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Mavi Nota'dan
Merhaba degerli muzik dostlan,
Yeni Yllm il< saylSlyla sizl9rle birlikleyiz. Uzun bir kl~ mevsiminin ardllldao doganln venden can burnaya bafladlQI Nisan aYlyla blr1ikle, 1996 YJIIIlIIl ill
saYlSlnl sizlefe u~llrabilmenin semen muftulu!loou yaiJ)'OlUl. Oikka1e:diyorsanlz, hElf saYlmlZI bu sevn;ve muut*J1r. s6ztiikleriiIesize ula~1IrIyoruz. lira
MaviNota, bir yai3JTlll sevilCOr, sevi\l;1i'. mullull®r. Hep b6y1edif, bOyle kalmaya devam edecektir. Yeni )'Ilin ill saylSI oIan 19.saymlzln ir;eriOi yine
dopdoIu, bize yUI gM:leren ve degerlendlrilmesini isleyen degerIi milzilr. yazarlafllllll YUllam\!, ~leoen bir kanevit;e li1izigiyle ncerryor, Jdeliyor ve

yayunllyoruz.
Bu ~iye kadar bOyIeydi. BlXldansouaoa bOyle oIacaktlf. Ancak bugiine kadar, rnQzik egilimi g61en ogrerd arkacla,lanmlzdan ya)'lmlalYllak f1zere bir
~ah~ma enrro'ze ula~adl . Budargi ogrenci karcle~le(imi zin yapacagl t;ah~ laracla ~Ikt lf. Onlannda yUllannlbeUyoruz

1995 MuziKOOULLERiMiz, 13 MARrTA SAHiPLERiNEVERiLOi.
Her yII geleneksel oIarak verilen 1.1...vi NOTA MuZiK VESANAT DERGIsi MuZiK ODUUERflliZ bikfiQirU Uzllfe 1995 v.llmn son 3Y1 iI;i'lc:le ~1kIatvn1$ .
6did kazanan degelIi mOzisyefMr 18. saymlZda miizik ~ duyuru~lu . Yok liliz ~h~r SOIltICOOda beli'1enen adaylar il;1ldef1 ylhn ba~~
miiZik adamlamubelirlemek amacl)'la verilen miaik Odiillerinizll'l1995 )'lhndaki sahipleri, 13 Mall 1~ t;arpmba giJlO seat 20.00 deTrabzon Oevlel n·
yatrosu BOyiik Sahne'de yaP11an birt6renle OdOI plakelleml ve keodilerine sunulan tlediyeleri aldilar. ~ doIaYlndaki 5elfkin bir lla~edi killesinin kallldlQl
eren yapllan konU$malardan anla~ lldlgl aeere emecna u~ml~ bukJrroakladlr. Bulla bu dergiye emek veren bizleri mutlu kl lm l~llr. OdUl 16renmiz iIeilgm
I010grallan ve ~Iklamalan dergrnizin 17., 18" 19. saylalarmlla bulabilifsiliz.

MERHUM AHMET SELiMTEYMUR'UOLUMUNON 11. YlliNOA SAYGIYLA ANIYORUZ
TrabzonUi ye1if!in1igi degerti insan, hal1at, cilt USIaSl, yazar, rnizisyen ve yargl~ Ahmet Selim TeymlK'u OlirrlilliJl l 1. )'Ihnda saygl Yll mimelle alllyoruz.
20 Nisan 1923)'Ilinda Tl3bzon'da do\'jan AI'Imet Selim Teymur, Ilk Yll OI1a ~enimi'li Trabzon'da yargl~lk gOreville ~i ve bugOrevini Ahlal, Eynesil,
GireslXl'da devarn el1in:likten.soora 1958 ylhnda Trabzon'a gelerek emekliye a)'Tlkllgl 19n Yll1na kadar gOrevne devam 1l1mi;~ r. Ya~ ml boyunca sanallan
hi; kopmayan Teyrnur, K.T.U. GQzeI5anatJar BOliimUndIl, Trabzon Useleri'lden Yeli~ler CIlmiyeli'nde ve Faltl Egilim EnslililsU'nde miJzik traJlJffiIl lannl
Sordiirllfek b~ 6jjfend yetiJlirmi~~r. KlytKLi/liir V8 sana1 Dergisrni kurdu. Gazetelerde yU11ar yaylrnlandl, kuhur alalllml Z2: sa}'lSIZkatxllarda blAundu, Bu
arada Hliseyin saadettln Aref., ogrllflClsi oIdu. nn Muzigi allwunda yayunladlgl Turk Muslkisi adll LiI; ciIllill kitabl bu alanda yeridddurulmasl ~ gLil;
oIan de{Ierii biryapll1lr. DegerI nsan hocarlllz, Mertun "lImet Selim Teymur'u 11 }'lI Once 3 Ni$a'l1985 carpmba ginj kaybe~lik.

NOTABiLMEYENEBRU GUNOE~ , TURK SANATMUZiGi BUYUK OOULUNUKAZANDI
OlkEHTlizde, son ylliarda 0 !ladal ilgiol; V8 akla mantlga slgrnayan geliimeler oluyor ki, bunlar Ozemoe du,inneden, dUiUnduklerimi yazmadan
Yapaml)OOXll. Ya,lmlnyel1i!lince, gOrdiigiJ'n; ~irdil}im iIlyleri bir film iIlridi gibigOzleri'nn OIliJlden~ , 'U son geli;meler kari lslnda hayretler
i;ildekahyorum.
PopOler miJzik alamnda ~ girierde, biiylJI SjXtlSOrlarIa desleklenen bir popOler mUza yafl¥nBSI yaplkll. ~n birk~ gU1 sonra gazeleden
ogreodin. GIlI"9 son~r belli 0 kadarda ~ iIgilendirmiyOrdu. aa mevcuI sislemi ayakla Mabilmek i;'l yaptlan JIlYIerdi bunlar. Ama ~n ogreoooe
~in bOyle oma d~lnl gOrdilm. B~ gun Once bir ~zel televizyonda bObOrlene bObMeoe nola bilmedi!)ni. nota bilmedende miizik1e zirYe oIunabilecegini
savonanTUrk Sanat MOzIgl'nmanll Janh assolisli Ebru GOnde" TSM Biiyiik Odmo'nu kazanmlitl. Sonunda uzun UZlXl c1Uiiin<iiim, GTSM'yeemek veren
o bOyi)l( , yOce bestekarlan, hanencle VII sazendeleri, Mlann eme{jini dO~iindurn yiJre{jim Sl zladl. Sahneye ~ Ik,p ~rl(l s6yleyebilmell i;in be, yll sollej,
makllm, usul, nuariyal dersleti alan harlende NimetHalllm'l ve nieelerri d~lm.
Baada Iabi"ki kabahal Ebru GQndq'in ~ .. Kabahati, GTSM'yi, okullara ideolojlk ve J{lven bir rvhla sokan, GTSM'yi konservatuvarlann dl' lI'Ia
ta~lly.n, orta dereeeli oku"ann bile mu%ik kitaplann. koyen VII SOI'I~ GTSllyi yalllIf UstUne yaln ~ y.parak ehliyetsiz, niteliksiz en.re tKlirn
ed&n 12 EylOl y6netimlerinin mIInll glrKII, ~9da, ~ teSll miizigi (sadeee yetetSIZ ve nileliksiz olmalanndan dola,..) d~layan, ilerleyen
nmanlmlzm gerileyenbeyin1erinde aramak gerek diye dii?iiniiyorvm. Soru;Ia GTSMbLm IaYlk ~ildir . Nola bilmeyen, konservatuvar eQitimn, kendni ye1erll gCirdugUnden dolaYl ~ere kli g6rmeyen, d1ilan parlak jilalinle kapll medya ylldlzlannm eline leslm edilengeleneksel muzigimiZi hak el1iQi 0 uM
yOceliQe ulai 111T1lamiz gerekligR ~i'nJyon.m.

AHMET SELiMTEYMUR BELGESELi'NE TGe'OEN OOUL
Senaryosunu Jair Ahmft Ole"'n yazdlgl, yaptmclllglllI Trabzon'daki b61gesel TV kanall TV 61'in i1stlendi9i 'Ie berlin ~tmen/i(jimde ~iIen AIvnet
Selim Teymur Belgesell, Trabzon Gazeteeiter CIlfniyetf laralindan belgesel dahma 1995 ylll Ba~n Te, vik OdutO'yle 0d01endlOkfi. Trabzon'm
yeli~lird9 5elfkin ve saygln nsan Ahmel Sellm Teymur'lXl62 yllilk ya~amlllI anlalan
59 dakikahkbelgeseflfl TGC laraltndafl bit OdO!le ~landlnlmasl
bizleri ~ sevrnirdi.

YAPTIGIMIZ CAGRI UZERiNE DOC. SABRi YENER BASINAACIKLAMA YAPT1
Dergrnizil baskl)'.Cl gimek iJzllfe o~ anda, bOIgeseilelevizyM kanah TV 61'e, 18. saYlrnlzda MaviNota'dan bOIi:.rniroe yapll~lml Z ~l Ozerile ItT.O.
F.E.F, MUzik Egitiml BolUmu Bafkanl ~. sabri Yener bI" basin ~lklarnaSl yaparak; miizik sempozyumunun kilaPfl9lnda ~ .Ian larll?fM
bOliimlerinln, l aymlOlI:da belirttigiml: gibi yaYlmlanmadl~1I'I1 belirlerek, kend illlfille bu kOflUcia hi¢ir ,ikllyel gelmediginl ~Iklamlibr.
Tarll,.malardak gOf~efin eksik yaYlmlandlglnl lien siirenlerm, 6nce kendllerinet/a?vur.rak, gerekJi dOzettmenin yapllm.sml saglamaslOl, bOyle
dergllere ba,vuruda bulunar. k bu istemin belirlilmesinin kendilerlni bir hayll tit dugfJnii belirtmiilen:lir.
Biz burada ~ Onemle belirtiyoruz. Bu konu ile Ngill oIarak kimse bite ba,vurmaml, hr. Kitaw91biznI: Incelediglmde, ~zyumu bir giin 12·
lemifbir kiJi olarak, 1ar1lf'M bOlUmlerinde, baD kopuklukl.n n hem de anllmsa kopukluklam oldugoou giirclUm. Sana bilgl wren miitik adamlanna benbaivurudabulundum ve kendilerinden bilgi . Idlm. Bu bilgilet belgeleri ill e11mdeIMVcuIIu".
Sonut;la, TrablOn'a malolan ~ anIamll ilk mOzik ~zyumLm bir tak,m beeeriksizlikl« yUziinden golge dfr?mu,tiJr,
Bende aylll lelevizyon kanallna baSil, a~lklamaml belgeillri lie birllkte yapacaijlm. Gerekligi laklirdlt bidigin tOm bilgileri Temmuz 1996'de yaylmlanacak
olan 20. saYlrnlzda muzill kamuoylJrllXl bilgisine sLrJaCa9lm.

OZURVE ACIKLAMA
18. S3)'1'11IZIl'l 49,52. savf!llannda; Dr. AI~ Emna....m TUrkMii:ig inde Koro adIt yapltn kaynak g6slllfllrek alllltl!arta oIu$1l.nJlan Koro Dislpfini ve
Egitiml bai h1dl makale, E.U. [levlel TUt1t MuslkiSi Konservatuan.Md.Yrd, Saym Dr. M. Haklln Cevher'n rnzasl iIeyaylfl'llarmlibr.
makale Saylfl M.
Hallan (;evher'e ail olmaYIP leknil<. bir yak'u l ilkiabuJekilde yaYlmlandlglndan, buhalayl, slz de{jllrli okurlanmlzdan V8 Sayln M,~Hallan Cevher'den OzOr di·
Ieyerek dOzeKiriz. Aynea-, yna eym saYlrnlZln 8. saylasmda Viiksel K~k irnzaSlyla yaYlrnlanan Jacques BreI ba,likJl yazl, A.U. T6m1lf Trabton ~b. [ler·
gisrnden alm1darm li olup, allnll nolU leknik /lata nedeniyIe yaylmlanamarn l~lI r. Diiz e~, OzUr dileril.
Termuz saYlmlzda bulUJ8na dek,miJzik dosllamrllza seVgilerini SlMlII)'OfUffi. Ba~~ mutlu giJllerdile{jiyte ~ kahn...
MVfiI Semih BAYU N
Gene! Yaym Yiirlelmeni
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Calgl Egitimindeki Ahftlrma
Cahfmalarlna Bazt Yaklaflmlar
• Nevhiz ERCAN

Bireysel ca1g1 eg itiminde, og renciyi ahsnrrna
yapmaya y6n lendirmek old ukca 6nemlidir. 6grenciyi calqrsnu cahsrna ya motive edebilmek
ic;!n 6ncelikle onun austrrma yapma konusunda
isteklendirilmesi gerek ir. Bireysel .;algi dersi veren ogretmenler genellikle, 6g rencilerinin ahstrrrna yapmaktan kacmdiklanndan yad a yet eri kadar yaprnad iklann dan yakrr nrlar . Bazi ogrenciler d Ozenli bir se kllde ansturna ya pa rlar, bazuan
ise bir 61c;Ode isteklendirilip ikna edi lebilirlerse
aras tra ama dag lnlk olarak alrsti rrna cahsrnala nna yo nele bilirter. Bunun yarusira 6g retmen lerinin her tOrlO yo lu de ne mes ine kars m hi.;: ahsnrrna yapmayan 6gre ncilerde vardt r. (6rnegin :
gamlan ~ lk lC I bulduklan icin ahstnma yapmak
istem eyenler gibi) Ogrenciyi ahstnrna yapmaya
motive. etme nin bashca ycllan nelerdir? Bu YOIlar arasmda. ogrendnin ahstrrrna yapmaya kendiligind en yonelebileceq i krsa ve uzun don ernf
amactar ge l i~ti rm esine yardrmcr olma i ~i, onceIikle ele annmancnr. Orne gin bir toplulu k ononoe
veya bir toplulukla ya da bir smavda calrna k gibi
amacla r ogrenci i~ in onernf gOdOlenmeler olabiltrle r. Ancak, tesvlk ama cryta da olsa ogrenciyi
sOrekli ola rak "Smav " konusu yla kosunanorrmarun onu n cahs melanru zor, zevksiz ve srkrcr hale sokabileceq i unutulmamahdrr. Onemli alan
yapacaqr ahsnrm a ca nsmala nrnn birtakrm eelrna problemlerinin ustesinden gelmes inde ona
yardimcr olacajnna inanmast ve bunu ictenlikle
kabul etrnis olmas rdrr. s onucta ogrerd. ahsnrma konusunda dikkatli ve du yarlr olabildigi o l~ O 
de olasl gO ~I O kl e ri yenebilecegini bir ~ekild e ogrenm i~ olacaktlr.
Ogrendyi al l~tl rma yapmaya oze ndirici ogelerden bir ide mOzik sevg isidir. Burada ogretmene dO ~en gorev ogrenciyi bir robot gibi yonetmekten ~o k onu cesa retlendirmek, goz ve kulaklannl ~eki l1er ve ses lerin sihirli dOnyas lna
a~a rak , b i~ i m ve ses ol u~tu rmas ma yard rmci 01maktlr. Og retmenin verUen pa r~aSJnln naSl1 ~a-

hnaca jnm, mOzik tikirlerinin nasrl bi ~iml end irile
cegini srk srk calarak anle tmas r, ogrencini n ogretme ninden cesa ret ve destek alma si yamn da
onda zaten varoran mOzik sevgisini tuzla geli~ 
tirmesine yardimci orur. I~inde rnc ztk sevgisi
alan bir ogrenci verllen ode v g O~te olsa problemlerin Ostesinden gele rek (konse r, arkadasJanna ca lma, smav, ya ns rna gibi) amacla nm da
asarak parcayr lcten bir lstek ve yorumla ca lmaya yonenr. y OnkO gelecekt e calqrsmoa kendini
gosterebilm eyi arnac edin misflr, Boylece ahstrrrna yaprnanm gerek liligini an layan ve nastI ya pilacajnm bilerek calrsa n ogrenci. kendini ye tenekler! konusunda emin hissedecek, yeterince atrstuma yapmamakta n kaynaklanab ilecek
olasr basansr zuklarcan da kacmnus olacaktrr.
Ogrenci lerin AII,tlrma Yapmaktan
KaC;lflannda Bazi Nedenler
Ogrencilerin anstnma yapma ktan kacm rnalannm pek cok nedenleri vardrr. Bunlarrn bashcalanm ~oyl e s rralayebiilriz:
a) Yeterli i1gi ve rehbe rli kten yoksunluk:
GOnOmOzde ebe veynlerin cok me ~g u l olmasr
ozet ders alan ogrencinin denetimsiz kalmas ma
neden olrnaktadir. y OnkO okuldan bos eve geten coc uk anstrrma yapmak yerine televizyon izlemeyi yegler. Ebeveynlerin pek aZI oturup co cukla nrun cansrnasuu dinleyebilmekte ya da co cuklarr zorlandlgl zaman gere kli gOven ve cesa ref verebilmektedir. Anne babanm gOn boyu
cahsiycr olrnasr, onl an n aktivitelerini ancak ak~ mla n takip etmelerine olanak tanlmaktadlr.
yogunlukla ebev eye nle ogretmen aras mdaki
i l i ~ ki ~o k deta ders Ocreti Odenecegi zaman kurulab ilmekted ir. Bu bir yerde soruml ulug un tamamiyre ogretmene yOklenmesi demektir. Oysaki ebeveyn gerekli ~ e ki lde .;ocugun ~all~ m a
Ianni denetleyip organize ederek, ~oc u g u n t;aII ~ m a l an ni dene tleyip organize ede rek. ogretmenle i ~b i rli g i n e gitmelidir.
3
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b) Uygun bir c ansma d uze nl k uramamak:
Ogrenciler qenellikle duzen li ve a ll~l lml~ bir
ahstirrna siste mine sahip deg illerdir. Genellikle
bilincsizce ve amacr na uygun olmadan yapilan
arastrrmala r ge reksiz zaman kaybma neden 01dugu gibi cahs rnala n da can s tkrc r bir hare sokrnaktadir. Ogre nci og retmeni tarafrndan tesvik
edici cahsmatara yonlendirilm ef ve yapilacak
ahstum arun surest hakkmda bilgilend irilmelidir.
Yaprlacak ansnrmamn suresi yanm saa ti ge~
memeli ve eqlendirtci oimahdtr. Ancak bu saye de ogrenci Inanch bir sekllde ve bikrnadan a h~ 
trrrna yapa bilir.

c) Kendi ne guve" duym amak:
Bazi ogrenciler basanh olabilece klerini hissede medik lerinden, deneyipte basansiz olmak tansa dene memey i tercih ederler. Bu duygular
tam, mukemmel ve dikkatli bir ogretime ragmen
surebilir. Ogrencinin egitiminde gOvensizlik genelde kck tesmls bir duygud ur ve bu tur duygular
icin e giren ogrenci ler odevlerinde ve yaptlgl ahsttrmala rda basa nh olamazlar. Bu konuda kesin bir yargrya varmadan once ogre ncinin duygu ve du ~ unce lerine de yer verilmelidir. Gnun
duygulan nl olumlu bir sekilde ya nsrtmasma ola nak saqlaya ra k ogrenciyi cesa retlendirrnek ve
muzik yapma zevkini astlamak, boylece ogre ncinin kendine olan guvenini arttrrmak onernli bir
hedef olarak beni msenmelidir.
d )B a ~a n ic; in bas ki g6rme:
Ailenin basan konusundaki aem istegi, ogretmenin uzun donemf amactan. og retmeni n kendi yapabifirtiqlni farkedememesi gibi ~e~it l i neden lerle baskrya donusen i~ ve dl ~ etke nlere
ogrencilerin kendiliklertnden qos terdikleri bir
tepki olarak ortaya ~Ika n isteksizlikleri de al l ~tJ r
ma yapmaktan ka~ lnma la n n a neden olabilmektedir. Bu tepkinin bazen; eger ba~a n l l olurlarsa
daha ~ok ~a ll~ mak ve diger 6g renci lerle de rekabet etmek zorunda kalmak gibi istenmeyen
bir yuk ve blkk mhk orarak dl$8 vuruldugu da izlenebilmektedir.

e) Unutkan ll k ve isteksizll k:
Bazl ogrenciler derste ne yaptlklannl hatlrlayamazlar, ya da hatl rlasalar bile denemek istemezler. Bu dav ra nr ~l a r aynl zamanda bir 61~ Q 
de, onlann 6gre nmeye kar~1 olan isteksizlikle-
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rtnden de kaynaklanab ilmektedi r. Sonueta verilen bdevleri uzun ve srkrcr bulduklanm soyleyerek ahstrrma yapmaktan kacmabilmektedirter,
o otem olarak , oze llikle ~lg 1 og renmenin ilk basamaklanndakl ca trsmalar 6grencinin ilgisini
cekecek cok sayrda krsa parcatar. nota bulm a
oyunlan ve basit teknik egzersizlerle desteklenmeli, onun ahstrrma yapma saatleri b6ylece daha renkli hale getirilerek isteksizligi de orta dan
kaldmlrnaya ~ 1 1:? ll ma l l d l r .
f) Genel bunallm ve amac;slzhk;
Ogrencilerin cr:alg llannl calma ve ahstmn a
yapma konusunda belli bir amaeian mn olrnayrsr
ve henuz becerilerin de ustalasmanu s bul unrnalan onlan cok defa ahsurma yapmaktan uza klasnrabitmekted ir. au nedente arnacla r belli
ve g erc;ek~i olmahdrr. COnkO ogrencinin basta nglcr:ta iyi sap tanrms amaclara sahib olmasr onu
~ lg ls l n l istekle cahe rnaya yo nelte bilecektir .

s onuc: ((algi egitiminde ansnrma yapmak,
6grenci tarafmd an cok defa lsteksizce karsuanan zor bir cansma olabilmek tedir. Ogrencinin
ilgisini cekecek materyalter sece rek aym zamanda onun yaratlcJ hgml da qelistirme k ogretmene du sen gorevterden biridir. Aynca her zaman onlarm qercek basanla nru dogru ovgOterle
des tektemek ve onlan yeteneklerini sergileyebilecekle rl ve egtenebilecekleri trrsatra r sagfayarak odullendlrme k ~a l g r egitiminde, 6grencinin
becerilerini a rtt rrara k geli~meye neden o labile cek 6nlemter arasmda d O~ unO l me l id ir. Uygu n
bir bdOltendirmenin; yukanda belirtenen yetenek
ilgi ve rehbertlqln sagranmas l, uygun bir ~a h ~
rna duzeninin kurulma st, ogrencinin kendine
olan guveninin arttlnlmasl, ba~a n it;:in yapllan
a!jlrl basklfann kaldln Jmasl, unutkanhk ve isteksiztiklerin gideritmesi, gene t bunahmtar ve ba ~a
nSlzllktan uzak t a ~ ltm a sl gibi ba!jllca onrem ve
6nerilerin uygutanmaslnda etkiti bir destekteyici
oldugu unutulmamalldlr.
KAYN AKCA :
1. ERGAN, Nevhiz; Bireysel Catgl Egitiminde "Isteksiz Ogrenciter- Sorunu - Mavi Nota Muzik ve Sanat Dergisi Aratlk 1995.
2. BROOKS, John : All Part of the Se rvice Music Teacher Haziran 1995 - London .
3- CLAY TON, Mary Pilcher ; Getting it RighI
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Muzik Sanatmda
E le~tiri, Ele~tiriler, Ele~tirenler, Ele~tirilenler
• Faruk YENER

·Sayln Bay,m, ~u anda evimin, yuzunuze guller, tahmin ertiginiz yerinde cturmus bulunuyorum. Eserim konusunda yaz·
rms oldugunuz elestlrl oniimde, fakat emin olun birazsonra erdlrnda olacak. Oerin saYQ,larlmla. Max Reger,"
Max Reger yuzYlhmlzm baslanrda kendine ozgu verimiyle tanJnml~ bir Alman besteciydi Muzik dismda yemek merakhs.ydl,
mektubunda da sezinlediginiz gibi tenrcevep ve espnli bir k~ydi.
Max Reger 6yleycli, elestirjleri ciO:iiye almazdl, ama her besteciden
bOyle bir djr~ ve davram~ da beklenemezdi...
Allton Bruckner'di bunlardan biri... 19'uncu yUzyll muziginin
akil erdi rmesi g~ ki~lerindendi Burckner; basil. ~z. yalnlz bir

k6ytu. hlr tasran ... Beri yanda alabildigine geni ~ boyullara uzanan
bir esin deryasr, ~~ H1IC I derinlikle bir ruh evreni, oandanna bagh
ve saY9rh bir karakter... Viyana'h ball lenkil~iler onu Wagnerin etkisinde kalmekla sucloyor, verimini yermek iyin ellerinden geleni yapiyorlardr, U~ azqm eresuncloen kurulu bir triumvira yoneliyordu
Bruckner ka r~111 kampanyayl; Hanslick, Kalbeck ve DOmpke..•
Onlara gore dq9a d l~lydl . hastavor, ne oldugu belirsizdi Bruckner'n verimi... Omegin Kalbeck ~yIe satrrtar kallyordu yanlanna:
"Bruckner senfonilerinin gelecegini anca k dlinyamlzl saran
korku n~, bir earmasa guven altma alabilir. Zalen bunlann ii~ r
den gelip nereye gittigini de bilemezsiniz, yahul belki keslitebilirsiniz; eski Cerman efsanelerinin ugursuz soyu Nibelung'lardan gelip ~e yta n a gider bu eserler.... DOmpke ise
"Bruckner sarho ~ gibi besleliyor..." diyip ~I klyordu i~in i~inden...
Kampanyanln slralejisini de unlu Wagner du~mam l enkil~ Hanslick gOduyordu . Ve ' Sekizinci Senfoni"nin, bu bir ba~ka anllsal
eserin ilk yorumundan sonra Imparalor ikinci Franz Joseph lanlmak isledi eseri kendisineadayan beSledyi, locaya ~ag l rtlr , ufak Iefek zavalli g6njnO~lu sanalqlya bir dileQi clup olmadrglnl sordu.
Bruckner ezildi, bOzOldu ve "Acaba, dedi, Majesteleri ~u Hanslick denilen lenkil~ in in hakklmda yazdlklanna son verditemez
mi?"
Zaman linlOlenkilqi grubunu sildi suplirdfJ... Yazd,klan ele~liri
ler yaglmlzda aneak yersiz ve isabelsiz gOnj~lere omek gOsleriliyor.
Beri yanda Bruckner'in sentonileri birer aOll gibi uzamp gidiyor ~g
Ian a~atak .
" Sa nat~ l , muhlemel celladrm bilinyli olarak konuk eden lek
canlr yaratllctrr" der Avusluryalr mOzik yazarr Kurt Pah1en... Cellad
lenkil~idir ona gOre... Ama ne yapahm ki muzigin halka, kamuya
aqrldrgr yaglardan bu yana adela ku rumla~m l~ bir geryeklir lenkilyilik... Opera ve Kooser salonlarr lenkilsiz dO~nii l m(iyor gunurnUzde. Tenkilyi loplumsa!ve ekonomik biranlam la~lyo r aOOla; biryelenegi yrldlzlrga yUce/liyor, ya da bir yrldrzr kaydrrabili)'Of. Ernst
Roth gibimuzik yazartarrna bakrhrsa k r skan~hk ve umul karr ~ lml bir
ka~llh k duygusuyla orkeslraJarr, virtLlOzlarr, ~rklcrlarr , orkeslrayOnelicilerini ve beslecileri g61ge gibi izli)'Of lenkil~i . Cogu kez de oo~
manlrk ve garez derleyerek... G~en yuzylhn iinlu ozam Gri1lparzer; "Cabuk oldurun, yunku tenkilyidir!" demi~ , bir diger ozan
Morike; " KI~ rn a bir tekme atrp yuvarlaYln tenkit~ iyi merdivenlerden!" diVe bagmnr~tr. Aylll Grillparzer bir ara mCtzik lenkilqiligini
de deneyip Weber'in "Euryanthe" adh operasr iyin ~u garip salrrIan dizeledigini unutmu~lu herhalOO; "Euryanlhe'nin muzigi ig-

renc., Polisi ilgilendiren bir olay••• Bu muzigi ancak budalalar,
geri-zekalllar, sokaksoyguncularl ve katmer sevebilir"
Cagrmrz muzik evreninde beljl1i dCtzeye u1a~mr ~ senetalerm lenkil ka ~!s rnda genellikle an lay r~h ve hO~gOnjl Ct davrandrglnr biliyoruz.
6megin biryilk orkestre y6nelicisi Wilhelm Furtwaengler son retesine OOk her sabah Once lenkitieri izl emi~, bestect Strawinsky "Son
soz daima baslnmdlr" demeklen cekinmemi~lir. Ama orada gene
unlii.y6neliciHans Knappertsbusch gibi nefrel edenleri ~lkml~ll r.
Iialya'da 17inci yilzytl ~an nda operamn ~uyla belirip yUz·
yll Kadar suren dagrnrk, dUzensiz ben el e~liri 6meklerini saymazsak
belli ba~ 1I mUzik lenkil~ligi nin anayurdu olarak Kuzey A1manya'yJ gastermek gerekir. Hamburg'lu bestec. k1avsenci. larihoyi ve Haendel'ln
rakibi Johann Mattheson 1722'de "Critica Musica" adll bir dergi
yayrnlayarak bu alanm onctiliigunu alm r ~l r r. Dergi ~yIe bir 6ns6z1e
alrhyordu yayrn evrenine: ·Cogu bas r lml~ d(j~un, yorum ve yargrtantemellt bir incelemeyle a~ lga ka vu ~lurma k, bazl yanlllara son
vermeil, muzik bilgisinin temiz ve ya n lr~s lZ geli~im ini saglamak
amacrmlzdrr." Dergi kapandrklan sonra tekrar bu kez besteci J0hann Adolf Scheibe larafrndan "der Kritische Musicus" adryla yaymlanrms, ozellikle kolCt ve soysuz opera bmekleri, kadrn ~r1(1crlar,
seviyesiz ve degersiz opera melinleri va sahnelemeleri insafsrzca yarilmi~ durmu~lu r. Aynl dergi daha sonra kadrosuna unlu ozan · Folthold Ephraim Lessing'i de kalml~, y6nelimini Friedrich Marpurg
adh biri sUrdii rmu~lur. Bir diger l>nemH sanal organr 1753 - 1790 yrllan arasrncla FrallSrz Ansiklopedisi yazar1a.nndan aym zamanda muzik
lenkilyisi Friedrich Milchior Grimm larahndan yaymlanm r ~ r r. Muzik
larihinde Flick ve Puccini arasrndaki unlii opera sava~r nl aynnldl
olarak "Cortespondance litsrairs" adh bu dergi ve rmi~li r 0 ylllar I»yunca.
Alman miizikli giJldunjsunun ilk uslalanndan besled Johann
Adam Hiller aym zamanda ilk miizik gazelesinin yayll'lClsrdlr.
1766'da "Haftahk Muzik Haber ve Yorumlan" adlyla yrkan gazele
y~mrnr d6tI yll sUn:iiirmu~ Konigsbergli muzik~ Friedrich Reichardt ise gene muzik konusunda lCIrlOdergi ve k~aplarla lanrnmr~lrr.

Muzik lenkilqiligi "klasik ~ ag l "na Leipzig'li Johann Friedrich
Rochlitz'in 1798'de kurdugu "Gener Muzik Gazetesi"i1 e gi rmi~li r.
Haydn'rn olgunluk yagrnda Wagner'in gen~li k verimine dek uzun bir
sure iyinde o1up bilenleri yazanlar arasmda b(iyuk muzik~ ve ozan
E.T.A. Hofmann, muhabiri oIarak da Ludwig Rellstab gOsleriliyor,
Beethoven'in "Ay 1~lg, " sonallna isim babaltgl ile lanman bu yazar
meslegi boyunea iki kez lutuklanlp cezaevine alr l m r ~l r r; bin ges:en
yUzY11rn unlu ses yrldrzl Henrietta Sonlag'la ilgili bir Vall, digeri ltalvan beslecisi Gasparo Spontinl'nin Saray Muzik OirektOrlugu g6revine alanmasrna ka~r ~l kl rgr iyin.
SChumann ve Wagnerden sonra beslec~erden bazllan da mUzik
lenkil~m9i ni denemek isle mi~erdir. Bunlardan en ba~ n hsl ku~kusuz
Heclor Berlioz'dut. BlryUk FranSlz romanligi bu meslegi •Journal
desDebats· adlr gazelede kIrkyll boyu siirdurmekle kalmam r~, ~gr 
nrn miizigi ile ilin!i!i du~ ncelerini "Orkestra Geceleri" adh bir kitapla
derlem i ~li r . AVtJSIU'Yall ·Ued" beslecisi Hugo Wolt "Viyana Salon
Dergisi"ne uzun sure lenkitler yazm r~, Rus,muziginin Onclilerinclen
Sezar Kui, bir ara Piyotr I l yi~ Caykovslci, Iialyan besteci ve metin
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ozem Boito. Alman bestecisi Engelbert Humperdinck, izlenlmciligin 6ncusii Claude Debussy. bested piyanisl Feruccio
Busoni,operel bestecisi Richard Heuberger, aynca gene besteci
Hans Pfitzner ve Joseph Marx da bu alanda kalem oynalm l~la rdlr.

Meslekten muz i k~i c meyen, halta muzik bilgisinden yoksun
tenkitciler Richard Wagner'in eser ten cercevesnde yillarylh euren
~at l~malarla beli rm i~ti r. Bunlar arasmda ilk onemli klsl Heinrich
Heine'dir. Ozanm 1836 - 1847 yillan arasmda "Augusburg Gazetesi"ne yazdlgl muzik yaalan bUyUk yankdar uyand l rm l~tl . Fransu
yazan Theophil Gautier, ozan Charles Baudelaire, ltefyen ozan
ye yazar Gabriele d'Annunzio Frereu yazan Romain Roland ve
Irlandah yazar Bernard Shaw bu dizinin doruklandu. Shaw bes VII
boyunca "The Star" ve "The World" adh dergilerde istihza ile Ordugu tenkiller yazml~, muzik zuppeligini yerms. Wagn.er'in en sadlksevunocusu ka lm l ~l lr. Brahms'a daima ka~1 ~lkan Irlandah'mn
Hamburg'lu besteciye ail "Requem"i dinlediklen sonra vazdlgl eu
sanrar unludur: "Dunyamlz bested olmayan buyuk m uzi k~i1 er
ve muzi k~i olmayan buyuk beslecilerle dotdu." Yazdlgl tenkilierdehakslzhklar vapllglOi s6yleven venl birdosluna da ~yle demi$tir
Shaw: "Ku~ ku suz haksudtm 0 yanlarda.._Fakat hakh olabilmem ~ i n kimim ben, hit; dii ~ undiin mii ?"
Viyana'i muzik lenkit~leri Eduard Hanslick, Max Kolbeck,
Ludwig Speidal ve Friedrich DOmpke larihte Wagner ve Bruckner dU~nlan oIarak g~iler , sadece buozellikleriyle... YoksaAnton Bruckner ~ereevesindeki bili ~siz diJ~nleriyle, Wagner iftin
"Nurnbergli Usta , arklcllar operaslndaki deh,et veren kedi
hayk lrl ~larl nln rekorunu h i~b i r besteci klramaz" gibi amaftll yargllarlOrn hiftbir de§er la~lmadlgrnl aradan g~en Villar kan ltl am l ~
bulunuyor. Hanslick ayrlca Wagner'in bir muzipligine de ugraml~ ,
bUyilk bested onu "Niirnbergli Usia $arklcllar" operaslOda katip
Beckmesser adJyla simgele~lirip gulunft bir lip olarak ebedile~tir
mi$lir. Beckmessef,eserde heryelenekli ~ar1<lclYI olur olmaz ete~li
ren, oysa kendisien basil birezgiyi s6yley9meyen bir zavalhdlr.
Muzik ,;,.evre!ennde bir tUr teror yaralan bu lenkitftilerin etkisi
beklenen sonucu gel irmi~ , yenihge lers dU~en ftBbalan geni~ tepkiler uyal'ldlrml~, tulucu g6nj~lere ka~1 ylkan geny lenkityi ku~klan
yeni atillm ve giri~imlerin destekyisi olmu~ard l r. Tanrnmt, muzik
yazar ve tenkityisi Hans Stuckenschmidt ~e ozetlemi~ti 0
)'Illarda durumu: "19, yuzyilin ortalannda n bu yana muzik ya ~
mlnda tenkitftinin rolu hi ~ bir la man ge r~ek yargl geti rme mi~,
destekleyici de olmaml$tlr. Hanslick ve yevresindeki tutuculan
muzik kulluru aftlsmdan yararll sayma k olanakslZdlr bu ne·
den le." Gene aym yillarda yazar Theodor Adorno ise genel eylem
~zgisin i ~yle rrizmi,tir lenkitftinin: "DoQnJ ve yararh ele$tirinin Iemel amacI, geryekten degerli eserleri ve dogal olarak bu eserleri yaralambulmakttr."
Binnci DOnya Sava~lrIdan sonra hemen tUm tenkilrriler bu du~unlere ka~ 1 besledikleri inanft ve sayglyla yalmz devrimci saydlklarl beslecilen ve eserlerini desteklemi~ler, ancak kamuoyunu kendi
dU1un ve ina~la(l na baglayamaml, lardlr. Garip bir ortam do9 mu~ 
lUr 0 yillarda bu nedenle, modem verimhiftbirftagda basll'ldan bOylesine guftlu bir destek gOrmem i~, gene hiftbir zaman bu deslege
kar~ln bOylesine boyutiu bir ilgisizlik dognaml ~ll r. GOmnluikinci bir
sorun daha dogurmu" ilgisizJig; l enk il~dek i yetenek yoksunluguna
bagJayan besled kendisini yueellene kar~1 ftlkmaya koyulmu~lur.
Ancak bu davram~ lenkityi yaranna sonUl;lanml~, beslednin verimini dinlemeye bir hirlu yana~mayan merakblar ne gariplir ki lenkil~inin yargllannl okur oImu~lardlr. Muzik yazarr Peter Vujica, unlan
yazar "EIe$tirinin Ele ~tiri si " adll incelemesinde: "Besteciyi en
iyimser tahminle birka y bin ki, i dinler, oysa ele,liriyi onbinler
okur_Ele, tirinin ag lrllgl zaten niteliginden degU, yaytnlandlgl
gazetenin baskl saylsmdan dogar."
Ya~ad lgl mlz Yillara dogru "tutucu" va "devrimci" ele~tiril er
de onemini yili rmi~, yeni birdegerlel'ldirme an laYI~1 yaygrnla,ml,llr.
Muzik vazan Ernst Roth ~oyle 10parlaml~11 bu a~amaYI: "Tannsalesin ve ale..denyoksun olmaslna kar,," buyiik lfabalar ve
iyi niyetlerle dogduguna inandtglmlZ her esere olaganustli de-
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gertamdlglmlzln farkmda mlYlZ? Sadece teknik plan ve Ogelere
dayanan, bilinen yontemlerin uriinii olan bir eser geryek eslnden yoksunsa gene de ovguye hak kazanrms mldlr?" Bested
Gustav Mahler valdiyle ~ e demisfi: "Az veya yok bir ester paYI
dcima yaratlClYa kahr sonueta...• Roth gibi du~ une nlere gOre tenkityinin arayip bulmasl gereken i~te bu esrann boyutlan ve degeridir. Peter Vuiica ise aynr konuda ~yle dU,unuyor: "Yuzeyde beZl goruntli1ere baklp bir eseri yargllamaya kalkmak evlendirme
burosunda erkekve kadln adaylann rontgen filmlerini gOslerip
taraflann kemik yepuanm yargllaflnda kanrt olerek kullanmaya
benzer.' Bunun karsm oavramsar da ~r tasmez ft09u kez. Bu
durumda tenkityinin ~nSI nerededir? Unlu muzik bilgini Hans Joachim Moser kosulara bagltyor bu sorunun cevebmr; tenkil~ sanal
habercisi ve sanar yarglCl arasmda kalmah, ideal bir dinleyici ve kitIe egiticisi niteliklerine sahip olmahdlr. Ve su soruan sagrkh bift;mde cevaplayabilmelids: Sanalyl ne lstemisfir, bu iSleQine ne olyUde
ulasmrsnr. ulasuar un deQeri nedir? Moser'in du,unune unhi ozan
ve yazarT.S. Eliot'un lenkilyinin gOrevi konusundaki tamrraamaemr
da ekliyeyim hemen: ' Krsaca sanal eserlerine l' lk tutmak, kamu
zevkini biyimlendirip yiiceJtmek."
Tenkitftiden e1e~!ildig; eserin doQumunutanrtayan teknik bilgiyi
islemek anamsrzon doQal oIarak. Bir resmin sana! degen la~IY lp
la~ lmad Jgl m yargllamak iftin ressam olmak, bir kemancrnln geryek
bir virtuaz nilengina sahip bulunup bulunmadlglm sezinlemek iftin
keman ftBlmak gerekmez. Yargllann lemelini oIu,luran du~u nle r
yak daha kulliir, g6rgu ve lecnibeden doQar. Okulu da yoktur bu
meslegin. Pralik olarak ogrenilir; otomobil kullanmak, kurek yekmek
gibi.:.
•
Iyi birmuzik tenkidinin ozellikleri nasil olmali? Uzmanlann cavabl ~u; a~:Ik, berrak, canll, ilginft... Derin incelemelere, teknik lerimlereyer verilmeme!i. CUriUJ gazeteyle beraber dU$lin sallO ahr okuyucu.
Tenkil~ bilgisi konusunda giiven vefTTlelidir. Yar911arm ku~ku
gelirmemesi. kesin bilgilere dayanmasl ba~ ko~ul1a rdan bin saylhr
bualanda. Bir piyanislin bir Mozart sona!lmorijinal Mozart temposu
ile yorumladlglOl savunmak bir tenkityi ftSvresinde ku~ku uyandlrmak iftin yeterlidir omegin. Mozart ftB-glnda "metronom" bulunmam l~ oIdugundan olUni onjinal. lempo bahis konusu edilemez yunku.
Yanlrglya orabildigi kadar az dU~me k amaclyla bir tenkilkrri eserin
gene! provaSIOl izlemeli, belge1eri, metin vepartisyonu incelemelidir.
Okuyucudaki tenkilyi simgesi }U niteliklere dayandmlmahdrr diyor uzmanlar; etkilenmez, lara!slzdlr, yiireklidir. Etkilenme konusunda maddi ftlkar ~gl yaktan yiti ri lm i~li r. Ge~en yilzyllda besleci Meyerbeer, operalannlO Viyana'daki temsillerinden once tenk il~i ler
ittin ozel partiler duzenler degerli armaganlar verirmi~ derler. Artlk
bOyle bir davranl~ oIaslllk verilmiyor. Tenkitftinin ~gOnjlu olmasl
dabeklenen ozelliklerden. Sanalyl ve okuyucu araStna giren kutsal
gOrevle yilkiimlu bir k~i r lenkitr;:i ozetie; erdemli vevicdanll.
Ama eninde sonunda lenkil~ nin de melek oImadlgl kabul ediJmelidir ben yanda. $u veya bu kampm basklSI, sempat; veya antipali, dosUuk ve dU~ manhk, yazl ;~Ieri ni yilnetenlerin yaralllgl gerginlik, omegin yazlya lanlOan yerve zamamn SlOlrlandlfllmaSI lenkilftinin insan olarak zayl! yOnlerini etkileyen ba~ nedenlerdir. yalmz
5.0n iki neden bile ruhsal bir ezili~e yol aftlM.ya yelerlidir onun iyin.
Omegin oort saatiik bir opera gOslerisinden ftlklPgazeleye ko, mak,
geceVanSI makine ba~l na g~ip miirelliplerin sablrslz bak l ~lan allinda s6zCliklerinin saYISI belirli eli~tjriyi bir saal iftinde ftlrpl~tl rmak
sinirleriftin sa~lklr bir ~ba saydmasa gerek_
Tenkittyilerden lam birlara!Slzllk beklenebilir mi? Incelemeler bu
soruya, hemen "haYlr" cevablnl gellriyor. Bu nedenle tenkllrriye
oIaganustU deger tanlmanln da yarar saglamadlgl sonucu ylklyor
ortaya. Her e(e~hrini n az veya yak oznellik ta,ldrgl savunuluyor. Ve
"tenkit ki, isel uslup ve oznellikle ilginy oluyor" deniyor. "Yamlgl"nm insanhga ozgu oldugunu sOyleyerek orneQin Hugo
Wolf'un Brahms, Brahms'ln Bruckner ftevresinde ne denli hakslz
lamlgliara dU ~l uklerini ammsatlyor bazl uzmanlar. Stuckenschmidl
yamlgl konusunda ¢Vle divor: "YaOllglda yureklilik tenkityinin
meslek nitelikleri arasmdadlr. Tenkit, genellikle haklr sayllan,
hO$gorUlen, ustelik yaym yetkilileri laraflndan paray'a Oc:IullendirUen yanllgldlr." .

Muzik Tiyatrosu
• Deni z ERTAN

Yirminci yuzy ll yagda~ mOzik ta rihinde, "rnuzik
tiyatrosu" son derece c nemll bir konuma sahiptir.
Kimi durum larda, yagd a~ opera, mOzik tiyatro su
ve hatta orkestra mOzigi arasmdakl srmrlan belirlemek bir hayti gOy de elsa , bu durum bize yir-

ve temam tanmrs dclayrstyla da "qelismesi" mOm-

kOn olma yan olaylara don O~Or . Boylesine atrlrrncr
ve devrimci bir hayal gOcOyle ve tek nik ala nlarda ki
(elektronik, medya
v.b.) htzh qelismeler sonucunda, Cage sadece mOzisyenleri degif, diger sanat
minei yOzYlt ~gda~ mOzik dunyasmm l(e~ itli l ig i ve dallanndan gelen ve bambaska kOltOrel I sanatsal
zenginligi yanunde one mf bir ipucu ve rmis olur . gec mi~ ve birik imleri sahip sanatcuan da lce ren
Ancak kesin olan blrsey va r ki, 0 da birtakim un- eserler yazma ya bastarrusn. "Kans tk medya' mn sasurtann, 60'11 yrllarda gittikye g e l i~ ip yayqmlasan nat dunyasmcaki etkisi, ozellikle Alma nya ve AmemOzik tiyatrosunun olus umunda yak onemli roll er rika'da - eo'mann sonla n, 70'lilerin bastann da hissecynarr us otmatandrr: buntar ses, yOz - vOcut dill ve dillr. Coge'in Muslcircus (1967) adlt eseri, far kll
sezdor. Bu Ott unsuru de ngeli bir bicimde bir araya med ya ve sana t daflann dan gelen sana tcrlan plangetirip kullanmakl a sanatcr, hem halk I dinleyici tanmarrn s bir "cla y" da bir araya ge tirmesi yonunkesimi biraz daha yaklasabildi, toplumsal konulan , den son derece iyi bir c rnektir. Buna benzer eserler
tiyatro arac IIlg ly1a daha etkln bir bicimde isleyip Karlheinz Stockhausen tarafmdan da yaztlrr nstrr.
tarttsabildi, hem de mOzik tiyatrosunun sunduqu ornegin Ensemble eser i. Ancak, bu iki eser ara yeni form ve ola naklan kesfetti. "Ciddi" yagd a§ smd a onem!i bir tark vardrr ki, 0 da ikin ci bestecinin
mOzigin altmda, yeni bir kol halind e yasay an mu- bu olaylan planll prog ramll bir bicfmde notaya getirm i ~ clmasr dtr . Coge'in, cevremlzd ekl hersey! sanat
zik tiyatrosu, qellsimi bo yunca hep daha fazla yeola rak kucaklama arzusu. mOziginin sade ce duyu ~.itlil ik, konu, tema ve dQ~O nceler1e kaynasnustu.
Omek olarak , akustik, dil bilim l, medya , edebiyat, sal bir ya ratr degil, ayru zamanda da qorse l bir sa·
mizah, pol itika , mOzik tarihi dagarclgl ve ayinsel l
nata dcnu smesme ned en olm ustur. Uzak doQu fel·
torensel unsurta n sayabiliriz.
sefeleri ve ozellikle Zen budizmine cla n i1gisi sonuArnold Schonberq'in 191 2 y l1 rnda tamamlad tj n cunda, sans olaylan. snrectert ve deneyle ri onun
ve bOyOk yankrlar uya ndrran Pierrot l unaire adh mOziginde cck onef konumlardadrr. Aym anda kul·
eser inde, bir commedia dell'arte karakt eri kul- land lgl film I slayt gosterileri, ee§itli mOzikler, dan s
tamhr . Pierret, karmastk yan- kukla, yanca nh yepr- ve sllr gibi btrcok ayn olayr bir arada suna n Cage,
styla, zayrt, sup hecl ve gOven siz ca gda~ lnsamnm
yagd a§ mOzik tiyatrosunun hab ercisi ve bir tOr "yo1
deg ast ve kimligini son derece etkili bir biyimde accrsr olur.
yansltlr. Aynca, sol istin Sprechgesang k o n u ~ma
Oil, soz ve konu~ma te kniklerinin bir mOzik
tek nigini kuflanmasl ve hikayenin birinci ile OcOncO yalglSI ya da araCI otarak kullamtm aya ba§lamaslntekil ~ah l s aras mda gid ip gelerek anlatl lr~l ayl la· dan sonra (Ornegin Pie rrot l u nai re, Wozzec k gibi
rmdan bir hayli onemli bir yaptttir. Diger onemli bir eserterde), bu unsurtar yOzYlhn ikinci yansma ait
nolcta ise, eserin bir ~n c i iein deg if, bir oyuncu ve bestecller taraflndan daha da ge ti §ti rit mi~ti r. Omek
ona e~lik eden kOyOk bir orkest ra (flOt, klarnet, pi- olarak, Lucian o Berlo, Gyorgi ligeti, Mark Anthony
yano ve yayilla r) iCin yaz l l m l ~ olmasrd lr -ki bu oda
Turnage, Ge rald Barry, Maxwell Davies gibi. ozelorkestrasl modeli, yak sonra orta ya ylkacak mOzik tikle insanm ses ve dit stmrla rrm, akustik ola naklan
tiyatrosu ese rlerinde SJ kya kulla nrlacalctl.
ve kapasitel erini iyice ge n i ~ lete n bestecileri saymak
c;agda~ "modern" mOzige son derece onemli
mOmkOndOr. Berio. 1960 yllmda tamamlad rgr Ci rcyenilikci d O~O nce le r getiren John Cage, sesi, on- les adh eserind e, son derece elk ili s lrad l ~ 1 insan
dan once ge len ve onu izreyen se sten aYlrarak , sesi teknikler i (ozetlikle e§i Cathy Barberian'm mut·
aym zaman icinde yeralan ve birbirleriyle sade ce
h i ~ yeterlek ve teknik1eriyle) ve ealg rlan n "fiziksel"
varlrQrnrn Mduygusal" olarak yans ltltdlg r bir ca tgr
~ kro no metri k" aCld an ili~ k ifi olan "ses - olaylannr"
mOzigi kuttam r. Eserin daireset unsurtan , kurul u ~u
ya rat m l ~t r r. Onun mOziginde her bir ses, gOrOltO
ve sessizlik anI, kendi i.ylerinde son derece degerli va for mu ve ~anc m m pa rtisyon da belirtilen ve da·
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lresel yaptyta yakmdan i1i~kili alan sahnedeki konumlanyla birlikte, ortaya mOthi~ bir ses, soz, "Fonetik entonasyon", yuz - vucut dili uyumu ve bileskesi crker. Berio'nu n partisyon yazmu da , bircok
fonetik ayrmtr iyermesi baktrmndan oldukca ilginytiroBuna ome k olarak, OyOncO bolOmdeki san partisinin iyerdigi 9, J veya A gibi fonetik harfleri verebiliriz. Berlo , 1965 tarih li Laborintus II adl1 esennde ise, sozlu - dilsel ve muzikat bir "cakrsrna"
iyinde kapitalizm e saldmr. BOylece, blrcok besteci
gibi Berio da bu muztk turunun dO~On dO rGcO , og·
retlci ve tartrsmacr dogasl ve olanaklanndan yarartannusnr . Berio'nun diger bir ozelligi ise omeg in Circ les'da - yalgllar ile san arasmdaki
"mtrnlksel" lletisim ve etkile slmdlr. Sir Maxwell Davies, iki mGzik tiyatrosu, Miss Donni thome's
Maggot ve Eight Songs for a Mad King'de
(1974 / 1969) bu etkilesimi qorsel boyutlara getinr;
Miss Donn itho rn e's Maggo~' In bir bolumu nde
yalg tctlar blrer orO mcege dcnusurken , Eight
Son gs fo r a Mod King'in bir "sarkr' 'smda, yalglcl·
lann herbiri kafesle nrnis bir kusu temsil eder. In·
san ses! ve dilinin snurlan run ge ni~ leiitd i gi ve yepyenl biyimlerde kullamfdlgl diger eserler iyinde,
son derece farklt stn. teknik ve koklere sahip alan
Ligeti'nin Le Grand Macab re 'I, Tumaqe'm operasr Greek ve Barry'nin Things that gain by being
peln te d'r sayabfllriz.
Ligeti'nin 1978 tarihli Le Gran d Maca bre'l , blrcok farkh tema yr (OrOm, politika , seks ... vb.) hem
ciddi hem de gOlOny blr havada sunar; oyle ki "Absurd" Tiyatro egeleri ve etkisi kolayca farkedilir.
Kendi mOzik dagarc lgt iyinde bOyOk farkhllk gosteren Ugeti, 1962 ta rihli Ave ntures adll eserinde
sadece "fonetik" bir dili kullanmakla kalma z, aynca ses ve "anlam" Slnlr ve olanaklannt zorlayarak,
birtaklm ozel entonasyon ve ses efektleri de kullamr. (Orn egin, nefes alma· verme sesler i, bag m~
lar, ylghk sesler!, herhangi bir dile ait olmayan
"saf" konu~ma la r. )
Oaha once de soyledigimiz gibi , mOzik tiyatro·
sunun belki de en itgin y yonlerinden bid, iyerdigi
i~led ig i konu ve ve tem atann y e~itlillg i. ve zengin·
rigidir . Omek "etkiler" iyinde, dil bilimi, akustik,
edebiyat, medya , tiyatro , mitoloji, ye§itli etnik fel·
sefe ve egeleri • daha kesin olmak gerekirse,
Brecht, Japqn "No Th eatre", Orta yag mOzik teknikleri, Ingiliz Orta yag d ini (tiyatro) oyunlan, insan
psikolojisini - sayabiliriz. Orn egin Davies mOzik tiyatrosunda, Miss Do nnit horne's maggot ve
Eigh t Songs for a Mad Ki ng'de oldugu gibi, insanm toplumdaki yerini, insan ve toplumun gerl(ek
yUzlerini, toplumun ya ratt l ~ 1 ~ dog ru " la n , "gery ek·
Iik"leri, yirminci yUzyl1insamnm ruhsal sorunlanm,
"deli"tigin tanlm tOl ve bireylerin toplum iyinde ta~l ·
dlklan maskeleri ortaya kayar, sorgular ve seyirciyi dO ~OndOrOr. Davies'in • gerek orkestra mOzigi,
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gerekse mDzik tiyatrosunda olsun - bir besteci ola rak i1gilerine baktlgl mlzda ise suntan gOrorOz:
Orta yag mOzigi, insan pstkolojlsi, fark h ritmik kuruluelar . bas rol oyuncu ile yalg tCl lann etkilesimi,
yeni notasyon biyimlen (Ornegin, Eight Songs for
a Mo d Klng 'in partisyonu, kus kafesi biyiminde
alan sayfalar iyerir), mizah .... vb.
Ote yandan, destanlar, antik eser ve nyatrotar,
mitoloji ve orta yag oyunlannm etkile rlnl, Harrison
Birtwistle'm Puch and J udy ve Down by the
Greenwood Side, Tumage'm Greek, Britten'm
Cu rlew River ve Philip Glass'm Satyagraha'smda gorebilirken, Breecht tiyat rcs u etkilerini
de A1exandre Goehr' in Behold 'the Sun ve Judith
Weir'in Har alds ·Saga'stnda gorebiliriz. Ornegin
bu son iki eserdeki aylkya gozlemlenebilen Brecht
unsurlan, seyl rclnin tlyat rc / sahn e ogelennin bilincinda olmes r ve sahnenin yapayhgl ya da gercek . dt§t kimligini ortaya koyusudur.
GOnUmOzUn en onemli seslerinden blrl alan
Mauricio Kagel, eser lerinin yogunda tiyatro ve
mizah 5ge lerini orkestra mOziginde bir araya getirir. Kagel, bOylece, mOzigin sahnedeki geleneksel sunulusunu ve bazt ilgin/( koneer durumlanm
mlzah yoluyla sorgular. Finale adll eseri n ortasmda cebinden bir mendil ylkartarak yOzOnO, boynunu silmeye basla r. Ancak, birkac dakika iyinde
bayrlrp yere y19111r. Orkestra Oyeleri eseri yanda
brrakarak ayaga kalk ar, sete uzaktan ~oyle · bi r
baktrktan sonra calmaya setslz olarak devam
ederler. Eser bitinceye kadar ~e f verde kaltr ve orkestra umarSlz bir tavlrla paryaYI tarnamlar. Aym
eserdeki diger mizah unsurlan, en yak vurmah
yalg tCmln inamlmaz yog unluktaki me~gu l "per- "
formans"1 jle sunulur. S tradan. a ll§ l l ml~ vurmall
yalgllann yantnda, yine gay et ciddi ve dikkatli bir
biyimde yahnan ve gOIOny gorOntGlerle ses lere yol
aya n bilumum boyda ~j~e l e r , dOdOkler ya da h l ~ lr
tl ylka rtan nesnelerden de ·yararlanlr. Klsacast
Kagel , hem geleneksel konser "performans"lanndak i ozel durumlarla dalga geyer (dolaylslyla da
ortaya bazl enemli sorutar atml§ olur), hem de geleneksel vurmah yal91 tOrlerini ve tekniklerinin 51mrlarml a~a ra k, tOm bu sozO editen ogeleri son
derece yOksek bir mOzik kalitesinde , uyum ve
denge iyinde ortaya koyar.
Yukanda verilen ve tartl ~t lan orneklerden de
a n la~ t ld tg l gibi, ozellikle 60'11 yillardan itibaren do- "
gup g el i~ e n mOzik tiyatrosu dall , insanhk tarihine
ait biryok konu, sorun, dO§Once ve sanat kollanndan yararlanml§tlr . MOzik TIyatrosu, toplumsal ve
psi kolojik sorunlara egilip sorgutamasl, boylelikle
seyirciyi etkileyerek d O ~O n dU rmesi harta bir§eyler
ogretebilmesiyle, yagd a~ muzik ve sanat dOnya~
Slnda aynca hkh, ozgOn ve "didaktik" bir yer i~al
eder. •

•
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Mesut Cemil
• Mehmet Nazmi OZALP

Mesud Ekrem Cemil, 1902 yrlmda Istanbul'un
Cagaloglu semti nde dogd u. Dahi sanatxar Tanburi
Cemil Bey ita Saide Har nmm ogludur. Okul Cag10a
geJinceye kadar babasmm sanat atmoste ri leinde

bayOda; evlenne qelen OnlO sanatkarlan tamdr. [lkokul Qaglna gelince baba st okumasma kar~ 1 Y lkm l~ .
edep ve terbiye yeri olarak kabul ettigi mevlevlilik tarlkatma intisab ederek mevlevi de rvi~i olmasrr nya da
sanat Og renmesi nin dogru olacag ml ileri s arm a~ta.

Uzun tartrsmalardan sonra 0 zamanki okula baslama
torenleri yapumamak kaydiyle ilkokula baslatrldt.
Okula basladtkta n sonra da oglunun dersleri lle iIgilenen Ce mil Bey, genel kOltOrOnOn Ilertemesi IQin
cansrnatar yaptmr ve Fransrzca Ogretmeye ya h~lI rch.
Orta og renimini 1914 - 1918 ydlan aras mda Istanbul
Sultanisi'nde tamamtadr.
1920 yrlmda "Hukuk Mektebi"ne bastad r ise de
$ erif Muhid din Targan ve hocast Sadeddin Arel'in
tavsiyesi Ue yanda brrakarak mOsiki ogrenimi i.yin
Berlin'e gitti. Burada Stren Kon servatuan ve MOzik
Akademisi'nde okudu. Akademinin hocasr olan protescr Hugo Becker'in ogre ncisi otdu. Bu srralarda Atmanya'da bu lunan Ali Sezin ile Mahmud Raglp Gazimiha l'i tantdf: muzlkolojiye yoneldi. Gaz imiha l'in
aracltlgl He Curt Sachs , Hornbostel, Robert Lachmann gibi mOsiki bilginle ri ile i l i~ ki kurdu . Berlin
Oniversitesi Psikoloji Enstitli sO'nde ses arsivi ve folklor incelemeleri yap tr. Genel kOltOr, edebiyat, sanal,
dilbilqisi gibi konularda toriO yc nlerden istifadeler
sagladl.
o yrllarda annesi aglr bir hastallktan rahatslzdl.
HenOz ogrenimini tamamlamadan 1924 ylhnda
Istanbul'a dandO. 1925 yllinda DarOlelhan 'a Tanbur
Ogretmeni otarak atand l. Aym zamanda solfej ve naza riyat okutuyordu. Yan m kalan agrenimini tarnam lamak it;:in Edebiyat FakOltesi'ne kaydo ldu. Batl mOsikisine de ayn l gOyle t;:ah ~l yo r, 1925 - 1927 yilian
araslnda Cemal Re~ it Rey ve Muhiddi n Sadak'la
" Un nion Fran~aise " konse rJerine katl hyordu . Ilk
Istanbul Ra,dyosu Eyup'un Osmaniye semtinde yaYIn
hayatlna ba~laml~tl. Mesud Cemil burada yaYln ~efi ,
spiker, ba~spiker, kadrolu sanatkAr, idare ci olarak
kapanlncaya kadar t;:ah~tl . 1938 yllinda bugOnkO Ankara Radyosu hizmete girince Turk MOsikisi yay ln
~ef i olarak gOrev aldl. TOrk ve Batl mOsikileri idari
aC;ldan bi rle~tiril ince " Muzik Yaylnlan $efi" oldu.
1940'da Ankara ve TOrkiye Radyolan mOdOrlOgOne
getirildi. 1951 yllinda radyo mOdOrO ola rak Istanbul'a
nakletti. Bu slralarda Istanbul Konservatuan'nda folklor hocall gr yaptl.

Ankara'da bulunduqu yrllarda Oil ve Tanh- Ooqratya
FakOltesini bitirdi. Sir egitimci olarak ces ltf okulfarda
qorev aldt. Almanya co nosunoen sonra Gelenbevi ve
Pertevniyal liselerinde mOsiki agretmenligi yapn
(1930). Ankara'da da bu durumu sOrdO rerek strayla su
okullarda t;:al,!?tI; 1938'de Gazi Egitim EnstitOsO'nde viyolo nsel, 1944'de Ankara Devlet Konservatuan'nda
yO ksek kompozisyon sn ufma Klasik TOrk MOsikisi tanhi dersleri verd i. 1948 yrltnda vine ayr n okulun viyolonsel ogretmenligine getirildi. 1959'da TOrkiye radyola n basm usaviri oldu ve bu garevde iken emekliye
aynkn. Emekli olduktan soma da saz sana tka n. agretmen ve koro sef olarak hizmet etti.
Mesud Cemil d l ~ qezlle re de katlldl ; yabanc r ulkelerde rnemleketimlz t temsil etti. " 0 09u Musikileri
Kon gresi" ic;in 1932 yl linda Rauf Yekta Bey ile Kahire'ye gitti. 1935'de Viyana'da konfera nslar verdi.
1955'te Gevdet C;agla lle birlikte Irak hOkQmetin in dayeti Ozerine Bagdat'a giderek, dart yrl sOreyle "Guzel
Sanatlar Enstit OsO $ark MOsikisi Salumu " sef ve
protesoru olarak cansn: 1959'da Istanbul Radyosu'ndaki garevine geri dandO . UNESCO' nun 1960
ynmda Peris'te dOzenledigi ~ Cagdaf Bestek arfar
Festivali~ nd e cansn.
1963 yrtmm Sonbaha nnda " Iosem i" teshisl ile Haseki Hastahanesi'ne kaldmldr . Yaprlan bOtOn tedavilere ragmen 31 Ekim 1963 Persembe gOnO vetat etti.
Esinin istegi uzerine cenazesi hasta haneden ahnarak
ErenkOyO'nde bulunan evine getirildi. 2 Kasrm i 963
Cumartesi gOnO sanat ve fikir adamla n, dostlan, OgrencHeri ve a rkada~ la rrndan o l u ~a n bOyOk bir toplulukla klhnan namazdan sonra Sahraylcedit Mezarl lgl 'nda
topraga verildi. Eski arkada!?1ve sanat yolda!?l Ru!?en
Kam'ln, defin slraslOda Tanburi Needet Y~.~ar' ln koluna girerek QzgQn ve yorgun bir ifade yle "Om rOmu n
yanslOl goturdO" dedigini saYln Ya~a r'd an i ~itmi~t im .
Mesud Cem il ilk kez !?Sir CelAI Sahir Erozan'ln klZI
Berrin Hanlmla, ikinci kez Naim e Han lmla evle ndi ; her
ikisinden de coc ugu olmadl.

MOsiKi OGRENiMi VE Musi~iNASLlGI
Hakklnda yaz ll m l ~ pek yok yaz lda HOn ik i ya flnda
babasmdan tan bur, ke m e n~ e ve solfej ders l aldl"
dive soz edi lir. Oysa Mesud Cemil babaslOl sadee e
lIe~ i tl i saz lan t;:alarken i Zl e mi~, sag ve sol et tekn igi
yanQnden hafrzaslnda bir !?eyler ka lm l ~ olabilir; fakat,
tanbur dersi a l mai'Tll~t l r. BUr]lan amlarrnda da anlatlr.
o soy undan gelen kabiliyeti say esinde bu sanattaki
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geliime ve ilerlemesini daha llertkl ymera brraknustr r.
Babasmdan aldlQl soltej ve kemence dersine galince, bu da yak smrrh kalrrustrr. Annesinin dayrsmm
km. bir yaz talilinde Cemil Bey'den kerneoce dersi
almaya gelmii . lite bu srrada Cemil bey iki l(ocuQa
aym zamanda basitee nota okumayr, kerrercede
ASlm Bey'in Rast Pesrevinin birinci hanesini catma5 101, Ordu Ma~ 1 ile bir kal( ~rklYI og retmi~. KOl(Ok
usOllerie Hafif, Fahte, Devrikebk gibi bOyOk usulleri
gOslenni ~. yeoeni evine dOnOnce dersler de yanda
kalrms. OQlunun mOsiki O{Irenimine Onceleri isteksiz
olan Cemil Bey, sonralan taratstz kalmayr tercih etmisnr. Ercumend Ekrem TalO arulannda bu konuya
~ deQiniyor. ••.. MOslkimizin muhallel Ostadl
Tanburi Cemll Bey merhum benl dostlugu ile mQbahl etml~tl. Her haftamn muayyen blr gecesinde, AbdOlhamld Han'm damadl ve benim ~ocuk
luk arkada ,lm Fahlr' ln 1o,ln Ni,anta,I'ndaki konaglnda, yazrn Eren koy'deki ko,kOnde bulusurdul<. 0 bul uf tugumuz gecelerin manev i degerinl
ba,ka mOnasebelierte bazl gazete ve mecmualarda ~Ikan yezrlan mda belirtmeye ~a hfm lf oldugum I~ i n bugOn aym mevzua avdet etmeyeceglm. laten f lmdl hedefim Ilstadm kendisl degil,
aym klymetteki ogludur. Cemil Bey oglundan
bize, Fahlr Bey'le bana blr Ikl defa bahsetmlstl,"
•••• MCtslkiye istldadl var... diyo rdu . Fakat kefke olmasaydl l COnku duya rak eatarsa kendi bedbaht olur. Duymayarak eatarsa mOslkiyi bedbaht
eder.·
-Ostadln aagllg l boyun ca ve dostlugumuzun
devam ett lgl m O dd et~e 0 sanatkar evladln yOzunO gormedi l<. Cemll Bey en klymetli van m en yakm dcsttann dan bile krskeruycr gibi ydi ve saklamlftlMCtsiki censrnatanna on iki yasmda kemanla, Viyanah Daniel Fitzinger'den ders alarak basladr. Batr
mOsikfsi OQrenimi gOrmesine raQmen, doguiundan
beri il(inde bulundugu ortam ve kulak ahikanllgl onu
TOrk MCrsiktsi'ne i1iyordu. Mesud Cemil bu duygulann ~u anlamh satirlarla dire getiriyor; bu derslere nasll bai ladlglna deQindikten soma ~6yl e devam ediyor: •••• Bu derslerln verdlgi il k mOzik anlaylflyla
evdekl eskl tanbu rl an kanftrnrken Kadl Fuad
Efendl benl yakaladl ve 0 gOnden beri tanbur hocam oldu. Cemil'ln sag ve sol el teknigine, yll larca sOren sabl rh blr mO,ahade ve tahlilden sonra
en hAlis esasl an yla nOfuz etmi;sti. Bizlm mCt·
siktmlzln en asil tarafln , verme hususunda son·
suz blr kabillyetl olan bu sazr blraz 9alabiliyorsam, bu bllg ileri n hemen haps lnl rahmetl i Fuad
Efendi'ye bor~luyum. ·
BeslekAr Aahmi Bey ve $emseddin Ziya Bey'in
araclhgl ile babaslmn sanal l(8vresini lanldl; onun
dostlanndan ilgi ve yaklOhk gOrdO. Yenikapl MevIeviMnesi ieyhi AbdOtbaki Baykara'YI tamYlp sohballerine katlltrken, bir yandan da aynl tekkenin
kud Omzen ba ~ l sl olan Ahmed Irsoy ile neyzenbai l
Raut Yelda Bey'le il i~ki kurdu. BOylece bilgi ve mOsiki kOItOrOnO gOnden gOne zengin le~tiriyor. her ustadan yararianmanlO yollanm anyordu. Bu arada
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5aOa: Mlri' Nl.weddin ~ Mesud CemiI ,
Relik F8fSlW1, Rep::! Erei'.

Sokian

Galata MevleviMnesi'nde Neyzen Emi" Etendi'yi
tamdr. Refik Talat Alpman'dan yarartandr. Dr. Suphi
Ezgi'nin dersterine devamla kla.sik tanbur lcrasmm
!eknik ve inceliklerini OQrendi.
On sekiz yasmda ustalasrms bir sanatkar olarak
· ~a rk MOslki Cemlyetl· nce k:rAcl ve tanbur sanatkan olarak gi rm i~ti. Bu cemiyetin konserlerinde
mOsiki severlerin dikkalini l(8ldi. Bu konset terin ilkini
Husen Kam su satmarta anlanyor; •... Bu konserde
baetan sonra kedar okunan ~ahna n eserlerin, Kadrkoy Hale sl nemasmm salonunu dol duran ses
renklerl arasrnd a Mesud'un rmzrabmm ve tellerini n blr avlz enin blllurian gibl gah kc yutasen,
gah parlaysn inikislan dlnleyenleri n hSf,za ve
hanratarmda beUd hala durmaktadlr••••
o dOnemin isim yapmli sanatkar tarmdan Ali Alfal
QaQatay'ln evinde dOzenlediQi mOsiki toplantllanna
da katlhrdl. Kendini l(Ok takdir eden Qagatay'ln araclligl ile damad $srif AbdOlmecid'le !ami!l. Bu sOretIe hem $ erif AbdOlmecid'den, hem de Karl Bergerden keman dersi aId!. GOnOn birinde $e rit Muhiddin Tangan'l tantYlp onun viyolonselini dinledilden
soma bu saza mehOn olarak kemanl blraktl. Almanya'ya gilme fikri bu s.ralarda geli ~mi iti .
Qocuklugundan ba~ layara k 610mOne kadar devam eden ortak bir sanal anlaylilmn, bir ruh baraberliginin, daha dogrusu Tanburi Cemil Bey yorumculugunun temsilcisi alan, -benim Ru, en'inim- dedigi AUi en Kam, onun 1952 ylhnda jObilesi mOnasebeliyle hazlrlanan broiOre ~u satrrlan yazmli. Buna
en c;arp,cll(izgilerle l(i zi lmi~ bir sanalkann portresi de
denebilir: -•..Tam otuz alt! sene beraber ge~ irdigj...
mlz bir omrfin, 1;S ve dlf varhglmln yaplsl i~ine
kanfmaslOlO hatlr or9 01eri ar8Slna sokuldugu m
zaman, bana dun u unutturacak kadar ihanete
baf laml, ol an haflzam, 0 gOnleri bOlOn heyeca n-lanndan, tahassusl erl nden bir zerre bile kaybettirmeden oldu klan gibl gozOmun onOne serer.
Orada neler yo ktu ki ?. Galata'da Kuled ibi 'ndeki
Hendek sokag lna ta,lnmlf olan ista nbul Sultan isi'n in tiyatro ve sinem a salonunun koyu golgeli,
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lo~ sahnesinde Oanyel Fitzlnger'den ba~ladlgl
mrz kernan derslerl... Metodun slklCI, bllctinci
temrinleri i~lnden slynllp 0 zamankl Istanbul'un
dcrt bucagml earmrs olan Carda~ FOrstin op eretindeki meshur valsi derin bir haz ve vecd
i ~ i n de ~ah~lrnlz... Hafta sonlan elimlzde keman
kutulan, koltugumuzda mektebin verdigi okkahk
ekmeklerle, YOksekkaldlrlm'dan ta Aksaray'da,
Sineklibakkal'da Katip Musluhiddin mahalleslndeki evimize edeta u~arak geli,imiz... Ta,ka. sap'tan Capa'ya uzanan cadden in sol tarafmdakl
yanik evlerln birinin enkazr Ozerinde gozlerim iz
yolda, elleri mizdeki resim bloklanna geli,i gOzel
~ izd ig im i z resimler? •• Soma Tanburi Cemil'in
sanat dehaermn alevleri arasmda hergOn biraz
daha eriyerek (Fenafll cemll) mertebesine yOkselmls ola n Tanburi Kadl Fuad Efendi'den tanbura
ba,layHjln... Eski Orleon plirklanndan di nleye
dinleye ezbere ald lglmlz, Cemil 'ln BOIbuli Salih
lie ~alm l' olduklan Saba pesrevln fn bir incl ve
ikinc i hanelerlnl heceleylslmiz... Hele Ikinei hanenin bir yerindeki Re-Fa diyez triyesi..."
MMutarekenin ilk gunlerinde Galata'dan istan bul taratme, Sara~hane ba~I 'ndaki MOnir 'Pasa
Konagl'na teemrnaye mecbur kaldlglmlz yeni binamn ba h ~e s l n de ki sates sahnede il k verdig imlz
konserde hatmmda kalan program:"
"Salim Sey 'in Hicaz pesrevintn birinci hanesl"
"Senl gorduk~e titrer yureg im, ~arklslM
"Adalar sahilinde"

Eski Istanbul Radyosu ile Ankara Radyosunda
birlikte cansan. y6neticilik yapan, ayru sanat yolunda
yOrDyen Cevdet Koza no~ l u , adr g~e n brosurde , U
de~e rlend irmeyi yapmrs: "... Onu Ilk olarak .tak·
riben ylrml-ctua sene evvel sisli ve puslu b lr 9.
cede kalaballk bir mecliste tarudnn. YaOinda,
daha evvel kendi siyle afinahglm olan klymetll retikim RUfen Kam vardr,"
MH i(:' unutmam, blrtilde Kemani Alza E.fendi'nin Tahir -SOselik pefrevlnl (:'allyorlardr. lkisl
de pOrteravet, din(:' ve enerik IdUer. Pesrev bittlgl
vakit, kemenee ve tanbur'dan mOrekkep bu Iklll
kcnserln Icracrlenna metmn ve hayran oldum.
Itirat ederim ki, 0 geceye kadar bOyle aail blr uslabia ieri edilen blr saz mOsikisln l ne yapabllml"
ne de bafkalarlndan dinliyebilml~tlm. Ikl g en~ ve
rnuldedir sanatkann bu kO~Ok konse ri, 0 zaman
OItet etmelde oldugum plyasa mU9ikislyie haklkl
Turk Sanat MOsikisl arasmda blr koprO oldu. Ve
ben bugOnkO duruma bu koprOden ge~erek ve
gOzel bir tesadOfle 1929 yllinda intlsab ett lglm
Istanbul Radyosunda yakm arkada,hk ve dostlugunu kazandlglm Mesud Cemil 'in yaOlba,lnda
vasil olmaya ~lIftlm •••"

"Beceblm.....

" Katl rcl ogl:J Ham'ndaki odadan bozma kO~Ok
bir stu dyo, taslagmdaki baban da bOtun plaklanOf burada doldurmuf tu. Buyuk bir borunun 0nOnde tanbur ve kemanla ~a ld lg l m l z Tahir-BOselik pesrevln ln ilk hanes l..• Su plagln kaybolu~una
pek yananm ... Fuad Efendi'nin ve senin tavsiye
ve rsrarlanmzla kemam blraklp, Cemil'in Andelip
ad""1 tald lgl kemencealyte, ki otuz bu kadar sene
sonra bu saza tekrar kavusmakla mebde ve mead surma ermts bulunuyorum , bu saza baflayl·
sun. Ilk verdlgln dersler: Vay boyle tutulaeak, tellere parmakla degil nrnakta baerlacak••. Akordu
Yegah, Aast, Neva••• ve nihayet tavir••• Kemenee
tevn ... Kernanla kanstumamak lazlm.....
"Oaha SOnTa, $erif Muhiddin Sey'den almaya
baf ladlgm viyolonsel dersler!... Serlin'. gidi,ln..•
Hugo Becker'i n talebesi olarak iki sene SOnTa avdeti nde $ ehzadeba~;I'ndaki DarOlelhan binasrnda
kucaklaemamrz•.• L1selerde mOslki hocallglmlz•••
Plak Iflerl, konserler ve nihayet eski Istanbul Redyosunda Ankara'ya kadar uzanan Wrlu ~hfmalar•••"
"if te azizim, otuz altl senenin otuz aftl bin sahite
tutacak kadar yOklu ve hacimli hatlralar kitabmdan
blr ka9 bab ki her birinin tafslll ayo bir kitap olur.....
MSeni, sanat hayat lOln klrkinci Ylhnda heyecanlanmlO en bOyOgu lie kucaklarken bOyOk Ce·
mil 'in sanat dehaslOln senln fahsiyetindeki temadis i onOnde hOrmet ve tazimle eglllri m caOim
efend im.•••

Mesud Cemil Lavla caltyor.
Yarunda eskl arkaclaft R~e n Kani

ICRAKARLIGI
Mesud Cemil, kemenca, tanbur, lavta, kernan, "iyolonse!, baglama ve baglama'ya benzeyen halk
sazla nr n ustallkla kullamrdr. Kendisl Ozerinde durmazm l ~ gibi gorOnmesine ragmen, onun 8511Sazl h i~
$Ophesiz tanbur'du. Baz. kaynaklarda "Tanburu
babaslna erlfemedi" gibi ki$isel tikir1ere rastlamr.
Mesud Cemil'in bu fekilde degerlendirmek hatahdlr.
Her sanatkan yeti$tigi ~ag l n ,artlarlna gOre deger·
lendirmek, sanal an laY I~1n 1 kendi takdirine blrakmak
gerekir. Bu nedenle Cemil Bey'in dOnyastndaki san~t
a n laYI~ 1 ile o~ lunun dOny&.sl ~o k farkllydl. Ilk g e n~ lik
Yillan, ayn tutulursa a TOIi( MOsiki'nin horlandlgl VA
en aglf sU<:lamalann yaplldlgl ytllarda yeli$ti .ve ge11

tisti. Bu uygun otrnaya n ortamda veusmesioe ragmen bu sear bebasmm a~tlgl ltlglrda onu aratmaya oak bir uslObta yaldl . Hilt ~O p hesi z babasmm bir kopyasr olamazdr. Tanburu babasr gibi degif kendi sanat
antayrsmm kauptan ityinde kullana rak babasmm bulundugu zirveye yakla srmsn r. Bun u daha soma degineceqimiz bOlOmde vine kendi aqzmd an okuyacaglz. Lavta ve kerre nce c rasmde 0 !;izgiye yaklasamanus clmasr dogrudur. Viyolonsel 'i de TOrk Sanat
ve Ban mOsikilerinde aym ustahkla kullamrdr. Ne yazlk ki bu esse c ranm aklslen tas plaklarda. radyo ar~ivle ri nde ve kenclisini dinleyen, sayJlan gittikc;:e aza-'
Ian mutlu k i~ ile rin hAflzalannda kaldl. Cevat Memduh Altar onu ~yl e tarumnyor: - .•. Klasik Turk MQsi k isi ese rler l, yalm z ses sa na u ge lenekleri mizin
kendine mahsus IzalOa, lcra sma gereg i gibi can
vermekten ileri giderdi. Turk MOsikisi'n in dinami zm i onun eli nde adeta plastik blr vuzuha u la" !rd l. Daha dogru su bu mu siki butun in i, ve
~l kl" la ny la ye pyenl bir Hade asilligine uta smam n
onemini ta" lrdl. "
TURK Mu siKiSi'NE HizM ETi
Mesud Cem il'in musfkimize en bOyOk hizmet i, bu
sanatm c rasma getird igi disipun ve temiz icra teknigidir. Saz ve soz mOsiki mizde yularca bunu titizlikle
ve taviz vermeden uyg ula ml ~ , eserlerin asulanna sadl k kah nmasuu ve sOrekliliQi ni saqlamtsur. Bu anlaY I ~ ve yorumun 6zelhgi yaprrus oldugu plaklarda da
kendini g6ste rir. 1938 ylllOda Ankara Radyosu'nda
g6reve ba ~ lad lktan soma ku rmu~ oldugu ekiple unu·
lu lmaz hizmetlerde bul undu. 0 zaman lar bu kurulu~
bir konservat uar gibi c;:a h~ l rd l. Zamanln ihtiyac;:lanna
gore ~e ki l degi ~t irm i ~ olan topl u programlan bir dOzene soktu. Geleneklere baQll kalarak "incesaz" ve
" Kume Fash "m yeniden dOzenledi, aym dO~O nce ve
a n lay r~ ic;:indeki sanatkarlarla bu tOr icramn -en guzel
orneklerini Turk toplumuna sund u. c;e~i tli taMICI
programlarla Turk gOzel sanatlanm n bu kolunu taM maya c;:a h~t l . KIAsik mOsiki eserlerimizi yeni bir anlaYI~ ve dinamizm ic;:inde yorumlamak ierin " Klasik Koro" yu kurarak en guze l eserlerimizi nOanse eni. Her
~eyd e n Once bir duygu adam. oldugu iltin , icra ettiQi
ya da ettirdigi eserleri biuat ya~yarak yorumla rdl .
Ru~n Kam, "(Gru p eltl gOne " dunya karardl) ,arkls ,"," Mes u d'un ruhundaki Inikasla nm ~ok def a
gozlerinden ya naklan u zeri ne yu varlanan dam lalar halinde gorOrdOk" diyor. Su nedenle onun koro
y6netimindeki ba~n sJna kimse ula ~madl .
TOrk Halk Musiki si'ne. ~ k eski yillarda egildi. Ilk
Islanbuf Radyosunda da bu sanat tOrOmuzu halka
lanl tmaya c;:ah~t1 . Halk tOrkOlerimizi radyo mikrofonlanndan anons eden ilk spikerimiz de Mesud Cemil'dir. Bu konuyu derinlemesine inceleyerek. 6zellikIe 1938'den soma uygulama a ~ ma sma getirdL Mu-
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zaffer Sansezen, onun su haklr degerlendirmelerle
anlatryor. "••• Ostad Mesud Cemil'ln Ankara Radyosu MQzik Yaylnlan ~efligi . halk musikimizln
geni, mikyasta ele ahnmas rnda mebde olmuftur.
iptida (Si r halk turkOsO ogreniyoru z) diye ba,·
layan (Yurttan Ses ler) grubunun memleket ~Pln
da ragbel g6r m ekt e olan yaylOlan m da senelerce
vine kend isl Ida re etm l,U ve ~ok genl, bir din.
yici kitles in l bu seans etratm de toplamak ba,an5 101 gostermi,ti. Yu kan da (Mesu d Cemil ne yapml,tlr?) dive ba"ladlglm
nac lz yazlyl nerede
ve naStl kesecegim l du" unurken, te variid eden
iki nci bir soru Imdada yeti,tl: Mesud Cernil ne
yapmam l, t lr ?-

,U

Ki~iLlGI
Tanburi Ref ik Fersan Mesud Cemil iyin, - B ir ayna kOreye benzer; her tarafta n ba,ka IOriO gorOnOr" dermis . Almanca'yl COk iyi bihr, Fransrzca ve
IngiJizce'den antann. Tlbba Ozellikle me rakhydr. Frrsat buldukc;:a np kitaptanm okur, tansiyon 61t;er, bir
doktor gibi hasta dinler , tesms koymaya c;:a1J~lrdl .
Hayvan sevqisi kedi ve kOpek Ozerinde toptanrmstr .
Bu iki yaratlg l ~ok severdi.
c;ok etkili konusur, TO rk~eyi guzel kultamr, dinleyenleri kendine hayran eder ve baglardl . Konusma Iann i nuktelerle susjeyerek bambaska bir hava yaratrrdt. DOz yazrdaki ustahgl daha cocuklu k yastannda belli o lm u~t u . Uzun Yillar i~ind e geii~en bu ka·
biliyet yOksek bir ilade gOCUne ula~tl . Su yUzden
· ge r~e kte n Mesud, b lr~ok yo nler iyle , sazlyla, sOzuyle, kalemiyle hepim izl kend in e .;ekmi, . bagl&ml ' Ostun kabili yetli bir sanatkar, mukemmel blr
Insan , kuvveUI bir yazar , duygu ve dO,Oncelerinl
eng in ruhunun kes kin zekaslnrn prizmalanndan
suzerek bunlan tUrlO renkler halinde aksettirmeyl
bilmi " b a ~ arm l ~ bir yazardl. Onun gunlOk gazetel erd e, haftahk ve ayhk dergilerde ~Ikml' yazlIan. babasl (Tanburi Cem ll 'in Hayatl ) admdakl k j..
tap bunun en gOzel ve Iddiaslz Orneklerldir. Hatta
bu eser yay m land lg l zam an bunu goren. okuyan
unlu yazarlanmlzd an rahmetli Refik HaUt Karay
t a istanbul Radyosuna gelere k Mesud 'u gormek.
ta m mak Ist em i, ve kend isini takdir ve te bri k etmi,ti."
" Mesud'un yazl alanmda ki kab iliyet ve istidadl
ortaokul slra lannda Iken ortaya 4;lkm lft l. HI ~
unutmam is tanbul Li sesl'nin birinci slnafmda
Idik. T u rk~e ogretmen imiz me rhum Hakkl Jank
Us'd u. Birgun bize bir tahr ir, yani kom pozis yon
vazif es l verm l,ti ; Klz ku lesi'nl tas vir edecektik.
Bi r hah a soora hepimlz ve rlien vazif eyi hazlr~
m l,t1k. Nu mara Slra mlZ3 gore te ker teker kursunOn yamna gelerek hC"Camlza ve arkada,lan m lZ3
okudu k. Sonunda slmf Nobel'ini 684 Me sud Efen-

di kezanrmen. Hakikaten Mesud'un insam okseVan, saran, yumusek, yepmaetklardan, zorlamalardan kacman bir yazl' terzt, bir uslObu vardr,
DO,OndOgO, Ozerine egildigi konulara gore en
mOlayim, en uygun kelimeleri butut ve bunlarla
irili , utakh cOmleler crmeyl eok gOzel ba~anrdl. ·

ACININ
YEViVEREN citu)

1963 yrlmd a · SES· derqisi muhabirinin , sanal
gOCOnO neden bu kadar dag l tml ~ aldugu sarusuna
verdigi ka r~ l hk yak dikkat eekicidir:

Kenan SA RlA Li OG LU

"- Ben, babam gibi sanatmdan baska bir ,eye
dayanmadan yasayabilen, kendi kendine devlet
kuran cinsten bir sanatkar degilim ki!..."
Bir baska roportajmda da sunlan

s6yre mi ~:

" - Spor, tiyatro, np, hukuk, edebiyat, teknik.••
recessus antenimi uzatmadlglm konu pek azdu.
Hatta mesteqlm alan mOsiki eahesmda bile dagllml'lmdlr. Bu yuzden eok ~ey kaybettim, itiraf ederim...•
Uzun boylu, iri kernikli. hafif kanbu rumsu, esmer
tenti, babacan tabiath, yakrstkh almaktan cck erkek
Cizgili Iizyonomisi ne ilk bakrsta dikkati cekecek bir
lipi varcr. Ozel toptantrtarda yer minderine olurur,
lanburu da bOyle carard•. TOrkyeyi yak gOzel bir aksanla konusurdu ve sesi cok et kileyici idi.
Mesud Cemil'i bir bestekar olara k dO~O nmek dogru degildir. Tas plakta rdaki taksimleri. MOn ir Nureddin Selc uk'a eslik eltigi kayrtlar, Nihavend saz sernatsi, bir iki s6zhi eser, film mOsikisi dene meleri hie
de bnemli degildir. Eger bugOn mOsiki sanalrm rzda
ve bu sanatm jcra smoa bir yere varabilmiss ek lste anun asrl esen budur .
..... Cocukluk -;agla Tinm ilk yrtlannden bastayan ve delikanhh k, gem;lik caglanm asarak altrms ik i yasm a kadar, her sene gittikce artan, gelisen, yOkselen bir genel kOltiir, bir sanat kUltOrO
seviyes i icinde kendi kendini yetlstlrdl. TOrk
Musikisi , Turk Halk MOsikisi, Batt Musikisi alantannda kendinden beklenen irtifalara sazry'e, sOzOyle, kalemiyle yuk selmesi ni bildi... Ve nihayet
ol gunluk cag lan m" ilk basamaklannda babasma
ve annesine ka vustu."
Baton bunlara ragme n Mesud Cemil de zamam n
aktsma. Ball hayranlannm TOrk Musikisi hakkmdaki
dusuncetennin modasma uymus. asll blr sanatm mirascrsr oldugunu zaman zaman uncunus g6nin mO~ .
musikim iz hakk mda OstO kapah yeriei yazllar yazml~
ve beyanlard a butu nmu~t u r . Pek 90k derg i ve gazelede bu tOr 6rnekle re maaJesef rastlamr. TOrk MOsikisi 'nin ba ~ larallna "Tarihl" sl1al l da onun koro
yonettigi ilk Ylnarda eklenmi~tir.
KA YNAK(:A:
TOrk Musikisi Tarihi Dr. Mehmel Nazm i Ozalp
1986.
TRT YaYlnlarr Cilt:2

*

Derinden tersine akan bir nehlr gibidir hayat !
Giizelligim sana goredir, cirkinligim bana gore .

*

Doga ya sasrdrr: Agu- ve hafif cisim ler ayru
hula d userlen Mutlu insanm kaygilanyla,
mutsuz insanm acila n, es ittir.

*

Ol iim : merkezi so nsuzda bir d airenin k inde ,
mer kezi bende bu da irenin dismda...

*
*
Yarulsamarun ka ynagr ha yal degil, h akik attir.
*
Henuz dogmeyanla nn bit hayat alacaklan yok

Cid di olmak icin gayret etme, gil liinc;olma yeter.

mu?

*

Aptalhkla onuru birlikte yasamak icin sair
olmak gerek!

*

Hayat, strturuzda, ya lan la orn ico, gercekle
eskiyen bir giys i gibidir. .

*
Hicb ir gun, hishir an, kendim obnadun, olama dun:

Ben O'nunla, 0 benimleyd i...

*

Yalan futmasmda hakikat karaya vu rur:
~~ m~

bir reset gib i...

*

Hayat bana bitqey ogre tebilseyd i, filozof 01m azdtm .

*

Gece yariSl, saat iiC;, Kapl vu ru luyor: Ka ~lmda
C;lrIfX;lplak, titreyen binlerce c;ocuk!
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Muzik Egitiminde Gudunun Onemi
• Sermi n BiLEN

Genet anlamoa gudu, ' Organizmanm hareketini

ba ~la tan,

yon-

lendiren ve siirduren 9fi~' oIarak tar umlanmaktadn. GUdu, belli bir etkinlige kanlma sUlesini uzalma, oevremsren belli bir amac yonel1me
gibi elki l~fle ogrenmeyi htzardmr, kolayla~tlllr ve ba~allYI artmr (Demirel veUn, 1987: 78).
Ara~llfma

bulgulan, bireyin

duyu~sal

6zelliklelinden sayabilece-

gimiz glidlilerin ternemoe bulunan ilgill ve tutumlann ogrenmeyi belirleyiei ve egitimdeki basanyr yordaylci oldugu roktasmca bulesmektedir ,{Bloom. 1979: 79-80).
Ogrencileri giidlilemek oIdu k~a zor o'mada birlikte. g(idli duragan
bir ki ~ i li k azelligi g6s1ermez. Ogrencilerin sabip oldugu gUdii oriinlUleri
ogrerlcilerin ya~ ani l la rmdan buytik olyude elkilenmektedir, yam herhangi bir kcnu ile ilgi!i gudu orunluleri sooraoan kazanllan tizelliklerdir.
Bu nedenle degi~li rilebi li r de (A!1lkg6z, 1994: 318),
Ogrendlerin gudiisuzlugii bircok derste oIdugu gibi muzik derslerinde de tinemli sonnlanrdan biridir. Bu !1ok !1e~it ! i etkenlerden kayna kl an abilme~tedir. Bu etkenlerden biri genellikle muzik derslerinin bir
yelenek cersi olarak kabul edllmesidr. Oysa, bedensel ve zihinsel olarak saghkh dogmu~ her ~ocugun, yonlendlrildiginde muziksel davrarustar kazanabilecegi g6ru~ u giderek yaygmla~maktad l r. Bu nedenle
de ' muzik 'Ie plastik sanatlar tizel yetenek gerektirir' varsaylml, genel
sanat egitimi kapsammda du~ unu ld iigCmde a~ l labil ir bir onyargldlr (Ali,
1978) Ogretmenlerin, muzik derslerini her tigrencinin ilgi alanl dogrultusunda, muzik polansiyelinin geli~tirebilecegi anlaY I~ 1 i!1inde ele almaIanogrencileri gudulemede kolayllk saglayabilir. Bu ogrenci ilgi alanlan,
toplu :?arl<l soyleme, solo sdyleme, «;:algl «;:alma, bir rilm «;: alglslyla :?arklya e:?lik elme, :?arkl ya da :?arklya soz yazma, ritm e:?ligi olu~t urma denemelerinde bulunan, muzik dinleme, muzikle ilgili tart l~ma la ra katllma
gibi ~ok ~~i Wlik goslerebilir.
Ogrendlerin, itgi alanlarl dogrultusundaki muzik becerilerini kazanabileceklerine inandlrllmalan da Onemlidir. Ula:?llabilecek ama«;:lar
koymak, becerileri basitlen zora dogru a~ama a~ama ka zandlrma yoluna gitmek, ogrencilerin ba ~an YI tatmalannda 'Ie yeteneklerinin ge li~e
bilecegine inanmalannda etken olup, gudu uzerinde etken oldugu bilinmekledir.
Guduyti elkileyen en 6nemli elkenlerden biride ogrenme y6ntemleridir. Cagda:? egitim anlayl:?l, ogrenme sureci i«;:inde ogrendnin 'Ie
aklif dinamizmin on planda oldugu ogrenme ytinlemlerinin gerekliligini
ortaya koymakladlr. Cagda:? ogrenme yonlemlerinin ~e~itlendirilmesi
dersleri lek dOzeliklen kurtaracagl gib! muzik bilgi 'Ie becerilerinin daha
kolay kazandlrllmasmda. ogrencilere ba:?aflYI tattlrarak, yeleneklerinin
ge l i~cegine inandlrllmasmda , ogrencinin ogrenme surecinde elkili
oIdugunu hissetmesincle de etken olarak gOdCJ Ozerinde olumlu etkiler
oIu~lu rabilir.

Cagda:? ;T10zik ogrenme ytintemleri muzik derslerini bir bilgi aklanml dersi olmaktan ~ok miizik yapma dersi oIarak ele allnmasma da ortam hazlriayabilir. B6ylece mOzik dinletilerine daha ~ok yer verilebilir,
ogrendler yaratici miizik etkinliklerine daha !1ok yonlerdirilebilir. Bu da
muzik derslerini daha zevkli bir ogrenme ortamma donii:?liirerek,
ogre0dleri gudlilemede etken a1abilir.
Ogrend lerin mlizik 'Ie muzik derslerini sevmelerinde, yeterli muzik
bilgi 'Ie becerilerini kazanmalarmda 6gretmenin rolO biiytik/ur. Sevecen,
co~kul u, i:?ini iyi bilen 6gretmenler, ogrendlerini daha kolay derse kalabildikleri gibi onlann ya:?ammda 6nemli bir model de olu:?lurmakladlrlar. • Insan ya:?ammda bir «;:ok ogrenme, model alma bir ba:?kaslnm
yapil klarllll yapmaya «;: a h~ ma yoluyla ge r«;:ekl e ~mektedi r" (A!1lk-
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goz, 1994: 32) . Model alarak ogrenmeden, ogrencileri gOd(jlemede de
yaralanllabilir, Bunun i~in . ogretrnenin muzik atarunda kendisini surekli
yenilemesi, geli~li rmes i gerekir. Guzel ~arlo stiyleyebilen, calabden,
co:?kulu, ogrencilerle srcak et ki le~im l etde bu'unan muzik ogrelmenleri,
hem ogrendleri icin iyi bir model olu:?turacak, hem de gudlinOn artmasmoa tinemli alan gUven duygusu yaralacak, sevgi otaeu oluslura-

camr.

GUdli uzeenoe degerlendirme sisleminin de etkili oldugu bilinmekledir. Muzik oersleme ":?arkl soyleyecegim, !1algl «;:alacagrm ve
miizik dinleyecegim" ccskusuyta gelen cocuklann, smavlar genellikle
bu co~kusunun yok olrnasma neden olrnaktadu. Ogrencilerin becerisizliklerini yiiziine 'luran, yeteneklerinin birbirleriyle kar~ ll a~l lrl l ma s lna neden clan bir degeriendirmeden eok, sarkmm 6grelimi islem basamauarrndaki ogrendlerin kannannm, muzik yaratrlanmn, oers dl~ 1 muzik etkinliklerine (ses, !1algl topluluklaflna aamma . kcnser, opera, bale v.b.
gOsterileri izleme gibi) katnmlannm birer degerlendirme arac olacagl,
nota cok orem verilmeyen degerlendirme sureclen, ogrenme giidusununanmasmoa ooemli biretken cluslurabllir.
Miizik dersterooe ogrend leri giidOlemede etken oldugu dU~On ii!erl
konulardan birininde ogrencilerin miizik derslerinde kazanacaklao bilgi
'Ie becerilerin ya~amda: i~lerine yaraYlp yaramayacagl kayglsmr dUymalan oldugu sanllmakladlf. ilkokullardan ba~ layarak, lise d6nemine
kadar Anadolu Lisesi, kolej, iiniversile g iri~ smavlafllll kazanma ya rl~1
i~inde alan ogrenciler daha !1ok bu srnavlardaki ba:?arrlarlnl etkileyecek
alanlara yonelmektedirler. !;iarkl soyleme, !1alma gibi ogrenci becerilenir'l 'Ie muzikle ilgili yaralllannln srnl! dl ~lnda sunulmasilla ortam hamlarnak, onlann miizik becerileri ile loplum i~i nd e ilgi gormelerini saglayabilir, Bu da mlizik dersleri ile ilgili kayglyl ort~ d a n kaldlrarak gudiiyii
artlrabilir.
Yukaflda giidii lie ilgili tartl:?llan konulardar "a ortaya ~ I kac agl gibi.
muzik derslerinde ogrenciyi gOdulemek onemlldlr 'Ie derslerde ogrenci.
lerin toplum i!1inde muzik becetileri ile yer bulmasillda etken oIacak
bi«;:imde, olabildigince miizik ponsiyelinin geli ~liri le bilece g i bir yakla~l
mm izlenmesinin, muzik derslerinin bit bilgi aktarrml dersi olmaklan
!1Ok miizik yapma detsi olarak ele ahnmaslnrn, nola !1Ok onem verilmeyen degerlendirme siire ~e r ine yer verilmesinin, miizik 6gretmeninin
ogrenciler i!1in iyi bir model olu:?turmaslnlll 'Ie ogrencinin bgrenme surecini aktif kallhmrnl saglayacak !1agda:? muzik ogrenme ybntemlerinin
geli~li ri lmesini n ogrencileri gUdulemeierd e etken ~acagl du:?uniilmekledir. Ancak ger~e k anlamda ogrencilerin nasll gOdUlenecegi ile Ilgili
bnemli ip ~Ia rrn r n elde edilmesi bilimsel ara~lirmalan gerektirmekledir.
Tiirkiye'deki muzik egiliminde glidli ile ilgili ata~l!rmalarda ise buyuk bir
bo~luk gbzlenmektedir. Bu konuc:ta yapl lacak ara~ t l rmala r bu konuyua
1:?lk lulacakllr.
Bu konuda a ra~lIrma lar yapllmasl dilegi ile.
KAYNAKCA:
1-A<;:rkg6z_, K. (1994) 'Tarih Derslerinde Ogrendleri Gudiileme Statojileri.' Tarlh Ogretimi 'Ie DersKitaplan 1994_
2- Ali, F. (1987) Muzik 'Ie Muzigimizin Sorunlan_ Cern Yaymevi.
iSI;;nbul.
3- Bloom, $. B. (1979)Insan Nilelikleri 'Ie Okulda Ogrenme Cev.
D. Ali 6 z«;:elik, t .Baskl. Ellitim Dizisi. Ankara.
4- Demirel O. 'Ie K. Un. (1987). lngilizce Turk«;: e Egillm Sozliigii.
Ankara.
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Kernan Egitiminde Legato KontrolU
• Herbert Who ne - Ceviren: Nuray bZEN

Bu yazrda leg ato ko ntr clu nun nas I! yap llabilecegi yaYln
degj~li ri rmesj ve fonda e!$itrik
ba shklan altmda ele etm m ekteou.

paralelligi, yaym yonunun

Yay,n Pa ralelligi:
Birind iQi gibi ses temi zlig i yay m ses e~j gine sOrekli paralel olarak kunanumasm a baglidlr. Kernan egil imine yen i

bastayanlann ilk dogal yay hareketleri vacudcn bir
yemncan diger yanma kavis crzecek bicimde olur. Bunun
nedeni kolun henna kendi ~j nde belli bOlOmlere (OSI kolonkol) aynlmemrs oimasr ve hareketln omuzdan tek bir
birim olarak gergekle~tirilmesidir. Bu dogal kavisin ayru ourumda karmas. ve giderilmemesi keman eaten ki ~inin en
bOyOk pr obl em lerinden biridir. Yaym en ucundan en dibin e
kadar henha ngi bir egirilik oJmakslzln duzgun bir bicimde
kullamlm asr nasi! ba sanlabilir? Bu konu (1(;: voncen incelenmlet'r.
ilk olarak, yaym est yansm da net kolu n govdeye tyok
yakm tutulmasr, bilegi n dengeyi saqlamasmda ve yay hareketinin tam amrenm asm oa onemli bir problem yaratrr.
Bunu c nle m ek ivin omuzdaki ge rginlik ~ozUJmelidir, bOylece okvede qovdeye yaxm durumda olan ust ko! U~!3 da
kotaytrkia dogru konumuna gelebilecektir . Parale llik ancak
hareket sist eminin dogruluguyla surdurulebilir ve yay degi~imle ri yumusek bilek ve parmak hareketl eri yle elkili bir
bk;imde gertyekl e~l irilebilir.
Ikinci ola rak, yaym all yansmda Ost kolun ozgurcu hareket edebilme si i~in , on kolu n govde ye yakln durumda
bul un masl gereklidir. Ancak bu yak m la~ma gereginden
lazla oldug unda yaYI egri duruma getirebilir. Bunu onlemede dah a onc e de so zedildigi gib i biJek ve omuzun esnekl:gi
ile ya ym duz gun kuJlanilabilmesi one m l a~ lr.
Paralelligi surdOrm ede uyGl1CU elken ise parm aklan n
esnekligidir. Eger parmaklar yaYI ~ok sert ve stkl bityimde
kavrar sa kol kasl lrr. Bu kaSllma gider ek yaylhr ve yay harekelinde egrilige neden olur. Vayda dengereme gorevin i
surekli olarak serbesl ty e yap abilme si ityin bilek ve parm aklann yeterince esnek olm asl gereklidir. Esa s ilibariyle aglrIIgm parmaklarl a ve rildigi unu lulma ma h ve serbesl bir yay
kulla nlmt i~in a~1rI gerginlik onlenme lidir.
Yayda paralelligin saglanm aslna yone lik bir ~ok yah~
ma ya p l l m l ~ o lmasma ka~m, yay m bil i~ bOlgelerinde (dipIe ve uyta) duzgunlugun kaybolma st yine de olasldlf . Bu
dogal egriligin dOzelebilm esi ityin yay degi~imlerini n olduk~a yumu~ak ha reketlerle gervekle~tirilmesi og relmen laratmdan dikkallice gOzlenme lidir. Bu konuda ogrelmeni n de neti mi ogrenci nin dog ru ve elki li yay kull anlml it;in oldukl;a
05nemlidir.
Yaym Yo n un un Degi$t lrilm esi:
Yay deg i~i mi nde paralelligin yanl slra parmaklarda ve
ko ldaki ka ldtral; kuvvel inin de dogr udan elkisi vardlr. YaYin ku l1anl lmasl suresi nde dina mizmin bir bOlunlOk it;inde
surdOrOlmes inde kol ve parm aklarl a yap llan agulIk aklan ml onem la~lf . Yon degi~li rmede en onemli nolda Osl ko l,
on kal ve elin hareket sistemleri ve birb irleri yle olan baglanillarrd ir. Etkili bir ~a lJ ~ k;in yayln sadece dOzgOn kul-

lamlm as r ye lerli olm ayrp , bunun yanmda ba smcrn ve hum
da bu lOnlOk il;in de surdurulmesi ge rekir. Bunu beseraonbileqin esnekligine ge reke n czen ve dikkat qostemex
rilmelidir.
Yay degi~im inde ast koldaki agrrllglrl on ko ldaki aglrlrkIan daha az oime smm neo enr, Ost kolun ve on kolun hareket sist emlennln la rklrlrgmd an kaynaklanmaktadtr. Ya ym
para lel kunarulm asr ve ag lf lrk akta nn uiyiee ~a lr~ r p pektsttrumlsse . yay rn yonu nu degi~l i rmede herhangi bir problemIe karsua sum az. Aneak kon ser c ncest gerginlik du rurnla nnda, pianissimo cetarken ve hrzlr yay deg i~tj rmele ri nde
ba glanflda krsm i kopuklukla r orabmr.
ba~langrl; 
tan iliba ren tam teknik ku rallan dogru kavramasr ve ton kalitesini m amken oldug unca bozmayarak , yay deg i~ti rm ~
hareketlerinde gereken dikk al i qos termes i c nemuctr..

em

cancmm

Tonda E~ itlik:
Lega to kon trolOnde bir baska onemn tak tor de yaym hrzmdakt dOzenlil igin, e~ i tljg i n surounnmestdlr. Artrrrian tuzta
birlikte ses gurlugOnun de 'arttr gr bilinmektedir. En kuc uk
dOzensizlik ler bile l ondaki e~itligi bozmak i~in yeterlidir .
Tondaki oaz enstaneter yayrn her ye rlnoe craburr. Fakat yaym bili~ bOlgeler inde {dip te ve ucta) en coxtu r. Ilk nolaya
gore son nolanrn dah a zayrl clmasmm ned eni, ba~langr~ta
yaym co k juzh kull anrp sonrad an luzm azaltrlm ast yUzOnden olabilir. Bun u onle m ek il;in nota degerler ine gore yayr
bOlumlemek dogrudu r.
Kesin olarak ayrtlmr~ yay bOlumleri , ba ~langll;ta n itibare n nota deg erlerine uygun olarak I;ah~ rlm a h d r r. Ailmik
karma~rklrklar ~og un l u kla yay kont rolunun kaybedilme sine, hrZda ve londa e~i tligin bozu larak duzenlenmesine
neden olabi lir. Boyle durumlarda notala r yava ~ hareket lerIe ve malemaliks el dog rulukla yah~ rl ma1r d r r. Her oltyu ayn
olarak ele alrn lp le krarl anm ah veya be lli nola gruplarr
~alr ~rlmalrdr r. Her iki durumda da yaym hl ZI tam o la rak
kontrol ed ilebilince ye kada r once bOyuk yayla tyalr ~ r l ma l r.
daha sonra yay rn kulla nrm uzu nlugu azaltllm alrd rr. Yay
hlzmm kontroru ba~langl~ta iyice ogrenilm ezse, karma~rk
bir ritimle ka~lIa~lld lgrnda yay kullanrmma i l i ~kin zorlukla r
yeniden orta ya ~lkabilir, sureklilikle ve koordinas yonda be>zulmalar olabirir.
Calr~malarda go zlenec ek u~ 6nem li nokla yaym nota
degerlerine g6re kullanrlan klsmrnm tam dogrul ugu, sOrekliligin saglanmasl ve hrzdaki e~i Ui kti r.
Bu ~ekilde tyah~r la n rilm vey a melodi zihinde lam ola rak algrlanrr. Son a~amada ise parmaklarrn ozgu r ve akrci
olarak ku llanrl masmr n ba~a fll a bilmesi il;in tya1r~r lr r.
Sonuty olamk. yay m dip 'I e ul; bOlgelerinde tondaki
eiii ltigi n surdOrulebilmesi i~in bilek ve pa rm akla r, tOm kolun
dOzenled igi bir sureklilik il;inde kuUanrlm ahdrr. Bu ba~a rr l
drg r takdirde kopukluk ve duraks ama olmaksrzm yay deg i~i mi ni n saglanabilecegi un ulu lmamalrdlr .

KAYNAKC;:A:
The Simplicly of Playing the Violin, Herbert Whone,
1989, Victor Gollancz LTD, London.
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Kernan Egitiminin Birinci Ytlmda
Bazi GUylUkler

Kar~..lasrlan

• Nuray OZEN

Kernan calmaya ililiki.1 temel da vramsla nn og renci-

ve bir tamaraln d ardan o1 u~n bir kahp yah~t l rmaklad ll

lere kezandmlmasr. ogretmenlerin Ozerinde litizlikle

(La telinde la, sl, do dlyez, re. mil GONAY ve UCAN'a
gOre bu arahktar iki ta m ve iki yanm sestir (La telinde
la, si, do diyez, re. mt bemol). Dogal durum olarak lslm-

ourmasr gereken bit konudu r. Bazt og renciler yeni kavram ve becerileri ogreni rken gere ksiz endlselere kepuabilirler. Bu endiselen gidermek hie; kusk esuz ogre tmenin gor9vidir. Og retmen sag ve sol el tek niklerini bQyij k
bit dog alhk ve ustehkta ne kadar erken temnrsa. og ren-

cnedn ilerde kazanacaklan bazr davramslan 0 denli
kolay ve rahat og renmelerini saglayaca kllr.
Kernan eg itiminin birinci yrlmda ogrenciJerin gu.-;Iuktermden bazdan birinci ve ikinci parmagm yanyana

basnmasr. d6rdQneu parmaqm kullammr, elin bulundugu pozi sy onda rahatllkla ve dogalllgm in sQrdQrUlmesi ve aym rahatllg ln pozi syon deg i ~tirme cahsmale rmda da saOlanmas ld lr.
Ba~l an g l ~ta keman egitimi nde kullarnlan metonarm
(Chirckboom , Isselman, Donein , Gun ay - Ucan. Ca n
vb.) bOyOk bir bOlUmundeki catrsmatann ag lrllkll olarak
la ve re tellerinde oldugu , sol ve mi tellerindeki yah ~
malara daha az yer ve rildigi gOrulmekiedir. Gen et olerak ilk 6grenilen te l la tef olup, bu telde birinci ve ikinci
parmaklar arasmde bir ta m ses (si-de diyez ) otaracek
bi~mde qal l~ l l ma klad l r. Bir sure bu ~ekilde ~ah~tlkta n
soma ogrenciler ikinci parmagl birinci parmag m yamna
basmakla (si-do) ilk ba ~ta zorluk ~ekebil i r1e r. Bunun neden i ikinci parma gln do diyez basma ya a h ~ml ~ olma sldlr. Bu par mag l do notas lna all~t lrmak i~i n parmak do
diyez den do'ya kaldl nll r, bOyielikle dizek Ozerindeki
deg i ~tirici i ~ret1erin 6nemi kavratll m l~ o1ur. Birinci ve
ikinci parmaklann yakln ve uzak baSlfmasma y6nelik
yah~mala nn diger tellerde de ya pllmasl ya rarhdlr.
G u ~hJk lj':ekilebilece k bir ba ~ka konu da d6rduncu
parm agln kullanl lmasldl r. Genel olarak 6gre nciler aynl
notaYI a~ l k telde yalmayl d6rdOncO parmak la basarak
yalmaya l ercih ederler. Ba~ lang l q duzeyindeki 6gren·
ciler i~in d6rdOncO parmak sadece parma klardan biridir
ve ku*an lm lna iti~ki n bir e ndi ~e ta~ lmazlar. Ancak parmaklann tek olarak uzun sure yall~tl n lm a s l . en zaylf
pa rmak g6riinOmOnde alan bu parmagln basllm asmda
v~ kontrol0nde guqhJk qlka rabilir. bu nedenle dOrt par magm da tel Ozerine oturtuldugu bir kallp biqiminda yah ~t l n l ma s m a mUf!lkOn oldugunca arken ba~la nmas l yararhd lr. D6rdOncO parmagr doQru olara k basmayl og renen bir ogrenci , bu parmaglgOqlendirdigi gibi qall~ , rken
de den etle yebile ceklir. Buna ek olarak d6rdiincO parmagm kullan lml sol el pozisyon unun sag lamla$tlnlm:ls,
Inda da etkilidir (MISHRA, 1994, s.43 .)
Ba~lang rq met otJannda ge nellikle iki tam , bir yarrm
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lendirilen bu kahba gOre dOrdOncO parmak, OqOncO
parmagm yarnnda bir sOre guqlendirilmekte ve soma
yenm ses deha ecuarak sol el parmaklanmn birinci pozisyon ioin gereldi yenni ejmesr sag lanmaktadlf..
Keman egitiminin ba;;,langlcl nda sol el iein sadece
birinei pozisyon vardrr. Digerlerine gore daha -;ok kulfamlen bu pozisyonun og retimi yapurrken, kema mn bir
tek pozisyonda katarak yall nabilecegi gib i, bir ba;;,ka pczisyona geqilerek de ca llnab ilece9ine dair ogrenciler
bilgiJendirilmelidir. Bunun iqin og retmenin mevcut tOm
pozis yonten og rencilere cala rak gOstermesi ge rekli ve
yeramo« (MJSHRA, t994, S . 43 .)
Pczlsyontan pozis yo nda ketarek ve pozisyon deg i;;'tererek qalma tekniklerini iyica kavrayip OOrenen bir
og renci. sonunda kema m tek bir pozisyonda olu;;,mu~
casma bOtUncO bir yakla ~ l m l a cater (GONAY - UCAN,
1980, e. 43.) Birinei pozisyondan sonra geneflikle liyOnCO pozisyonun ogretimine geqili r. Ba ~lang rqta Oeona)
pozisyonundaki notetan ok umak daha zor olab ilir, faket
celmak iqin ge rekli hareketlerin 0 denli zor oldugu sOylenemez.
Ogrencilerin -;ok uzun sOre tek bir pozisyonda kalarak yah~t lfl l ma s l pozisyon de9i~ti rmede baZl gOqIOklere neden olabitir. Pozisyon degiti rmeye mOmkOn oldu gunca erken ba ~l anmasl , sol elin durumu ile ilgili problem lerin gOrOlme si ve yan h ~ f1 kl a n n dOzeltilmesi aqlsrn·
dan bUyOk 6nem ta ~lmaktadlr. Elde , kolda ve omu zda
bir ge rginlik varsa, bunun elin sap Ozerindeki degi~tirme
hareketleriyle giderilmesi mOmkOndOr. OOretmen 09rencilerine pozisyon deOi;;,tirme esnas lnda bede n rahat119mrn Onemini kavratmahdlr. Su rahathk gelecekleki
vibratolu qalmaya da aynca yarar saOlayacaktrr.
Yuka nda sozu edile n bu beca rilerin birinci yrJda mu·
kemm el duruma gelme si beldene mez. Ancak O9rencilerin gelecekleki ba;;anlan , iqin og relmenlerin bu becarileri og rencilerine mOmkun oldug unca erken taMmalafl ve kavratmal an ge reklidir .
KA YNAKCA:
GONAY Edip • UCAN Ali; Cev rede n Evrene Kernan
Egitimi I, Onder Matbaa, ANKA RA , 1980 .
MISHRA Jennifer; -Are We Teaching Our Stri ng
Students to Fear?" Teaching Music, Dece mber 1994.
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13 Mart Gece~i Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda
1995 Muzik Odullerimlz Sahiplerine Verildi
• Fotograflar: Ufuk Merih BAYLAN
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t!ergmiZll kalkllannlzdan OOIaYi Karadeniz Gazelesine Ilk 'e~kkiir p1ake!i V&-

I,

.,

rildi. Dergrmiz adlf\ll Te~Ur P1akelini kiiRilroon sorumlu Va~ YarolffiCl$1 Yusul
Z1ya lnee, Karadefiz Gazetesi Yazt 1,1eri MOdulO Yusut TlJ'lJUI'a verdi.

MUll Ba~n OdulJ'mCrzii kazat\M se~ Oniversi1esi EQt Fak. MUzik Egtim
BOIirnO 09". ~i bes!eCi Selai Acay. konupnasmda Mavi NoIa'mn miilil

liinyilnnda masmavi pankWnaya devarn fldece§n SOyIedi.

Derginizil Oml Odi*i'no kazanan Flgen VCnIQOdUi
itli bi' Gazil alan ~,
danlfITWIllTUZ Efe ~ t iman akj l.
p1akeln yine keOOileri

flrograrT1ln ~lh,1I'lda Da~ Lanttn Christopher Dream acIli melod isle~ inde
bir f ir dNitisi Sl.I"Ia/'I A.U. TOn'Ier'li dosIlaMUZ (soklan ~a) Orner C81ep,
SiJreyya TamlN', ~ullah Demirnay WI Mural C&IoOlu. Turk VI Dirlya edebiyalrr'm'l ~ p irlemin $iirlemi Sl.I'ld!Jar.

-

A.U. K.K.E.F. Milzill. EQilimi BOIiimu ~. EL Oilaro
MelYnedova slSlduOu P')'at'lO di'llelisinde Chopil'den
yapillar SIRlu.
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MUzikHil mel OdOIi'fmuzOkazananC.O. De-llel Konservaluan
~OdOrU Yalcm YOregi~ El Odul p~ejin i, Karadeniz Teknik
I,Jni'lefsitesi ~limarhk FakCiResi 0Qr. UyllSi Prof. Dr. $engOI
Oymen GUr verdi.

MUzik 8a~ n OctiiIO'mUzil kazanan sefai Jv:aya &II) plakeooi
TMMOB Mimarlal ()jasl Trabzon $ubesi Ba~ • Mimar Bekir
Ge~ k verdi. Bekir Ge~ , p1aketi verirken 'ya~ lnln en zor
~i1i bir mUzisyene btl plakeli vefirllen ya plyorllffi diyerek blzleri
VEl salorldaki \Um izley;cil&ri duygulandlfdl,

Gazi CWversitesi Gazi EO~in FakOOesi MUzik Egitimi B6liirniJ yayml OWl 0\1yu~ MUzik De!gisi'rirl Yayln Sonmlvsu Ozga CMgur (soklaj, FIQ8'I YCrIIiJ (OItada),
Plnar Aksoy (sagda), p1akeUemi akJiktan sorva yapllklan ~malarda, heyec:anlannl gizleyemez~ mulluluklan ~rdi. Kon~lanyla ve larif day·
,anl~ Gazi'nin misyonuna yar~ lr bir IablosefVWdilel'.

18

I

I

MaYi Nota'ya 0zveri',1e katllda buknJp
yanll/TlCl olan (soldan saQa) ceet Cilan.

Dilek Oz~n

ve Ne~ Vaglz 0001 tOreninin

malinde Genel Yaylll Vonelmenimiz MiIt~
$emil Baylan 13lalln<!an OdiJlend.id~e,.

D&rgi"nizil Ole! Odoli/nil kalanan_ Du·
yuslar Mirzi< def!lisRn Yaym Kurulu . .....$1
PlI'iar AlISO)', O«i plWlmi kendileri ~bir
Gazn olan sanal dam}'TlaAlmlZ ere AIeb!.Ml.fl ei'1den aldl.

-

0dUI l6feoinin ardlndan, Milzik Owllerimizi kalarIanlar ve doslla/llT1ll Ie birtille
bir801 fok9a'l ..•

Dergimizin czer odOlunO eazaoen Duyusta r Muzik Dergisinin Yayln Sorumlusu
Ozge yongur coer plakehniSanal Damsmararmz Ele Akbuluf un elindeo akli.
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Mavi Nota Muzik ve..Sanat Dergisi 1995
Muzik Odutlerl
• Oerleyen: Sevilay BAVLAN

• MuziK HizMET OOULU

!"""!"IIJ!II"'~!!"!""''I

• Vah;'"..Remzi VOREGiR

Egitim · Ogretim D6nemi :
- 1953 ymnda istanbu l Robert Kolej
Teknik Okutundan insaat mOhendisligi
datmda 8 .S. cereces]. 1954 ytlmda
A.B.D.'de Harvard Universilesi'nden
M.S. dereeesini alrmstrr.
Gerek ortaoqretim yrllarmda, gerekse teknik da lda og retimini sOrdOrOrken
mOzik egitimine ozel olarak baslarms
ve devam etmlstlr. 1946 - 1948 yrltan
arasmca Ankara'da Fuat TOrkay'dan
piyano derslert alnus ve 1949 - 1953
yrllan arasmda piyano derslerin! Cemal
Hesit Rey ile surcurcrken ayru zamanda kendi sinden armoni ve kontr puan
dersleri de al-mrstrr.
Teknik ogrenimini A.8 .D.'de tamamladl gl srrada
Bosto n setuinde "Lonqv School of Music" ile "Chalo tt
School af Music"de solfej, piyano ve armoni oerstert

alrm strr.

..

- 1995 yllln da A. B.D.'de Michigan Universitesi
Muzik FakOltesine smavla girmi~, kompozisyon dahnda 1956'da B.Mus. ve 1958 yrlmda da M. Mus. de recelennt atarak mez un olm ustur.
- 1991 yrhnda Gazi Universilesinden "mOzik egitimi" dahnda SanaUa Yete rli k dereees ini almts trr.
- 1995 yrlmda da gerekli islemle rden ve dil yeterIik sma vmdan so nra d oeen t'llk tmvamm afrmstrr.
Serbes t cansma D6nemi :
- Asker lik odevini 1958 - 1959 yrllan arasmda tamamlacrktan sonra. 1959 - 1961 yular tnda Adana'da
YENi ADANA gazelesinde gazetecilik ve yazarllk
yaprms ve yazusle n mOdurlOgOn OyO rOtmO$tOr.
- Serbest meslek sahi bi olarak ~all;;t lg l yrllarda.
1961 - 1973 arasmda a;;aglda yrltan ve adlan belirtilen liselerde .mOzik ogretmen ligiyapml;;tlr;
1961 - 1962
1962 - 1973
1970 - 1973

Adana Erkek U sesi
Adana Klz U sesi
Adana Paksoy Klz U sesi

Muzik ogretmenligi doneminde, mOzik egitim dalinda ortak yaza rl bulund ugu ilk Muzik Ogretimi VEl
FlUt metodu ( 1965), imam Hatip ve dengi Okulfarda
Muzik £gitimi ( 1968) ve Yeni Blokfliit Metodu (1972]
adli egitsel kitap yaymlan olm u;;tur.
- 1963 - 1964 yillarl arasmda Adana Radyosunda
60'1 a~an sayl da hafta hk n A~l kl amall Ball MOzigi"
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programlan duzenlenmls ve produksiyor umda bizzal yeTerrmsnr.
- 1964 . 1966 yulan arasmoa. lise
duzeyindeki gen~le re kullO r bizmeti
vermek uzere kurulmus ve al( llm l~ o·
Ian •Ataturk Genc;:lik Sarayrnda rnud Orl(ik yapnustrer.

-1963 - 1978 yrllan arasmda Adana Halkevinde c;:e9itli yonenm kademelennde c;:ah ~m I 9 ve 1972 - 1976 yulan
aresmca bOlge temsllclsl otarak Hatkevleri Genel merkezinde gOrev yapmunr. Halkevlerindekl yonetlmsel g6revleri yamsr ra, muzik kolu yonet icilig ini yuklenmis yaygm egitime yonelik
1974, 1975 ve 1976 yrllarmda konse r
dizilen oieniemrs ve qerceklesmeslni saglaml9tlr.

Oniversitede cansma Oone,l)1l:
- 1978 yrhnda Oukurova Universitesinde Yapr
i~l e ri ve Teknik Daire Ba ~ ka n h glnl yOklene rek gOreve
baslarmstrr.
Universiledeki teknik nitelikli gorevi siras mda
1979 - 1980 ve 1980 - 1981 ogrenim yrllenn da c.u.
Temel Bilimle r Fakultesinde Van zaman ll ogretim
g6revJisi alarak "MOzikte Turler ve Bi ~i mler· adh secmeli dersleri verrmstir.
- 1984 yrlmda kurulueundan beri rektorluge bagll
GOzer Sanatlar B610mO Ba~kanllgln l yapmakta olup
sanat dallanmn buyOk I;agunlugunu ice ren geni!? bir
konu ye lpazesine sahip alan Guze l Sanat lar Prograrmrnn tasananmasmda ve qe rcekles mesinde etken
olmustur. Ayn ea og renim gorevlisi ola rak bofOmde Piyana ve Muzik Edebiyatl dersl erini vermistir.
'
- Kurulusuna 1986 yrlmda karar verilen ve 1 9 8~
1990 ogrenim yrlmua egitim - 6grelime basleyan Y.U.
Devlet Konservatuvan MUdOrlUgunO 1989 ynmdan
beri yOrOtmekte ve aym zamanda konservatuvarda
armoni, solfej, form bifgisi ve mOzik tarihi dersleri vermekled ir. Halen kurumda kadrolu d~ent. olarak go rev yapmaktadlr.
- Kompozi syonlan araslnda "Orkestra il;in SOit",
Yayll Sazlar Tri osu , Iki FIOt i~ in SOit , O ~I O il;in Halk
Danslan , y ok seslend i rilm i~ halk turkuleri: "Bu Topragln Sesleri" (1965) ~an va piyano il;in Jiedler, " Be~
TurkO", Orhan Veli'nin ljiiirleri Ozerine dOzenlenmilji iki
ve 01( sesli · Yedi Kanon" gibi yapltlan ve egi tim emal(h lisansuslO dOzey k;:in yaz l l ml~ "Modal Kantrpuan" (1992) adh bir kilabJ vardlr.
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• MuziK BA$ARI

OOULU

Setai ACAY
nitelikieki sarkrlardan olusan
"MAVi BiLYE", "EZGI YUMAGI"
adh iki kitabi yaymlarmstrr,
Koro i9in 90k sesli tU rku duzenlemeleri, orkest ra e~ lik li
koro i9in do rt halk turkus u duzenlemes i1e keman ve viyola
i9in yaz l l m ,~ 90k say tda etut ezgileri bulunmaktadrr,

1946 y,/mda Aksehir'de dogdu.
ilk. ortaokul ve ogretmen okulu
ogrenimini Aksehir'de tama mladrktan sonra 1965 - 1966 ogretim
y'hnda Gazi Egit im Enstitusu Muzik Bolurnu'ne girdi. Bu okuldaki
ogrenimi sOresince Prof. Eduard
Zuckmayer y6netimindeki ko-ro va
orkestra cahsrnalanna katrl-dr,
Nurhan CANGAL'dan armoni,
Mathiew HALONEN'dan piyano, Fehametlin bZGUC;;'ten
viyola dersleri aldr, Muammer
SUN'la, "Egitim Muzigi Besteciligi, halk muzigi derleme ve
cokseslendirrne" konulannda

EZGi ( Kerna n i~i n )

_fi

cansn.
1968 - 69 ogretim y rlmda
Diyarbakrr - Dicle ilkogretim
Okulu rnuzik ogretmenligine
atandr. Bu okuldaki do rt y,lhk
"zorunlu gorevi"ni tamamladrktan sonra Akse hir ilkogretmen Ok ulu ve d eg i~ik orta
og.retim kurumlannda mOzik
6gretmenligi gorevini surdurdu o 1984 yil mda ac ilan bir s,navi basararak, Selcuk Universitesi Muzik Okutmanhgl
gorevine atandr. 1989 yrlmda
istanbu l Universitesi Devlet
Konservatuvan'ndan
aldlgl
"Sanalta Yeterlik " diplornasryla yard tmci docent Onvanrru
aldr. Halen, Selcuk Universitesi Muzik Egitimi Bolurnund e
gorev yaprnaktad rr,
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Soz va mGziklerinin tOmOne yakm b61 0mu kendisine
ait olan, cocuklarla gen91er
ve yetiskinlere yon elik egitsel
21
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'OZELODOL
(Duyuslar Muzik Derglsl)

~

Soldan Saga: Figen YOnlU, Ozge Congur, Pmar Aksoy

Hani... Bazi duygular vardrr anlat rlrnast gug
yasanrlmasi olagan...
i~te boyle bir sevinc yahrru igerisinde
"MERHABA" diyoruz siz MuziK DOSTLA·
RIMIZA... DUYUl?LAR'DAN MERHABA.
Su anda hala hem ~a~km hem de gok mutluyuz. Saym Ali Ugan hocarmz dergimizin,
Mavi Nota Muzik Dergisi tarafrndan 1995 Jiiri
Ozel Odulune layrk goriildiigiinii soylediginden beri ne yapacaqirmzr bu sevincimizi kimlerle paylasacaqmuzt bilemedik.
Duyuslar'i hazrrJarken yektigimiz s rkmtrIan dusunduk, Kag,t bulamayrsrrmzt yaym
hakki lcln gerekll izinlerin zorlupunu, onbes
ki ~ ili k bir ekip lie baslayip zorluklar cikmca:
3 k i~i kahsirruzt, dergimizin basrrmru kabul
ettirebilmek icin cabalanmrzr , derslerimiz
arasmda zama n yaratabilmek icin kosusturmalanrmzl... BOtU n bu zorluklann hepsini
Duyuslar'i elimize aldlg,m,zda unutrnustuk
zaten. Fakat bu odule layrk goriildiigiimiizii
ogrendigimizde "Demek ki bizi anlayanlar
var" dedik.
Duyuslar'm olanaklan gergekten ktstthydi
ama bir 0 Kadar da gerek yaztlany la, gerek
fikirleriyle, gerekse maddi manevi katkilanyla bize destek veren bOyOklerimiz de vardr,
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Sirndi arnac irruz daha bii yiik bir kitleye
daha yogun igerikli bir Duyuslar lie yeniden
MERHABA demek... Tabii bu kend imize giivenimiz ile sevkirnizde odulunuzun payrru
da inkar ederneyeceqiz.
Ancak bazen biz mi Duyu ~ l a r" olusturduk, yoksa Duyuslar 10 ' bize cok sey katn
kanstrnyoruz. Va biraz dusundukts n soma
Duyuslar'rn bize bir cok sey kazand udrqm:
anllyoruz.
Dilegimiz iss tum MUzik Egitimi B61 0mlerinin bir ogrenci dergisine sahip olarak bu
giizel duygulan tatrnalan.
Bir yazann dedigi gibi;
............" Ve lavanta kokan, karanfil kokan

renkleri n, rsmlrn is elma tad rrun, rastgele
degil, arasnrarak inceden inceye islenen
sozcuklere tutulrnus seyir defteri"den sevgilerle hepinize lcten t e ~e k k ii rl e r.

Yeniden

Duyu~ ta r 'da

butusmstc

iizere...
Pmar AKSOY
Ozge CONGUR
Fig en YONLO

•

Mesleki Calgl Egitimi Ozerine Goru~ler
• Aytekin ALBUZ

Bilindigi gibi egilim, bireyin davramslannda kendi ya-

santnen yoluyla kasI111olarak islendik yonde dawems degi~ jklig i

meydana getirme eareclolr. (1)
Egitimi inceleyip, uygularken . jnsenm ic;inde ya~d lg l
dogal, loplumsal ve kOllQrel cevre yo k iyi anana ecnmeu ve
ona g6re egitim · 6gretim programlan hazrrtanmaudu.
Egil imde ulasumasr ernactanan 'i'agda~ anlamdaki e9itim anlaY1i?t tse, bireylerin bmssef duy~sal ve devirussel
yOnleriyle birer bOlun halind e en uygun ve en nert dOzeyde
~eti~ti rilmelerini amacrer. Bu baglamda egilim, "blflm egitirni ". "sanat egftlml " ve "t ekni k egitimMin bneskesr 0larak gorulmektedi r. (2)
Sana! egitiminin lcertslne giren guzer sanalia r egitimi.
yetlernekte olanlara ve yel i~ki nlere , gOzel senauann ya~a
mmdaki yerini ve onemln l yasatarak kavralacak, IOrlerini,
insamn temel ihtiyaclanndan biri oldugunu gosterecek ve
ayru zamanda lte~ itli tur ve daltarmda beceri de kazanduabilec ek uygulamah c anemalerta sanatsal yaratma olgusunu tamnna ya y6nelik bir egilim surecidir.
Guzel sanalla r egitimi, Orgun 'Ie yayqm egilimin bOtunQ
ilyinde tamamlayicr, deslekleyici, yarall cllIga ve ileriye gOluriK:u i~tevini kesinlikle yenne gelirmelidir. (3)
Guzet sanatlann iyerisinde yer alan mOzik e e, butUn
uluslann toplumsa l 'Ie kullUrel ya~ am l a n nda anemti yer
tulan 'Ie hana uluslann kultOrel bir kimligi nil eligini ta~lyan ,
insanlano onsuz edemedigi bir olgudur. lnsan ya~a:m mda
yok yonlu i~l evleri olmasr baklmmdan mOzik, toplum
ya~am lnda da 3nemli bir yere sahiptir. MOzige verilen bu
Onem, M.O.'ki ylliara kadar uzanmaktadlr. (4)
MOzik egitim i Uy onemfi likde ete all mp uygulanlr.
a) Genel muzik egilim i
b) Ozengen mOzik egitim i
c) Mesleki mOzik egilimi
MOZik egil imi bu alanlardan hangisine yooelik ise, 0
alana y6nelik olarak ele alinlp dOZenlenir.
Genel Muzik Egi tim i : Herkese y6nelik olup, sagllkll 'Ie
dengeli bir genel muzik kulturOkaz andrrmayl amaylar.
Ozengen Muzik Egitimi: Muzigin belli bir lOriine kar~ 1
ilgiii 'I e yetenekli olup, hily bir madeli <;Ikar gOzelmeksizin
sadece doyum saglamak amaclyl a bu i~ i yapan insanlara
verilen mOzik egitimi tOrOdUr.
MesiekJ MOzik Egitim l : Muzik alamnm bQtOnOnO ya
da bir dallnl meslek olarak se<;en yelenekli ki~ilere yonelik
mOzik egitimi torOdUr. Muzik sanat<;lhgl egilimi (beslec ilik
egil imi, sesiendiricilik egilimi, yorumc uluk egitimi) muzik bilimcilik egitimi, m Ozik ogrelmenlig i egitimi, muzik leknoioglugu, muzik egiliminin ba~llca alanlanOi olu~turu r.
Genel, Ozengen 'Ie mesleki mOzik egilimi etkinlikleri,
9eymillte birbirleriyle ~~eydi 'Ie bu nedenle birbirlerinden
ayn d O~O nG l meyen bir bGtOndO. Sonralan ise aralannda
gitl ik<;e belirginlell en srnrr yizgileri oiu~ma ya 'Ie bOylece
birbirinden aYri dG~u nG lmeye ba~ land l .
Mesleki mOzik egil imi gOrecek ki~ i , Oncelikie kol, dal, ill
ya da meslegin gerektirdigi boyullarda 'I e asgari yeterlilikle
olmak Gzere belirli yelenek dOzey; 'Ie kapasilesi belli bir
tercih 'Ie OnkaY11 somasl yapllan yelenek Sinavinda gar/fekle~ljrilen · 5mama - eleme - siralama • s~ me · 'Ie

bunlan izleyen - yerle, ti rme " islemleriyle belirlen ir.
Mesleki mOzik egilimi genellikte argOn egilim kurumtannd a ya da bu kurumdakine benzer ort amlarda ge rlte kl e~
tirilir. Bazr kurumlarda yok erken yesreroe, ilkogretimin son
ytllanndaki yonlendirmelere de bagh otarak, ortaogrelimde
be1i rginle~jr ve yDksekO{jretimde kesin bi~imi ni enr. Alan
bilgisi, genel bilgi ve meslek bilgisini birlikl e kapsayacak
blcimde proqrarnlar nr. Hangi dOzeyde olursa olsun, mesfeki rntrzlk egilimi bu i~ lcln yenstlrnmrs, ehil ve yetkili klsuerce yUrUlUlur. (5)
<;agda~ lop lumlarda sanal egili mi "egit im in" , rnuzik egilimi "s anat egitiminln -, yalgl egil imi rse "m uzi k egltimlnin- temel boyutlanndan biridir.
<;algr yoluyla ogrenci, yelenegini geli~lirecek, muzik
beganisini yOksek bir dOzeye <;r karmaya cehsacak, <;algl
ogrelim i iyin ilke, y6nlem ve leknikteri 6grenerek uygulayacaktrr. <;algrsrnda geli ~e bilmek i<;in, her <;e~ i l clan aqm kullenumeer, hergGn sistemalik blr biyimde uzun saa tler boyu
lta ll~r lmasl keemttmaz br zorunluluktu r. Bcylelikle utusal
ve evrense! dOzeydeki mOzik yaprtlannda n clusan seckin
bir dagarcrgl da Olu~I U(a rak gelecege hazutanmak yGkOm100GgGndedir. (6)
ogrenim suresl sona erdikten soma lee. bu censrnetanru surourmek 'Ie ogrendiklerine l ecrubeler kalmak, surek Ii bir geli~me i<;inde olmak gerekliligi'de hemen burada belirtilmelidir.
<;algl ogreniminin bir diger paryasl da, kendi <;aldlklan ndan ballka evrensel 'Ie ulusal dOzeyde On yap m r~ sanal~lIa n n ortaya koyduklan selfkin OrOnleri dinle mek, olanagl varsa onlan konserlerde ;zlemek 'I e begeni duzeyi ile
hirlikle bilgilerini 'Ie lecrUbelerini de artllrmakllr.
U<;an'lO yalgl egilimi uzerine belirledigi bazl le mel ama<;lar ~6yle genellenebilir.
Bunlar:
a) Ulusal birli k 'Ie beraberligin egitime d O~en gOrev lerini yalgl egil imiyle geli~ti rmek ,
b) Turk 'Ie dOnya muzik sanatrndan s&Jkin ornekleri ,
yalglsl yoluyla topluma kazand lrmak,
c) y algl egilimiyle bireyde k;~il i k geli~imini geryekle~
li rmek,
d) <;algl egilim inde evrensel mOzigin yamnda. halk
mOzigi 'Ie egili m mOzigini de iyeren bir programla .
Litkenin gereksinimlerine cevap verebilecek bireyler
yeli~li rm ek. (7)
Valgl egiliminde gOzonunde bulundurutmasl gereken
lemel ilkeler ise ~Oyle ozetlenebilir:
Billmsellik : <;algl egitimi bilim sel bir temele dayall 01mahdlr. <;algl ogretim lekniQine Wilkin bilgilere, bilgileri 09renme 'Ie ogrelme sGreylerinin 6ncelikle sos yal 'Ie insan
bilimleri ile slkl ili~kiie ri vardrr. Sanalsal elkinliklerde 'I e
muzik egitimi sOreylerinde bilimsel lem ellere dayali otarak
kazaOlhp, geli~liri l mi~ davram~la ra , gerekli yer 'Ie onem
verilmelidir.
3uzeliik : Bitimsel temele dayah sanalsal OrOnlerin en
belirgin ozelligi, gOZelJik ogesini la ~lrnaSl dlr. En kUyOgGnden en bUyOgOne kadar tOm eserlerde bu ogenin bulunmasma Ozen gOslerilmelidir. y lkan her ses gOzel, yorum
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ise norma lin Ozerinde olmahdrr. Bunun 'yin en sec kln ornekler 001001dinlenmelidir.
G~erlilik: Yorumlanan her eser. y9vrenin beklentileri
k;in ~e rl i olmahdlr. Bunun ~jn seccl olunmali ve ereenrrna yepumenc nr, Egilim ve toplumla il9ili duyarllllk derecesl
g eli~ti riJmelidi r. (7)
Mesleki c;:algl eg itiminde mOzigi bizzat yasama mn Ol eslnde, onu bilgili. bi ri~lj dOzenli - planh • yontemli, kuralll
ve yeterli olarak seslendiren I yorumlaya n senetcr, sanatcr
egitimci yensurmeye yonelik bir program nennanmancnr.

Su programlarda amac. bireyin bilgisi, isl egi, yetkinligi, vetenegi dogrunusunda ve o~Os O n de geliyip doyum saglanmas, degil, c nun ctesf nde dalrn - meslegin gerektirdigi bic;:im. kapsam ve dOzeyde hazutanmast, bicirnlenmesi, uz-

mentaemasr, geli~mesi ve yet ki n le~mesidi r. (5)
Bu baktmdan yalgl egilimine yonelik olarak hangi duzeyde otursa olsun, yOk avnnnn bir sekilde 9al91ogrelim
proqrarm hazutanmahdu. Bu ogretim proqramr, bireyi evtense! bcyutlarda ve en bilimsel ycntem ve lekniklerle en
dogru ~eki lde ye li~li rmeye yOnelik onnan, bir sonraki duzey i9in de yelkinlik kazandtrmahdtr.
Bir Olkenin sanalsal yesemmde en onemli yer tuten
mOzik sanan ve onun all kolu olan egilimi konusunda dikkat edilmesi gereken 6nemli unsurlardan biri de; verilecek
ca1g1egiliminin bransme uygun liziksel yaprda, yeterlilikte
ve sayrda, ge l i~m eye elveri~1i ogrencileri dogru clarak segebilmektedir. Ancak b6ylelikle orkestraranmn ve sanatcrlanrmz evreneet anlamda icra duzeylne ula~lIabili r ve
ulkemizi uluslararast sanalsal muzik plattormlarmda temsil
edebilirler.
Bakmrz! AtatGrk henuz 1 Kasun 1934 TBMM acrs konuemasmda "Ark ada ~l ar, guzel sanatlan n hepsinde uIus genyliglnin ne turlU ilerletilmeslnl istediginlzl bllirlm. Bu yepumektadrr. Ancak, burada en 9abuk ve en
bnde gaturulm esl gerekli olan Turk Mmusiki si'dir . Bir
utusun yenl degi ~ikii ginde blyu, musikide deg i~i kii gi
alabilmesl, kavrayabilme sldir. M(S) diyerek loplumlarrn ilerlemesinde gOzel sanatlarm ve ozellikle de muzik sana·
Imrn onemini vu rguJam l~ ve ilerletilmesini ongo rm O~I O r .
Bu baklmdan mesleki anlamda rnOZik satial911r91egiliminin igerisinde yer alan yorumculuk ve seslendiricilik egitiminin uzerinde onemle durulmah ve evrensel anlamda
yeti~mi~ , icra duzeyi yiiksek, 90k ~Y ld a akademik sanal91ya sahip olunmahdrr. BOyle Ulu Onder Alatork'On de direktilleri doQrultusunda hareket edilmi~ olup, gU9'Ove cagda~ Turkiye'nin ol u~m una gereken sanatsal deslek verilm i ~ olur.
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Jeunesses MUSicales
A. Aydm iLiK
DOnyamn ~e ~ it li ulkelerindeki mOzik yapa n (mOzisyen) yetenekf gen.;lerin MJeunes ses Music ales M(fa IrSI altmda cesitll yansmatar, muzik kampla n ve benzeri elkinlikler amac r ile biraraya gelerek alanlarrnda
egilildikleri, kOlli.lrlendirildikleri, brig ! ve birikimlerini
sergiledikleri ortamlann saglandlgl bir utustararasr kurutustur "J eun esses Musicales "
Bu kurulus "Unesco" Utustararasr Muzik Konseyi'nin kurucu uyesldir . 1945'de Belcika'r un baskenf
BrOksel 'de kvnrlm ustur. Aym yll Fransa'da, 1946'da
Lu xemburg'da, 1947'de Holland a'da, 1945'da Avu stu rya'da, 1949'da Portekiz ve isvlcre'oe. 1950'de
Kanada'da, 1951'de Alma nya'da, 1952'de ispanya'da, 1953'de Kub a'da, 1954'de ingiitere ve Uruguay'da, 1957'de italy a'da, 1958'de Danimarka'da,
1959'da isra il'de, 1962'de Arjan tin ve s uroe.
1963'de J ap on ya'da,
1965'de
Macar islan 'da,
1966'da Ame rik a ve Polonya'da, 19G7'de Yunanist an'da. 19G8'de fsvee'te. 1970'de Ncrvee'd e. 1972'de
Bulgaristan , Mek sik a ve Tunus 'la, 1973'de Kore'de,
1976'de Fas 'la, 1980'de Ekvator 'da, 1982'de Kolombi ya'da 1985'de Avu sturaly a, Guatemala ve vene zu ela'da, 1987'de Bolivy a ve Dominik'de, 1988'de
Yeni leland a'da, 1989'da Peru 'da, 1990'da Rom anya ve Zaire'de, 1992'de Brezil ya, Ko sta Rika , Hrrvatist an, Paragu av, Seneg al ve Sioven y a'da, 1993'de
Cek Cumhuriyeti ve Yugosla vya 'da, 1994'da Mada·
gaska r'da almak Ozere toplam 50 Olkede MJ eun es.
ses Musicales M burolan kuru lmu~lu r.
Su yll Rom any a'nrn ba~k enti B ukre ~ 'te MJeu nesses Mus ica les" Com ite Roumain tarafln dan 10-15
Mayls 1995 tarihleri araslOda d Ozen lenen " Canc ours
Intern ational de Musique M (Uluslararasl Muzik Yan ~m a sl )'da Kernan, Viyolonsel. FiGt ve Obua dal1ann da kendilerini gosiermek isteyen gen.; sanat'; llar (24
deg i~ i k ulkeden gelen) .;e~itli kalagorilerde ya rt ~tl l a r.
yok zor dOzeyterde eserlerin sergilendigi bu yOksek
seviyeli ya n~ ma da Turk ya n~m ac i yoktu: aneak TOrki·
ye'yi temsilen "U luslararasl Juri"de g6rev yapma 0nuru taraflma veril mi ~ti. Su ya rr ~m ada 2oo'On Ozerin·
de ~ok yetenekli genei birarada gOrmek, aldl klan egitimleri ve izledikleri melotlan tanrmak her katlilmetya
pekyok ~ eyle r kaza n dlrml ~t lr . Yetkili ler 1996'da Piyano, Klarinet ve Komo yan ~ma la n nda TOrk G e~ leri
ni'de gormek istemekledirfer. Omit ederim ki onOmuzdeki yl l1arda Olkemizin ~o ks esli mOzik alanmda .;okbOyuk ozveriyle Yillardir toplumumuzun hizmelinde
.;ah ~a n ve bir sivil toplum orgUtO olan Sevda - Cenap
AND Muzik Vakfl bbylesine onemli bir uluslararaSI
te~ k iJata kapllarml a~a r ve bir onemli eksigi daha giderm i ~ olur. TOrk gem; leri d l ~an da oldugu kadar
ic;:eride de de gi~ i k Olkelerin gen.;leri ite tam~ l p - ya rl~l r
artamlara kavu ~ u rla r. Su yll g er.; ekle~t i rile n ya fl ~ '
malar dolaYlslyla; ba ~ta Romanya'daki "Jeunesses - ....__
Musicales" yonelicileri otmak uzere, bu l e~ki lat l ku·
rup ya~ata n ve bu alanda eme{Ji ge.;en tom sanat~ l ilgiliteri i~e n l i kle kutluyorum. Dansl Turkiye'nin ba~ma .
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Ankara Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi'n in
O ~uncu Avrupa Turnesi ve Turkiye'ye Sagladlklan
• A. Aydin iLiK

Bundan bes yrl cnce kuruIan Ankara Anadolu Guzet Sanatla r Ltse si son UC;: yl ldlf yurt icind ekt basan!r
cahsmalanru yurt dtsma da tasrvarak TGrkiye'yi basan ire temsit elmektedir. Ilk kez 1993 yrnnoa Romanya'mn baskent i Bukres'te qerceklestinlen "Carmina Ten era " Ulusla rarasr c ocuk ve Genc1ik x oroIan Festivali'nde yer alan okul korosu. qecen yll Polonya'mn Bydgoszcz kenli nde yaprlan " 17. Uluslararasr Muzi k Fe sl iv ali ve Yansmasr ''nda " A Capella" Koro dahnda Polonya Mill i Egitim Bakanhgl
Ozel OdOl iinO afrms trr. Bu ya ns rnaca Tiirkiye'yi fo lklor oannca temsil eden " Ha tem" Folklor dahnda " A ltin lir" ve 10m yansmanm en bOyOk MOra olan
" Gra nd Prix " yi ala rak bizlere buyuk onur kaza ndtr-

rmstr.
Gecen yll 4 Temmuz 1995 tarihlnde kara yoluyla
baslayan ve 22 gun sure n seyahatin ilk durag l (Bulga rista n ve Roma nya uzennden) Ukrayna'm n ba ~ 
kenti Kiev olmustu r. Ki ev KUltUr Sa rayrnda (eski aor
Lenin M uzesi) ve rilen basanu bir kons er ite Kiev'1iIerin ve T Ork B OyO ke ~ iIIgi yet kililerinin ta kdlrlennt
toplayan rnuzi k toplulugu ertesi gOn kentin tanh i ve
turistik ye rlerini gezdi. Ozeltikle fila rmo ni ve opera
qencte rtn co k ilqilerini ye kli . Daha sonra Beyaz Bu sya uzerinden Polonya'ya ulastldr .
Bu yll 18.si percektesnnlen " By d goz5zcz Muzik
f e stival ve vans masr'na T Orkiye 13 Ylldl r atahkstz
olarak katrlm akta ve he r y ll pek yo k odulle don me ktedir. Ankara Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi "PopUler r.J!uzi k" dahnda ~ef Y. Day. Yakup KIVRAK
(Gazi Universi te si, Ga zi Egit im Fakultesi, Muzik Egitimi BolOf!lu, Qa lgl Egitirni Ana bilim I An asanat Dati
Qg retim Uyesi) yoneli m inde ya rl~mada 22, konserlerde 30 ki ~ il i k mOzik toplulugu ile kat l l ml ~ ve birinc iligin kimseye veri lm ed igi bu da lda ikinci o latak "G arnO;; Lir" kazan m r ~t rr. Bu ya rr~ma lan degerlendiren
" Ulu sla rarasl Juri "de iki y rldl r T Orkiye'yi temsH eden Y. Doc;:. A. Aydm iLiK (Gazi Unive rsitesi, Gazi
Egitim FakOrtesi, M uz ik Egitimi BOIQmO. Qalg l Egitimi
Anabilim I An asana t Dah Ogreli m Uyesi) g6re vlendirilmi ~li r. Ay nca Ankara Bilim Koleji, Kadir BUZCU'nun yah$t.rdlgl halk da nsla rr toplulugu ile f~s
tivalin g6steri bOlOmle rinde ba~a n ll OrGnler se rgileye rek bOyOk bir begeni toplam l$tlr.
Yarr~ma da katllan topl uluklar a ve rilen 6dOile rin
yamSlra topl utuklard a gore v alan (ozellikle so listlik
yapllan eserle rdeki dazey 96 zonOne alrnarak) 6g rencilere fe rdi 6dOllerq.e dagl\ll"!aktadl r. Bu yll ki ya n~
mada flOtyO I~II TUFEKCIOGLU bu MO lD alan 69renci le rde n biri o larak gelecekte daha bOyOk ba ~an-

lar icin Omit vaadetmis tir. Vine festival ve yans malara yepyeni bir atrnos ter saqtayan bir baska yenilik Vine Anadolu GOzel Sana tlar Lisesince geryekre~ti rilmi~ti r. ilk kez bu y ll testlvaun ya pl ld lg l kOIlOr
mer kezinde okulu n reslm bOlOmO 6g rencileri bi r restrn sergisi acarak. katrhmcrla rm ve ziyaretcilerin yakin ilgile rine neden oim us tarorr. Bu eunmdan dolay l
ve TOrkiye'nin crsa nda temtrlrna sma goste rdig i ozverili eansmatanndan dclayr oku t mOdOrO Erdal KARADENIZ'i, realm ve mOzik bOlOmOnOn tOm ogretmen ve 6grencile rini kutlu yo ruz.
Pol onya'da Wa r~ova . Bydgoszcz , Gd ansk , sopor
gibi sehtrle rin de tariht ve turistik y6 reJerinin qezllmesl, yeni ye ni dostlar edinilrnesine ned en olmustur .
Polo nya'd an Alm anya'ya qecllerek dOnya m Ozik taritune olOmsuz eserle r kazandtran bestec i ve yorumcura nn ya~adl g l Berlin, Leipzig , M Onih gib i kentlerin reslm ve mOzik sa natr ile ilgili mOze, salonlan,
vb. gezilmi~ti r. Archndan Ce k Cumhuriyeti (Ozellikle
baskenti Prag) Slovak Cu m huriy etl (baskenf Bratislava), Rom anya ( Ba~kent i BO kre~) ve buralarda gezilip g6 rOlen kOltur sa nat mekanlan 47 ki ~ il i k Anadolu GOzel Sana tla r llse si kafiles ini co k ya kmdan etkitemistir. Polonya 'da Chopin'in konserler ve rile n evi.
Almanya 'da Bach Killsesl, Bukres'te, Ene scu kenser salo nu bunlard an sadece birkacrdrr,
Okullannda resim ve m Ozik egitimi alan og rencileri, ge lecek teki sanatsa l yesentnanrno lumlu yo nde
etkileyecek olan bu ku ltu r gezileri, uluslararasl fe sti·
val ve ya rr~ m a la r yo luyla Turkiye'nin cag da~ ve mode rn dOnyada ye rini alma srnda daha bOyOk bir dinamizm ve h,Z kazand lracaktlr. Goz lemlerin getirdi gi
zengin ba kl ~ ay llan sonucu dOnya , daha bOtOncOt bit
bakl ~ l a degerlendirilecektir. TOrkiye yok zengin o lan
kOItOr ve sanatlOl yagda~ bir anlatlm uslub uyla dOnyaya da ha slk me sajlarla verdigi sOrece , uluslararas l
aktivileleri diger Olkelerle sOrekli payla~t l kya , yUr1
l~lO daki tOm plattormla rda kendini daha gOyIO hissedecekt ir. Bu an l ay.~lO yerle~tigi ge recek ku~kla
n n, ulusal ylkarlanmlza daha verimri hizmetle rde bulunacag lnl birkez daha ammsatlr, tam ifgilileri ulustararasl kult Or faaliyet lerine yone lenlere desteK 01·
maya ya gm nz. Bilhassa ve ozellikle bu toplulukrardan konut forn ununun artlk ahnmas lm /)r,emli ric "
ediyoruz. 21. yUZylllO e ~i g inde Olkesini d l ~rrda bO°
yuk Ozve rilerle temsil etme heyecam na kapl lan tOrr
yUr1severleri, toplu kon ut 10nu vergisi adl alt lOda to p
lanmakta olan , bu ulany ve rici pa radan muat o lma
lanm di liyoruz. •
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Cahit Gozkan Hoca Veya "Bir Derya"
• Osm an R. AK SU

- a ntetaeekrenm enmeer' diyordu 0 ya ~1l ki~i.. " Nasrettin Hoca'ya birgOn "Hoca bize bir sersce
soy lesene
derrusler. Hcca olur demiii\ ba~laml~ okumaya:

sur

M

°Kahbe c unye eg ri b OgrO dcnerest
Dost Verine cuemeru ev erest.

Late sumbut came bulmaz giymeye
ACt

scqen kat kat

urba g iye res l ."

Bilirince " aman hoc am bu Farsca o lma dl ki...• deyince
cemm sond aki " e st " leri go rmOyor musunuz ? diyerek geci$tirmi $.
.
Bu lath dilli, sohbet ehli ki$i Istanbul cittenevuzteroe ctu-

ran Cahit Gozka n hocadan baskast degildi. Kendisi, Konya'da uzun yrllar mev levi ayinlerinde KOdumzenlik yaprp.
hemen hepsini ezbere bilen bir ki$i olmasr ya rusua. bir
wtuoz gibi Ca1 d'QI u du ile de yrnerca Istanb ul radyosun da

program yapan bir musiki a~ l g l d l r. Su anda, yazmm kaleme
allnd lgl 1992 de. Qiftehavuzlarda eski ko~kOnO n yerinde
yaprlan 9 kalill Gozkan apatmammn birroci katmda otur-

maktacrr.
Hata yaptlaq eten Cahil Gozkan'lO musiki toplantrla n,
mOzisyenler iyin mustes na bir ursattrr. Eskiden ko~k var iken
hattanm belirli bir gecesi yaprlan.bu tccrentuer. hep ayru qelenegi sOrdOrerek, apartmana donOldOkten sonra da devam
etti. Ben sazurua veya sesimle katlldlglm bu topla nutarda
eck leyz aidrm, Bir kere saz esenerinin en mukemm ellen
cennrr: fash ise birka y sene once kaybettigimi z AtaWrk'On
fasucrsr hanedan Fer lt Tan idare ederdi. Bazen san
gOIO rmeyip. sesle girince MOsman Bey, kanun nerede? "
oer. benim yah!i tarzirncakl sakin ve suslara saygili . tek tek
nu zrabrrm begenir: MAf eri n hoca m Kanuni Mehmel BeV
de bayl e .yalard l Mdiyer ek iltifatta bulunurdu. Kendisine son
senelerd e ud taksimi yaptl ramlyo ruz. Ama 0 faSl1aralarlOda,
bilhassa saz eserlerindeki .ye!iitli makam geykile rini kapsayan taksimleri sazendelere tek tek vererek. taksim bilimlerinde ise hiy de tenkid havaslnda olmayan bir Vol g6s·
terme ile tavsiyelerde bulunurdu .
Ben , hoeanln toplantll armdan yok etkileniyordum. Anlat·
Ilgl l lkralar, ya~a nml~ olayla r ba~1 1 ba~lOa teerObe ve espri
kaynagl idi. Evde musiki aralannda verilen yay molalan 0nun sohbelini n en koyu oldugu andu. Ortaya bir la' atar.
Hemen pe~inde n kafiyeli bir ikinci sal lr gelir. Birkay YII once
kaybettigi e~i Muazz ez ablanl n yay ve pasta dagllmada ki
gorevini $imdi klzlan ve gelini yaplyo r. Dgl u H\' lil Gozka n
ise Gilardan Uda geyen , iyi bir musiki!iinasll r. lyi bir klasik
rebab ieraelsl olan Cahit Gozkan hoea. rebablO ~ekJin i
degi$tirdigi iddiasl ile obOr hccaml z merhum Sab ahaUin
Vo lkan'a MOnun .yaldlgl di z Ozerinde kemandlr, re bab bu
degii d ir M diyerek Musiki Mecmuas lna kadar varan yaz l~
malara sebep olacak bir mu naka~aYI yOrOlmO$le rdir.
El kilendigim. ilham lO zOrladlgl bir anda M:?U hocalara
bir $iir yazaVlm.Mdive dO ~OndO I)'l . Sab ahattin Volkan Hoca. Cahil Hoca, Nuri :?enney li, Ismail :?en.yala r hoeayl da
kapslyan bir ~Hr olsun dedim . Hoeanln hanrml da yeni 01·
mO!ilU. ~ i i re bir yatl, aruz, eski kelimele r derken !iiir ylktl. Bir
cumartes i toplantlslOda .yay moiasl slraslnda !iiiri okudum.
Kendisine de bir kopyas lOl verdim, le ~ekkO r eni aldl .
Ertesi hafla, ben .yali!imaya biraz gey gittim . Kapldan gldip daha el epmeden hoea MA$kols un Osman Bey , tebrik
ederl m, :?i1rl nl d ikkatle okudum, yok begendi m,M dedi.
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Koltuklarda tanlmadlglm birkay hanrm; bey var, kaprdan yeni girmi!i im, beklemediqim bOyle bir ilIifat bent ~a!i lrttl :
"Hc eern, 10 uzerinde 5 enr ml ?Mdive sorabildim, ve
r emen bir bo~ yere oturdum. 0 her zamanki babaca n tavnyla MEsk i d evi r, o lsa t o uze rinden 00$ a!lrd l, $imd i t o
uzerinden 10 eur, art lk aruz yazan VOk,Mdedi.
~iiri a~aglya yazryorum: rebabi Seb ahaUin vcncan. Ud i
Cahi d Gozk an. Kanuni Nuri :?ennevli ve Ismail :?en.yalar' ln bu vadideki hizmetlerinin katresrni yansrtan sannar.
:?imdi Ismail se neeter da artlk yak. Olenlere rahmet katan
iki hocaya da daha nice hizmetrer dilerim.

Mu s l k l de
Zaman
Her rind'i bu rahda ba~ a bir tac gibi takttk
s ee cevretemts alemi telden dile aknk
Feyz aldlglmlz cc rnre kirAm geyti de bir bir
Biz, kar sesi duymus nice eemere baknk.
KAh bir sen ahenk ile duyduk icirntzde
KAh bulbOle lettan gale uydu k i~imizde
darken 0 nefesten nevi olduk iC'iml'Zde
Her ezgiye telden tete herdem dolacaktl k
sessta okuyor ~imdi ooun mevsimi tee yaz
Volkan gibi parlak 0 rebab belli ki hemrAz
Gelseydi de lek bir neye olsaydl da hemsaz
Oostukca Saba'dan ele hayran oracek nk.
Gozkan hcce mn uddaki stm neVi sayle r
Sazlar durulur, teldeki mlzrab iyi seyler
Sohbet slraslnda ona sor ~k ~eyi wyl er
Bir vuslata canda n canl , dastlarla blfaktlk
Bir $ enneyU varm l~ babasmdan ena ka lm l ~
y ,lIarca 0 hep perdesi bal kanunu yalml~
Faslln canldlr bil, sanalindan meyi alml~
On VII oIacak biz ana her dem de .ylraktl k.
~e "'Yal sa da kanun iki elden yine l(lkmaz
Bir ses selidir, sorma nasll tel bile blkmaz
ESkiyle onun ull eti var kOpruyO Vlkmaz
Hayhat ne kada r .yok sene ellerde Iraktlk.

Razi bu sevenler sana versin gene ilham
Bitmezdi bu sevgin ezelinden dilesem cam
Hatlrda kalan her sese eylerse de dil ram
Biz bUibOlehasret gUle. vuslatta duraktlk
y Ok sohbete yaran dili elhan ile vaktlk.
Met 'ulQ metailu met ail u teilun
Rah: Yol
Kiram: SoVzade, asi!.
Hemraz: Slrda~
Hemsaz: Arkada!i
Elhan: Sesle r
Cam: llah i kadeh
Ram: Bagl l
Yaran: Dostlar

•

Muzik Ogretiminde Karsrlasrlan Zorluklar
• Fatma AYPAYLAR

Muzik ogrelimi, •Bireye kendi yasantaan yoluyla amalj:lI olarak muziksel davranrslar kazandrrma, ya da
bireyin mOziksel davramslan buna gore degi!}tirme sOrecidir: Bu sO r~, "ilkeli, dlizenli, planh, yontemli" 01may! gerektirir ve ogrencinin mOzigi yasamma katmasrm

arnaelar. Bu baglamda mOzik ogretiminin temel ogeleri
·ogrenci, ogretirn programl ve planlan, ortam, muzik
ogretmeni, egitim hizmeti ve fiziki • mlmari c;:evre" alarak slralanabilir. (Ucan, 1993).
KU!}kusuz bu saptamarar dogrudur. Ancak bugOnkO kosullarda, ilk ve ortaogretimde mOzik dersinin saghklt ve
cok seslilige dayah yGrutOJdOgu doQrusu s6y1enemez.
Muzik ogretimi, toplumdaki bOtOn degi!}im ve geli!}meler·
den kolayca etkilenen duyarll bir alandir ve sorunlan kahcr
~ozumlerle ~ozmesi beklenen ogretmeneoldukea fazla sorumluluk yOklemektedir. Bu nedenle muzik ogrelimi sonmlanmn, ge ni~ bir alanda bir cok etkenden kaynaklanmaema karsm, ogrelim i ~ i n i yUrUten ogretmen acrsmdan
incelenmesi dogru olacaknr.
Muzik ogretmenini henuz atandlgl bir okulda bekleyen
pek ~ok sorun vardrr. OQretmen herseyden once basta
ekonomik kosullar olmak uzere. tamamen denetimi drsmdaki olumsuzluklarla, halta uzun bir ihliyae1ar lislesiyle basa elkmak zorundedir. Muzik ogretimine i1i~kin sorunlanr u
ise, belirf bashklar altmda gruplamak mumkundur.
- MOzik dersinin obOr derslere gore onemsiz, agl rllkSIZveslradan bir ders kabul edili~i ,
- Smtflarm kalabalt k ol u~u ,
- Okulda milzik dersinin yapllacagl ozel bir dersligin
~ulunmaYI~I ,

- Ogretmen ~a lg ls m m ve e~il l i ders arae - gerecinin
~ag lan mas mda ka~ l ta~lIan zorluklar,
- Ogretim yapllan ~evrede egemen olan mOzik anlaYI~ m m olumsuz elkileri,
- Ozellikte erkek ~ocukla rda ergenlik donemi nedeniyte ya~ an abi lecek degi ~iklik lerin mOzik dersine
yanslmalan.
KU~kusuz bu sorunlar listesine deQi~ik boyullarda ba~
ka sorunlar da eklenebilir ve lisle uzalllabilir. Vine de mOzik dersine i l i~ki n genel dO~O ncen in . ogrelmenin ya~aya ·
eag l en eiddi sorunlarcfan biri oldugunu soylemek yanll~
olmaz. Bu dO~unceye gore muzik dersi Obur ders l~r ic;inde
onemsiz, aglrhkslz ve 6zelligi olmayan bir derstir. Ozetlikle
son YIJlarda OIkemizde bu konuda aOOla yerle~ik bir yarglOm ol u~I u9U , mOzigin egitimdeki yerinin giderek daha az
onemli saylldlgl bir dOnem ya~ nm a ktad l r. MOzik bir egitim arael olmaktan ~Ok bir eglence araci gibi degerlendiril-

rnekte, bu genel yarqmm gelirdigi sonuclar bir eok olumsuzluqun biclmlenmesinde belirleyici olabllmektedir. Bu
noktada dersin enemnin kurumlaryoluyla anlahlmasmdan
cok, omeklerne yoluyla gOsterilmesi enem kazamr. MOzik
ogrelmeninin ta~lyacag t en bOyOk sorumluluklardan biri,
~e~i tli elkinliklerle dersin eneminln gosterilmesidir. KOeOk
ses ve ealgl topluluklart yoluyla sergilenecek her ~alt ~ma ,
en azmdan okul i~inde deslekleneceklir. Bunun i~in agrefmenin belkl abarnlmamrs bir nola egilimi yOntemi izlemesi ve yapilacak her IOriOyalt~maYI krsa arahklarla sergilemesi gerekebilir.
Asltnda ogretmen ve ogrencinin baska deslekleyici hi~
bir etken olmasa bile, dersin kendiliginden j~lenebi lm esi iein yeterli dinamigi vardrr. Vine de mOzik dersinin kendine
ozgO kosullarda yapllmasl dogrusu tercih edilir ve ortam
gelirecegini rahalltklar acsmdan onem tasn. havadar, akustik sorunlarm bir oleUde ~ozO l mO~, ders arac - gerecinin bulunabildiqi ezel duzenlenmis bir ortam, mOzik dersinin k~yif l i bir sO r~ olarak yasanrnasirn kolaylasttracaktrr. Ogrelmen yalglSI ve ders ara x- gered de bu ozel
kO~l!lIa r kapsammda ele ahnabilir,
OQretmenin ealgisl yardmuyta ders islemesi son cerece yararhdu, y alglsma hakim, gOvenli blr agretmenin olusturdugu ozendirici tabla ~ocug u olumlu etkileyecek, orjda
yassmma ealgl becerisi kalma istegi uyandtracaktir. Ole
yandan kalabahk bir stnlfta ders i~l emen in zorluklannl gidermede, ogretmen ~a l g ls l m n gelirecegi yarar ae1kt1r. Kalaballk bir stn lfta ilgiyi diri tulmak ve bOlOn ogrencileri etkinlige katmak a~ l stnda n. ders arae • gerecinin hie;: degilse
bir bOlOmOniin ka~l lanmasl gerekir. Ancak okul yoneliminin bu konuda izledigi 6neelik, eogu kez muzik ogrelmeninin istekleriyle ee l~i r ve zaten smlrll olanaklar oncelikle
okutun obur ihtiyaylan ie;:in kullanthr. OQretirn yapllan ~ev
rede egemen olan miizik anlaYI ~1 da bu tabloyaeklenince,
ogretmenin beklentileriyle ko~u lt ar kaelOllmaz b~imd e yalt ~acaktl r. Boyle bir yatl~ma ortaml, OdOn vermesi, hatta
bir beelel Odemesi beklenebilen ogrelmeni kU~kusuz derinden zOOeler. Ashnda y~a nan yall ~ma kimsenin su~u degildir ve Odenmesi gereken bir bedel de yoktur. Bu durumda belki yine ogretmenin bir egilimci olarak harekete geemesi ve uZ la~ma yoltan aramasl gerekebillr.
Bunlann yaOlSlra, eocugun 13·14 ya~lan nda dogal geli~ i m i i~i nde girecegi ergeQlik dOneminin mOzik dersine baZl yanslmalan olacaktlr. Ozellikle erkek ~ocukl a rda ya~a 
nan ses degi~im siireci, milzik qgretimini bir ol~iide etkileyebiJir. Ergenlik oonemi eocugun ya ~a m tn dak i en onemli
dOnemlerden biridir ve ogrelmenin ba~a ~ I kmak zorunda
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oldugu bir sorun degil, yalruzca dikkalli olmasrm gerektiren
ozel bir devredir. Muzikogrelmeninin lutumu bu baglamda
onem kazarnr, <{ocugu bu duyarh devrede zorlamamak,
bu yeniligin yasamp bifirilmesl gereken dogaJbir surey 01dugunu abartmadan ye~ itli yollarla g6slermek dogru bir
yaklasu n olur. Yakm ilgi ve anlayrs. yocugun zaten odak·
landlgl kimlik arayisma bir anlamda cevap verecek, rnuzik
dersi giderek bkimlenen iy olusumunu olumlu yonlendirebilecek1ir. 8elki biitun olumsuzluklara karsm bir uretim payla~lm ortamr olusturabilir ve bu ders cocuk icln tad allnan bir yasannya donu~ eb i l i r.
Billndigigibi mizik dersi ulf asamah ge rlfe kle~liri l ir.
- Ses egitimi,
- Kulakegilimi,
- Zevk egitimi (Yiii.stken, 1952).
8u uy asamaya iki elkinlik daha eklemek mumkundur.
Genel muzik bilgisi verilmesinin yamstra, derslerin blr okul
yalglsma, 5rnegin blok flute dayah i~ lenm es i oldukya yararhdn ve rmlzik dersi bu etkinliklerle bes asamah sayilabilir (Gunay, 1990). <{algi egitimi, ogrelmenin yok sesli
mizfk egitimine qecebilmesinde bir cok kolayhk getirebilen
bir etkinlik1ir. Bu nedenle muzik ogretimi iyinde aynca 5nem kazamr.
Okul Muzigi 5ncelikle ses muzigine dayarur. Insan sesi
dogal, kolay ogrenilen etkili bir aracnr. KUIfUk ahstrrmalar
yoluyladerse hanrlanmak ve sesi zorlamamak doQru olur.
Yaygm biyimde inanlldlgl gibi yOksek sesle, adela bagl·
rarak ~al1<l soyleme, ku~ku suz guzel soyleme anJamma
gelmez. Dgrelmen, 4(ocugu sesini kuttamrken dikkatli 01masl iyin slk slk uyarmah, zorlanmamn saklncalan uslOnde durmaltdlr. Duzenli yapllan ses all ~ll rma la rJ yocugu
derse hazlrlayacak, ilerde kOTO ya lt~m ala rm r sergilemek
isteyen ogretmene buyuk kolayhklar saglayacaktlr.
Toplu ses 4(all ~mal an, muzik ogretimi iyinde onemli ve
aglrlJkh bir yer tutar. 8u yall ~ma la r yocuga bir gurubun
Oyesi olma ayncaligml tamdlgl gibi, kendinJ ozelve onemli
hissetlirecek1ir. Aym zamanda bir iy disiplin olu~lu raca gl
iyin 6k;u, duzen, sorumluluk kavramlannln bu yolla kolayca verilmesi mumkundur. Birlikte ~arkr soyleme, e~i l ko~u l·
larda bir elkinlige katllmadJr ve payla~l lan sureylen tad alma anlaml la ~lr. Ses a h ~l mn alarma geymeden once, neles ah ~llrmal an yapmak dogru olur.
<{oksesli yall~mala r iyin, muzik ogreliminin bir paryasl
olan yalgl 6grelimi onemsenmelidir. ogrenilmesi kolay bir
yal91 olan blok flCrt yoluyla, ders iyinde aym zamanda kulak ve zevkegitiminin geryekl~l irilm es i mumkundur. Bunun yamsrra yalgmln hazrr ve dogal sesleri yardrmlyla,
yok seslilik kavraml rahatllkla 6rneklenebilir. Her dersin
sonunda olu~lurulacak smlfiyi ses ve yalgl toplul~gu na bOtun ogrencilerin katllmaSlna ozen g6slermelidir. DgrellCilerin bir bOlumu ~ rkl nm sOzlerini soylerken, bir bOlumude,
omegin ses deg i~im sureci ya~ayan erkek ogrellCiler, 4(algryla ya da ritm aletiyle yall~ma ya katJlabilir. Degi ~i k tartlm
yah~mal a rJ yla ~a rk l renkH, yeni bir kimJik kazanacak,
Ifocuk kendiliginden bu elkintigin bir par4(asl 0Iacak11r.
Muzik dersi ses ve yalgl egmminin yam srra, kulak ve
zevk egilimini de iyerir. Kulak ve zevk egitimi bir anlarT}da
dinleyerek ogrenmedir ve ku~kusuz Onemsenmelidir. Ole
yandan TOrk ve Dunya Muziginden s9/fi l mi~ omeklerin
derslerde dinlelilmesi, yocugun kendine ozgu doQrular
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edinmesinde yonlendirici olacaknr. Bu noktada kulak ve
zevk egilimi lcin lemel yontem dinlemedir demek yanl l~ 01maz. Dinleme yontemi, zamanla yozOmleyici ve bulOncu
bir anlayrsm geli~t i rilmes i nde de yararlarr oren etkili ve kolay bir yontemdir. 8u yonleme derslerde stkhkla basvurulabilir ve kOlfuk Ifalr~ma la rla kotayhklatmdan yarananrlabilir.
Ornegin bir muzik eserinde saztan taruyabllme, bir hark
ezgisinin hangi yoreye ail olabilicegini la~l dlg r karaktere
gore bulabilme, ses ve tarnm kOmelerini dogru duyabilme,
bir ses kumesinde arahk kavrammm lonalileyi behrlediqiru
farkedebilme... gibi kUIfUk cansmaar, yocugun giderek yOzumleyici ve bulOncObir an laYI~ edinmesine yardmcr olabilecek ~all ~mala rd l r.
Ogrelmenin izleyecegi yontemlerte ogrelecegi ~a rkl l a r,
zaman icinde kendiliginden zengin bir Okul Muzigi dagarclgl clusturur. Ancak mOzik dersi ~a rkl ogrelimiyle srnlrll degildir ve dersiyi yatr~ ma la rl oldugu kadar, dersdtst
yalr~malan da kapsar. Sayllabilecek bir dizi etkinlik ozel
gun ve haftalarda sergilenebilecegi gibJ, krsa arahklarla
bugun ve hattalar dtsmda da sergilenebilir. Baska ogretmenler te i~bi rligi yapllabilir ve okulun obur ogrencilerinin
de katihmryla cahsmalar geni~leli lebili r. Muzik dersi, okuhm sosyal elkinlikleri iyin onemli bir kaynak olusnx an ayncahkh bir derstir. <{ alr ~mal ar zaman i~i nde serqilendikce
giderek g en i~leyen bir yevre olWiacak, ogrenci - ogretmen
- aile payl a~ rml bir yok yarar getirecektir.
BulOn bu yah~malar doQal olarak uzun bir zamanda
ge r4(ekle~ece kti r. Muzik dersinin pr.ogramlarda 40 - 45 dakikallk bir ders saali olarak yer aldlgl d u~ nulUrse , bu surenin yetmeyecegi aYl ktlr. Vine de aynnllya yok lazla girmeden, belki a ba rt l lm am l ~ bir nota egitimi yontemi izleyerek bu surenin degerlendirHmesi mumkundOr. Oers iyin
aynlan sure iyi degerlendirilirse, muzik dersi heyecan duyulabilen, tad atrnabiten keyilli bir ya~nllya don u~ecek1i r.
Omegin trocugun ritm alelini kendini yapmasl ve ~a rk lya
lamamen kendi Qretecegi bir lartlmla e~lik etmesi, bir anlamda yaralarak bu sureci ya~a masl demektir. Anlamak
ve urelmek, ogrenme sureci ilfinde muzigi kendiliginden
Ifocugun ya~a nllsl na kalar. Araylann dikkatte seyllmesi,
muzigin kuramlar yoluyla anlatllmasmdan tr0k omeklenerek gosterilmesi de bu baglamda onem kazan lr ve ku~ku 
suz bir ar1<ada~ trk ortaml tercih edilir. Sicak, arkada~a bir
yakla~ l m , mCIzikogretiminde ka ~ I Ia~Jla n pek zorlugu gidirmede iyi bir yonlemdir. Dersin e~it ko~ullarda payla ~ ll
dlglnl gOslerir. Muzik dersi he~ eyd en once trocugun seyimi d l ~ mda kattanmasl gereken bir zorunluluk degil, haz
duyulabilen keyifli bir payla~lm su recidir.
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Trabzon Caddesinde Sir Mlslr Guzeli
• Mufil Semih BAYLAN

Giine~

tepet gibi arkarmzdan yijks elmi~ , sanki bizi izliyordu. He-

rnen yerubasmda yiikselen devviyadUkleri hayranlrkla elerken Ak·
deniz ikliminin slcakhgl tum bedenimi sarryor ve yoIun bilmesini, gi.
deceQim yere ula~bilmek ~in sablrslzlilda bekliyorum.
Hemen yan l ba~ l mdaki koltukta on nan 9erllt bayan, gOz gOze
geldigimiz bir anda hafif0! tebessen ediyorve gUzei bir ses lonuyla
"buralara ilk kez geliyorsunuz hert ralde' diyor: Bende olur

ar aamede basima salhyorum ve ' Evet ilkkez geliyorum. Nereden
anladlnlz?" dive soruyorum. ' Cevreyi dikkatle gozlemlemenizd·
en" diye yamlhyorsorumu.
kisa diyak:lQtan soma ka~.hkll iebessijm ediyoruz. Ardlndan
~~ meye , s6yt~ lke n bilbirimizi tammaya ba~hyo lUz. Cukurova
Universilesi'nde oQJeOO oIduQunu, ailesinin Kahrameomarasta
oturmasmdan doIayt haftada ya eta . onbes gUnde bir Kahremanmaras'a gitligini s6y1Qyor. Boyle soyl e~i rken yoku~ yukan birbirleriyle yansen, adamaklill yiiklu iki kamyonu 911gmca kullanan
~6IIerin budavramslanna bir anlam veremiyoruz. Ya~mlrnda ilkkez g~iQim yoIlar, devlelin bularaflara epeyce bir yatmm yapllgml
gOsleriyor. Hava a9lk ve gUne~i n slcakhgl iyice hissediliyor.
Yol boyu Akdeniz bitki toplulugunu inceliyorum. lira Karadeniz'in 0 gUzelim, ye~ilin her lonuyla bezenmi~ denizini burada
gOr"emiyorum. Dalgln bir ~eki lde bir mOdelel daha d l~nYI seyrediyorum. Kafamda binbir dO~unceyle , ya~mllTlda ilkkez geldigim
bu yurt k~esinde gOreceQim, izlenimler deherime nol edecegim
anllan ya~yabilmenin sleak, SlmSlcak heyecamyla gOz kapaklanm

au

kapanlyoJ. Sevdiklerimi, oosnanmr eruyonm. Mavi Ncta'nm dogdugu 0 gUzel hem de pek ~ guzel EylUI eksamrm du~unUyo rum .
Adl Ezgi mi )'Oksa Mavi Nola rm oIsun diye karar vermekle zorIandlglmlz yine 90k giizel Trabzon a~mlnl ~unUyorum . ilk
saYIYJ basnnp matbeeoan aldlglm zaman, emesnn 6zlemdoIu savincin; duyarak, onu ula~ mak i9in kanal erpen kU ~ yavrusunun
tetas i9indeki kanal 9trpt ~1 gibi carpan yiiregimin kabma
stgamaYI ~m l dO~unuyorum . Biryok gOzel ~ey ge9iyor akhmdan. cok
degil daha ondOrt gun 60ce Karapmar'a.$enay't gllrmege gilli§im
zaman, ona yapllglm 0 gUzel surprizi dO~OnOyorum . Onu ve onun
gibilerinin muzik ogrelmenliQinin ~lel i kulvanndaKi yoIculugunu
~uniiyorum . Ardmdan Trabzon'a dOnerken, Ankara'da Gazi'ye
ugradlglmda, sevgili Ali Ulfantccememcdasmca olururken, Nevhiz (Ercan) hammdan geldigimi duyan Gazi'li oosnann ooaya birer
birer geli~ini. GUI Cimen'in, Suna Cevik'in, Nuray Ozen'in, Selmin
ve Enver Tufan 9iftinin Mavi Nola'ya g6sterdikleri ilgiyi dO~un u
yorum. Hazlrladlgl yaztYI dergiye ula~ llrabilme k ~i n Enver Tufan'n
ya~adlgl heyecem ve sevinci dO~nu yorum . Gazi'nin ogrenci dergisi Duyu ~lar'l benimle tarasnrmak iyin Ali ueamn gOslerdig sevgi
dolu 98ba)'l dO~nuyorum . au arada peste kutumuza simercak
mektuplan ula~n Aydin ilik1ve bir IiXlk mOzik eQilimcisi doslu gO~emedi§im il;:in de yiiregim buruluyor. Okuldan ayrth rken, babamm
Ivriz K6y Enstitusu'ndeki lanm ogrelmeninill oglu. ogrelim uyesi
Feridun Buyiikaksoy'la lant ~ltrl hyorum Ali Bey larafmdan. Bunlan
du~un Uyoru m . YOregim plrplr ediyor heyecandan. Bu ilgi ku~kusuz
Mavi Nota'ya demek ki geride
kalan 09 yll iyinde Mavi Nola
iyi ~y1er yapnll~ diVe dO~
ntiyorum. $imdi bir ~ka dosIa, arkada~ sOrpriz yapmak,
bu heyecanl onunla birlikle ya~ayabilmek ilfin Kahramanma ra ~'a gidiyorum. YOregimde
heyecan, beynimde birbirinden
guzerbinbir dO~Onceyle .
OtobOsUn biran yava~ladl
glm hissediyorum. GOzlerimi
a9lyorum. Mola vermek i9in bir
dinlenme le.sisine giriyoruz. O·
lobUs durunca hemen Kahramanmara~' a lelefon elme garegini duyuyorum. TefelonLl
lu~arken daha Adana il SIMIan il;:inde oIdu{,Jmuzu anhyorum.
Otob(is harekel elliginde
bir saatten fazla yoIumuzun 01·
dugunu biliyorum. Vine dO~O
nerek, Kahramanmara~'a beni
nelerin bekledigini merak ederek, gunOn iyice hissedilen Sl-

Gene! YaylflYhtmeoiniz MiIf~ semtl Ba~n MUzik Ogrelmeni Arzu Kara ie bir!ikle
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cakllgl ilrinde gidiyorum.
Yol boy. ;zledigimkadanyla pek 6yfe fazlaca ilgjmi ceken bi~ ey
gOremiyorum. AAdeniz ikliminin bilki 6r1Dw yfe bezenmls buyurt kosesrce. Karadeniz'in 0 guzelim havasm, , daglannl burada gOremiyorum.
Yoldaki lsarer levbatanroan xahremanmaras'a iyice yakla~lI·
glmlzl anllyorum. Van koltukta oiuren bayan yol arxaoasanme
Vine gOz g6ze geliyoruz. Tebessm ederek "on dakika sonra Kahramanma ra ~'ta y,z" diyor. Bende " Kah ra ma n m a ra ~' l liok merak
ediyorum" diyerek ka r~l lI k veriyorum. Vine kar~l hk!l le bes sfi ml erl e
diyalogu surduriiyoruz.
On dakika If8.buk g~iyor. Dfimduz, kuzey doguya uzanan astej
yolun sonunda iste Kahramenmeras g6riindu. xremen ye~i ll ikle r
i~ind e bir kenl, arkada daglara dayanan yemye~il bir duzlugun sonunda bekledigimden COk farllh bir g6rsellikle 6yfece duruyor.
OlobUs ol0g3.ra girip yolcu indirme peronuna yakla~lyo r, Artlk
orne zamam geldideyip otoblsten iniyorum. Yakla~ lk iiIf seamr biro
likle yolculuk eltigim van kolluktaki gen~ yo! erkadesim. bagajlfll
eroktan soma vamma yakla~lyor , vine aymtebessumdoIu ifadeyle
"ben Jale, tanl ~tl g l m lza memnun oldum" diyor. Bende admu
silylediklefl soora. karsrhklr iyidileklerde bulunup aynlryoruz.
Mlk Arzu'ya clasmanm zamamrun geldiQini du~un ere k yDriiyorum. Trabzon'da tanl~tlglm Kahramanma ra~'11 bir arllada~1fl s&'{tedikleri akhma geliyor: "Gazi Ortaokulu ologara ~o k yaklndlr.
Yurume gidebilirsiniz."
yuriiyorum.
Az soma okulun kaplslndan iceri giriyorum. N6belei ogrenciye,
muzik ogrelmeni Arzu Kara ile g6rii~mek isledigimi silyluyorum.
Hemen ara~llrlyol1ar, dersle oldugunu befirterek beni mudur yardlmclSlnln odaslfla ahyorlar. Saal: 11 .55 i gOsleriyor, be~ dakika
soma derslen ~I kaca g lnl sOyhiyorlar. Be~ - alII dakika soma zil sesi
duyuluyor ve Kah ra m a n ma ra ~'Jn Gazi Ortaokulu Muzik ogrelmeni
Arzu Kara, giriyor kaPldan il;:eri. $a~k ln bir iladeyle elini uzatarak
"Semih bey ho~geld i n iz" diyor. DoslyaeI sl kl~IYOIUZ ...
Bana hemen bir lf8.y sOyhiyor, dogrusu irndadlma yeli~r bu,
demli birbardak yay. Bu arada Sevgili Meral Toreyin'in uzunYillar
btl okulda yall~lgl nl sOytOyor, onunla yah~an ogrelmen arkada~larl .
Meral hanlffiln bin kilometre oleden kulaldannl ~lnl ahyoru z.
Bir miiddel soma bir1ikte ~lkIYO ru z. Arzu. 6g1eden sonra dersi
oImadlglnl, birlikte gezebilecegimizi s6y1(iyor. Yolda yDriirken
ogrencilerinin ana oIan ilgisini g6niyorum. Bu arada s6yl e~iyoruz,
ogrencilerinin ilgisinden memnunoIdugumu silyluyorum. "Beni ~ok
yoruyorlar- diVe kar~l!lk veriyor. Yorulmasmln dogal olduQunu soy·
luyorum. Bu arada okufa gilmekte oran birogrencigrubunun arasmdakahyoruz. Ogtencilerin sevgidolu ilgisi ka~lsmda kendimi ilkkez
yabanci gibi hissediyorum. Birlikle yiiriiyerek, Bahl;:elievler semlindeki ogrelmenevine gidiyoruz. Ogle yemegi i~i n salona geeiYO'
ruz. Yemek yerken Trabzon'daki artak dorsllanmlzdan silz ediyoruz. Ona Karapmar'l, !?enaY'I, Konya'yl, Mavi Nota'YI anlallYOrum. MUZik egilimcifiginin 6nemi uzerinde silyle~i rken hemen
yanl ba ~lml zda ol:uran hir bey, Arzu'ya ' HocahaOlm naSIISInIZ?
NaSl1 gidiyor muzik ~a ll frTl a la n " diVe soruyor. Arzu beni lanl~
Ilrlyor ve 24 Kaslm ogrelmenler giiniinde s6y1ediQi lurkUden silz
ediyor. Erkan Ocakll'nm Trabzon yoresine ail "MIsln kurunun
mu? I Anmardaduruttun mu? lIirkusunu silyledikfen soma ogrelmen arkad a~lannm kendisine "mlslr guzeli" adml nasJl takflldannt
anlallyOf. Qevresindeki ogrelmen arkada ~la nnm ilgisinden, muzik
derslerini beldeyen zorll,lklardan, ogrencilerinin ona ka~1 oIan
yaKI~lmlanndan soz ederek yemegimizi yiyor, ogrelmenev'inden
~evreyi dola~mak ivin ~lkl yoruz .
Az sonra geni~ bircadeye vanyoruz. Olduklf8. gen i~ kaldmmlarl
ve geni~ ~iff ~eritli aslall yoluyla, bu caddenin Ka h ra man mara~'1n
merkezicaddesi oldugunu anllyorum. Arzu, "buraSI Trabzon Caddesi" diyerek bulunduQurnuz yeri lanlllYOf. Hemen akhma Trabzon'daki Kahramanm ara~ Caddesi geliyOf. Yol boyu vevreyi ince30

leyerek yiiriiyoruz. Caddenin lemizliQi }3~l rtryo r beni. Bu kadar dUzenli bir kenl butabilecegimi sanmadlgnndan ~vreyi daha bir dikkane izliyorum. Trabzon'un hkanan Iraligini ve hepsinden 6nemlisi,
balqamnu, lukrugiinu, kakfmma, caddeye bosaltan insanlarint buradagOremiyorum. Arzu'ya"bOyle bir kentte ya~adl g ln ~in sansII clmahsm' diyorum. Aglr adlmlarla yUriirken, "Semin Bey, haydi
gelin size dondurma ikram edeyim- diyor. AI. soma yerede hir
hayli bilinen Ya~ r Pastanesi'ne giriyoruz. Guze/ ~enmi~ oze/
mekanlardan birini secip oluruyoruz. DoodurmalanmlZ ve yOreye
ozel, iei eotep flsllgltldan olusan ye~i1 lalhla nmlz geliyOf. Bi~k
seat kadar ctcworcz. 5 Arallk 1995 gOnusaaUer 13.1 5 i gOslerdiQi
srralarda ge r~ek mares ooncormasnu tadiyor, ya~dlg lm l z, dog.
dugumuz keotten; merkezi caddelerinden birinin adl Kahramanmaras Caddesi olanTrabzon'dan bin kilometreuzakta. Kahramanmaraste: Trabzon Caddesi'nde, "Mlslr GOzeU" mazlk ogrelmeri
Arzu Kara ile 6ylebir silyle~iye dallyorum ki zemanm t'lasd ~Iigini
anllyamlyorum. lyi hir muzik egilimcisi olmak isledigini, batta akademik kariyer yapmayl dO~ndOgunu, mOzik egilimcilerinin i~inin ,
he/e hele orta ogrelimde COk ama cck zor oIdugunu ve Ieroe neler
yapllmasl gerektigini konu~ruz .
veser Pastenesrrde yektirdigimiz ant folograhnm ardmdan vlkryoruz. Ve belki de Trabzco'da konueme oIanagl bulamadlglmlz
biTlfOk ~eyi konu$lJyoruz yo! boyunca. Trabzon'da bOlgese/ bir Ie·
levizyon kanahntn deslegi ile eek1igim belgeselde yararlanmak il;:in
nile/ildi bir soprano aradlgmlda, Arzu irndadlma yeli~i ~ , Fahir
Alakoglu'nun mOzif:li Ozerine okumu~lu. 0 kad3.r ~ok ~ey konu~luk
ki hepsiniyazmayakalksam sayfalar yelmez.
Hava kararana kadar caddelerde dol a~I Yoruz . Sokak lambaIarmm yanmasl uzerineogrelmenevine OOnuyoruz. Lobide bir sure
oturuyoruz. i~ilen hir bardak yaym ardmdan gilmek i~in izin iSliyor.
Kendisi gibi ogrelmen oIan ev arkada~!an , Gonca ve Nihal'in, onu
bekledigini ve gilmesi gerekt.igini sOyfOyor, aynhyoruz. Yol yorgunlugu iyice uzerime yOklUgundi:lfl hemen odaya ~I k l p yataga uzanl'
yorum.
Gozleimikapaltlgtm aoda, Arzu'yu ve konu ~lukla nm l zl dD~Onu
yorum. Dahp gidiyorumuzaklara...
QocukiuQumgeliyor akllma, evel ljXlCuklugum.MuZik ogretmenlerimizin Y8.?3ffi bil;:imimizi oIu~lurdugu giinler; muzik ogretmenlerine rahmelli HIm Veldel Velidedeoglu hocamlza gOslerilen say·
gmlnllploslnln gOslerildigigUnler...
I~le 0 gunlerde, ortaokul slralanoda "Maria" adll kom~u klzm·
dan (bizim ablarmz ya~lndayd l) k1asik gilar dersleri alml~ll m ve IfOk
~ey ogrenmi ~hm. Ondan mldlrnedir bilmiyorum, 0 zamanlar y~am
benim i~in biraz Maria'ydl. Qku\um, derslerim, ogrelmenlerim,
h er~eyim Maria oIabilirdi. Sonra Ankara'da okurken ' Maria"nm ~ok
yarannr gOrdum. Hikmel Baltacloglu'nun, Huseyin !?im~ek'i n,
Hulya Tarcan'ln muzik adlM verdikleri "Maria" tie ~ekillendi. Ben
her~eyi onunla sevdim.
A~klanm, IUlkularlm, ya~am bil;:imim...
Klsaca he~ey Maria.
C(oculdugumun ko~u klZl Maria, senden ~ok ~ey ogrendim.
!?imd nerdesin, kiminlesin bilmiyorum, ama 999P giden zaman
ilj:incle "Maria-Iar hep oIsun isledim.
Kahraman mara~'ln Bahlfelievler semlindeki ogrelmenevinin
403 no.hJ odasmda duygulanmla ba~ba}3 bunlan dfj~odii m .
Evel Sevgili Arzu,
kutsal hem de ~k kUlsal gorevin, muzik
ogrelmenliginin birinci yllindasln ve daha 23 ya~mda sm .
Muzik ogrelmenlerinin "Mlslr GOzeli"ne mOzik egitimciliginin
diken'i yolunda iyi yolculuklar diliyorum.
Oilerim sende ogrencilerinin ya~amlnda bir ' Maria" olursun.

o
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MAVi NOTA
MuziK VE SANAT OERGiSi ~AN MuziK OOULU

..
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KOOUr·sanal _a~lHmn Ya~ilmez msullanndan I:ijri oIan ~liOin UlkenUdeki konullll.l1u 'o'E! ~ nesneI bir ~ orIlya koymak I INlCI)'Ia derglrTlz la,.lmdan
Ya n¥T1aS1 diilenlen~._ OWl t'V'Irizasy<IfIIJ adl ~ dergi 'arahndan
' lol AVI NOTA MUZIK VE SANAT DERGfSI $AN MUZIK OOUlO' adr aillf'da bif

san

Yall~anm "Sel;leiler Kurulu" ~\Jtdaki adafdanollyroaldadlr.
• MOfij Semil BAYU N
Uavi NolaMUzik ve Sana1 Dergisi GeroeI Yaym YO'leImeri
• Doc;. SunaCEVi K
Gan On~ Gazi Eg,lm FakUltesi ~.:illk Eg,lrni B¢liJriJ Ogrelim Oyesi
•00\:. Keriman DAVR AN
N*ara Dewle4 Opera ve Balesi Sana ~ . DeYIeI Kon:servaluan Ogrelim Uyesi
• MUfic18 6ZG~
M ara 0eY\el Opera 'ffl BaIesi Sana,,1Sl
• Hallce SARAC
Alatill1c Orwersi1esi Ku llll KarabekirE!JIim FakUllesiMid EO! B6IUrriJ Ogr. GO'.
• [)O;. GiilfM $i..$EK
G.ui 0niversMsi Gui E~ FakUllesiMUzik E~ BOlimj ~re!Jm Oyesi
• Mer.1TOREYiN
Karaderil Teknik Urwersilesi F.E.F. ~lik E~ B6l:irrlj COr. G6rM:si
• NalanyiGtT
Set;uk Oniver$Ilesi E)limFakUllesi Muzik EglimiIl(jjtOOOgr. GOrMsi

YAfIJ$MA KO$ULURI
1. VarJ¥lll. iki ~l ok4l. birind ~f1 SOIIJIlda iolale kalaNi r 1)'11 gf)l ian ec:Mecektir.
A) Birinci Ipmada sesleiJdirilmesi isleoenrepertua' lPn:9i1m) :
•
Me Niliche
ted
Opera Ariasl
•
TUrk 8estecilerinden 0ZglrI bir 8S8f ya <Sa bil' liirkli diizenJeme (~ eserIer OlgUn dilemde we 0zP1 1ona1itelemde seslendirieceklir.)
B) Ikro a~mada sesl8I'lllirimesi islElnen repe!'llNar{progfam} :
Binnci a~mada seslencllrilen repencenn d~lnda laM,birprogram SlnlI acaldlr:
a) Barok ya ca Klaslk DOnem Besle6ierirtden biryapd, (Bach,Haeodel, Mozart veya BeelMen'den se;jlmif blryaprt.)
b} Romanlik D6nem BeSlecilemdenbI' lied (Schubert, SchJmann, MendeisholVl veya Brallms1ao seoyilmi, blreser)
c} IlUyiJo; ~kli (leknik zorlul<J. n ij:eren) bir CiplIfa ariasl (Verdi, P!.c:cini, Dorizemi, Yt!fa Rossini'den ~iirri, bir yaplt)
d) Turk Besleci~rinin bUyiik ~e!l~ yap ~lanndan se9lmif bi,omek,
2. Yar~anlfl sooUCtJnda iki Odlll, bir mansiyooYerilecek.lil.
a) Oduller 10,000.000.-Tl.
b} Mansiyon 5.000.000.· TL
3. Yafl~ya kaldabilmek ij:in 20 Nisan 1996larihi ~ibariyle 30 ya~ndan gUn almaml' ~ma k gerekmekledir,
4, Yanfll\<1ya E~m FakoJ~eleri MUzik E ~rri B6kinieri, Glilel Sanaltar FakoJ"e1eri. 0eYIe1 KonserYaluartan MOZik El¢UrHj ocrencteri ve Mezunlanyla. Ozel
~h ynalarta kendi:si'li Yill i,li~ adaylar kaillabi~r.
i
Ya~ya kall!aca kolanlar, klSa Oz~ni, adl soyadl ve.d reVi, lele/on numalasllll, Illrvesi kalik laogahm, seslendirece9 yaptaann pamsyonI.l'T)'la birlikte
afl9ldaki .d1ese gOOdefecekleni r. Aync. ya~yIa igili tUm yazlfmalar bu adresle yapllacaktlr:
Miild ~ ~ SAYLAN, MAVI NOTA Mlil ik Y'Il Sinai Oergisi P.1e. 205 61()()( TRABZOH
Seslendirilecek yapcllannpar1isyonlallllm (solo Y'Il piyaoo efliklen) terru blr IoIokopisi derQinizegOrIdetileCeldi.
6. Yarlf"llCdar, isIege bagli ola rak efl~ gelirebileceldeldlr, Aksi lakdirde dei9 rrizte lerrin edilecek IlIan biI piyanisl iIe (kenll'erine prova oIanaili ~~rek.)
ylrJF-ll ~nrilecekllr.
7. Y'rJ¥TIldasadece derece.1an .da)iam girif-<l6riif oIobUs giderleri derginizce ~lIanacakl lr.
8. Ya~ya kailian tUm yarl¥J'llCllann Trabzal'daki konaklama 'Ie yemek. giderleri dergin'iZe ailtir.
9. Yl nf/N ij:il son OOfAJrulam 20 Nisan 1996'dlr,
10, YarlftTl' 15130 MaY'S lamleri arasn1a belirlenerek bif g.inde Trahzon'dayaprlacakllr.
11. VarlftTl'l'lItI yapt ~ laritl, bir daYet rnebbuyIa yarlf"llCllar. bil<lri1ec$k ve 00$1'1 bljrisjyIe kanu:Jyl.r1a a;:lklanacakllr.
MAVINOTA

: Sev iray SAYLAN
: M. Semih SA VLA N
: HUlya OZMEN
: M. Ae~al SUMERKAN
: Ele AKBULUT
Ahmel OZE A . _
Kenan SARIAlIOGLU

MAviNOTA
Muzik ve Sanat Dergisi
Abone KO$ullan

: Y l li l k 500.000.- TL.
: 50 OM.
: P. K. 205 - 61004 - TRABZON
: 100.000 .- TL. (KOV dahil)
Telefax
: (0462) 224 26 30
Nisan ' Temmuz ' Ekim. Arallkaylannda yaylmlamr.
Y u rt d l$1 Abone
Ya z l~ ma Adresi
Eden

Film - Monlaj
Dizgi

, A,d'" OLe AY
: DtZTEK LTD. ~TI. . IZMiR
Ter : 0 (232) 441 30 72
Fax: 0 (232) 445 25 32

Abone ederinin, Muflt Semih .BA YLAN adma
731986 nolu posta~kl hesablns yatln idl kta n
sonrs, dergi adresine b llgi verl lmesl rica olunur.
G6nderilen uriJnlerin daktilo ile yazlfmasl rica olunur.
Uriinler yayl mlansm, yaylmlanmasm gari veri/mez.

Baslm Veri : Karadeniz Gszetesi O'setTesisleri
TEL, 0 (462)3253900(3 hat) Fax: 325 39 04' TRABZON

i

