öğrencilerin derse katılımlarının yetersiz
olduğu ve katıldıkları ortamın uygun olmağı, Eba, Zoom, Google Meet vb. programların kullanılması konusunda
öğrencilerin problem yaşamadıkları, öğrencilerin odaklanma problemi yaşadıkları, öğretmen ve öğrencilerin
motivasyon düzeylerinin uzaktan eğitim sürecinde olumsuz etkilendiği, uzaktan eğitim sürecinde öğretim
programındaki kazanımların gerçekleştirilemediği ve öğretmenlerin ders içeriği hazırlama konusunda
olumsuzluklar yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin bilinçlendirilerek derslere katılımın
arttırılması, bu artışın sağlanması adına maddi güçlük yaşayan öğrencilerin materyal, dijital kaynak ve internet
erişimlerinin sağlanması ve öğretim programının uzaktan eğitime uygun olarak düzenlenmesi gibi önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Uzaktan Eğitim, Müzik Eğitimi, Müzik Dersi.

PROBLEMS OF MUSIC TEACHERS IN DISTANCE LEARNING DURING THE COVID-19
PANDEMIC PROCESS
In this study, it is aimed to determine the problems faced by music teachers in distance music education practices
carried out during the pandemic process. The universe of the study, where interviews with music teachers
involved in the distance education process are made, is music teachers, while the sample is 30 music teachers
involved in distance education. The data obtained from the interviews were analyzed in accordance with the
content analysis, one of the qualitative research methods. According to the results of the research, students have
problems in accessing digital resources and the internet in the pandemic process, teachers have problems in
teaching lessons, students' participation in the course is insufficient and the environment they attend is not
suitable, Eba, Zoom, Google Meet, etc. It was concluded that the students did not have any problems in using the
programs, students had problems with focusing, the motivation levels of teachers and students were negatively
affected during the distance education process, the achievements in the curriculum could not be achieved in the
distance education process, and teachers had problems in preparing the course content. In this direction,
suggestions were made such as increasing the participation of students in classes by raising their awareness,
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providing material, digital resources and internet access to students who have financial difficulties in order to
ensure this increase, and arranging the curriculum in accordance with distance education.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Distance Education, Music Education, Music Lesson.
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ÖZEL EĞİTİMDE MÜZİK MERKEZLİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN
İNCELENMESİ
Yasemin KARATAŞ & İkbal ÖZARABACI
Adıyaman Üniversitesi & Rehabilitasyon Merkezi

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim alanında müzik merkezli olarak yapılmış olan lisansüstü tezleri içerik
açısından incelemektir. Araştırmada nitel veri analizi yöntemi olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada tezlerin tümüne ulaşıldığından örneklem alınmamıştır. Veri toplama aracı olarak yayın inceleme
formu kullanılmıştır.

Araştırma verileri 2021 yılına kadar YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Ulusal Tez

Merkezinde erişime açık olan 64 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından ele alınıp sınıflandırılmıştır. Bu
sınıflandırılma doğrultusunda frekans (f) ve yüzdelik değerlerine (%) de yer verilmiştir. Araştırma sonucuna
göre lisansüstü tezlerin çoğunlukla kadın araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği, yayın türünün çoğunlukla
yüksek lisans çalışmaları olduğu, çalışmaların çoğunlukla 2019 yılında gerçekleştirildiği, çoğunlukla Gazi
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirildiği, çoğunlukla Eğitim Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde gerçekleştirildiği, hedef kitlesinin çoğunlukla çocuklar olduğu, çalışmaların çoğunlukla zihinsel
engelli bireyler ve görme engelli bireyler özelinde gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Müzik Eğitimi, Lisansüstü Tezler.

ANALYSIS OF THE GRADUATE THESES WITH THE MUSIC CENTER IN SPECIAL EDUCATION
The purpose of this content is to analyze the postgraduate theses in the field of special education. The analysis
method, which is a qualitative data analysis method, was used in the study. Since the theses were reached in the
study, no sample was taken. Publication review form was used as data collection tool. 64 undergraduate
programs that are open to access in YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Thesis Center until 2021 follow-up in the
research report were discussed except for different variables. This classification frequency (f) and percentage
values (%) are also included. According to the results of the research, the postgraduate theses were carried out by
women researchers, the type of publication was studied, the research was carried out in 2019, the research was
carried out in Gazi University and Marmara University, the Institute of Educational Sciences to be built, the
target audience is children, the disintegrators are individuals with disabilities and vision. in an environment
where it is carried out specifically for persons with disabilities.
Keywords: Special Education, Music Education, Postgraduate Theses.
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AZERBAYCAN KARAÇİLERİ İLE TÜRKİYE ÇUKUROVA ROMANLARINDA BAHAR BAYRAMI
VE MÜZİK
Zafer KILINÇER
İnönü Üniversitesi

Etnik topluluklar kültürel farklılıklar ve değişimler içinde, yaşadıkları yerlere uyum sağlayarak ve asimile olarak
yaşamaktadırlar. Bireyin ve toplumun; kültürleri, yaşamları, adaptasyonları, kendi içinde yer alan “çok
kültürlülük” yapısıyla var olmaktadır. Bu sebepten Dünya da kültürel yaşamda “çok kültürlülük” kavramına
örnek olabilecek birçok etnisite yer almaktadır. Bu etnisitelere örnek olarak çalışmada Dünyadaki genel adları ile
Çingeneler, yani Azerbaycandaki isimleri ile Karaçiler, Türkiye’deki isimleriyle Romanların Bahar Bayramları
ve bu bayramda icra ettikleri Müzikleri incelenecek ve aktarılacaktır. Kültür aktarımlarını sağlayan etkenlerden
biri bayramlardır. Bu nedenle etnisitelerin kutladıkları bayramlar ve bayramlarda icra edilen müzikler ortaya
çıktıkları toplumun yaşamlarını ifade etme biçimi olarak, kültürü yansıtma bağlamında oldukça önemlidir.
Birçok ülkenin farklı bayramları, özel günleri ve bu günlerde yapmış oldukları müzik icraları genel bağlamda,
kültür farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya konu olan ve Çingeneler; yani Azerbaycanda Yevlak,
Ağdaş ve Balakende yaşayan Karaçiler ile Türkiye’de Çukurova (Ceyhan, Adana ve Mersin) Romanları olarak
bildiğimiz etnisitenin yaşadıkları bölgelerin kültürlerinin bir parçası olan Roman müziklerinin, Bayramlarda ve
özel günlerdeki kültürel yansımadaki etkileri oldukça büyük önem taşır. Araştırma, literatür tarama ve nitel
araştırma tekniklerinden olan alan araştırması görüşme ve röportaja dayalı betimsel türde ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Bayram, Karaçi, Roman, Azerbaycan, Türkiye.

SPRING FESTIVAL AND MUSIC IN AZERBAIJAN KARACHI AND TURKEY ÇUKUROVA
ROMANYS
Ethnic communities live in cultural differences and changes, adapting to the places they live and assimilating.
The cultures, lives, adaptations of the individual and society exist with the structure of “multiculturalism” in
itself. For this reason, there are many ethnicities in cultural life in the world that can be an example of the
concept of “multiculturalism”. As an example of these ethnicities, the study will examine and transmit gypsies
with their common names in the world, i.e. Karachi with their names in Azerbaijan, the spring holidays of Roma
with their names in Turkey and the music they perform on this holiday. One of the factors that enable cultural
transfers is holidays. For this reason, the festivals that ethnicities celebrate and the music performed on the
holidays are very important in the context of reflecting culture as a way of expressing the lives of the society in
which they appear. Different holidays, special days of many countries and the musical performances they
perform on these days reveal cultural differences in the general context. Romani music, which is the subject of
this study and is part of the cultures of the regions where Gypsies, i.e. Karachi living in Yevlak, Agdash and
Balakende in Azerbaijan and Çukurova (Ceyhan, Adana and Mersin) novels in Turkey, are of great importance
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in the cultural reflection on holidays and special days. Field research from research, literature review and
qualitative research techniques has been discussed in Descriptive Type based on Interview and interview.
Keywords: Music, Bayram, Karachi, Romania, Azerbaijan, Turkey.
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PRODİGİES MUSİC EĞİTİMİNDE ANİMASYON İLE SOLFEJ, TEMEL ARMONİ, TARTIM, HANDSIGN MELODİ, DİKTE ÇALIŞMASINA UYGULAMALI BİR YAKLAŞIM
Zafer TÜRKKAN & Zafer KILINÇER
Prodigies Music Sistemi Direktörü & İnönü Üniversitesi

Yapılan çalışmada, 21. Yüzyıl erken dönem müzik eğitiminde dünyada yeni bir yaklaşım olan Prodigies Music
Eğitimi ve bu eğitimi alan çocukların müziğe ilgileri, müziği çabuk kavramaları, müzikte temel olan solfej,
armoni, tartım, hand-sign melodi ve dikte çalışmalarının animasyonlar ile uygulamalı olarak öğretimi
incelenmiştir. Çalışma hazırlanırken Prodigies Müzik Eğitimi alan erken dönem 4- 13 yaş arası çocukların bu
eğitimin sonunda deskbeller ile çalabilecekleri bir repertuara ve edindikleri teknik bilgi ile piyano başta olmak
üzere birçok enstrümanlara hızlı geçiş yapıp daha kolay adaptasyon sağlayabilecekleri anlaşılmıştır. Prodigies
Müzik Sistemi çocuklara, eğlenceli animasyonlar ile temel solfej eğitimini, armoniyi, tartım eğitimini, rahatlıkla
öğretebilmektedir. Bu çalışma sunum uygulamalı bir yaklaşım ile yapılacaktır. Müzik öğretiminde animasyonlar
başta olmak üzere sayılar, renkler, solfej isimleri ve şifreler kullanılacaktır. Prodigies Müzik Eğitimi hatasız
öğrenme için serilenmiş olan videolar ile şarkı söylemeyi, ses perdeleri ve ritim uyumu sağlamakla,
pratikliklerini geliştirdikleri görülecektir. Bu uygulamalı yaklaşımda el işaretleri ile solfej eğitimi yapılarak
kinestetik öğrenmenin desteklendiği, müziği sayılarla ve nota adları ile öğrenilmesini sağladığı ortaya
koyulacaktır. Bu uygulamalar deskbell, BoomWhackers, xylophone, resonator bells gibi enstrümanlar ile
yapılacaktır. Çalışma Türkiye’nin erken dönem müzik eğitimine yeni bir soluk getirmekle birlikte, müzik
eğitiminin pratik ve eğlenceli yanını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada Prodigies Müzik Sistemi,
literatür kaynaklar, kaynak tarama incelenerek ve uygulama yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda
uygulamalı yaklaşım tekniği ile anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Prodigies, Müzik, Animasyon, Eğitim, Masa Zili.

AN APPLIED APPROACH TO SOLFEGE, BASIC HARMONY, WEIGHING, HAND-SIGN MELODY,
DICTATION WORK WITH ANIMATION IN PRODIGIES MUSIC EDUCATION
In the study, Prodigies Music Education, which is a new approach in the 21st century early music education, and
the interest of children with this education to music, their understanding of music quickly, the solfege, harmony,
weighing, hand-sign melody and dictation studies that are essential in music, are applied with animations.
Teaching was examined. During the preparation of the study, it was understood that early 4-13 years old children
who received Prodigies Music Education could switch to a repertoire that they could play with the deskbells at
the end of this training, and to adapt to many instruments, especially piano, with the technical knowledge they
acquired. Prodigies Music System can easily teach basic solfege training, harmony, weighing training with fun
animations.
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This study and presentation will be done with an applied approach. Numbers, colors, solfege names and
passwords -naming the solfege names with letters- will be used in music teaching, especially animations. With
the videos of Prodigies Music Education presented in series for flawless learning; It will be seen that they
improve their practicality by providing singing, pitches and rhythm harmony. In this practical approach, it will
be demonstrated that kinesthetic learning is supported by performing solfege training with hand signs, and that it
provides learning music with numbers and note names. These applications will be made with instruments such as
deskbell, BoomWhackers, xylophone, resonator bells. Working together to bring a new breath to Turkey's early
music education, music education aims to demonstrate the practical and fun as well. In this study, Prodigies
Music System has been explained by scanning literature sources with applied approach technique and analyzing
source scanning in line with the results obtained.
Keywords: Prodigies, Music, Animation, Education, Deskbell.
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Ü. HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ'NDE PİYANO EKOLÜNÜN OLUŞUMU
Zuleyha ABDULLA
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi

Ü.Hacıbeyli adına Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi'nin esası (o zaman Azerbaycan Devlet
Konservatuarı) 1921 yılında konulmuştur. 2021 senesinde 100 yaşına gelen şu eğitim ocağında piyano fakültesi
de aynı yaştadır. Burada ilk günlerden çalışan piyano hocası Georgi Şaroyev Moskova'dan davet edilmiştir ve
uzun yıllar boyu Konservatuarda piyanistler yetiştirmiştir. Şaroyev'in öğrencileri Azerbaycan'da oluşan ilk
piyano ekolünün temsilcileri olmuşlar. 30'lu yıllarda Saint Petersburg'dan davet edilmiş Mayor Brenner'in
sınfında ders almış öğrenciler de dünyaca ünlü piyanistler olmuşlar. Moskova ve Petersburg ekollerinin en iyi
hocaların temsilinde Konservatuara gelmesi sonuçunda rus piyano ekolü buraya gelmiş oldu. Birkaç aşamalarla
Konservatuarda milli piyano ekolü oluştu.
Azerbaycan bestecilerinin piyano için yazdıkları eserlerle piyano icraçılığına milli özellikler getirildi.
Bestecilerin halk musikisi ve muğamı iyi bilmeleri, aynı zamanda kendilerinin halk enstrümanlarını icra etme
eğitimine sahip olmaları sebebinden yarattıkları piyano eserlerinde sadece Azerbaycan piyano müziğine ait olan
özelllikler ortaya çıkmıştır.
Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi'nde piyano ekolünün oluşumu sonuçu dünyaca ünlü bir kaç
jenerasyon Azerbaycanlı piyanistler yetişmiştir. Burada eğitim almış piyanistler dünyanın dört bir yanında
universitelerde, konservatuarlarda, müzik okullarında eğitim veriyorlar.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Konservatuar, Piyano.

FORMATION OF THE PIANO SCHOOL IN BAKU MUSIC ACADEMY NAMED AFTER
U.HAJIBEYLI
The foundation of Baku Music Academy named after U.Hajibeyli (then Azerbaijan State Conservatory) was
established in 1921. The piano faculty is the same age as conservatory which is 100 years old in 2021. The piano
teacher Georgi Sharoyev, who worked here from the first days, was invited from Moscow and trained pianists at
the Conservatory for many years. Sharoyev's students became the representatives of the first piano school in
Azerbaijan. The students of Mayor Brenner's class invited from Saint Petersburg in the 30s also became worldfamous pianists. The Russian piano school came here as a result of the Moscow and Petersburg schools coming
to the Conservatory under the representation of the best teachers. The national piano school was formed in the
Conservatory in a few stages.
With the works written for piano by Azerbaijani composers, national features were brought to piano
performance. Due to the fact that the composers know folk music and mugham well, and they also perform folk
instruments, their works for piano revealed features that belong only to Azerbaijani piano music.
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Several generations of Azerbaijani pianists, who are world-renowned as a result of the formation of the piano
school, have been trained at the Baku Music Academy. Pianists trained here teach in universities, conservatories
and music schools all over the world.
Keywords: Music, Conservatory, Piano.
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ANADOLU SELÇUKLU KUBAD-I ABAD SARAYINDA FİGÜRATİF KOMPOZİSYON
Hacer ALPTEKİN
Teknik: Tuval Üzerine Karışık Teknik
Ebat: 60x60
Yıl: 2009
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TÜRK’ÜN KANADI
Hacer ALPTEKİN
Teknik: Akrilik Kolaj
Ebat: 120x160
Yıl: 2020
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