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Mavi Nota'dan
Merhaba degeri miilik dosllan,

Temmuz ayrnln bU sicak gineri'lde si1:lere yen bir ~Y' lAa$llrabimenil
mu1kJloOt.mJ ya~ lyoruz .Her zaman oklugu gibi mOziilin IaIkIi ooaklarlna
sesiene"bilen bir saYI oIu~lurWk. Gelecelt sayllanmlzda cia yine miiziQll

!ark!, odl!k~nna seslenmeye deVMl &deceQiZ.

aZUR DILIYORUZ:
Dergmizi ilo;er ayllk periyodla siz dege~i okul1aflntlza ula ~l lnnayr arnac;
edndiQrniz -,Jakle, yrle de ~kmek olarak dergimizi sizlere ulaillfabilivoruz.lJJlemizi'l herglil agu~n eItonomik sorunlanrun )'anl era . bir
de elimiZde oImaya"l Iemik nedeolefden doIa)'1 . he<lellediflini2 periyodu
lam anlamlyla oturtabim4 ~i1iz . Takdir edermiZ ki girliXniizUn k~n

a~lnda defgi~lkannak lOt

bit ~lir.

Bu nedenle, defgimizde dizgi yan11ihklatl oldu. Montajcla da bir1aklm batalanmu oIdu. OOzeftmeleri seeece kendirn yapll~ lm ~in dizgide bil1aklm
leknill. hatalar olmakladlr. Dergin~ ilelleyen saYllannda hatalanmlZl minmze ederek seer e daha nilelik1i dergj ulaitlrmak i¢n ~11~laY'z.
~i'ndiye kadat oIan tim halalardan doIayr sizlerden azUr diliyoruz.

DERGiMlz Y,qARLARINpANA. AYDIN i.iK'E ' L'ORORE OU MERITE
CULTUfiEL• NI$ANIVERILOI
Dergirnize, }"3zdrgl yazdan ve bizJere .moral veren mekluplan ile deSlegini
hit;esirgemeyen dostlSllUZ A. Aydin IIik'le i1gili g~bgimQ aylar ~ bizi
sevincebogan bir haber aldlk.
16. Nisan 1996 sail gOnu Polonya'nm Anka ra'dalliBOyiikelr;ilik konulunda.
~OyiikelCi Ekselans WOJCI ECH t:ENSEL laratlndan Yrd. ~. A. Aydin
Ilik'e Poionya Cumhuriyeti Kuttilr WI GUlel Sanal far BakanllQI'n1n
L' ORDRE OU MERITE CULTUREL KQlturUyakat Ni~nl verimi~lir,
GaZi Oniv erMesi;.,.~azi Egilim fa kUllesi MilzikEgitimlBOICmu Calgl EQilimi
Ana sanal Dall vyre1im Oyesi ve Uluslararasl Ankara Muzik F~tiva lrmn
diizel)leyicisi Sevda • Cenap And Miizik VakIl Destekleme Kurulu Oyesi
Dian IIik, 1988'den bu yana Tiirldye - Polonya kii~ur ve sana! kopriisiine
kalklda buloomakladll.
Dergimizin de yazarlan araslnda bulunan Vrd. Dos;. A. Aydm i ik'i kulluyor,
ba~f1!1 ,.a1l~aJannln devamlnl di'liyoruz. 5ayJn Ilik'i l ig ili lOrende yaptlgl
kCD.I~ln melniniaynen ya Ylm ~yoruz :
"SayIn: Polonya'nlfl Ankara BUyOkelfisi
Ekselans WOJCIECH HENSEL
Degerli konuklar,
Polonya ile ii lkemiz araslnda 600 ylll a, kln bir suredir devam ede!) dilalog, her g~en gun g~lenerek gellJl11ektedir, Ozellikle ATATURK
lie ba,layan Cumhuriyet doneminde artarak siirmii¢ir.
l;agda, bir ulus oIabilmenin OnkOJu llan egitim, bilim, kiiftu..ve sanal
alanlannda ulaJilan diU:eylerdir. Bunun ~in de ba~ka iilkelerle,
oneelikle kiil1iirel aJanda, i$birligi vazg~ilmezdir. Uluslar birbirlerini
kul1iirel kimlikleriyle tamdlklsnnda dostluklar kalICI 'Ie uretken olur·
ken diinya barl' lnada kalglCla bulunulur,
i,te bizim bUtun bu f abalarlmll, iki iilke gef)fleri araelllgi ill yenilikleri
tanlmak, kendimizi tanllmak, siller! tanlmak WI fa gda, Tiirkiye'nin geleee9inlsaglam lernell« uzerine oturtmaktlr.
Ilk kez e~min okulu ile birlikte Bydgoszcz'dald 11. Uiuslararasl
Genf tik MuzikFesliYali .... Yan~Slna girerken beni lie g6tOrmesi ile
1988' de Polonya'yl tanlma J3nslnl sahip oldum. Ogiinden bu giine
bu kiillOrel al,,~rff8 kalklda bulunabildiysem, ne mutlu bana,
Call, mafarrm SIf3Slnda en biiyuk deslegi gordiigiim bl,ta siz
(Buyukelfl Ekse lall~) , oneeki ba,konsolos de9erli ctoslum Grf gor
MICHALSKY, Gazi Unlversllesl Reklikii Pro!. Or. Enver HAS ANOG LU,
gazi Egitim Fakiiltesf Dekanhgt, Muzik .Egili ml BOIumii Ogretim
Uyeleri Prof. Dr. A" UCAN, ~ Suna CEVIK, Y. ~. Yakup K1VR.AK
ve Ankara AnadoluGijzel Sanatlar Lisesi Miidu..ii Erdal KARAO ENlZ'e
1ll1ekkiirlerimi; beni bOyle bir OdiilleoourlandlrdlglRlz ifin J3hSlnlZda
(Saym Polonya Biiyiikelfisinin ... hsrnda) Polonya Devleti .... hatkma
en derin saygllarmll sunanm,·
K.tr~ ~ CU.MHURiYETiNIN CU MHUR8A~KAN I ARSLAN PULATH ANELi'
YIY ITIRDIK
13 Mayls 1996 gii1ii aa bir haberie irXikli y:!reklerimiz. Kllap doslu KtYI
DergiSi Genel Yaytn V6oe1men YardllllClSl, ~ ~Iill Arslan Pulaltlanell'
yi kaybe~lik. AamlZ ~phesiz bilyOk. Binierce kitaplan ve belgeden
okJpn kiiti¢anesiylebirfOknsana 1,lk lutmu" yo! p6slerm~ DIan Arslan
PulalhaneU, defgimizin 1993 'Ie 1994 Yillannda ~ kez !TfIl1~ old~u
Muzik Sergisr ne de ka\!llda bUlunm~lu. Aynea beige nrteliilildekJ biffOl\
dergi ve kitabt dergmiZIl al} ivine verml~li.
saymAhmet Our'in "Kitap CumhuriyeU' nin CUi.hurba,kam" olarak nile~;gi Arslan Pulalhaneli' nil afliSI 6nl.fIde saygl iIeeili1iyoruz.
pOLiFONiK KOROLAR CERNEGi' NIHTORKiYE KORO LAR ~ EN LIGL
Polilonik Korolar Dernegl' n.... Tiirk iye Filarmonl Oernegi 'Ill 5evda •
Cenap And Miizik Vaktl' nln katiulan Ie diizenlediQi i iirkiye Korolar
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$enligi' CumhlXt>a~anhgl 5enIcn OI1leslrasl salon1.nda amal6r bir organizasyoo oIarak 7-ffe1de,lirikli. ~ terneIni kutkusuz 'sevgi"
ol~turuyordu. Yan¥J'l3ya eauan her koro 25 k~hk $efiCiIer kl,l'Ukrll'"
SflkladtOI gerekl;eYle (jdiili nj aldl: ErlIOf Torun yOoebrrmdeki OOTU
Gen,lirme VakIl Oiel uses {Program Zengmrlili ve ce~illi lik} ; Pmar Alpay
yOnelimindeki AkYUl1 COCull Korosu (Koro disiplini .e ,sahne sempali
gOniniimii); Mesude Tuneel yOnetimindeki Bilim Koleli (Halk MCIziQi ~
rumlama ) ; mti Ayag yOnebmmeki PolilonikKorolar DemeQi Bilyi ddel Karosu (Muzi\alije J muZikadinamider); Serdar Dilekean y&letmi'ldeki TEO
An.kara Kqleji (Koro disP'ini WI saMe ~ti gOriJn(Jmii} "Siireyya eagtar
. lllu' Ozal y6neli'nlltleki Polilonik Korolar Demegi G~k Korosu
(Milzikalll& J milzikal oll1amikler) ; Kamuran Oktay yOneli'nMeki Izrnir
sreosu K~ii r Dernegi lC8lgl ~Iikli yapilyorumla mal; GrupReogim Oda
Korosu (Ernonasyon, Homojenllk V1l koro lInlSI} ; Nurdan Turan
yOnelimindeki Polifonik Korolar Demeo; Klzlar Korosu (Oiksiyon,
artiikiJlasyon, anla$lhrllk) ; Cemil Kibaroglu yOne!imindeki Ankara
CSnkaya Usesi (Ritmik bera_berlik I Ritmik uyum) ; Ayean OZfimen
yOnetrnirxJeki Konya ~ Uriversitesi MUzik Egijim BOk:mii lDik ' ,
arlikiilasyoo, anla'lhrllk} ; SiireyyaCa9lar yOnelimMeki Cumhuriyet ~
(OzgU"l yapll YOnJTllan) , Taner SoIu k~u WI Nestihan Alpugan
y6nelmindeki Polilonill Korolar DerneQi Cocuk Korosu (Coc:lAl. ~rkiSI yorumlama) ; 5elim A11look . Kerim Altmok yOnellmindeki Islanbul Anlnokta
KOfler Dernegi (Rilmik beraberlill I ritmik uyllll} ; Mustafa Apaydln
y6netimindeki TRT Ankara Genflik Korosu (Enlonasyon, homojenllk ve
korotlnISl).
Yiiz)erce t;OCUk'le venemQil kail ld l!ll~, izIeyenIem d~i.ociinii zen.
gR'l1e~tlfirken ~im!Z iljtlllllut tOOumlan elIti ,(4lhesrz.
TRAB ZONAGSL MuZiKHAZIRLIK SINIFI KONSERL.
Bu YllSfIlan Trabzon Ana ~ Guzel sanallar liseslnin milzik haZlfflk smlh
26. Ma)'1s. 1996 giinii Tlabzon 0eYIe1 Tiyalrosu salonll"lda ilk konsern
verdi, Trabzon dl~ lnda olmam nedeniyle bu konseri canh olarak izlemem
mCmktin olm am l ~IL 8anltan iZleyebildigJm konseI, bende oIumlu izlenimler
buakb. Mendelshonn'dan SChuber! e , Sa/'lip" EgUz'den Muamrner Sun' a
Ir.adar birfOk yerIi 'Ie yabana besleci'lin beste ve dilzenlemeleri $IS·

IendifiIdi.

Kenlmizebinblr ~r a~ SOfIUCU kazandlrla1bu okulurnuz\Jl her~yden Once
adlna yak" lr bir mekana gereksinimi var. Ardlndan iI'liversil emizin
destegine, deneyimli egtimcilerimizin yo! gOstericiligirle gereksinimi var.
Ama ~u 9'*" bll YII. bu anlamda oku)umuza deslek 'IIrilmedigini
g6sleliyor.
O!<u1umuzun ir;inde bulundugutum sof\J"llaun en klsa zamanda t;Ozulecegi
umLldu ile konserl erne9i gefen ogrend VI egitimCieri kulfuyor VI onlara
Ija ~nlar dirryoruz. Biz Mavi Nota Milzik Dergisi c.larak, okulurnuza
giiciJrrlUziinyelliQnee her konJda deslek vermeye hazlnz.
K.T. O. F. E. F. MO ZiK EGiyiMi 80LOMO YIL SONU KOHSERL
GOrevim geregi Tl abzen dl$lnda oImam fll{jeniyle, Oniversilerniz Fabh
Egillm FakuMe si Miizik EQitimi B6liimO'nun yll sonu konserini iZleyemedim.
Banltan da izleme olanaglm oImadl. Ancak konser hakklnda rikir edinebiirnek il;:il kamuoyu yoklamas l yapllm. Konseri iZleyenlerin birfOOu
sonut; oIarak menvlOO oIdiJIlafi beliftirlerken, muzik egijimcisi dosllal ve
okula yalun flvreler, yll sonu konsemil ~i:$ seoelere oranla dilzeyola·
rak d~ oIdugoou beW1b!er.
TRABZON CUMHURiYETORTAOKUL U YIL SONU KONSERi.
Trabzon Devlel Tryalrosu salonunda 13. Haziran 1996 gOOO katlkSIZ bir
amalor koro ve arkeslra konseri iZledim. Miizik ogretmeni G6kay Pehlivan
yOnelirninoeki Trabzon CISIlr-.Jriyet Ortaokulu ogrenci koro . Orkeslraslydl
bu. Colt etll birogrenci kadlO$oodan olu$lugu gozlenen bukoro 'II orkeslra,
bizlefl mudu~ enbiiyiiQirlii yaf8n1 a gece. Bir piyano, bif mando/il ve
sekrz lliinen oIuf8n orkeslra. sevryelelOl gOre bW hayli iyi idi. Bir de
sUrprizleri vardl biZ izleyicjere. Neydi biliyor ff1USl.f1UZ? Ravel'II Elolerosu.
Eve! yanlIJ oklSlladmll, Cl.II1'i1uriyet Ortaokulu ogreoci orkeslraSI bize
Raver il Bolero' soou ,.aldl 0 gece. Koro programma ise birrrot ~in
besleeilil eserleri ve dilzenlemesi bulunuyordu. ¢Orelmenleri G6kay Peh·
livan' 11'1 ~hslnda kenlimizln buguzil fOCIJklanni yurekten kutluyorum.
DergimiZil sonbahar konserlerini ve ~ yan¥Ms,nl mLil1erne1en Ekin aYI
it;ilde ~~lirece9iz. au nedenIe haz,rllklanmlZ yoiII.Jn bir ~kilde
devam elrTlek1e. 1(rn okurlanmlza iyi bir yaz. laliU dilerken, BUm.. 1996 da
yaYlfTllar.acak DIan 21. sayuT1Izda Wu~ dek ti.rn milzik dos!1anna, okll-yucu\aIlfTUza esenliklel, n"lJtluluklar 'Ill ba$8nlar diliyorlSll.
Howakahn.
MUM$#mill 8A YUN
Genel VaYln V6nelmeni

Bauhaus ve Sahn e Plastigi
• M.

Re~a t BA~ A R

Modernizmi n kurumlasmasr, yirminci yuzyll sanennm
egitim acrsmc en belli i1keler dog rull usund a gerce kl e~ mesi ,
1919'da Weimar'cia kuru lan Bau haus 'la birlikte pekism i ~li r. Yirminci yuzy lli n danyasm a yanrt verebilecek bir
senat egitimini ve disipli nini ge n;:e kle~tirmeye 9a h~an bu
okulun en onemu hedef sa nal ve zenaal ikilemini ortadan
kaldrrmak c'm uetor. Bunun yanmda cagm teknolojstnl kullanarak , ozgun ve estetik biclmferi yeratrc r bir bakrs
ecrsryla gery eklei}tirmek . Bau hau s'un utasm ayr planladl91

esernerarcnr.
Yinnin d yOzY11 sananna yeni bir soluk getiren Bauhaus'un kurulueunu haztrlayan faktorler kusk usuz vardrr.
Bunlann basmo a endOstriyel g eli~ meyl e birlikte degi{ien
scsyet ya!jiamm gerek sin imleri gelmektedir. Sanal egilimmoe elkil i bir i~ levi olan akade mile r, ' s kademlzm"in klasik manllgml surdururke n, encustrt /(agmm ortaya crkardlg l kosultere yamt verememekte, buratardan yeusen
senetcuar da yasanan htzh deg i ~im lerin drstnda katmaktaydr. Hatte artlk eskiye d6 nulmekte, a eoesens't au
atOlye sistemi geri 'gelmekl eydi. BOylece ortaya /(Ikan bu
durumu ingi1tere ve Almanya'da kimi sanetc r ve egitimciler
farkediyor, bu konuda ~ozOm Orelebilecek araenrmararoa
bulunu yorl ardr. Te met cikr s nokteer. bu iki ulkenin eenatcr
ve egitimcileri il;:in de o rtaktr: sanayi uruntertnm tasanrrnnm
belli bi r kalileyi yOkseltilmesi. Bunun il;:in de, yaprlace k ~ey
belliydi; sanayi ve zenaa llfllan biraraya getirmek. Bu
amalfla Alman ya'da 1907'de kurulan "Deutsc he ~ We rk~
bund"un ilk yillardaki Ifali~ ma la n daha ~ok el sanatlarl konusundayd l. Dolay ls lyla daha Ifok zenaal uzerinde
YoQ un la~an bu teme l ama/( giderek , sanal m yeni sanayi
OrOnlerine uygulanabilecek ilkelere dayandlrlimasl gereklig ini savunan gOrU~lerin ortaya Iflkmas ml sag hyordu.
Bauh au s okulunu hazlrlayan bir ba~ka faldor de , siyasi ve toplumsal ya~amm kendi ilfindeki d6nO~Oml eriydi.
Bauhau s'un kurul dugu bir dOnemde gerlfekle~en bu olaylar, Almanya'da i ~lfile rl e birlikle gen<;lerin de katlldlgl ey lemlerin yamslra, le melinde ba~kald m va yeni bir duzen
a raYI ~m l n bulundugu sanat ve edebiyat olgularlnm da
ger~ekle~mesine yol a/{Iyordu. Aslrnda d l~avurumcu bir
lavrln da gizli oldugu bu donem in sanal mda sanatlfl lar,
[¥rUer ve genlflerle birlikle sava~ l m lanm sanalsal platformda sOrdOrCryorlardl.
"Tam b u s lrad a g~ m l,ten ders s lsrak kendinl en
iyi toparla y abilen bSZI genlf mlmarlar blrtaklm olum l u
haZlrhklar 'lf lndeyd iler , Gelecegln mlmari sl n l daha Insanc ll ve daha toplums al y ap mak Istly o rla rd l ," (1) Bu
amacla Wa lter Groplu s ve Bruno Taut lemel bir program

hazrrlarruslar ve bu proqrarm Gro pius Bau hau s 'a uyar-

ram.sn.
Welmar'daki GOzel Sana tter YOksek Ok ul u ve Uyg ulamah Sanatlar Ok ulu 'nun t artesurnmeswre kurula n Bauh aus, d6neminin en kaps ernu ve geli* mi* sanal egilimi
kurumu olmak zorundeydr. Bunun icin de gU<;IO bir ogretim
kadrosu gerekiyordu .
Okulun ba stnda mimar Groplus bulunuyordu . Terne l
sanat egitimi konusunda basa nh bir egitim surc ureo Johannes Itten, Bauheu s'u n ilk ogretmenierindendL ltten':e
birlikle seramik al Olyesin de Gerhard Marc ks ve bask.
ateiyesmoe Lyo nel Feining er , ogrelim kadrosunda gorev
alan ilk og retmenlerdendi. Ogretime 16 ogrenciyle bir1ilde
basla yen okulda, once og rend olan, daha sonra da
ogrelim kad rosunda yer alan Josef Albers, usia - ctra k
yOneli mini uygulamaya cansan Bau hau s ckuiu i9in <;arplc i
bir omek olus tcrme etevo•. Daha 90k leknik i/(erikli olan AIbe rs 'in oer sren sonrala n ltten'in dersle nnin de varm nlteliqine donu~mO~IO . Schmidt ise heykel atolyesinde
6zgi.in cansmatar yapryor. aym zamanca da baskr ve yazr
dersleri veriyordu. Ookuma atclyesmde Geo rg e Much e,
heyke! ve sahne dekorunda Oska r Sc hle m mer, vitray ve
resimde Paul Klee ve Wassily Kand insky. Bauhaus
Ok ulu'nun kadrosunda buluna n enemn og relim eiemar aan
idiler. Bundan baska. ltten'm Bau haus' lan aynlmastndan
sonra gelen Moholy - Nag y, fotcg raf konusundaki birikimleriyle onemli bir degi~i kl ig i n habe rcisi oluyordu.
Serbes ! sanat ve uygul amali sanat aynm l yapl lmayan
okulda , ta*<;llik ve lomaclilktan, dokumac lliga kadar el sa natlaflnm her turu ogrel iliyordu. Emege ve el ustailg ma
dayanan Aon esans atolyelerinin omek alindlgl Bauhau s'l an <;lkan ogrenci lerin, sahne de korundan , mobilya ,
le ksl il gibi her lUrlO kullamm e~ya sln a kadar tasan m yapabilecek yeler lilikte olmalan bekleniyordu. Bu da aneak
yarall cl donan.mlarla ger<;ekl~ tiri lebilirdi.
MSanatta y aratl clhgl ok ul 6 g relemezdi. Faka! sanatla n n te mel inde yat an I$lf llik bu rada ogrenile bi lird i. "
(2) Bauhaus'la egitimi sOrdOrenler. i~ egitimi nin verimli
olabilmesi i9in ya rahc lllgln uyan dln lmasl gerekliginin bilincindeydiler, Bunun il;:in de ogrencileri takl ilten uzak
tulup, ya*amda bir kar*lhgl olan yene tasan mlar yapmaya
yoneltiyorlardl. BOylece de Rd l$ Olkelerden Le Co rbus ie r,
Ma levl~ , Lissltzky gibl l anlnml $ sa nat~ l la r kon uk ,
ko nu k profesor ya d a ko nfe ranslf l o la fi'lk ~ag fl h yo rl a r
dl ," (3)
Bu heyecanh ve Orelken 9 all ~ma l arrn ardmdan Bauh aus okulunun ogrencileri ve 6gret menleri, 1923'1e
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ecnkien sergiyle merakh katalan aydmtatrp, okulun g~e n
sure icinde neler yaptlgml gozler cnune seriyordu. Bu
sergi okul tarihinde enemn bir donern noktast ofueturrnustu. "Sergi hem Alma nya'da, hem de tum Av rupa'da
genl , yankllar uyenemr. Artlk Gropius'un deyimiyle,
sanat ve zenaat'm b irle ~imi ilk meyv elerini ve rmtsnr."
(4)
Bauh aus, nc temel sanat dahnda sOrdGrd Ogu egitimle
yaygln bir alana utesmrs, farkll sanat dallarma yonelik
oneriler de gergekle\?l irmi\?lir. OzeUikte l iyalro mimarisi ve
sahne tasenrr ukonusunda da yenilikler gelirmi9lir. Kurucu
Walter Gropi us 'un, l iyatro yonetmenl Erw in Piscator'un
sahnede gen;:ekle\?l irdiklerini gorup etknenmesr, O'nun
yeni bir tiyal ro veers! tesertemesma neden clmueiur.
" Ca gda ~ tlyatronu n gereksinim leri lcln yeterslz o lan tiyatro ya puan m dl kkate alan Grop l us, tiyatro mimar lan nm ' l~lk la ma ve sahne oy lu mu eeremdan da ha tstevser
bi r tiyatro yaprsma yo nel melerini zorunlu gormektey di. Bu oy le bi r yapl ol mallydl ki , tiyatro nu n butun
sahn e bl9imler ini bi rara ya geti rebif meli ydi .
Gropiu s'a gore 09 asa l tiyatro sahnesi verem Bunlard an i1ki, dart yam sey i rci ile cevrtn. oy un veri ortada
ol an ve O~ boyutlu bi r oy un duzenl gerekt iren 'eevreu
ti yatrO'dur; iki nc lsi, at nail b i~ l m in de, basamakh seyir
veri ve yuvarla k oyun ye rl c lan 'anti k Yunan tiyat ros u';
Cl9unc usu de, ti yatro sa hnesinin Ronesans'tan sonraki
geli~imi olan 'cereeve sahne li tiyatro'du r. (••.) Her
turde enteyrsta veprtte rm oynanabi lmesi lein bu Oy
bi yim sah nenin tek bi r ya pr iyinde kayna,tlnlmas l g9rekmektedir. Sanaty mm 'tol al tiyatro' terimi ile
a91kladlgl bu l iyat ro yaplsl seyirc:iye , aym gosteri
iyl nde bil e, uy ayo sahne tekniginde n yararianmak
ol anagml vermektedir.- (5)
Oyunun sahnelenmesinde yonetmene kolayllklar
sagtayan bu lGr bir liyatro mimarisiyle oyun, seyircilerin
ortasmda, gergeve i<;:inde veya bnde oynanabilmekteydi.
Mekanik olarak yer degi\?lirebilen seyirci yerleri sayesinde
bu yontem uygulanabiliyordu. Sahne eSleligi aylsmdan da
akla yakm gelen bu yOnlem , Groplus laralmdan
geryekle\?lirilmemesine kar\?m, gOnceltigini yil irmeyen bir
lasanm olarak tiyal ro yapllanm etkilemi9lir.
Bauh aus'la heykel ogrelmeni olarak gorev yapan, aym
zamanda 1923'leki Bauh aus sergisinde 'Triad ic Ballet '
adll oyunu sahneleyen (6) Oskar Sch lemmer ise sahne
plasligine, sahne oylumunu yeniden yorumlama konusunda yeni goru~le r ortaya koyarak kalklda bulunuyordu. Schle mme r'e gore yirminci yuzylhn devingen
bir sanal dall alan liyalroda plaslik ogelerin sahnede
gorulmesi gerekiyordu. Sahneyi, edebiyal. mGzik va ha·
rekel u<;:lemesinin yamsrra, gorsel imgelerin de kaymllmaz
olarak yer aldlgl bir oytum bit;iminde dU90nen Sch lemmer, oyuncuyu da neredeyse sahne plastiginin bir paryasr
olarak degerlendiriyordu.
" Bir ressamm , yo nt ucu nun , mi man n ge re~ leri nin
biy im ve renk old ugunu belirte n sa naty l, bu gereylerin
sanaty mm so yutlama yetenegi ile ba ~arabi leceglni
sayler. i ~te Schlem mer'ln tiyatro sahn esl de, bOlOn
sahne oylumunu kulla narak bi <;:im ve renk soyutla mas ma gitmeyi gery e kl e ~tlrmi ,tir. (...) Sahne nin
ya,ayan organi zmasl ola n oy unc u, sa naty lya gore,
bi y im ve ren k mimarllgml devin gen bir yola sokar. (7)
Sch lemmer'e gore oyuncu, sahnede olu\?lurul an
gorsel malzemeler, yani kartan, cam, boya gibi malM
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zemelerle birlikte ortaya ~ Ikan plastikle birlikte
degerlendirmeli ve sahnedeki rengi ve bi<;:imi harekete
g~ i ren bir kaynagl olusturtnahydr. Gelecegin l iyalrosu
aneak boyle yaratrlabilirdi.
Bu iki senatcmm drsmde. liyalr o satmesinoe deneyter
qerceklestlreo Onemli bir sanalyl da Macar asrlh ressam.
Mohol y.Nagy'dir. Scyut resimleriyle tamnan Moholy Nagy, grafik, fOlogral, sinema gibi sanatlardan esinlenerek
larkh sahne dekottan denemlsti. Bu denemeler sahne
p1asli gine onemll katktlarda bulunmustu. Doneminde
yaygm olan Dadaizm ve FOI Orizm gibi sanatsel
ciueurraann elkisinde ger<;:ekle!?lirdigi bu denemeler, vine
de Dadaisllerin ve FUturistlerin savundugu manukset ve
dO\?unsel kaygllan olmayan liyal ro enteyrsma ka ~ l bir
iyerik teswcrou.
"s anetcr gelecegi n tiyatrosu olarak 'tClmcUl uyatro' yu g ostermi~tir, COnkO ti yatro sahnesl s6zcOk·
lerin ve hareketlerin ye merre, snursrz sanatsal ya ratl ~
lara aylk blr oy lumdu. (•••) Moholy - Nagy, 'tumc ut ti·
yatro' yu da y a gda ~ resim anlaYI~1 i<;:l nde goruyordu;
tryatrcea l, ' k, oy lum, dOzey, blylm, hareket, ses ve
Insan - ve bunlarm birbirine o lan saYlslz ili,klsl - bir
'organizma' yl orta ya Ylkan yordu . Insanm bu organlzma Iylnde, ancak oteki ogelerle lIi~kili ola rak blr
yerl vann." (8)
Yirminci yOZYlim ilk ysllannda ortaya t;lkan Kubizm,
KonstrOktivizm, Fovizm, FOtOrizm ve Dada akrmtanrnn
yaralt lgl ortamda ooemli bir i\?levi verine geliren Bauh au s,
ondort yllilk ya\?ammda degi\?en toplumsal ve kGItGrel
yaplya paralel olarak saptadlg l hedeltere varml\? hem bireysel yaral lclllg l one ylkara n egil im slslemiyle, hem de
yOk yonlO yah,malanyla, gunOmuz sanaMa 1\?lk tutacak
bir i;:izgi izlemi 9lir . Egilimin dl\?mda geryekle~ti rdig i el kinlikleriyle de 9aglmlzl yansrtan bir ekol olu!?turmt4l ur.
Aym zamanda, sahne deneyleriyle tiyal ronun ale\?leyici
gClcu olmu\?, l iyatro larihi iyinde onemli bir yer edinmi\?tir.
Bu deneyterde gorsel plaslik bulOnlOge JJ la~ma aylsmdan
Hginy sonuylara ula!?ml!?l lr.
Bauhaus sanal<;:llarrnm sahne plasliligine geliridikteri
en onemli \?ey. sahne oy lumunun butOn ol arak her nok·
tas mm 1 ~levse l bir duruma geUrilmesidir. BugOn de l iYEllroda oyunun ~ i zg i s e l bir lav lrla degil, oyl umsal bir
tavlfta sahnelenme kayglsrmn varllgr bilinmektedir. Boyle
bir l avnn otu\?masmda Bauh aus sanat<;:rlannrn paYl
bOyOktOr.
NOTl AA:
1- Ozer Ka ba~. TUm Cevresel Geryekyilik, Istanbul
Devlel GOzel Sanatlar Akademisi YaYln No: 69, Doklora
Tezi, 1976, s: 101
2- Nazan Ip~iroglu - Mazhar Ip\?irog lu, SanaUa Devrim , Remzi Kilabevi, ISlanbul, 1991, s: 86.
3- a.g.e., s: 86.
4- Burcu 6zgGven , "Ba uha us ", Gergedan Derglsi,
~u bat - 1988, Sayl: t 2. s: t 03.
5- Ozdemir Nutku. " Resim ve Heykel Sanatl Oln TIyatro Sahnes indekl Deneyimi -, Hacettepe Universil esi,
Sosyal ve idari Bilimler Fakultesi, Be~eri Bilimler Dergisi,
Bedreltin Comert'e Armagan, Ozel sayl, Ankara, 1980, s:
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6- Burcu Ozguven, a:g.e., s: 103.
7- Ozde mir Nutku , a.g.e., s: 101.
8- a.g.e., s: 104.

Taze Sir Am
· Sefa; ACAY

GOnlerden 13 Mart 199 6. YQK I DOnya Bankasl' nm Milli
Egitimi Geli~lifme Projesi kapsammdaki Muzik Paneli ~in Antakya Mustafa Kamal Universitasi' ndeyiz. Panelislter , istanbul
Marmara Universi tasi Egitim FakOltesi Muzik Egitimi BOlOmQ
Ba~kam Prol. Dr. EOI? GONAY , (G . E. E. Muzik B61umO' ndeki
OOrencilik yillanmdan bu yana bOyOk saY91 duydug um degerli
hocam) Dr.Davkt DAWSON, Og. G6 r.Seb ahattin CiCEK,

Og.Go r. AytOr BiLGiLI, eg itimc i - yaza r Fatma AYPARLAR
ve ben. (Prof . Saadett in O~ AL, i~'e ri ni n yogunlugu neden/Vie
bu panela katllamaml~tl . )
Panel, 14 Mart Cuma 9000 yapllcll. Aym gOn Onversile
RektOra So. Pr of Dr. Halu k iP EK, unulamlyacaglmlz oecenlanni sergileyerek bir ak~m yemegi veroner. Aynl eksarn,
Antakya' da buluncluQumuz haberini alan Adana C;;ukurova
Universitasi Davlel x ooc ervatuan MOdQrQ Sn. Do ~. Yall;:!n
VUREGIR, ielelonla bizi anyerak. d6nQlile Adana' da g6ruli '
mekten menu olacag lnl sOylediler. Biz de Cumartesi gOnO saat
12.00 sula rmda kendilerinl ziyaret edecegimizi sOyledik.
ltginy bir rasnanu. COk uzun Ylliann ardmden, Edip
GUNAY'1fi Simi arkadasr eme kli mOzik egilimdsi Sn. Sad lk
iPEK' Ie (Mustafa Kemal On. RektOru' nun kardelii ) karli,lali '
ma ianmn nasu muUu bit tablo oIulitu rdugunu anlatmam il;:in
SOzeukler yetmez . 0 aksam , yemeklekl birliklelikleri yelm emilili.
Sadlk Bey, Ed ip GONAY' I ertest gunkil eecen kahvattlsl icin
evine davet et n.
Sabahleyin. biz otelde kah valtrya inerken, Sadlk Bey, erabastyla Edip Bey'i almaya geldi. Saal 7.30 srrelanydr. Birbucuk
saalli k aam anm kahvaltt iCin yeterti oIabilecegini dOIiOnerek
Edip Bey'e g~ kajrnamasmr, saaI9.00 dalY ctcccsre Adana' ya
gilmemiz gerektig ini, YalCIfl Bey' in bill bekledigini bir kez daha
eumsemm.
Kahvatlidan som a Sabahaltin' Ie beklemeye baliladlk. Saat
dokuz , Edip Bey g6rQnOrierde yol<.. Saal on, vine yok. Saal enbiri gecmilili ki Sadl k Bey' re Edip Bey gOle - oynaya geldiler .
Hemen ctccce termin aline gittik . Adana ' ya en erken otobcs.
13 .30 ' daymlli. Biletlerirni zi aldlk , paza r yerine doQru yOrQyU~teydik. Bir yandan g~ kaldlglmlzl, YatCln Bey' le gOr(j~mi
yecegim izi dOliunOyor. kendimi sUClu gibi hissediyordum. Ama
sUClu ben degildim Sadtk Bey de degildi. Edip Bey' i de
suc1ayamazdlm. Ama dilim durmadl ve ~ SOzcQkler dokOIQverdi.

Nerg iz VAGIZ
SO LGUN BiR YAPRAK
Si r gOve rcin sesiy te
karard i
gokyOzO
doku nsaydrm kanatla nn a
puslu aks amla ra
gomOtOrdO
topr ak...
Vad isinde
yauuzhkta r va rdi
sehirlerin
g OnO agac;:lardan
toptayan
kahra manlar
sac orgOlerine

baqlanan
yasamtar...
Old urulen yasta nmta
c;:ogald lm
yabanc r yuzlerde...
Zaman

Eee... Ho cam :
Sadl k Bey, slzl kahva ltl ya davel ed ip,
Siz de 0 davete icabel edi p,
Iki g undu r y ap ,lan pr ogram, berb at edip,
Yll rar y ,II, hoc alar m ho caSI olsa nlzda Eo ip,
.... IJimdi ben ili in icinden
C1kam ' yoru m. Yalc,n Bey' e ne d iyecegiz? der · demez, Edip
Bey, unutam lyacaglm bir kahkaha altl. Yukandaki sOzleri unulmamam il;:inde yazmaml rica alii... -

ihanetle ri yOklenen
solgun bir ya praktr
ben I yite rke n yo ttarda
zafe rini
klrglO ay nata rla
kutlardl!
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Viyolamn Vayll Calg llar i~eris i n deki Veri ve Onemi
• Ayler TANRIVE ROi

Veyh ~Ig llar. senfonik mOzik ve oda mOziginin temelini te~ki l eoerter. GOoumuzde geleneksel smrtlamaya gore ~ Ig ilar; telli yalgllar. netesn yalgl lar, vurman
yalg llar olarak Oty gruba aynnrlar. Telli yalgllar grubuna
giren yayll yalgllar kendi aralermda dc rde aynhr. Bunter: Kernan, Viyola, Viyo lonsel ve Kontrabastu .
Kernan, en seviten yalgllar arastndadrr. Tim
gOzelligi ve anlam ola naklan onun ideal btr solo 98191
eeynma er yo funda bas nede ndir.
Viyola, kemandan yakla~i1k 7.5 em. buyOktOr. Bu
baekahk t;alglya yum usak hir ton saglar. Ork estral arda
armoni k yonden onem tasrr.
v lyolonsel. kemana kryesle cck daha buyOk geni~
gal/desi ve zam anla gel i~e n teknigiyle, anlatrrr u kol ayla!?t l rm l ~tl r.

Kontrabas. yayh calqrlar ailesinin en pes ~algls ld lr.
Solo olarak pek yaygm degilse de oda muzigi ve orkeslrada gorevi buyuktur. Armoni vonunden en peslerde ttru bulQnlUgG saglar. (1)
veyh ~alg l lar aueslnm alto ~a lgls l olen viyola , kemandan buyuk oldugu i ~in be!? ses a!?agl akort edilir.
Telleri kemana gore daha kahn yaprlrr ustrr. En kahn
see! "d o" sesidir. Akordu do, sol, re. la'du . Hemen
bLitun donemlero e c rkestrarun vazoecumez bir ogesi
olmustur. On cele ri lkinci kemanlarm partisin! veya viyolonselleri desteklemek i ~i n kuttanurmsnr. Bach ve Haendel, eserlerinde viyola i ~in partiler yazrmstardrr. Mozart, vlyolavr daha g e ni ~ kapsamda kullanan bir besteci
otmusfur. Bu ealglYI bircok triosuna katrms. "D on
J uan " ve "Sihirli FlUt" operatannde onemle degerl en dirmi ~ li r . Aynca orkestra e ~l ig inde keman ve viyola
iein " Senton i Con certant" yazm l~tl r. Beethoven, viyolayl daha ki ~ i l i kli bir valgl gurumuna getirmek ivin
ug ra~mt~ , ozellikle "Egmond UvertOrO-nde olaganOsto partiler yazml~t lr. B e~ i nci senlonisini n "Andante"
bOliim Onde melodiyi viyola ile viyolonsel arasmda
b6IG ~turm u ~tur .

ViyClla her tCrr yayll valgllar toplulugunun onemli bir
ogesidir. Berl ioz , bu ealglya "Child Herold " senlonisinin kahramanlnlemsit i<;:in yer ve rmi ~ti r.
Mendelsohn'da "Elijah" adll eserinde, viyolayl
elkin bivimde ku U an m l ~ l l r. Wagner, "Tan nhauser " de
VenOsberg motilini viyola i<;: in yazml~l .r. Cayk ovs ki ve
Richa rd Str aus s, viyolayl orkestrada daha yuklG
bieimde gorevlendirmekle kendilerinden samaki bestecilere yol gOsl e r m i~t erd i r .
Viyola kemana oranla ihmal edilen bir <;algl
gonJnumundedir. Ancak onun i<;:in concertolar yazarak
eski onemini kazandlran beslecile r arasmda Stamitz
ve Hoffmaister ba~t a gehrler. (2)
XV. Yuzyllda Avrupa'da yayll yalgllar ailesinin genel
adl Viyol'dur. Viyoller, ilk orneklerine ortayag kabartmalarmda rastlanan Viyel'lerin geJi ~ m i ~ bi<;:imidir.
(Viyel: Viyollerin atasl saYllan. telli ve yayll yalgllann
genel adldlr. Fr. Viel ve Vielle, Ing. Fiddle, AIm. FiedeL)
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Ses yaptlanna gore; Pardessus de Viole, Dessus de
Viole, Aho, Tenor, Basse ve Contrebasse ya da Violone
edlanr ualan turferi vardrr. Giderek y atmlastda r ve XVII.,
XVIII. YfuYlliarda klasik vly ola bictmine donu ~ IOler .
Soprano Viyola, Alto Viyola, Tenor Viyola ve Bas Viyola en cok kullamfan turleridir. Hepai altt tellidir.
U<;OncO ve dordOncu tellerin a ras r bir major u<;:lu
arahkta drr. 6bOr teller dOrtIU arahga gore akord edilir.
Hepsi bacak arasma ahnarak ya de minder veya benzen bir yere dayanarak cahrur .
Viola da Gamba (Bacak Viyolasl): Bas vlyot adrr ve
afb tellidir.
Lyra Vio la: Oniki tellidir. Aynca iki de ahenk teli gerilir. Sarkrtara akortarta destek am actyta kullanthr.
Viol a Basta rda: Bas viyola nm ku<;Ogudur, ahenk
teller ! eklenmistir .

Viola di Bardone (Sarlton Viyola):Kenarlan viyola
bastardada n daha girintili ylktntllt ve ahenk teueri omm kinden daha taztadn.

Vio la Pom pasasa : Ashnda ku<;uk bir viyolonseldir.

vlclccenc Piccola : Bach'tn istegi uzenne

ge1i ~

tirilmistir. Telleri do, sol, re, la, mi tc nlann da akord edilir. Mi teli ince sesfe roe icra kolayhgl saqtema emacryta
ekle nmis tir.

Pardessus de Vio la: Fransa'da kultamlan bee telli
vlvola drr.

Viola d 'amore: Artl ya da yedi tellidir, ceneye dayanarak calmrr, solo eserlen calrnada kultaruhr. Bach
sadece birka<; yaplttnda ku ll an m l~ll r. Vivaldi'nin viola
d'amore !<;:in concertosu vardlr.
En uzun sure kullanllan viyola ye~ i di , XVIII. YOzy11
sonuna kadar gelebilen · Viola da Gamba -d lr. 61eki viyolalar XVII. YOzyll ortalartndan ba ~l aya ra k mOzik
dOnyastndan eek i l m i~ti r. (3)
Senfonik ve ada muziginin lemelini ol u~turan yayh
<;:algllar grubuna giren viyola, armonik tamamiaylci ve
ttnl 6zellikleri baklmmdan klasik muzikte vazge9ilmeyen bir <;algldlr. Ge<;m i~te daha ,Jtok bir e ~ h k
valglsl gibi gorunen viyola, arl lk gunumuzde, bir e:;;hk
yalglsl olmaslnln yanlslra, solo bir deger de t a ~ l makla
ve klasik muzik i<;:erisindeki yerini zenginle:;;tirmektedir..
KA VNAK LAR :
1- Tanrlverdi, ..Ayfer. " fJ!.uzik Egit im inde Yay h
Calgllann Veri ve Onemi" G.U.G,E.F. Dergisi, Ankara,
Saye 2, Sy: 325, 1994.
2- Albuz, Aytekin. " l?a~langu;: Viyo la Ogretim
Yontem ve Tekniklerini n Incelenmesi, SmanmaSI ve
Degerl endi rilmesi " YaY lm l an mam l ~ YQksek Lisans
Tezi, G.O. Fen Bilm. Enslitusu, Ankara, Sy: 8, 1995.
3· Sozer. Vural. Muzik ve Muzisyen ler Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, lslanbu;, sy: 835, 1986.

MUzik Egitiminde Program Gelistlrme
• R. Erol DEMiRBATIR

Turkiye'de muzik egitimi alar nnda Osmann
d6nem inden belirli ternel ve birikimler otmakta birlikte, aS11 6nemli qefisim Curnhuriyet d6neminde
baslamakta; 1924 yrlmda kurulan Musiki Muallim
Mektebi, bu alanda egilimci yetistirmeye yoneuk en
onemli kurumla rdan ilki olarak kabul edilmektedir.
1920'li yrllardan gOnGmuze kadar g~en yetmis
ylllik scree icerisinde TOrkiye'de muzik egitimi He ilgiti
olarak pekcck yeni kurum acrlrrus, varolan kurumlar
geJi$tirilmi$ ve bu alamo tOm boyuttannda 6nemli
asamala r
kaydedilrnistir.
Ancak
butun
bu
pellsrnelerle birlikte gelinen nokta yeterli 96rOlmemekte ve daha nitelikli mOzik egitimi yapabilme
irnkanlanm ara snran caltsmalar devam etmektedir.
Ote yandan ulkemlzde son yirrnibe s yilhk
oenemoe. egitim alamnda program geli ~tirmeye
iliskin yeni ya kla~ l m la r dog m u ~ ve " 4j: ag d a ~ prog ram ge li ~ li r me ' anlayrst cla rak tammtayabileeegimiz bu yaklasrrn onemli ol4j:ude kabul g o rmu~tur.
c;a gda ~ program qelisthm e anlayrsmm temelinde
deneysel (bilimsel) yakla srm yer alma ktadtr. Bu
yaklast mm temet evreleri lse, "hazrrlama - deneme
- degerl endirm e - duzelt me " surecidfr. (1) " Bireye
kaza ndmlrnasr istenen davramstenn c nceden
p tente nmesr ve bu plamn uygulam ada ger4j:eklesen goru num u " (2) seklinde yann olarak tanrmlayebileceqimiz Og retim proq ranu. yukandaki evre terle
belli suzqecle rden qecirilerek en verimti uygulama
durumuna getiritebilmektedi r.
gel i~ti rmed e
deneyset
yakta~l m
. Program
a~amalan nda n
hazlrla ma; belirtenen hedefler
dogrull usunda ogretim elkintiklerinin ptanlanmaslnr.
dene me (uygutama); bu planm uygutanmasini ve uygutamadaki durumuyla itgili belli ot/tOmler elde editmesini, degerlendirme; daha oheeden betirl€.nen hedefIer dogrutlusunda getinen yerin, yani hedefterin
ger/te kte~me dOzeyinin saptanmaslnl ve program,
ogretim, ogrenei. ogrelmen hakkmda belli yargllara
varma surecini is:ermekledir.
G6rutmekted lr ki, program ge li~li rm e sOreeinin
hazrrlama ve dene me evrelerinden sonraki en
6nemli halkasml dege rtendirme evresi otu~tu rma k
ladlr. Programl n dege rlendirilmesi ile hedel, sO r~ ,
OrOn hakkmda yargrya varmak mOmkOn otmakta ve
uygulanan progra mln daha nitelikli hale getirilmesine
ybnetik durumtar (6neriler) ortaya konabilmektedir.
Programrn dOzeltme evresinde ise. dege rtendirme
i ~le m te ri sonueunda ortaya /tlkan bulgutar dogrultusunda gerekli g6rGten degi$iktikter yapltmakla ve

eksiklikterin giderilmesi sagtanmaktadlr. C;:agda ~
program ge ti~ti rme yaklast mmm temel ilke lerinden
bin de; ogretim proqramtrnn yOrOrtukte katd lgl
surece degerlendirme sOzgeci nden qecirilerek.
gunun kosultanr un gerektirdigi degi~i kli k ve dOzenlemeterin yapumastdrr.
C;:a gd a~ program qenstrrme yakla srrmyta, bireyin
ceusme durumtan ve egitim gere ksinimlerinin ineelenmesi oze! onem kazanmakta, programtan n
egitiei - kOltOret Iorksiyonelliqi, i9 ve dl$ tutarh:lgl,
6zg0ntOgO, verimliligi (O retkenligi) ve guneefligi (vb.)
temet llkele r ola rak kabut editebilmektedir.
c;agda$ program ~e l i$t i rme yaklasrrtu . ite
t taztrlanan bir rnuzik ogretim proqrarm $U ana
ogeter-den otusur: (1) hedefter, (2) hedef davrarnslar, (3) 6gretme durumtan. (4) srnama • olcme
durumlarr, (5) deqerlendtrme isle mleri. (3)
Krsa ve yahn anlarmyla (1) hedefler; (mOzik
bgretimiyle bgreneitere kazandmlmak lsten en belli
6zellikterdir. (2) Hedef davrar nslar: bir heoenn
qozlenip 61/tOtebirir !;letti kritik davramslara do n O~t O 
rulmu!? halidir. (3) Ogretme durum lan; bgrencilerin
hedef davraruslan kazanabdmelert i/tin qereku otan
cevrentn dOzentenmesidir. (4) Smarna - oicme ourumlan: ogreneiterin hedel davramslan kazanma
dOzeyterinin befirlenmesine y6netik yaprlan islemle rdir. (5) Deqerlendirme durumlarr ise. neoefte nn
(6k;:ut ahnarak) smarna ve ol/tme dorumlanyla etde
edilen 61/tumrerle karsuasurumasr ve belli yarqrlara
vantmasr surecidir. Bir mOzik bgrelim programrnm
bu duzeyde bir kapsamhllkla hazlrtanmasl, yapllacak egilim elkintikteri sonueunda elde edilecek
OrOnOn /t0k daha niletikli hate getmesinde anahtar
rolOOstlenmekted ir.
GunOmOzde
program
geli$li rme
yakla$lmr
\i8gda$ itkelerle mOzik egitlminde her ne kadar kabut
gorOyorsa da. henuz 6nemli ol/t0de uygulamaya
g~i ri leme m i~lir denitebirir. Ancak birl';ok ba~ ta n gl /tta r
yapltml$t rr. Milti Egitim Bakanhgl'nca 1995 • 1996
egitim • ogreli m yl hndan ili baren uygutamaya konulmak uzere muzik egiti mi uzmantan, egilim uzmantan, ogrelmenter vd. (Muzik E g it i m i nd~ Program
Geli$li rme Kurutu) taral rn1.an hazlrtanan "lIkogretim
Kurumlan Muzik Der si Ogr etim Pr ogram l" ~i m d i
ye kadar uygutanan gelenekset program an laY I~l nlO
qok btesinde bir yakla$lmta hazlrlanml$ bir program
olarak 6rnek goslerilebilir.
I.K.M.D. Og retim Programl 'nda ilkOgreli m sOreei
u/t devreye (3+2+3 YII) ayrrlmakla, progr amda 44

7

qenet. 44 birinci devre, 53 ikinci devre, 40 Ol;:OncO
devre amaclanyla birlik1e, 66 unite, 267 konu. 7 13
unite amacr ve 1792 hedef da vra nl ~ yer almaktadtr.
I.K.M.D. Og retim Proqrarr u. Mlili Egilim a akanllgl'nca "denenip • gel h}tirilmek" uze re yOrOrlO·
ge konulmus en kap samtr mOzik 6Qretim programrdtr. Bu durum, genel mOzik egihmi alarunda
6nemli bir qelis menin ve deg i ~ imin basla nqtc r ola rak
degertendiri lebilir.
Mesleki mOzik egitimi alanmda ise, program
qelis tirme cahs mala n 1970'Ii yutardan itibaren t uz ka-

Mutlak (Absolul) Kulak ve
Bag.1 (Goreceli) Kulak
• Dav id L BURGE· ~evlren : All SEVGi

Her mOzisyen kulagrm geli~tiri rke n ban noktalarda zcrunlu klarta karsrlasrr. MOzik 6grenimi
goren 6grenciler genellikle en az Iki - d6rt yrl ya da
daha fazla mOzik teorlsl ve kulak egitimi ce rsleri
zanmrs, Gazi Egitim Enstitusu Muzik 8alOmQ
Ogretim elemanlanndan (Prof. Dr.) Edip GOnay, ahrtar. Kendi kendini yetistiren gen~ bir gita rist bile
(Prof. Dr.) Ali UQar"! ve (Yard. D~ . Dr.) Hrdvan kulag r He alqrlamada ustaiasmek il;:in I;8 h~ lf. Ge Suer'in Hacettepe Universitesi'nde "eg iti m prog- nellikle bu cabetarta geli~ en beceriye goreceli, bagll
kulak (relavite pilch) denir.
ra rnlan ve og retim ". "egitimde program geli , ·
t irme dallannda Iisans tamam lama , yuksek lisans ve
Bagrl (goreceli) kulak, lkl tonun perdele ri
doktora programlanndaki cansmala nyla cnemli
arasmdaki uzakhgl cabucek karstlastrrabilme yeGrimier ortaya trr km r~t r r . Daha sonra bu yolla pek cc k
6l)relim erernam mOzik el)timinde program qelistirme tenegidir. MOzik teonsl. figOr 4'te gorOldOgO gibi lkl
Ozerine yetlstlnlmis. dil)er universitelerqen de kal kr nota arasmdaki uzaklrgl 6zel bir aralrk i l i~kisi ola rak
smrtlandmr. Bu sekil yalruzca C ve goste rilen nota
sa~ la n ml ~ l l r. Halen Gazi ve Marmara Universiteleri
Egrtim FakOlteleri MOzik Egili mi B6lOmleri'nde arasmdaki arallg l terumtar. Fakat bOlOn sema
yOksek lisans ve doktora dOzeyinde program d egi ~ik herhangi bir notaya akta nla bilir.
geli!?tirme ile ilgili derslere yer verilmektedir.
Notalar arasrndaki gercek uzakhk ayru olabillr.
MOzik egitimi lisans dGzeyi program qelistirme
cahsmatanyla ilg iri olarak; Uludag Universitesi EQitim Aralrgrn admm notalara verilen ada bagrmlr olduguFakultesl Muzik Egitimi B610 mO'nde uygula nan Tisas na dikkat edin. (F# ya da Gb.) C rnegin F#, Gb ile
programrnrn daha duzenll. daha verirnli ve etkif hare enarmonikti r? QOn kO ge r~e kte bu aynr tonun baska
getirilmes i amacryla 1994 - 95 6greli m ytlmdan iti- bir sc ylenis bicimicir. Boylece teor ik olark F#'nin
baren ~a gd a~ ilkeler doqrultusunda program C'den t;:lklCl arttk dOrtlO, Gb'nin de C'den t;:lklCI eksik
bazulama eahemalan bastatrtnus BolOm'de halen
6gretimi yaprtan tOm alan derslerinin Iisans birinci yrl besti oldugunu soylesekde her tkisi it;:in de gert;:ek
uzakl rk aymdrr.
6~ reti m programlan ayrmtth ola rak naztrtanrrustrr.
Olger yrueroa yer alan derslerin 6gretim progBagll kulak, i1i~kiler ile ilgilenir. Bagll kulaga sahip
ramlarrn rn da klsa ~.aman i~e ri sinde lam amlanmasr
bir mOzisyen bOtOn arahklara 0 kadar a ~j na d r r ki
planlanmaktadlr. U.U.E.F. MOzik El)itimi BOIOmO bu akorlar ve tek sesle r arasrndaki i1i ~kile ri bulabilir. A
y6nOyie diger mOzik egitimi bolO mlerine ornek ola ve C# verildiginde size bunun bOyOk Oc;:IO aral.gl
bileeek bir projeyi ba!?latmlf ttr.
oldugunu
s6yleyebHi r. Va . da A verildiginde bOyOk
Son u~ olarak, mOzik egili minde t;:a gd a~ program
ut;:IO
tasa
rlayarak
C# s6yleyebiJir.
g e li ~lirme ya kl a~r m lyra hazlrla nacak mOzlk 6grelim
programlanmn, bu alandaki egitimin t;:0k daha
MOzisyenler
bagrl
kulagr
geti ~lirmeye
duzenli , etkili ve veri mli olarak ge ~ekle !?me s inde
ba~ladlklarrnda genellikte her arallgrn neyi andrrdlQronemle pay sahibi olacagl yaygm ola rak kabul nr bulabilmek it;:in hatlr1atrCI bazl arat;:la rdan yag6rmektedir. MOzik egitiminde program gel i~l irme
sOreei, aym zamanda konu ile ilgili t;:ok boyutlu bir rarlamrlar. Belirli bir aralrga sahip ve sonradan bu
aralrgrn hatrrlanmasrna yardrmcl olan bilindik bir
a ra ~l r rma sOrecidir. Bu ara!?lr rma sOrecini n yeni
programlar ol u~l u ru J mas l n da. mevcut program larrn ~ark l kullanrlabilir. "My Bonnie Lies Over Th e
i~lerlik dOzeyinm arttrrrlmasrnda, egili min her a~ 
Ocean" ~rkrs rn rn ilk iki notasr bir bOyuk altrll aralrgl
masrnda 6geler hakkrnda yarglya varma ve niteligi ic;:erir. -Tap s" ~ rk l s rn m ikinei ve ut;:Oneu sesleri
arttlrma konusunda bOyuk kal kl lar saglayacagl or- arasrndaki arahk tam dOrtlOdOr. Her arahga uygun
tadadrr.
bir ~arkl du~Onme k iyi bir egzersizdir. Oaha sonra bu
Muzik egitimi ile ilgili tam alanlarda (genel, 6zengen, mesleki) ~agda ~ ilkelerle program ge l i ~lirme e;a- aralrk duyuldugunda 0 ~arl(l vasllaslyla arahgm adl
hatrrlanabilir.
h ~ ma J a n m n ge ni ~Jet ile rek dOzenli ola rak sOrdOrOImesi, 2000'1i yrlfarda mOzik egitim i sistem imizin en
Soylemey i og renmes i en zor arallk, erken Hris6nemli gereklerinden birini ol u~t u rmaya devam edetiyan ~ rkl la rrnda kalr bir tabu alan ve "mOzi kteki
cektir.·
,eytan " dive adland rnlan artlk d6rtrOdOr. Art lk d6rt iO
KAv NAKC A:
aym zamanda eksik be~1i ya da triton olarakta ad1- EADEN. ,""fIOre. Egit imde Prog ram De!je rlen dirme, Personel
EOihm Merke.zi, yaym no: 6. birinci bask ,. Ankara, 1993.
landmflr.
Sonunucu isimlendirme CIt;: tam ton ol u~u
2- EATURK, Selahanin, Egilimde Prog ram Geli,tinne, Meleksan
Yay'nlan . yecliroci bask'. Ankara. 199 3.
ile ilgitidir. Su sesle ustal a~ rrsa mz sizi yanrltma z.
3· OU:; ELtK, Du rrnu~ Ali. Egltlm Programtan va Oglallm, OSYM
Egilim Yaymlan 6. Ankara. 1989.
Bagrl kulak egitimine yeni ba ~ l a ya n mOzisyenler,
4· UyAN, Ali. Muzik Egillml , Muzik Ansiklopedisi Yay,nlan , Ankara,
zaman
zaman it;:inde triton arahgl bulunan bir part;:a
1994.
~ "TOrkiya'de _Cumh uriyetln Irk Arlm" Yll lnda MU:r.ik
ya
da
!?arkr dO ~One medikle rinde n yakrnlrlar,
Egitimlnde Prog ram Geli,llrm. ", G.U. GaZi EO!. Fak , Der. ein: 4. saYI: 1,
Gert;:ekle dikkatJi bir ~e ki l d e dinlerseniz bu arahgrn
Barok d6ne minden aOnOmuze mOziC'l in tamam laVlcl
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bir .parcast olduqunu ve ozethk'e modern causma
film ve TV muziklerinde srk stk yer aldlglnl
qorursunuz. Ylldlz .Savasfan dlzisfnin mOziginde
basmda ve sonunda triton aranqmdan olusan krsa
ve tekrarlanan bir melodik cumle vardrr. Aym zamanda armonik yapr. triton iqinde srk srk carptsan
major akorlar Ozerine kurulrnustur.
Bireok muzisyen iyi bir bagll kulagln . lam olarak
rnukemmetliqe ulasamarrus mutlak kulaqm bir sekli
ya da onun bir krsrm olduqunu d O ~unme yamlqrsr
iqindedir. lncelem ele rimize gore mutlak ve bagll
kulak lsitsel alqrlamanm tamamen farkJr tonksiyonanou. Bagll kulak. farkh tonlar arasmdaki
il i~kile ri bulma yetenegidir. Mutlak kulak ise tc nlann
tek tek her birinin perde rengini anlama yeteneqrdir.
8 agll kulak bir qe~it "yatay dinleme " deneyimidir. Tonlar arasmdaki ili~kife ri hatlrlama yetenegini qelistirmede bagll kulak. bu seviyecle sonuca varabilmek icin isitsel alquamanm yOzey
seviyeslnl yoklar. Mullak kulak daha qok dikey dinlemedir. Her sesin derinine, bircok kulak taratmdan
farkedilmeyen hassas bir duyum elde edinceye dek
iner. Kulagl perde renginin duyumuna acmak.
mOzikal Iarkm dahgm qenislemesinm ozundedir. (
Om: ses oeqerlermt 6ncekinden daha iyi anlamak,
taktir etmek). 8 agll kulak mOzikal tarkmdatrkla adaksal tarkmdahqm tezat olmasmda rsrar eder. ( a m:
tarkmda olunan somut sevlye anlayrsr Ozerinde seslerln karsrlastmlma smm ogrenilmesi) .
Tamamen geli~mi~ bir mOzikal kulak iqln, .hem
mutlak kulak hem de bagll kulak vazgeqilmezdir. Biri
digerinin yerini alamaz. Her ikisi de mOzikal deneyimde 6nemti bir rol oynar ve gel i ~m i~ ~eki lle riyle
kendi alanlarr nda ki~ini n mOzikteki uzmanllglm
peki~ lirir.

Renk duyumu gefi~me mi~ bazl mOzisyenler
yalmzca bagrl kulagr gereksinim oldugunu ve
kaylnllmaz akort uyumsuzJuklarr na onem vermemek
lqin qok hassas olmasmlar dive boyle kusursuz bir
alglya ula~ maYI istemediklerini saylerler. 8u
dO~Once temelslzdir, bir mOzisyenin mutlak kulagl
nasll geli$tireceQini bilememesinin eksikligi onun
hayat kmktrgml d l ~a vurmaktan ba$ka bir §ey
degitdir.MutJak kulagl geli§tirmeyiba§aramaml§ olanlar, renk duyumunun bagll kulak egitimi ile
kazaOllamayacaglm bilmeliditler. · Renk duyumu,
aneak renk iqin dinlemeye ba§landlglnda geli§ir.
Mutlak
kulak kazanma
giri$imlerinin
cogu.
mOzisyenlerin perdenin rengini kavrayamadan perqah$malan
nedeniyle
deyi
eZberlemeye
ba$arr slzJlkla sonUl;:lanlr. Sir perde, 0 perdede zihnin

onu alquamasma ve diger perdelerden aynma sma
yarayacak bir nitetik kazanmadrkca akrlda kahcr 01mayaceknr. Bu niteftk perdenin rengidir. Bir renk duyumcu, cok iyi duyan kulaqtndan ~i kayetyi degildir.
Akorttaki uyumsuzluklan diger herhangi bir mOzisyen
gibi kabul eder. Mullak kulaga karst bir iddiada
tanmrms bir yorumeunun partisi orkestral nedenlerden dolayr anmoa transpoze etrnesi getememmm
rektiginde
yeni
tonda
mOzigin
yanh§lrgtndan dolayr gOIOnq duruma d O ~t Og O otayr
karut olarak gOslerilir. Eger boyle bir durum ortaya
CMl ise bunun nedeni ya mOzisyenin trasnpoze be·
cerisinin eksikli"i ya da bagll kulak pelistmlndeki ye·
terslzfikten kaynaklanmaktadrr. Bu yOzden bu
tamsrna muUak kutakta degil daha ziyade bagll kutakta ilgilidir.
MulJak kulagm tek basma qelisttrilmesi qercekte
bagll kulagln tek besma geli§tirilmesinden daha
mannkhdrr. Betti belirsiz bir mutJak kulak duyumu bile
tamamen geli§mi§ bir bagll kulaktan daha geni$ bir
algi alarum kapsar. Renk lsiten klsller. programtr
bagll kulak egitimi almasalar da genettikle cok zor
kulak egilimi eqzersizlerinin bile Ostesinden gelirler.
MutJak k u la~a sahip bir muztsyen, qercekte az bir
gayretle ya da kendiliqinden bagll kulaglm
pelistirebtlir. Renk kulagl tamamen uya rnk olduqu
iqin kulak egilimi str utlarmdaki bircok Ogreneinin
yaygrn olarak yOzyOze geldigi tonlan karsrtasnrrna
zo runluluq unu yasamaz.

Renk kulagl, mOzigi bagtl kulak egitimi boyunea
farkrna varr labilinenden daha yok, daha derin bir seviyede duyar. Bagll kulak, mOziksel yapi bilgisini
aqlga Clkarrrken multak kulak kusursuz perclenin en
ince algllanl$IOl kar$lmrza 9lkarlr. MutJak kulak du·
yumu mOzikte renk bilincini duyurur. MOziksel korn·
pozisyonun gerqek o l u~um u n dan ayrt olan sal sesin
yaplslndaki artistigi olarak kabul edilir.
Mutlak ve bagll kulagrn. kendi iClerinde alan ve
Slmrlan vardlr. 8 u nedenle b OtO nle ~mi~ mOzikal deneyimde birbirlerini tamamlar. Sagrl kulaksrz bir mut·
lak kulak, iti§kilendiriei leorik bilgiden yoksundur ve
mOzikaJ yaratlclhgr tam degildir. Mutlak kuJakslz bir
bagll kulak ise bizzat sesin derin a lgl la Ol ~lndan, ar·
tislik takdir ed ili ~ten ve tam bir mOzikal yaratletltktan
yoksundur. Fakat tam olarak geti ~memi§ bir mOzikal
kulakta, bagll kulak percle renklerinden in§8 edilen
yaplmn iskeletini aqlga qrkarrr. Bu yolla mutlak ve
bagll kulak, mOzikal duyu ~un larkl ndallglnda, birlikte
ya$am8 geyirildiginde herbiri digerinin degerini
arttmr.
Soyleee
mOzikal
deneyimin
tao
mamlanmaslmn temelini olu§turur.9
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Yolunu Kaybetmeyen

~arkllar...

• Serdar KIZIK

Maria... Genctlk . 0 gOnlerde bOtOn kadmlar
Marla'yd r btraz . Ince , hassas, katr, yalmz , mutlu,

erisilmez,

dO~se l .

sevimli, soguk, cirkin, gOzel,

korkak baton kadmlann ad. Maria olab ilirdL
Belki olduq umuz romanlarda bir Maria'nrn srk stk
karsrrruza erkmas moenor bu. Ya da, boylesine
yan ya na ge len hartlerin , alfabetik melodisinden...
G en~ tik gOn lerimize ~ iz ili blr Maria da, Rita
Epik'ti. 79 Eroviz yon birincisi. Siyah beyaz ekranm
ince kadtm. Sevgiyi digerlerinden daha bir farkll
anlatan kadm ...
Villar geQti. Kaybolmustu sanki. Sahnelerde
yoktu. Yrldr zh rsrklann, spottarm altmda gore me~ekici.

dik O'nu. Kasetleri de dolasrmyorcu piyasada.
Ylld lZ olmarmstr antas .ran.
Soma bir geee, Ugur Mumeu'nun katlediltsinln
2. ylldonOmOnde, Izmir 'deki anma etkinliginde ye·
niden gord O k ~fl u . Mumeu lcin yazdrgl bestesi
"Peki Ben Niye Oldum", fonda yOkseliyordu:
Artrk bulutlar
Artrk yeryOzO
Bensi z
Resimlerim sc kuldu
Son karanfil porsudu
Yanan son mum sendO

Peki, sen niye cldun?
Bir insandan , kavgasmdan
Gizf dosya kald t
Hayat bundan dah a faz la
Bir anlam tastmah
Beyinlere to hum serptin
Binle rce ';:i.;:ek a.;:tl
Sen, i ~te bunda n oldu n

arrnaqan ediliyo rdu. Digerlerind en bask a blr yrldtz
gibi parlad r 0 geee...
Bu kez, gitar ve piyanodan yOkselen mOzik varfonda. Epik'in uzun yrllar dO~O nO kurdugu mOzik
okulunda , yeniden basa dti nOyoruz Erovizyon'a...
Bir inancm sarstlmasr...
lsletm e Fakultesl biterken, 1979'da Erovizyona
kattlmts. "Seviyorum"la gelen birineiligin sevincl
tazeyke n daha, birileri gna t "Burasr TOrkiye"
gereegini ammsatrms. Ustel ik ammsatan da
d6nemin Basbakam BOIent Eeevit hOkum eti. Po·
litik nedenl erden otorO Israil'de yapuan fmalle re
TOrkiye'nin katll mamas r karartastmlrrn s. Boylece
uluslararast bir alana ';:Ikmaktan yoksun brrakrruslar Epik'i. Bunu hlcantayamarms:
"DOnyanm hie bir ye rlnde, hicblr sanatcmm
basma boyle bir sey gelmedi. Bana bOyOk bir
hakstzhk yaprlmrs oldu. Devlete inancun b6yleee
sarstkn."
Bu enceueme. Epik'in adrm daha da duyurmus
topluma. Ko§e yazarlan na konu olmus.
Bir gOn olanak dogarsa, Eeevit'e sormak istiyor
Epik, "Simd i ne dusunuyc rsunuz , dogru muydu ?"
diye . Admm yayrlmas r sahne olanaklanm da getirmi§ Epik'e. Muzlk dOnyasmrn kaprlan ac urms.
Egemen Bostanct hemen bir c nert qethmis:
"NOkhet Duru sovda §arkl soyle....
Ama kabul etrnernis. yO nkO:
"Benim yolum bu degil dedim kendi kendi me.
Sahne bana uymuyordu. Ben yok um, bu ortamda
olmak istemiyorum dedim . Uluslararasr dOzeyde
§arkl yazan otmayr istiyordum . Belki de yaptlgrm
mOzikle, yazdlQlm soz lerle halkla iliski ku-

Sahnede , aym kmlqmhkla konusuyo rdu:
"KotO haberi duyunea esfne telefon edip,
ba~sagl1 g l dilem ek istedim. Soma durdum ve
d O~Ond Om ; sen Mumeu i.;:in ne yaptm? Olkesini
bu denli seven bir lnsan iein bir §ey yapmahydim.
Bu, insan otrnamn, sanatcr olmanm sorum luluguydu . ~i mdi , bir ol.;:Ode go revimi yapml§ sayryorum kendimi. Bu sarktyla sanatct olarak uzun zamandrr eksikligini duydugum bir tatmin yasadrm.
yok gOzel ve cok samimi bir ~a rk l old u..."
Usulca sahneden indl. · Alk l ~lar. sahne
ylldlzlanna gond erilenden degildi. Gozya§lann ln
kurulandlgl. lslak ellerde n kopup, Marialya
10
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ramadrqrmdandr.
Sezen
Aksu gibi yapamadrm. Daha
farkhydrm ~ O nkO ben."
Bu farkhhkta 20'li yaslarm
isyaru va ranlasrle n. "Ne olur
ustum e varma anne, bulasrgin batsm . soma yrkarsm "
sarkrsm da oldugu gibL Akmayan sulanna pis kort eztne ragmen "Izmir senden
baska veri sevemem" sa rkrSl da 0 doneme gore clduk~a degi!?ik...
Piyasaya
girrneyip.
Ostelik yO reginden akan
sarkrlan TAT denetiminde
takrhnca. yani ort ve geleneklere uymaymca. Epik
boQu [mu ~ . 20 yasrnda gen,
bir insaru, onun Oretkenligini, daha iyi senator
olma istegini TAT ve piyasa iste boyle bogmu!?
DOzene uyarnamrs vekmi!? gitmi!? Amerika'ya
mOzik egitimi i ~in . Geride Ylgtnla kOskOnlOk
brrakarak.
O kul parast

i~ in otellerde sarkr soylenen gOnler
ve geri donO!? 4 yrl soma Olkeye geri dondOgOnde
qenclere mOzik egitimi konusunda neler
yaptlabileceqini cok daha iyi biliyordu artrk. Ama
ge ~i m sorunu da va r. 5 dil biten profesyonel bir
rehber otarak g eym i ~ bir donem. 4 yr l boyunca
lzmlr Yamaha MOzik Okulu'nda, 6grendiklerini
yeynus cevrasine. Oocuklann yOregine mOzik sevdasrru yerle!?tirmi!? Bu arada 1981'de 12 EylOl
yonetiminin yanm blraktlglrdlgl bir projeyle
ugra ~ml !? ourrnus hep: "1981'de AtatO rk ic;:in bir
muzikal yazmaya bastarmstrm. 100. yll da, 23
yasmdaydrm 0 zaman. Ama 12 EylOI meseleleri
vardr. AtatOrk'O sahnede qostermek yasak, dediler. Yani Ataturk icin bir mOzikal yapryorurn ama.
onu sahnede gostermiyorum. Bu proje, yrllardrr
katarm kurcaladt. 1994'te, Halide Edip Adrvartm
610mOnOn 30 YlldonOmOydO. Atatork mOzikaline
Adtvat'r da katmak istedim. Onlan banstumak istedim. Bu arada Vedat GOnyol'la tamstrm. 0
Adrvar'tarla uzun yrltar birlikteydi. Gunycl.
Adrva r'm 'Mustafa Kemal hakhyrms . biz yalmzmrsrz' nc ktasma geldigini soyle di. Bu mOzikali
sahneleyebilirsem ic;:imdeki kOskOnlOk sona ereeek sanki."
0 , k!JsIOk••.
Bunea olumlu bir noktada, bunea olumlu ~eyl e r
yaparken sozOnO ettigi kOslOk OstOnde duruyor
hep. Erovizyon ve soma ya~a d l kl a n evet ama,
daha neler var ki bu kOslOk bOylesine s i n m i~ insana. Sanki. dudaklannda her zaman varm l~ gibi
duran gOIOmsemesiyle yamthyor bunu Epik:
"Hassas ve duyarllylm. Hem hassas ve duyarll
hem de tieari olmak, mOm kOn gelmiyor bana.
Donen dolaplar sizi rahatslz ediyor. katlanamlyorsunuz. Tam nm l ~ olmak ic;:in belli bir
hayat sOrmek gerekiyor. Bunun yanmda ho!?
gorOnmek, insanlan aglrlamak gerekiyor. Ben

bunIan

yapamryorum.

Yani

sanatcr

olarak

drsardayrm. Blr felsefeniz. bir hayat g orO~ OnO:z 01duktan soma blrtakrm abuk sabuk " seyleri
soylemezsiniz. Kimse bana scytetemez. Ne olursa
olsun yapamam. Temizllqe giderim, sekreterlik
yapanm vine de 0 sarkrtan soyle mern. Yani nasr l
bir insansam 0 tarz ~ ark l soyle nm . Moda olan
tam denemem. Bu tarz moda diVe, 0 sarkryt yapmam..."
Sanatcr olarak islevinl de vurguluyor, "Sanatct,
toplumu yukan cekmekle soru mludur. Benim sorunum, insanlan yukan cekrnek kendime dogru.
Ne hissediyorsa onu dile g eti rmi ~ Nazun Hikmet
gibi: derken.
Ozel konservatuvar
Epik, son 5 ylldlr, kendi adryla ayh gl rr.;JZik
okuluyla iyli dl ~l l. 270 ogreneisi ver. Konservatuvardan ogretmenler ders veriyor. Bundan
ote Ingiliz Kraliyet Muzik Okullan B irle ~ik Kurulu'nun 80 Glkede yaptlgl mOzik smavlanm
TOrkiye'ye getinne basansuu g6ste nn i~ . 8 u
c;:al l~ma lanm n sonueu In9Uiz Kraliyet MOzik Ok ullan'nm TOrkiye temsilcisi otmus. Urla Belediyesi'yle i ~ b i rl ig i yaparak Olkenin ilk yaz mOzik
okulunu da yasama g ~i rm i~ . Salt mOzik degil
okuldaki ug ra~ . Epik KOItOr KulObO de one mll bir
atrhm. Alanlarmda uzmanlar, deg i~ k konularda
aydmlatryorlar genc;:leri ve ~oc u k la n . Sanata yeterinee zaman ayrramamamn 6tesinde okulundan
~ok h o~nut.

TOrkiye'nin ilk 6zel konservatuvarml kurmaya
Konservatuvarm i1 kokuldan soma
ogrenei almasl, onu bu vola itm i ~ . 3-5 ya ~ la rm da ki
~ocu k la n kendi okulunda egitirken, bu a~ lg l k~
patmaya c;:a ll ~ lyo r .
TOrkiye'nin ilk ozel konservatuvanm kurabilmek... vok gOzel bir mOzikal c;:lkarmak....
$arkllarml toplayacagl bir disk yapmak... Bunlar
olursa eger, Epik ansiklopedilerde yer ataeak.
Hepsi bu.
0 , yoiunu biliyor... •
~a h~ l yor.
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ARS l AN PU l ATHANEli 'NiN AR ~iv jND~N

MUSIKiMizE AiD HATIRALAR
eRefi' Cevad UlUNAY

Sevgili Arslan PUlathanell'yi 13. Mayls gOnu kaybeltik. AClmlZ ~o k bOyuk . Bundan sc nra, her sayrrmzda,
onun er atvtn e en aldlglmlz, bir yazlyl onun arusma yaylmlayacaglz.

O kuy ucula ntmza bu gOn musikimize ait baz t
hatrratar yazacaqtrn. Beni bu mevzua celbe den amil
son zamanda dinledigim konserlerdeki akort pesliqidir. Malum oldugu czere musikimizde akott olarak
mansur, sah. davut ve bol ahenk zik redilir. Vaktiyle
davud akordu i1 e okumak aytptr. ekseriya sah ve
mansur okunurdu. Flkretin :
Oh! ey mu'ciz eda salr-I ~ay e s te gurur
in leyor n ay· I • beyanmda ne va y - I mansur
deme si gibi mansur en tiz akorttur. SaYJII hanendele r, bu akortda kendilerini srkmadan okurlar,
hatta mansur akordunda tiz nevayr su gibi icerterdi.
B6yle namh okuyuculardan biri merhum Nedim
Beydir.
Ya!?adlgl devirde musiki atemimlzin en parlak
Ostad ve sanatkarlanndan bin olan Nedlm Bey'in
tavn, meshur sehla Hafiz Osman'm 0 gOr, sakrak.
icice meyanlan ile dinleyenleri vecid ve istigrak
icinde brrakan okuyus tarzuu enomrrms. Fakat
Nedim'in, Hauz Osman'dan cok daha parlak olduguna ~ Opne yoktur. Dostum Zeki M if merhum, Srhhl
MOzeler MOdOrO ressam ve rnuslklstnas doktor Hikmet Hamdi Bey'den naklen soyte anlatrr:
"Dokt or Hikmet bana, mObalagaslz soylOyorum Zeki, Nedim OskOdarda Aziz HOdai Efendi
dergahlnln m inar esinde sabah ealaven ve ezem
okudugu zama nlar bOtun OskOdar halkr uykulan01 terkederek onu dinlerJer ve kendilerinden geeerlerdi. Oku d ugu ezam Besikt es'tan ve Topkapr
Sa rayuu n Ender on da ire sinde de i ~itilirdi. Bunu
be nlm le muaen c renl ar h ep bilirler demlstl. "
Nedim, Sadrazam Prens Sail Halim Pasa'nm
yahsmdakl saz alemte rinde srk sIlo; bulunurdu. Musikimizde irticalen beste yapmak kadar mOhim olan
gazer okuma k yolu bugOn melruk kalm r~tl r . Bu
gOnOn hanendelerinden gazel give dinlediklerimiz
Nedimlerin, Tophaneli Sabriler in, Haci Keramilerin,
Hafiz Ismailler in, Klz Osman Beylerin, Oskudarll
HOsameddin, Fuat Beylerin, Enderolu Mazharlan n
$ehla Hafiz Osmanlann. Bahriyeli $ ahaplann, Hafi z
Kemallelerin ve daha boyle nice parlak okuyuculan n
gazel tavlrla n ve o kuyu~ la rzlarr kar!?lsrnda bit karikal Or bile degildir. <;OnkO bu hanendeler en a!?8QI
besle leri, semaileri, !?arkllan ile klrktan fazla fasrl sahibi idiler. Hepsi musikiyi gerek nazari, gerek ameli
hatmet mi~le rdi .

Nedim, mehlap alemlerinde bir gazel .okudugu
zaman, nasil baba bir bOlbOI 61mege ba~ laY l nca
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bOtOn bOlbOlier sOkut ile onu dinlerterse , diger okuyanlar da susarlar, onu yalnrz brrakrrlardr.
BugOnOn Savarona yatmm tJkadlgl Kanhca koyu,
o zamanlar Bog azi~i mehtapta rmm en parla k
salmesi idi. Sekiz dela te kerrOr eden akis ile
meshurdu . Nedim, blr saz mevkibinde bir gazel
okemos. - ismin i s6ylemek iste mediqimiz - bir yalldan Nedim'in sesine asrk bir kadm . kendini pencereden denize atmrstrr.
Nedim, Prens Sail Halim Pasa'r un trernsrresr
Prenses Zehra Hanrmefendi ile evlendt, Fakat son
zamanlannda kendini i~kiye kaptrrdt. Bu iptila onun
bOWn saadetini yrktr. Ailesinden cayntdr. BakukayO'nde, satm aldrgl bir kO~ ke cekildi ve musiki
aleml erinden tamamen uzaklastr.
Nedim, maruz kaldlgl felaketi baskatarmm testrlne isnat edermts Yaralr yOreginden cosan fervanan hicaz'da n bestelediq i su sa rkr ire son deta
haykrrmrs ve ondan sonra sessizce hayattan eekinp
gitmi!?tir:
Ara yanlar beni daglarda bulsun
Sebep al an kendi ken dinden bulsun
Ne hal oldu bana eyvahlar olsun
Seb ep olanlar hep Allah'lan bulsun.

...

Bir bahar mevs imi Beykoz Kasnr un korulugunda
insan bOlbOlleri tc olarur... Bunlar Turk musikisinin,
sahici bOlbOlleri catlatan namh ckuyuculandr r. Haflz
Osman, Haf iz A ~i r, Karabacak lsmau, Hatrz Ismail...
Bunlar birer birer sakrdrktan sonra Hatrz Sami gelir.
Yegeni Cevdet Bey anlatl r:
" Daylm , bu sa yll l okuyucularln seslerini
l~ i l m i~ ... Yammza yakl a~tlgl zaman Sari Onnik
u sl amn kOrdili hicazkard an:
Su gonOl ne gUide, ne gUllj ended ir.
Sended ir d lvane gonlOm sendedir.
Kimseye ne b en de ne ufkendedir.
Sendedi r di vana gonlum sen dedir.
,ark ls m l man su run en d ik per des in den ve iki
OsHi n ses le oyle bir ok udu ki, h erkes ihtiram i1e
ayaga kalkh.... ~a rk l y l oyle dinlediler. Ond an
sonra oturduk. Daylm merhum bir besl en ig ar ta ksim em . 0 gOn onda bir fevkaledelik va rd l.
Nagmeler, berrak bir plnarln l ath a k l~ 1 gibi
ak lyordu . Bird en etraf lmlzda uc u,ma la r o ldu. Karata vu klar,
f loryalar,
bUib OUer
ara ml zda

UI;u ~uyo rla rd l . Turk musikisinin lahOti k udreti ta biattaki tekarmll merhal elerini o rta dan ka ld . r m . ~,
in sanl an kuslarta keynasnrrms n: A s.rllk aga yla r
bile kokleri ni kopa np ara rmza ka nsacak sandim ... Bu vaksa meshurdur, herke s bili r."

•••

Tanburi Cemil merhumun Aksaray'daki evinde bir
aksam useeoarnHOsam eddin, Tanbun Ome r Faik.
Giriftzen Asrm Bey'in mahdumu Musa SOreyya
Bey'le beraberdik. Cemil mer hum havuzun basmda
tanburla taksfm ediyo rdu. BOyOt ((illenbik agaclnln
tepesinden bir bOlbOI, havuzun kenanna kadar indio
Bu hadiseyi uzun bir makale ile anlatrmsnm . Eski
muhiblerimden Naci Ali Morah bu yezt rm okumus.
Bilhassa ziya retime geldi.. "Bunun g ibi blr vakaanm dedi , ben de ;oahidiy im. Bir gun bi zim
ka~k u n bah yesinde saz yapr ycrd vk. Rahmetl i hanende Nasi p Har nm bi r ga zel okudu. Onu n davud i sesi bir agac Jn tep esi ndeki bUlbu lU 0 hale
getirdi ki , hay van vurulm us gibi orta rmza du ;otQ,
Nas ip eusm edrkea bUlbUl ueup gitmedi. "

• ••

Tabiatm bile her tanr u ayn ayn inleten Turk musikisi kendine meclOp olanlara kars t vetasrzdrr. <;ogu
sanatkarlar onun nazma kurban olurlar... Vaktiyle bir
~o h ret olan ne bOyOk Ostadlar biliriz ki bu
masukala nnm cevru cetas r ile perisan clm uslardtr.
Zamanmm cok ince kanunilerinden biri oren zava lh
Sernsi merhum, saz t koltuqunda kahve kahve
ooresnm. Nasip Harum sefalet i((inde aldO, Udi
Sedat, perisen oldu... Karahisar celebile rtnden bir
dostum vardrr. Istanbul geldik((e bana ugramak nezaketini lhmal eyle mez . e ecen gOn ~oyle bir Irkra

antatn:
NVakt iyJe ~ u meshu r kemence list adl anndan
Arabik nammda bir sa natka r tarudsm... Bize bir
sue-r dil'era taksim ett i, bay.ld.k. Taksimden
soma kend isine: Il st adrm! Sizin bu ta ks im inize
paha bi t;i1mez. Fakat kryat et lmlzden garuyorsu nuz ya, bir mevlevl trkar asryta. Lfitfen bi r siqar amrzr kabul edj niz!" dedik.
Agapik gOldO:
- Ben, dedi: bir tarihte Sultan Aztzin sarayma
((agnldlm; beni bir salona atcua r. bir kenara paravana koymu slar; biraz soma mabeyincilerde bir hareket oldu. Bende ayaga kalkt tm. Paravanm arkasm dan gOr bir ses geldi : NAgapik Efendi, Bir suz-rdil'era
taksim yaptmz!" - "Ferman Efendimizin" dedi m. Tak~
simi yaptrm... bitirdim. "Memnun oldum!" buyurdular.
-Agapike yanm okka altm versinle r!' Yeri oplOm;
drsan crktrm Otekine berikine sordum. 'Yanm okka
altm kay lira eder." "Doksan lira !" oeoner. Biraz istirahatten soma Hazine -i-Hassa dairesine gitli m; bi
de bakttm, bana otuz allm veriyorlar. "Aman Efendim, dedim, Efendimiz yanm okka irade buyurdular.
Bu da 90 lira edermi ~ . Siz bana bunun O((te birini veriyorsunuz: Paray. veren: NAgapik, dedi. Zaman gelecek sen bu taksimi bir sigaraya yapacaksln ... A((
gozlOIOk etme. AI ihsanl da i ~ine gil!" BugOn sOz - i dilara taksiminden soma sizin sigara ikramln.z
hal lflma bu sozOgetirdi de ana gOldOml " •

ACININ YEDiVEREN
GULU'NDEN
• Kenan SA RIALiOGL V

TanTl'ya baglllIg,m:
Term ka r~lSInda baglmSlz oluw mden !

*
(agda~

insan: kokleri betonda bir p nar!

*
Odiil kabul edecek kadar a/fakgo niillii
degilim, birine adiil verecek kadar da
yiicegoniillii...

*
Dokto r/ar: Tenn 'nm /I enayi" leri...

*
O rtada hirbir neden yokken,
heni ya~amaya iten nedir?

*
Ey, ytsce dogrular, vuce erdem ler...
Beni yok saym!

*
Herse vden sakmabilir insan, kendini ele
vermeyebilir: p karlarmdan asIa!

*
~;;r kapalt

kapllar ardm da okunmalt:
ilk hristiyanlarm manast" ayinleri gib i...

*
Toprak, golgesi alan hel}eyi ir ine alacak.
Ya gOigesizler?
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KAPA K KONUSU

S.

O. EGiTiM FAKOlTESi MOziK EGiTiMi SOlOMO
OyONCO SINIFlAR KOROSU
• Yoneten : AYCAN OZCiMEN

Polifonik Karolar Dern eqi' nin dGzenledigi TOrkiye Kerolar $enligi'ne, kendi olanaklan ile
katrh p, ulkernizin sec kin korolan He birJikte basanh bir yansrna cikard rkta n soma 25 ki§ilik
seyiciler kurulunun ay lkladlgl gerekyey le:
"diksiyon , art lkulasyon, anlasthrhk"
odulu ile odullendlrllen Aycan OZCiMEN yonetlrnlndeki S. O. Egl. Fak. Muzik Egitirni
SalOmu 3. S mrflar korosunun bu basansi bizi cok rnutlandrrrr usttr,

HUlya Altmsoy, !;)ebnem Ekici , Guier Yllmaz, Chiem Van§h , Emine Yrlmaz, Gi.iIc;in
Canh, Hahsan Turean, Nurdan Klzlldeli, Melek Can, Ceylan Kavaso 9ullan, Belma
$engUl, Ebru Sarrbas, Berfu Anburnu, Metin Dursun, Orner L. Genyoglu, Okan Hel vacr, Mehmet GonUl, M. D~)lrim Babacan, Mustafa yUksel, Erdogan Er.ol, Muammer
Kaya, Zafer Kurtaslan , Ozlem Cam , AHen Mavioglu, Yuksel Ozkan Deniz
Kuyukosmanoglu, I'.ona~ Erklion y, Burak Ar ash , Ar~. Gorevlisi Sema SEVINC ($ef.
Yardrmcrsr), Ay'~an OZC IMEN (Koro $efi) den olusa n bu koromuza ernegi g e y e n , b a ~ t a
saym Ayean Ozclmen Sef yardrrncrst Serna Sevine' Ie birlikte turn ogrenci arkada slanrmzrn emegini kutluyoruz.
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H. Sadettin Arel 'in Terim

AnlaYI~1

• is mail BOZKAYA

TOrk dili uzun zaman yabancr dil
elkisine direnmesine karsm (1299 •
1453), bu etkinin artmasryla (1~53 1517) benligini koruyamarms ve Istanbul' un ahomasmdan soma medrese
sayrsmm lfOQallllmaslyla AraJ)Ca'ya
bOyOk deger verilmesi sonucu geri dO-

zeyde kalrmsttr. Ara~a ve Frasya'mn
TGrkCe'ye OslGnlOk saglamasl (1517. •
1718) ile bilim tenmleri de bu dillerin
kurallanna gore olusfurulmestur.
R5nesans ile birlikle Ball'da
gorillen ekonomi, egltim, bilim ve
sana! alanlanndaki onemli qellsmeler
Osmanh TOrkleri'ni elkllemis, mal·
baanm kurulmastndan sonra (1727)
hangi dilde kitap basllacagl tarusmasr
gOndeme gelmi~ ve Turkce yeniden
cnem kazanmaya baslamrstir. (1718 1839) Ancak Tazminat Doneminde bu
kez Ball dillerinden TOrkge'ye tuzh bir
sozcuk ak l~1 oldugu goriJlmektedir.
Oysa ust dOzeyde bilimsel ve sanatssl varanlar ortaya koyabilmek i9in
bilim lerimlerinin anadilde yaratrlrms
olmast gereklidir. Yeni bir kavranu anlatacak s6zCOk 0 dilin kendi i9inden
tOretilmelidir.
Yeni TOrk Abecesi'nin kabuKI
(1928) Arapya. ve Farsya'nm TOrkl1e
Ozerindeki basklstnJ azaltll. Dilde
arrla~ma ba ~l adl ve Turk Dil Kurumu'nunkurulmasl (1932) ilede ivme
kazandl. TOrk lehl1elerindeki sozcOklerin derlenerek Terimler SozlugOyapl'masl i9in S6zl0k - Terim Kolu
olu~lu rul d u.

TOrkl1e

MOzik Terminolojisi'nin
kalklda bulunan aydlnlanmlzdan biri de H. Sadettin AREL'dir.
H. Sadetlin AREL Kimdir?
Ulema slnlfmdan bir ailenin
90cugu olan AR EL 1880 ylllnda dogdu
ve gelenege uygun olarak kOyOk ya~l a
egililmeye ba~ la~dl. BabaslOm kadlilk
gorevi SlraslOda Izmi(de FranSIZ Meklebinde okudu. Ball ile iIi~kileri n geli~ligi Tanzimat Donemi aydlnlanndan
olan babasmm ileri gorO~IOIOgO onun
olu~masm a

ya~am ml etkilemis, hem Osmanh TOrk hem de Ball kOltOriJnO ozOmleyerek yeli~ mi~ti r.
Medrese egiliminden sonra Hukuk
Mektebi'nde okudu. Arapca ve Parscarnn yanmda Fransrzca, Almanca ve
Ingilizce'yi birinden digerine ceviri yapabilecek dOzeyde biliyordu. Dil konusundaki yelkinligi ana geni~ olyOde
yabanci kaynaklan tamma olanagl
saglam l~l lf. Yasam boyunca Iulkuyfa
kaynak biriktiren Arel'in ilk kOtOphanesi
lstanou'un i ~g ali suasmoa yandr, ikinclsl DIOmOnden sonra TOrkiyat Ens1iI0s9'ne bagl~l andl.
OgrencHik yillannda mOzik derslen
aldi. Raul Yekla (1871 - 1935) ve Dr.
Suphi Ezgi (1869 - 1962) ile birlikte
mevlevihanelerine oevam ettkleri
Mehmet Celalellin Dede ve Mehmel
Alaullah Dede Efendi'den etldlenerek
a ra~l l mac l llga yoneldi. Turk Muzigi
ses sistemi ve nota yaZISI ile ilgili
deger!endirme ve onerilerde bulundu.
90kseslilige yonelik bicimde kemenceyi yayll ~Igl fa r ailesine benzestirip
dOrt lelli ve deg i~ i k boylarda yaptnarak
denemelerde bulundu. ~ehba l , TOrklOk
ve Musikl Mecmuasl dergilerini
I1lkardl. MOzik Kuramlan ic;in kitaplan
vardlf.

AREl ve Tur k~ e Muzik Terimleri
Dil Devrimi'nden once bilim terimleri Arapl;a ve Fa r~ 'da n kar~ l la 
Olyordu. Bunu Aref •..••. ozu biz
yaplyorduk, kabugunu da onlardan
ahyarduk:
diye ar;:lklamaktadl r.
" ~ a k i r Aga Ferahnak makamlnl
buldugu zama n hiybir ard d u ~ un
ceye kapl lmakslzm Arap'ln (ferah)lna Acem'in (nak)lnl ekleyerek Ferahnak adml ve rmi~ti r_ "
Benzerbiyimde Arel ve a rkad a~ la rl
Yekla ile Ezgi, ilk l1a h ~ ma l a r mda Ball
kaynakh mOzik terimferine Osmanllca'da ka r~lh k ararken A ra~ ve
Farsl1a sozcOkler kullandllar. Omegin
Accord sDzcDgOne ka r~ l lI k TOrkl(e 01-

mayan tevafuk, tetabck. lemazUc gibi
birkac omekten soma lemezzUc
sozcOgOne karar verdiler. Daha sonra
Ball l(lk l ~11 kimi mOzik larihi He ilgili
kaynaklarda, bu AraPl(8 ve Fersea
kokenli sozcukler nedeniyle, TOrk
MOzigi'nin Arap ve Acem etkisinde
kaldlglnl gosteren bilgilerin yeraldlglnl
goren Arel lela~la nml~ ve ".._akhmn
basma geldigini- belirterek "0
gOnden sonra artrk butun tstilahlan
(Ierimleri) TUrkl( ele ~ti rmege azmettim." diye yezmrstn. Bunu dogrulayan bir yansmoa da ' Elimden gelseydi Kurdi, Acem, Hicaz, Nlhavend, Devri Hindi gibi kimsenin
sormasnu beklemeden mOlemadiyen kendi yabancihklanm haykmp
duran terimleri mltlilestirmekte hilt
lereddOI etmezdim." diye yaz·

maktadu.
Makam adlarmm da IOrkyele~ 
linlmesini oneren Aref, Basit Makamlar
i9in "Gelincik, Karlopu, Karanfil,
Gul, Hammell, Lale, Leylak, Papatya" vb. l1~ek adlanm uygun gor·
mektedir. B i l e~ik Makamlar, bilesiklenne dahil makamlann en karakterislik alanlan ile adlandtrllabilir. LAle-GO!
Makaml gibi. G OyOrO lmO~ Makamlar
ise hangi makamln g6lyOrO l mO~ O iseler, 0 makam ile g6yOriJldOgO perde
admrn b ine ~li ri lme si ~ek Unde okunabiliner. Irakta gal, gibi. Arel, usOf ve
perde adlarl il(in de bOyle tUnO IOriO
yozOmler bulunabilecegini belirtmekledir.
Muzikterimlerinin saplanmasl ile il·
gili seriJvenin il1ine kendisinin de
ka n~ml~ ya da kan ~tlrl lm l~ bulundugunu dO~Onen Arel, bunu severek yaptlglnl belirtmekle ve "Ge9mi ~ mOzi kl(i1erin bize l(ok az yazl
blraktlklanndan yaklMlp dururken
bizzat aym hataya dO ~memek, terim
gibi ortak bir meslek i ~ini bireysel
olarak l(ozmeye kalkmanm nedenlerini alflklama zorunlulugunu duymak ve kimi golgeli noktalan
'5

latmaya yeterli olmasma dikkat edil. rnelidlr.
Kendi terim ~all imalannl da ~
Arel'e gore muzik terimlerini Oc;
bolOmde ele alarak inceleyen Arel. bu
kOmeye ayrrmak olasrdrr:
1- Eskiden ber! kullamlan TOrkc;e asamatan i oyle anlatmaktadm
1. t910'Iu yrllarda ozel derslerde
terirnler: aksak, dOzen, curcuna,
kullamlan bUtOnOyle Fransrzca lerimler
baqlama, dik, kaba, vb.
2- Eskiden beri kullamlan Arapca ve bu yabanct terimlerle ders verve Farsca terirnler: zUl-erba, zOlkOIl, menin latslzltgr,
2. Sonradan Fransizca lerimterden
mrstar, mahan, rast, zengUte, zirelkan,
vazqecerek onlara Osmanhca'da
yegah, dOgah, vb.
3- Kitaplarda bulunmayan ve yeni karilllklar burma girii imieri,
3. TOrklere ait oldugu bilinen rnagereksinrneler yOzOnden yaratdrnast
kamlann, (Suzidi!ara, Tarz-t nevin,
gerekJi olan terlmler.
Arel, bu ~ kOmeden binncisi clan Dilnisin, Suzidil gibi) adlan Arap ya da
6z Turkce terimler iyin "Onlan seve FaTs adrdrr diye, onlann bulusu oJarak
kaynaklarda yer almasmm anlasrlmaseve kullanmaktan baska bir ~ e y
yapmak gerekmez." diye d u ~ O nmek  sryla, lerimlere TOrkge karsrhkla r butedir. Omeqin (dOzen) sozcugO varken lunmast cabalanna mz venlmesi.
Ozellikle
OcOncO
asamadaki
(accord) sOzcOgunOkullanmaya gerek
yoktur. Ikind kOmeyi olusturan Ara ~a gbrOntO Arel'in dO~(j ncel e ri n i 01ve Persca terlmlerln bizi "lfok yo- gun!aitlrmli ve sonralan gucOyettigince her terimi OZTurkqe yapmaya karar
raeagl" karusmdadrr.
Genel dilde cok Arapya ve Farsca vermisfir,
sozcuk oldugunu (caml, minare, mekOnceleri. yetkili uzman ki~i l erce
tep, iskele, kiremit), bunlan degi ~tire
olusturulacak kurulda muzik temiyorsak mOzik terirtferine dee do- rimJerinin saptanarak terminolojinin
olusabllecejiinl d u ~Onen Arel, resmi
kurmayahm diye d O ~ Onm ekte di r.
makamlarlar arasmda g~e n yansmaAncak bu sozcmem yabancrlan
yamltllglnl d O~One re k yine de boyle lar sonucu bu dO ~On ces i n i d egi~tirmj~
blrakrlmasllia razt olmamaktacir.
ve terim sorununun yine kl~i l e rin
OyOncO kOmedeki sczcukler yeni cabalanyla qOzOme ulasabileceqine
bastan yaratllacagl iyin saptanmasln- Inan m l~tl r.
~u ornekler Arel'in dilimize kada rahathk va rdl r, denilebilir. Ancak ~u
kurallara uyulmaslnr gerekli gormek- zandlrdlgl oz TOrkqe mOzik terimleridjr: accord!uygu, armature!
tedir:
a) Ufak tefek soyleni~ farkla rl ile donamm, ascendanUC;lklcl, anticipabOtOn milieUer tarafmdan kullamlmakta
tion/onceleme, augmente!artlk, caolan terimlerin hangisi Turk kulaglna
daha uyumlu ve gOzel geliyorsa 0
soy!eni~ ?ekli seqilmelidir.
"klarr netle, klarinetto, tUg, tuge,
fuga, sonal, sonata, sonate- gibi
soyl eyi~le rde n TOrk kUlagma en uygun
olanlarr Arel'e gore "klarinel , fOg,
sonal " soyleyi~teri d i r.
b) Kimi dillere alkarrldlgl halde
diger dillere yevirisi yapl l ma m ! ~
"geigelkeman,
klavler!piyano,
pauke!tembal, bratsche!viyola" gibi
terimlerden TOrkye kar§lllgl olanfar
kUII?nrl~ al!, olmayanlar da y~rle§~i§
~e killen
lie alrnmalrdrr. Omegin
"kernan" varken "violan, violino,
gige" demeye hiy-gerek yoklur.
c) Uiusiararas'l olrnayan ve degi§ik
dil lerde ka r~lllg l bulunan "clef (fr.),
key (ing.), schlUssel (aim.), ehiave
(it.)" gibi terimlerin TOrkye kar§l llklanm bulmada daha ozgOrce davranrlabitir. Ancak burunacak sozcOklerin Turk soyleyi§ine, sozcOk tOretimi·
ne, estetigine ve istenilen anlaml an- gerard hoffn ung 'd an
aydmlatmak" gibi akilci bir nedene

oayanonrnaktadu.

encelka lJ~,
descendantfrnici,
m inante!g~IO ,
gammeldizi,

doharmonique/selen, intervalle/arahk, modulation/g8{:ki,
sensiblelyeden,
Iransposition/goqOrme. •

KAYNAKLAR:
AREl , H. Sadetlin, Musiki Tertmlert -1-, Musiki Meemuasl, 8. sayi.
Islanbul, 1948.
AREL, H. Sadettin, Musiki Terlmlerl • 2 • , Musiki Mecmuasl, 9.
Sayr, Islanbul, 1948.
AREL, H. Sadettin, Musiki Terlmlert ·3-, Musiki Mecmuasl, 10.
sayr, Istanbul. 1948.
AAEL, H. Sadettin, Musiki Terimleri E~raf lOda, Musiki ueemuas,
66. sayr, Istanbul, 1953.
AREL, H. Sadettin, Turk Musikisi
!<imindir, Milli Egitim Yaymevi,
Istanbul, 1969.
BOZKAYA, ismail, Gunumuz
TUrkiyesi'nde Muzik Terminolojisl
ve Sorunlan, YaYlmlanmaml~ YQksek
Lisaps Tezi, Bursa, 1988.
OZTUNA, Yrlmaz, Sadettin Arel,
KOltur ve Turizm Bakanlrgl Yaymlan,
Ankara, 1986.
SAY,
Ahmel,
Muzik
Ansiklopedisi, Sanem Matbaasr, C.l ,
Ankara, 1985.
KARAL, Enver, Z., Osmanh larihinde TUrk .. Oili Sorunu, Bilim
KUll ur ve Ogretim Oili Olarak
Turk-;e ic;inde, TOrk Tarih Kurumu
Yaymlarr , Ankara, 1978.

r- - - --- ------------ - - - - - --,

.l-;;= = ---.::-:-;;-- -:-.-:-- -== =-- - - - - - - - - - - .l

16

Piyano Call~ Tekniqlnde Ba~ Parmak Ge~iti
•z. Se~kin GOKBUDAK

.. Parmaklanrmz. anatomik ozelliklerinden dolayr, dogu ~tan esit gUlf ve saglamllkta olmayip birbirlerinden farkhdular.
Ozellikle bas parmaqm piyano leknigindeki 6nemini du~Onecek olursak, bu parmakta gerekli esnekligi ve hafifligi
saglamak iQin, bu kon uda yeiilli besteciler tarahndan yazllmli egzersizleri titizlikle cahimak gerekmektedir.
Bas parmak kuweUi bir parmaktir, ama 0 oranda cia aglf ve yevesnr. Dip oynaklardan bilege bagh bulundugu ilfin,
harekellilik acismdan zayl! vegerilime elverishdir. Bu nedenle, parmaqm kendisine ozel olan alt ve ust geqitlerde yeviklik
kazandmlmall, yukanda da sozfinG enigimiz gibi qerekll esnekJigi ve hafifligi saglamak H;in, hem jmnastlk hareketleri
hem de egzersizlerle hareketlilikoranr artmlmahdrr.
Ba~ parmak kullamrtu. 18. yOzYlhn sonlanna kadar klavyeli lfalgllarda bOsbCrtOn ihmal edilmislir. 0 d6nemin melodik
gerekleri, lonalilelerin azllgl, lfalgllann smlrh boyulJan, elin lazla yer deQi~ti rme mesi gibi nedenler veya belki de esletik
nedenlerden dolayl, dogal sekilde tuslann Ozerine yenesen dOrt parmaqm kullarulmasiyla yeliniliyor ve bas parmaqm
diger parmaklarta i~bi rligi yapmasma gerek duyul muyor~u. BOylelikle bu parmak, elin altmda 6nemsenmeden
sOrOkleniyor veya klavyenin d l ~ yOzeyine dayandmhyordu. Ornegin If,kJcl veya inici yOrOyO~ le rde , ikinci ve OlfOncOparmaklar cepraztama kullamhyordu. 0 dcnemde bas parmak kUli amll ~ 1 rastlanti olup, yalnrzca gamm ilk notasma konmaklasuurlamyor ve soma ona rastlamak hemen hemen mumkun olmuyordu.
Bas parmak kullamrmm J.S. Bach'a borcluyuz. Bach, klavsenine bOlCrn lonalileleri sokunca bas parmaqm diger parmaklara yardim etmesine ihliyalf duyuldu. Boylejikle Bach, 0 donemde hilf olmayan ozel bir virtOozileye oncOluk etmi~
oldu. Daha soma, yeni dualenin ilkelerini haztrlayrp dOzenlemek ve gamlara bas parmak gEl9ilinin dOzenli kullantmtru
sokmak, J.S. Bach'm oglu Ch. Ph. Emm. Bach'a ahtir, Bu, Haydn ve Mozart'lO lekniginin haztrlanmasma da neden
olmustur. Ancak 1800'e doQru Clementi, kendinden 6nceki bestecilerin Icrmullerini belirtip qenellestirerek ve her oktavda
bir gam soresnce bas parmagl iki kez kullanarak, arpejleri ve bir cok cktavlan kolayhkJa calabilmek iyin, bas parmaklan
yara rlanma,a l l~ka nhgm m yaygmla§masml sagla ml~lI r.
•
Bu dOnemden itibaren bas parmak kullammr, piyano tekniqinde onemli bir yer edinmi§tir. OzeUikle "ba§ parmak
9~iti· adml verdigimiz, parmaqm avuc; kenslne doQru yaptJgl hareket, gamlar ve arpejlerde soo derece 6nem kazanmalctadJr.
Bas parmak gelfitinde parmak, notasmr caler l(almaz aVU¥ kerisine girer ve ileride l(alacagl nola irrin IU~ uzerinde
hanrbulunur, Su hareketin yevik. esnek ve hafif olmasl i<;in, harekelin erken, rahat ve dOzgOn biT~eki lde yapllmasl gerekmelctedir.
Sa ~ parmak geyiti iyin birkay 6rnek verelim. Su 6rneklerde g6rOldugO gibi hareketsiz elvelutulmu§parmaklar vardlr.

SAl:EL ~ e ~
I

I

I

I

I

I

SAl: EL

~~&~~
,
,
NOT: Aynl dualelersol el ilfin uygulanlT.
Sa§parrnak g~iti ni n 6nemkazandlgrtekniklerin ba§lnda gelen gamlar ve arpejlerde ise ba§parmak geyili, diger parmaklann duru§unda hiybir degi§iklik ve yalr§ yevikliginde hiybir aglrla§ma saglamamalrdlr. Yani, el pozisyonunda, elin
yana dO~mesi veya d6ndOrulmesi gibi bozukluklar olmamalldlr. Su sorun, ba§ parmaglO l(evik olmamaslO lO yanrnda,
kolun da bB§ parmak gel(ilinden soma hafifge yana harekel elmemesinden kaynaklamr. Oigerbir deyi~le , mukemmel bir
'l(ah§, birinci parmagm alaglnln hazlr1anmaslyla veelin Van larafa hlzla yer d egi~tirmes iyle elde edilir.
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AtpejJerde yap,lan bas pannak ~. parrnaldar ZOIUnlu oIarak "1" 11' ve ~ panmak. ~ esnasmca gamlara
crania daha bUyUk bitaralrk mesalesinI katetmek durumundadll. Bu neOOnle btlek belirgin bir ~~1de dalgalamr.
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Aym ~ekH de, kromatik gamlar, krnk akorlar va bilesimli pasajlarda da ba$ parmak g~jti njn onemini vurgulamak gerekiyor. Gam ve arpejlerde yapllan ~itlerin tUm kuraUan bunlarda da 98(:erlidir.
Klavsenin yerini piyanonun almaslYla, rnOzikal anlanmm tam anlamlyla ifade edilebilmesi wti" piyanoya uygun bir
lekniQin olu!lturulmasl gerekiyordu. Gevikligin etkani olan ve Qzellikle oktavlamanm babaSI olarak bilinen b~ parmak,
bi ~k tekniklerin ~h nl!l mda temel oI~turan ~~jnin kullanrlmaslnl evrensel olarak tUrn piyano edebiyatlna benimsetm ~ ve piyanonunesas teknik ilkeSl oIarak gOnjlmesini saQlam r~lr••

KAVNAKCA
CORTOT. A , (Cev. BAHCEBAN. E.O.), ' PIyanls1Tekniijinin ~uurlu Ilkeleri' , (Bas,lmam,,).
FENMEN, M, " Plyanlstln KitabI ", Ankara 1942.
GOK!lUDAK, L S., ' Piyano Eij"tml ve Ogretim;' (Basllmam,~ Sanatla Ve'erlik call~maSJ), Kenya 1990.
PAMIR, L, "ca9<faJ Plyano Eijltim;". TUrI<iye Turing ve Otomobil Kurumu. Beyaz Ko,k (MUziI< Saray,) VaylOlan.
No: 2, Istanbul.
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OI~U1er
• A. DANHAUSER
• Cevirenler: Nami

Ba~er

- Atilla Saglam

BASil 6L~OLER: Basil 61,0. her zamam olusturan nota degerleri toplarrumn her
zaman i~i n ikiye boluneollen bir nota degerine esit olan 6lyOdOr. Soz konusu clan "birlik,
ikilik, dortluk" ya da "sekizlik" degerlerdi r. Dolayrsryla basil 6190ler, zam an Ian her zaman

ikiye b610nebilen 6lyOlerdir. Bunlara " iki, erli ol~Oler" denir. Basit 61c;ulerde 6190 gosterge
rakarnlannm altta clam (yani payda) bir zamam me ~ ul eden sOreyi g6sterir. Alttaki rakarnlar da ya her zaman "birllk, ikilik, dortlUk" ya da "sekizlik" nota degerleriyle ya da
bunlann sayrsa! karsthklanyla ifade edilir. 0/1; 0 gostergesinin Ost rakarm (yan; pay) bu
degerlerin niceligini belir/ar. Dolayrsryla zamanm saYISlO1 verir. Bu Ost rakam basil
61yulerdeki zamanlann 2.3 ya da 4 olmas i nedeniyle sadeca 2. 3. ve 4 olabilir. 3/2 rakamlan bu 61ftulerin basma konuldugunda, bu olcuda uC lane ikilik ya da uC lane ikiligin
loplam degerine e~it bir degere gereksinim duyuldugu bilinmelidir. Oft rakarm, bu olcude Uft
lane zaman oldugunu, Ikl rakarm da her zamana denk d O ~en nola degerinin ikilik oldugunu
g6slerir.
iki, Oft ve dort zamanIi basil olcOlerin her biri (olftOgoslergesinin altmdakl sayrlar 1. 2. 4.
ve 8 blclmlnde tarkhhklar goslereceginden) dort farkh bicirnde karsmuza Clkar. Bu nedenle
12 c~ basil olcOye ulasrhr, A ~aglda bu 12 ce~ it oleOnOn yani "Iki,erll ollfu "lerin la blosu
sunulmaktadi r,

19

Sir once sunulan tab loya ragmen ((agda~ rnuzikte en co k kullarulan basil ol((Oler, he r
zaman i((in gosterge rakamlann tn alttndakinin 4 rakarm olaru ya da nota degeriyle dortluk
olarud rr (2/4, 3/4 ve C : 4/4 ). lki zam anh blQu "sebare" icin bi rlik ya da loplamlan birlige e~il
nola deg erleri, uQ za m anh blQu 3/8 , icin noktah dortluk ya da toplamlan noktah db rtluge
esit nola degerleri ge rek mektedir. Her iki b lQu de Qag d a~ rnuzikte s ikhkla kullamhr.
Simdi bu konuy u daha iy i anlama k ve kavramak iQin bi rkac ahstrrma ya pahm.
ALI~TIRMALAR:

A!?agldak i ol((Olerin he r birinin basma gosle rge olarak bu raka mlardan birini ye rles tiriniz ,

J 19)
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BiLE~i K OLl;:OLER: Bilesik b lQu, her za rnam olusturan degerle r top larmrun daim a noklah bir nota degerine kar sihk ge ldigi olcud ur (noklah birlik, noktah ikilik , noktah dort luk ve
noktah sekizlik vb.) Dolay rstyta O((e bolunebi len bir zama n soz konusudur. Bun lara da
"ii~e rli ol~iiler " denir.
Bilasik 61901erde payda daima zamarnn ucto birini gosterir. Su ol((Olerdeki zamanla r noktah ya da top lam I 0 noktah dege rlere esit dege rlerle goste rilece ginden payda rakarru sa dece 2. 4 . 8. ve 16 olabilir. Yukanda anlal ilania rdan da antasi tacaq: gib i eger paydaya 2
rakkarm yazilrrussa bu rakka m zarnarun O<;le birini gosterdiginden noktah birlik nota
deqerinin O((te birine es itti r, Ayru bicimde paydaya yaz itacak dige r rakam lan inceley ecek
olursak 4 raka rmrun noktall ikiligin, 8 rakkarnmm noktall dortlOgO n ve 16 rakkarmmn da
noktalr sekiz fiqin O<;te biri olduklan ortaya cikar,
01((0 goste rgesindeki ust sayner (yani pay) bu dege rlerin niceligini belirtir ve iki zama na
karsthk gelen 6 uQ za ma na karsihk ge len 9 ile dort za mana kars ihk gelen 12 rak kamlanndan birisidir.
OR NEK:

12/4 rakkamian blQu basma konulduqu nda bu b lQu icm 12 lane dbrt lugu n ya da toplarm
12 lane d6 rtiOge esit degerlerin gerektigi anlasilrnahdir. He r do rtluk bir zam amn ucte biri
olduguna gore 12 'nin 3'e b610nmesi bize bu 0190de 4 tane zaman old uqunu goste rir. Bu
dort zarnan m her biri ya uQ lane dbrtlukle ya da uc lane dbrt lugun toplarruna esit degerler
butunuyle doldu rulur.
lki, uQ ve dort za manda n olusturulrnus biles ik olculerin her biri 4 Iarkh bic imd e (6/2, 6/4,
6/8, 6/1 6, 9/2 ,9/4 , 9/8.9/1 6. 12/2, 12/4 , 12/8. 12/ 16) gbslerilebileceginde n 12 ta ne bilesik
ol((OnOn varliqrndan sozetrnek gerekir. A~a g lda bu 12 bilesik 6190nOn tablosu verilmistir.

20

BiLE~i K OLt;:ULERiN TABLOSU

••
ol<;:Olerin <;:agda~ muzlkte en stk kullanrlanlan her zamarirnda noktah dortlQk
ofusturan 6/8, 9/8 . 1218 1ik 6h;:Olerdir. Bununla birlikte 6/4 ve 9/ 16'Irk 61<;:Olerinde bazen kul-

Bilesik

lam1dl91gorOlmektedir.
ALI ~TIR M A LAR :

A~ag ldak; her 6190nOn basma bu g6sterge sayrla nndan birini yerlestiriniz.
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BASiT OLl;:ULERLE BiLE!;liK OU;:ULERiN iLi!;lKiSi
Her bas il 61yu bir bilesik olcuye karsrhk gelmekled ir. Birbirlerine kar~ I" k gelen her iki
olc;unun de ay ru zaman sayrsi icerm esl gerekmektedir. Basil olc;Olerde zamanlann her biri
basil bir nala yla daldurulmakladrr. Bunlar ikili zamanIan olustururlar, Aynr basit 61y uye
karsihk gelen bilesik 61yunun zarnanlanru n her biri ise basil olyudeki karsrltklarrnm noktalanmis nalalan yla daldurulur. B6ylelikle ucerli olculer olusur, ORNEK:

I
I
I

I
I

,

,

Basil 61yulerden 2/4'lugun her zarnaru dortluklerden yani ikili zamanlardan olusurken 2/
4'lugun bilesik oly ulerdeki k a r~ I" g l 61B'likleyse her zaman aynr notarun noktalanrrusryla
yani OC; IO zamanlar ile doldurulur, Basil bir 61C;Oyu bilesik bir blc;uye oonusturrnek ilj:in, basil
6lyunun zarnaruru olusturan nota ya sadace bir nokta eklemek yeterlidir.
Boylelikl e benz er say rda bir bilesik olyu elde edilrnis alur. Eger bir bilesik olyu basil
61lfuye donu sturul rnek istenirse bilesik olcunun zamanIanni olusturan her notadan sonra
gelen nokla yakedilir.
Basil bir olyu ye karsrhk gelen bir b il e ~i k olyunun goslerge rakkam lannm bulm ak iyin;
basil 6190nOn gosterge rakkamlanndan Osttekini 3 ile, alttakini 2 ile carpmak gerekir.
BASiT OLl;:U

3
2

Don u ~lUrme lslemi

X

3

X

2

BiLE!;liK OLl;:U

= 9
= 4

Bilesik bir olyuye karsrhk gelen basil olyunun goslerge rakkamlannr bulmak icin: bilesik
oJc;:OnOn gosterge rakkarnlarmdan usttekini 3's, alttakini 2'ye b61mek gerekir.
Bi LE!;li K OU;:U
6
B

Donusturrna i ~lemi

3
2

BASiT OU;:U
=2
= 4

Basit 61c;:ulerde ki gosterge rakkam lanrun Osttekinde 2. 3 ya da 4. bile sik 61qulerde ise
ust rakkam 6 . 9 ya da 12'den herhangi birisi olrnahdir,

ALI!;lTIRMALAR :
1. A ~ag l dak i basil olyuleri bilesik olyulere do nu ~ lu ru n u z .
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2. A~ag l daki

bile~ ik

61c;:Qleri basit olc;:Qlere d onQ ~tQninQz .

$! ..... ' ~ I3. A~ag tdaki gosterge rakkamlanna karsrlrk gelen bilestk olc;:Qlerin gosterge rakkamlanm

yazrmz.

BASiTOLCO
311
4••
'"

4 . A ~ glda ki

=
=

!J : ~;

... r,", .u

yaz uuz.

BASiTOLCO
12/2
9/4

=
=

BILE(>IK OLCO

r "' ~ k _. . ...

~ h re.,I,1c

BiLE(>iK U~yU

BASiTOLCO
~

BiLE(>iK OLCO

".'

nelen basit olc;:Olerin gosterge rakkamlanru
9/8

618

=

=

)

•
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5 ZAMANLIOLC;:O
9 0gu zaman iklserll bir ol,Oyle O,erli bir ol,OnOn ya biri ya da diger inin onc e ya da
sonra birlikte kullarurruyla elde edilen oleOdOr.

~;~;(~

Boyle d eg i~ ik ol,O leri birbirleriyle ka ns tirarak aynr zamanda 7 za manII bir 01,0 elde edilebilir. Yani 3 zamanII bir olcO ile onu aueme eden 4 zamanh bir oleii blrlesir,

~~b fj 2~

1 1. 3
~ 5
, ~ 't
1 ~ 3 ~ 5
,
=IBu yontemle 9 zarnan h bir 01,0 de elde ed ilir. 3 zamanh bir 01,0 ve hemen ardmdan 2
zamanh blr olcuvle alteme eden 4 zamanh bir oleO birlesi r.
l1
~ .; ~)+l1 2 3)+(12)\1
2. 3 4)«1 ~
3 )t{ 1 2)

~ 3~

Bu degi ~ ik kansiklarda her tureen ol,OyO bir aynhk noktasmd a ya' da ,izgis inde
gosl ermek gerekir.

Boylelikle zamanlann tam konumu rnuzik icra edilirken bulunabilir.

~~
Bu ol,Olere rakam da verebiliriz. Ostle ki rakam zamaru n kay l ane oldugunu alttaki
rakam bir zarnaru olusturan yuvarllgm bblUmOnO dile getirir.

ALI~TIRMALAR :

1.
2.
3.

Her zarnam i,in bir 2'ligi alan 5 zarnanh bir ol,Oye goslerge rakkamlan yaziruz.
Her zarnaru i,in bir 8'ligi alan 7 zaman h bir ol, Oye goslerge rakkarn lanm yazi ruz.
Her zarnaru i,in bir 1'Iigi alan 9 zaman h bir ol,Oye goslerge rakka rntanru yazrruz.

KAYNAKC;:A
Danhauser, A; "Teori De La Musique' ,"Edition Revue Et Corrigee Par Henri Babaud, Pa ris, 1929, s. 83·9 1.

Basit 610yulerin bu tGrlu adlandmlm asma A: Adoan Saygun' un "MUSIKI NAZAR lvATI- (Birinci Kilap, Maarif
Basun evi, Istanbul, 1958. sf. 83.) adh kitabmda raslhyoruz.
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ANADOLU GUZEL SANATLAR LisELERi
MuziK BOLUMLERiNiN
EGiTiM PROGRAMLARI SORUNLARI (')
• Ali UC;AN (" )

Saym Dekan. Saym Baekan ve Saym Duzenteme
Kuru lu Oyele ri;

Degerli Korursmacuar. DeQerli Ycnetlciler ve
Kanhrrcuar:

SaY9 lde{Jer Muzik EQitimcileri,
Sevgili Muzik EOitimcisi Adaylan,
Sevgiti Ogrenclter ve
Seminerin tOm Ozverili lzleyicileri,
Konusmema baslarke n, Once, hepin izi , TOrkiye

Muzik EQitirncileri, Universitele nmizm Egitim FakOlteleri Muzik EQitimi BOIOmleri, Anadotu GOZel Sanattar
liseleri (AGSL) Muzik SOlUmleri ve 6zellikle Gazi
Unive rsitasi Gazi Egitim FakOltesi Muzik EQitimi
SOlQmO adIna yOrekten selamhyorum. "TOrkiye muzik eglti mi auesr adma he piniz e sayqtla r ve sevg iler
sunuyo rurn.

Duyal1 t ve sezgili bir anlayrsla, yerinde va zamamnda bir kavrayrsla. OncO biryaklasrmla ve elkin
bir g i ri~j m le -ANADOLU GUZEL SANATLAR
L1 SELERININ (MOZIK BOLOMLERININ) PROSLEMLERI" konulu bu gOzel SEMINER'i dOzenleyip
ge ~ekJ e~li rd i~ 1 ve bu yolla ~ok Onemli bir konuyu
gOndeme getirip TOrk mOzik e~ i lim i ne son derece
antamh bir .katkr sa~ ladl~ 1 ~in , basta Saym Dekan
Prof. Dr. Ali OZCELEBI Ue Saym BOlOm Baskam
Doy. Abdullah UZ ve Seminer DOzenleme Kurulu
Oyeleri olmak uzere Utudag Onlversnesr El)illm
FakOltesi ve MOzik Egitimi BOJOmO' ne TOrk mOzik
e!litimi aoma te~kkOr ediyor, ~O kranla n m l sunuyor,
hepsini tOm katrlnnctlarla birllkte yurekten kutluyo rum,

1. Girl,
Bitindil)i gibi bu Semi ner, 1996 Yltl iyinde belirlenmesi Ong6rOlim bir tanhe ertelenen aynl konulu
Sempozyum' a On hazlrltk olmak Ozere, Anadolu
GOzet Sanallar Use teri (AGSL) Mazik BO:hJmleri' ne
i li~ki n sorunlan, (1)daha dol)rusu bu sorunlann neler
o l d u ~ u n u,
irdeleyici bir yakla!ilmla saptayarak
a ra~t l rmak ve konunun Onemini vurgulayarak 01g un la~t lrl lmas l m
sa~ la ma k amaclyla dOzenlenm i~ti r. (2)

Amay bu o[unca, Seminer

trah~malanm lzdakl

aglrhk, yagn yazrsmda ve Seminer programl' nda
ana bashklar halinde beltrtlten konular cerceveslnoe.
daha cok sorunlann yOnlemli bir bicimde belirlenmesi I saptanmasr. ortaya konulrnasr. gOzden
geyirilmesi, yOzOmlenmesi, (3) incetenmesi I irdelenmesi ve bu baglamda Onemlerinin vurgulanmast, neden I niyin onemli clduklannm ve neden I
nicin yOzOmlerinin beklendlginin ya da neden I niyin
yozume kavusturulmalan gerektiginin acrklanrnast
Ozerinde odaklanmaktadtr.
Oyte aruasmyor ki, sorunlann yozOmQ, sorunlann
ne ile - nastl - ne olyOde yozOme kavusturutablleceqi
ve dotayrsryla sorunlara ili§kin yOzOm 6nerileri, aglrIlkJI olarak daha yok 1996' da yaprlmasr planlanan
Sempozyum' un konusunu olusturacaktrr.
Seminer' in her iki oturumunun son komusmacrsr
olarak yapacal)lm konusmalan, yukanda betirtilen
amaca ve clzilen ye~eveye bagh kalarak geryekleetlrmeye ve sunmaya ya l l~acag l m.
Seminer Program" nda yer alan bicirniyle benim
konusma konum Anado lu Guzel Sanatlar Liselerl
(AGSL) Muzik BolUmleri' nln "Egitim Proqramlan"
ve dolayrsryla "Eg itim Program lanna l li~kin Sorun lar" otarak belirtenmis bulunmaktadfr.Bu sorunlann neligini, niteliqini. boyutlann ve qeeet ozel
eercevesini dogru belirleyebilmek iyin once "muzik
egitimi" ve "mazik egitim proq ra rm" kavramlanna
krsaca deginelim.
Muzik Egitimini, krsaca, "bireye (ki§iye, insana)
kendi yasantrst yoluyla emacn oJarak befirli mOzikseJ
dawams (Iar) kazandtrma" vel veya "blreyin
mOzlksel davrar nsuu kendi yasantis r yoluyla amecn
otarak degi ~tirme ya da geli~t i rme sQreci" olarak
tanlmhyoruz. Muzik egltim programlOl ise. vine
klsaca, -mOzik egilimi sQrecinin onceden tasarlanan
planl ve bu plantn uygutamada geryek le~e n gOrOnOmO- ve boylece "tasarlanan ile geryekle!ienin kar!ilf1kll etkile ~i mle riyle o l u~a n dink blr batOnO" ofarak
tanlmlryor ve nitelendiriyoruz.(4)
Bu lanlmlardan yora ylkllarak baklldlgmda, Seminer' in ba~la nglctndan ~i mdiye kadar benden Once
ele a lr n m l ~ olan konulann ve ya p l l m l~ otan

n

Uludag Universites! E~ itim FakOttesi MOzik Egitimi BOI0mO' nee 1 Arallk 1995' de Bursa' da duzenle nip gerltekle~liri len "Anadolu
GOzel5anaUar Uselennin,Problemleri' konulu Semlner' de bildiri · konu~ oIarak sunulmuj1ur .
(" 0) Pro!. Or. Ali UCAN; Gazi Universitasi Gazi EO!li m FakOll esi MOzik EQiliml B610m(i OOretim Uyesi va TOrk MOzik, EQitimi Ara~tmna ve
Geli~ti(TJ1e Mer\.ezi Baskanl
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konusmalann tOrnO, ashnda, benim konumu
olustu ran (mOzik) egitim programlanyla dogrudan ya
da dolay u i l i~k i l idi r. Bu m~kini n nedenini anlayabilmek ve teme lini bula bllmek i~in, her seyden
once, yukanda krsaca deg initen "mOzik egltimi" ve
ona dayah I asm "muzik egilim proqrarm" kavramlarmm tar umla nna ve kapsamla nna tasvurmamrz gerekir.
AGSL Muzik Bolumlerindekl mOzik egitimini
"6grenciye kendi vasenner yoluyla amach olarak belirli davramstar kezandtrma" ve I veya "6{jrencinin
rn '-I'7';I.-- ,,' """'·.' ~a:1I$lm kendi yasanusr yoluyla ama ch
" I~ f~k
deg i~tirme
ve qelisttrme sureci" dive
:2'''L r..:",Jlglrmza g6re, bu kurumlardaki bu sOrece
d6nOk ve iliskin her IOriO 'yaouanma. islevlenme,
M
ogelenme, dOzenleme , planlama ve uygulama
mOzik egitim prograrm kavramt icine girer. Bu
baglamada yapr. yonetim ve i~leyi~le ilgili yonetmelik
ve y6nergeler, og rel im - ders - kurs • egitsel kol
proqramlan, ders dl ~1 eatrsma programlan, darusma
ve krlavuzlama programlan, smav programlan, dinlef (konse r) ve gezi el kinlikleri , destekleyici hizmetle r, 6zendirici cabala r vb. 10mOyle, lem elde
.ogrencilere belli davramslar (ve ahskanhklar) kazandnma. ogrencilerde belli davrar ns degi~ikJik leri
olusturma. ogreneilerin davrar nslanru degi~t irme ve
geli$tirmeye yonelik olmalan bakmunda n. genet anlamda bOtOnOyle egiUm proqrartu kavrarm iCinde
kapsanrr. (5)
lste batOn bu nedenler1edir kl Seminar' in
ba~lang l clnd an itibaren ele allnan konularln ve
yapllan konu$ma larln tOrnO, benim konumu ol u~
M
turan Megitim programlan ile dogrud an ve I veya dolayll ili$kilidlr diyoruz .
Bu temel sa'p tamadan soma ~imd i , Anad olu
GOzel SanaUar Liselerimizin MOzik BOIOmleri' ndeki
egitirn programJanna il i ~ k in ba~h ca sorunlafl , genel
ee~eve ieinde kalarak, daha COk "onemli ogele r ve
Ogelerarasl ili~kileriyle ana model ve degl$kenler"
Ozerinda durmayl amaelayan olabildi{jince derleyici
toparlaylci ve ozetleyici bir konu ~ma ile" ana
eizgileriyle beli rginle$tirmek ve beli rtmek iSliyorum.
Bunun ic;:in once Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri
(AGSL) MOzik BOIOmleri'nin TOri< MOzik Egitlmi Sistemi ieindeki yerinl (kon umunu), onemini ve i ~levi n i
belirleyelim .
2. Anadolu GOzel Sanatlar L1seleri Muzik
BolOmlerlnin Turk Muzik Egitim Sistemi icindeki
Yerl- Konumu ve Onemi - i,levi
MOzik e{litimi bir batOn olmakla birlikte, yOnelik
oldugu ana ama~ baklmlndan kend i ic;:inde
M
farkhla~rak M
genel mOzik egitimi , MOzengen mOzik
M
egilimi" va "mesleksel mOzik egitimi olmak Ozere Oe
ana tOre aynlmakta ; Anadolu GOzel SanaUar Liseleri
(AGSL) MOzik BolUmleri bu ba glamda daha eok
Makademik dog rultulu" Mmesleksel mOzik egitimi"
veren bir kurum ve ku rulu$ ola rak kabul edilmektedir.(6)
Akademik dog rultuda I antamda mesleksel
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muzlk egitimi i1 kOQretimde. hatta bezt cc k Ozel durumlarda ilkOgretim Onces inde baslayan "tamma 1
yaneltme M ye dayah olarak M(1) yonlendirme I
haarrlama • (2) Izleme I bicimiendirme. (3) dermleetlrme I uzmanlasnrma, ve (4) geli,tirme I yetklnlestlrme" olmak Ozere dart ana eeernadan otusmakta, dcrt ana asamada dOzenlenip gercek le~
lirilmektedir. YOrOrlOkteki TOrk Milli Egilim Sistemi 'nin
yasal teme Ji I dayanag l olan 1739 sayrh Milli Egitim
Temel Kanunu' na gOre esa s olarak 'hazr rtama I
yOnlendirme" asamasr "Orta 0 greti m" in, "izleme I
bicimle ndirme" ve ' uzmanlastrrma I dennlestirme'
M
asamalan "YOksek Ogretim in, Mge li~li rme I yetkinle~tjrme " asamasr ise daha eok "Hametictnde I I ~
M
basmda Egltim in gorev alam kine girmektedir.(7)
Hizmetkinde I I ~ basmda e{Jitim yoluyla " ge ti ~ti rme I
yetkinle stirme" asama smda ozellikle Milli Egitim ve
KOltOr Bakanlrklanrmz ile YOksekogrelim KurumJanrr uzm (Universitelerlmlzln) ve belli sanat kurumlanmtzm I Kuruluslanrmzm Onemli islevle ri I rotleri vardrr.
Kend ine ozgO blr Orta O{jretim Kurumu olan Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri (AGSL) Muzik
BalOmleri, esas olarak, ak8demik dogrultulu mesleksel mOzik egitlmlnde birinci asama yt clus tura n
"yonlendirme I hazirfama" lslevlne ya da i,gorOsune sahiptir. Peki, acaba AGSL MOzik Bolumler i
bu asli lslevini I i~ g6 ru s On O daha ~ok han -gi amaca
dOnOk olarak ve ne 01~Ode qerceklestir-mekte ya da
gerl):ek te ~t irmeye ~1 1 $maktadl r? Bu soru nun yamtr
kuskusuz. bir yandan 1739 saylll Milli Egitim Temel
Kanunu' nun (METK' mn) 28. madde sinde, diger
yandan AGSL' nin kendi yaplsmda ve ilgililerin bu
kurumla rdan beklenWerinde aranmahdlr. Bunlann
yanlslra AGSL MOzik BalUmleri mezunlarlnln secilip
ye rle ~l iri ld ikleri yOksekO{Jretim kurumlan ya da programlan da bu soruyu yanltlamada Onemll bir gOsle rge ve dayanak olmahdlr.
1739 saY11i Mitli Egili m Temel Kanunu' nun 28.
madde si (b) flkraslna gore Ortaogretim' in ikl temel
ama~ ve gorevinden Ikincisl M
OOrencileri, ilgi, anl kIlk (istldat) ve yelenekleri (kabiliyetleri) Ok;0sOnde ve
dogrult usunda (a) yOksek Ogrelime veya (b) hem
meslege hem de yOksek ogrelime veya (e) hayata ve
i ~ alan lan na hazlrlamaktlf." (8)
Acaba AGSL Muzik BalUmleri bu 0e alt amalftan
daha eok hangisine ya da hangilerine yonelik olarak
i$lemektedir I i$gOrmektedi r? Ya lmz birine ya da ikisine mi, yoksa her OcOne yOnelik olarak ml i ~g 6 r
mektedir I i$lemektedir? AGSL MOzik BOlUmleri' nin,
hem yOksek Ogretime, hem meslege, hem de ya~
rna ve i, atanlanna yanelik Oe boyutlu I Oe yOntO I 01):
amaeh bir i$lev I i~gO rO Osllenme leri beklenmekt e
midir?
Anadolu GOzel SanaUar Liseler l (AGS L) Muzi k
BOIOmleri' nin TOrk (MOzik) Egitim Sislemi ieindek i
veri - konumu, Onemi ve i!?levine ili!?kin soru lara daha
dogru , daha sagllkll, daha l utarll yamtlar ve rebilmek
lein orta og retim kurumlan rnlz l ol u~l u ra n Ii-

selerimlzin tUr ve ~ef l t l e ri n e de bir gOz atmak gerekir.
Orta Ogretim kurumlarmuzm yli riJrllikteki yaprlanna ve i ~ley i!i l e ri ne bir buttm olarak bak l ldl ~ lnda liselerimizin genel olarak f U dart ana lure aynldlgl
ve her bir tfir il;inde ~ef ill en d i g i gorUlmekledir:
(1) Bilim L1seleri (Fen ve Anadolu Liseleri,
Genel Liseler vb.),
(2) Teknik Liseleri (Teknik, tnsaat Teknik, Kimya
Teknik Liseler vb.).
(3) Sanat L1seleri (Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri ire Devlet Konservatuva rlarmm Lise Krsrmlan
vb.)

(4) Meslek Liseleri (Yapt Meslek, Motor Meslek,
EndOstri Meslek. Saghk Meslek, Krz Meslek Llseteri
vb .)

Bu smrnanonmaca "liselerimizin bilim, teknik,
sanat ve meslek alanlanndan blrtne, digerlerinden
daha ~ k aglrhk vermeleri" esas ve O ~ O t almrmstrr.
Kuskusuz. aglrllkh oiarek hangi alana yOnetik olursa
olsun. her Iis emiz ogreneilerine "o rtaogretim dazeyinde asgari ortak bir genel kUll ur vermek" Ie de
yOkumlOdur. (9)
Anadolu GOzel Sanatl ar Liseleri' n in kurulmasr, bir yandan ~agda, TOrk mOzik egitiminde
yrllardtr oztenen ~ok ko klli bi r yen i atrhm ve ~ok
kapsamh bir yen l yeprlanmadtr; diger yandan ~ag
cas TOrk Milli Egitim Sistemi' nin belkemigini olusturan Orta Ogrelim' de billm, tekn lk ve meslek liselerl
tOrleriyle smuu eksik yaprlanma modelini sanat Ii·
seleri modeliyle tamamlayip bOtOnleyen ~agda,
antayrs ve yeklasrmm geregi otarak qercektestirilen
yepyeni bir kurumlasma ve kurutuslasmadtr. Bu
ofusumla birlikte Orta Ogretim' de ki genel yeprlanma modeli yeni ve daha ileri bir a ~maya ula,ml'
butunmaktadlr.
3. Anadolu GOzel Sanallar Lls eleri Muzik
Bolumleri Modellnin Yaplsl, Niteligl, Kapsaml ve
Dayandlgl Temeller
Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri MOzik BOIOmieri
Modeli' nin yaplSlnl, niteligini, kapsamlnl ve dayandlgl temelleri dogru belirleyebilmek iyin once,
modelin ait oldugu sistemin bOtOnOne bakmak gerekir.
AGSL Mod el'jne kuramsal yapl olarak baktlglmlzda, onun. Anadolu Lisesi. Fen Lisesi ve Genel
Lise modelferinin bir bile,kesi oldugunu gOriJyoruz.
Bu nedenle de AGSL Mode1i' ni, bilim aglrllkll programlar uygutayan ve bu yOnOyle "bilim Iiseleri" diye
tanlmlanan sOz konusu O~ lise modelinin bir bile, imi
I bire,imi temeline dayanarak olu,turulan, bunun
d~a l bir sonueu olarak da sOz konusu Ut;: lise modelinden birtaklm yaplsal ogeler iyeren bir "modeller bilefkesl" ya da "bil ef ke model " olarak nitelendiriyoruz. Aynea AGSL Modeli' ni, temelde bilim
liseleri modeUerinden yola ~ l k l lara k ve ge~ mi!ite k i
~ l kOg retmen okullan·sanat seminerleri" modelinden
esinlenerek olu, turulan ~agd a !i bir "sanat Usesl modeW olarak tanl mhyoruz. AGSL Modeli' nin da-

yandlg l yasal tamelin, esas olarak Milli Egitim Temel
Kanunu' nun 27. 26. ve Ozellikle 33. maddelennde
yer aldlgl nr sapnyoruz. Bu baglamd,a AGSL Modeli
olusturulurken Devlet Konservatuvan Lise Krsrm modelinden de krsmen yaranemldrqma lsaret ediyoruz.
Son derece Onemli bir nokta olarak da. AGSL Modeli' nin "sanatt a blitunluk" ilkesine dayandlnldlgtnl
ya da i1ke olarak "senatm butOnlOgu" temeli
Ozerine oturtulduqunu vurguluyoruz. (10)
lste bOtOn bu karaktertstik czelliklerlyle AGSL
Modeli, gerek Qlkemizde T,Orkiye' de, gerek de
DOnya' da yeni ve ozg un bir model otarak kabul
edilmektedir. Bu modelin yasama gQ9irilmesiyle blrlikte Dlkemiz Tur kiye' de sanat egitimi Orta Ogretim
dOzeyi nde aglrhkll bir konuma I duruma gelerek yeni
bir etkinlik ve saglam blr sayqmhk (statO) kaz anrrus
bulunmaktadrr. Bu kazanrmla birlikte Orta OQretim'
de san al egitiml bilim egitimine efdeger kummaktadrr. Bu e~degerl ik , Olkemizde sanat egitiminin parlak geleceginin en belirgin Isareuerl nce n ve en
somut g6stergelerinden bin olarak degerlendiril.
mektedir. Bu noktaya gelinmesinde, AGSL Modeli
olusturulurken "Meslek Lisesi modeli" nin degil de
daha ~k " Anadolu - Fen Lisesi modeli" nin esas
ahnrru s olmaerrun olumlu etkenlerden biri o'lduQu
da,OnOlmektedir.
BOtOn bu nitelikleriyle AGSL Modell daha ~ok , IIgill Yukse k Ogr eti m programlanna "nll elikll - birikimll aday og renc l " hezsrla yan bir model olarak
Islemekte, i!igOrmektedir. Ilk uygulamaya I yO rOriOge
konulduqu 1989' dan ve ilk mezun vermeye bastadlgl 1993' ten bu yana gozlenenler I izlenenler bu
gOriJ,O, bu saptamayr dogrulamaktad lr.
AGSL Modeli i~inde Muzi k Bolumleri Modell' ne
baklldlg l zaman "bOtOn pariY8- i l i ~kisi kendini a~l k~
belli atmektedir. Bu. her ~yd e n Once !iu demektir.
AGSL Modeli' nin bOtOnsel ozel1ikleri MOzik B6lOmO
Modell' nin p a r~ sa l 6zelliklerinde yanslmakla,
MDzik BoIOmO Modelj' nin par~asa l 6zellikleri AGSL
Modeli' nin bOtOnsel Ozelliklerini ta!ilmaktadlf. Bu
baglamda AGSL MOzik BOlOmO Modeli de kendi
~e r~evesi i~i nde -kendine OzgO bir batOn- dOr. Bu
bOtOn, kendini i~e ren bOtOnle b IitO nle~me ided ir.
AGSL MOzik B610mO Modeli' nin dayandlflldlgl ba!ihea ilkelerden biri "rnOzikte bOtOnlOk" lIkesi. Ozerine
oturtuldugu ba!ihea temellerden biri · mOzigln
bDtOnIOQO" temelidir. (11)
AGSL Muz ik Bo lOmO Modell yapl. nitelik, i,levl
i!igOriJ. kapsam, temel, ama~ - g6rev ve i!ileyi!i
baklmlanndan ge~mi,teki i1k6gretmen okullan "sanat
seminerleri- ve gOnOmOzdeki devlet konservatuvarian "lise klsml- modellerinden o ld uk~ farkh
Ozellikleri olan bir modeldir. Bu nedenla onu diger
benzerleriyle kar, lla,tInrken dikkatli, OI~OIO ve tu.arh
olmak gerekir. AsllOda AGSL Modeli' .oi tam y6nleri,
boyutlan va kapsamlanyla bir batOn olarak yeterli bir
bi~imde yeterli bir sOre uygulaylp sonuylanm aimadan diQer benzer modellerle . ka ~ l la~ l rma k pek
de saQhkll olmaz. Bu nedenledir ki "Imdl yapllaeak

en dogru, en gerekli, en saghkll ve en yararh If,
kuskusuz. AGSL Modeli Ue onun bir parcasmr
olusturen AGSL MOzik SalOmO Modeii' nden ve bunlara dayall I bunlara i l i ~ ki n dOzenleme ve uygulamalardan hareketle, "tasarlanan' He "qercekesen' i birlikte ele alarak I birlikte d O ~On erek , AGSL
Muzik BolOmlerl egltlm programlanmn scrunlart
uzerinde durmak ve bu sorunlara 90zum yollan
bulmaktlr. Nitekim, bu Seminer ve onu izleyecek
olan Sempozyu mlle yaprlmak istenen de budur.
4. AGSL Muzik Salumlerl Egitim Proqramlanna Illfkin Sa;;llca Scrunlar
Sunu hemen belirtelim ki, AGSL MOzik
SolOmlerinin egitim proqrarnlanna i H~ki n gefitli sorunlan vardir ve bunlann clmasr da dogaldlr.
yOnkO, sorunsuz bir AGSL, sorunsuz blr AGSL
Muzik Solumu, sorunsuz bir egitim prcqrarm olamaz, dusunutemez. Zaten bOtOn okul, bOlOm ve
proqramtann varllgr, ashnda. qoreli sOrekljligi clan bir
"sorun - 90zum i1i;;kisi " temeline dayamr, boyle bir
temelden kaynakla r nr. Bu durum, bu olgu AGSL
MOzik BolOmleri egitim .... oqramlan ivin de qecerlidir.
AGSL Muzik Botumterinln egilim proqrarnlanna
iliskln sorunlardan baslrcalan m su bashklar altmda
toplayarak ele almak olanakhdm
a. AGSL' ne lliskin Ilk Oekirdek Model' in MOzik
Bolumleri Egilim Proqrarnlarmm Temel Dayanaklan
Arasmda Yer Alan Amac I e orev. Yapr, Ad, Alan I
Kapsam Ire IrgHi Duzenlemelere Yansttrrm na ili~ ki n
Bashes Sorunlar,
b. Sanat (MOzik) Egitimi Damsrna ve Program
G e l i~t irme Kurulu' nun Ol u ~'Jmuna va 1 ~ leyi ~ in e
lIi~kin B a~lI ca Sorunlar.
c. Egitim Programlanmn Gerektirdigi Nitelik!i
Ogretmenler ile Denetmenlerin (Denetleyicilerin I
Kllavuzlaylcllann) Sevimi ve Yeti~tirimi ne Il i ~ ki n
Ba ~lI ca Sorunlar.
9. Egitim Programlanna Uygun Nitelikli Ogrenci
Yoneltme. Se9me ve Yerl e~ti rmeye lli ~ kin Ba ~l l ca
Sorunlar,
d. Ogretim Programlarrmn y ag da~ Program Mo·
deline Uygun Bi9imde Yapllanmaslna I l i~k i n Ba ~ h ca
Sorunlar.
e. Ogretim ProgramlarrOln Gerektirdigi Ders Kitaplarr, Kaynak Kitaplar, Araelar - Gereeler ve
Donanlmlara IIi~ ki n 8 a~J l ca Sorunlar.
f. Egitim ProgramlarrOl n Gerelctirdigi Parasal
(Mali) Kaynagln Artlnmlna I G eli~ti rimine IIi ~ ki n
Sorun.
g. Egitim ProgramlarrOl n Etkinligini Artlrmaya
Yonelik Olarak AGSL Muzik BolOmleri Arasmda Etki le~i m , Ortak9all$lm ve DI$aa9lhm Sorunlan,
h. Egitim Programlannln Yurut yaplnda Daha
yok Yayglnla$tlnlmasl va Etk inle ~ti ri lm e si Sorunu,
I. Egitim- Programlannln . 8a~arrlan na Sahip
y lkllmasl Sorunu.
$imdi bu sorunlarr siraslyia ele alahm.
4.1. AGSL' ne ili~kin il k Cekirde k Modelin
Muzik BolOmleri Egitim Prog ramlannm Temel Oa28

yanaklan AraslOda Ver Alan Ama~ I Gorev, Yap.,
Ad, Alan I Kapsam ile ilgili Temel DOzenlemelere
vanemrmna i1 lfkin Sa~hca Sorunlar
AGSL MOzik Bolumleri egitim programlarma
i l i ~ kin bashca sorunlardan ilki, (ilk) gekirdek Model'
deki acrkhk ve belirglnlige karsm, okul y6netmeliginin 6. maddesinde yer alan "emae ve gore v· in
tammlanmasmda ve belil1i1meslnde gozlenen
karlflkhk ve beli rsizliktir. Oysa ki bilindigi gibi, blr
okulun amacr ve gorevl, blr bekima oku l ve
bolOm egltim programlannmda ana emact ve
gorevidir. YOnkO. okul ve bolOm egitim programlarr
-asrl • temel dayanaglm ve doqrultusunu bu emac ve
qorevde bulur. Bu emac ve gorev, ozellikle egl im •
ogretim programlannda somutlastr ve dogurgadlgl
somut yetistirme (egilme . 6grelme) tedbirleriyle
ge rgekle~l r. Bu nedenle soz konusu 'arnac ve gorev"
in yeterince a9rk ve belirgin blclmde temmienrms ve
belirtilmls olmasr gerekir. Ne var ki bu gerekliHk
AGSL Yonetmeligi' nin 6. maddesinde henOz yeterince yr rlne geli rite biJ mi~ degildir. Milli Egitim
Temel Kanunu' nun 28. maddesinin 2. bendinde acrk
ve belirgin bicimde yer alan amac ve gorev AGSL
Yonelmeligi' ne yeterince yansrtrlmadtqtndan ya da
oloukca eksik ve yetersiz bicimde yansrtrldrqmdan.
(1 2) AGSL MOzik 8ol0mlerinin ve dolaytstyla egitim
proqramlannm asaJislevler! I i ~go rQleri konusunda iigili kimi kururn . kurulus ve klsller arasmda yer ver.
zaman .zaman, birbirinden cok farkll gorO$ ve beklentilere yol aemakta, cok degl~ik anlayrs ve yaktasrmtan gOndeme qetirrnekte, 90k geli$kili yo·
rumJama ve uygulamalara neden olmaktadlf. Su
baklmdan sorunun ivediUkle cozOmO. gerekli
go rOlmektedir~

TOrkiye' nin gergekleri, ko~u l ve olanaklan, gereksinim ve beklentileri AGSL Muzik SolOmlerinin
tek bir modele gore degil, en azlndan iki modele
gore yapllandlrllmaslnl gerektirmektedir. Su mo·
dellerden bir; halen AGSL' nde yOrOrlOkte olan "li se
oncesi hazlrhk slm11 model", digeri ise Anadolu Li·
seleri' nde uygulanmalcta Dian "ol1aokul onces i
hazlrhk Sl0l11 model" dir. Bilindigi gibi Olkemizde
genel mOzik egitimi yurt caplOda tOm ilkogretim kurumlarrmlzda henOz yeterince yayglO, etkin ve
saghkll bir dOzeye get j rile mem i~ti r . Bunun bir sonucu
olarak da mOzik alanlOda "ozel Jlgi, istidat ve kabiliyetleri beliren 90cuklan" zamanlnda saptama ve
yoneltmede belirli bir' kararllhk ve dOzentiJi k
sa g la n amam l ~t lr. 8u durum AGSL Muzik BolOmlerinde, en azlOdan klsa ve orta sOrede, biraz once
sozO edilen ikinci modelin de uygulamaya konulmaslm gereksinim haline getirmektedir. Kaldl ki
muzik alam. diger sanat alanlarr nlO hemen heiTIen
tumOnden 90k daha erken bir yoneltmeyi zoi'unlu
kllmaktadlr.Zaten, sozO edilen her iki modelin
"hazlrllk SlOlfsIZ" "biter benzeri Yillardir belli devlet
konservatuvarlanmlzlO lise ve ortaokul kl51mlanna
yonelik olarak uygulana gelmektedir. OsteJik Milli
Egitim Temel Kanunu' nun 33. maddesi boyle bir

ikili modele gore yapllanmayl A GSL Muzik
Bolumleri i~in de ol an aklJ krlmaktadrr. Bunun
ge~ekre~tirirmes i demek, AGSL Muzik BOrumlerini
qercek anlamda AnadoJu Llselerl modellne iyice
yeklastrrmak demektir. Boylece, akade mik dog rultu lu
mesleksel mOzik egitim ine haztrlama I yonlendir me

asamasmr Orta 6 grelim' de baslatan ~ jmd i ki yaklasnn, bu sOreein Ilk Ogret im' in II. Kademesi' nde
(Orta6kuI) baslanlmasryla sfmdiklnden cc k daha
kOklCr, gercekc;i ve tutarh, yok daha saqlam bir alt
yaprya kavustunnmus clacaktt r. Boyle bir ya prlanma
Irk Og retim' in I. Kademe sini (ll kokul u) oJumlu yo nde
etkileyecek ve dclayrsryla llkogretim onces lne kadar
giden I uzanan I daya na n eok daha kOklO ve kapsamh bir genel mOzik egitimi teme fintn olusmasma

yarorrrcr otaceknr. Cemek ki, AGSL Muzik BoIOmlenmizdekl mevcut modelimizin daha islevsel, daha
etkili, daha vertmli ve bOylece daha r utelikli bir
yaprya kavusturulmasr / donu ~t urOlme si gerekmektedir.
Bilindigi ve yaygm bir al l~k l (a ll ~l, teamOI) oJdugu
Ozere bir okulun edt , bir baktma o kul egitim ogretim prcqranurun da adrdl r. Bu nedenle burada
tam yen qelmisken bir de AGSL' nin adlandmlmasma ili~ki n blr soruna dikkatlnizi eekmek isliyorum. "GOzel sanatlar" ve "gOzel sanatlar lisesl" kavramlanna oylesine alt ~tlk ki, bOylesine bir adlandnm a bize son derece dogal ve tuta rn geliyor.
Oysa ki "gOzel sanatlar" kavrarm 18. yOzYllda gozlemlenen bir ge li~mey le son blclmini alan, sadece
"resim, heykel ve mimarllk " I kapsayan ve EndOstri
Cagr' yla bir1ikte hlzla anlam ve degenni yitiren ve
gOnOmOzde artlk g~e rs iz le~en bir kavramdlr. (13)
BJr<;ok ge li~ mi~ Olkede bu kavramln artlk anlrmSIZ
oldugu a n la ~ IJd l ve 18. yOZYIJdaki yaygln kullanr h ~l
19. yOZYllda ve 20. yOzylhn ilk yansmda hlzla daralarak gOnOmOzde neredeyse tamamen bJraklldl.
Bizde ise M ia olduk<;a yaygln ve elkin bir bi<;imde
kullanrlmaktadlr. (14) Ne var ki bu kullanrm ozellikle
son donemlerde sanat alanlnrn tOm kol ve dallannl
iliine alan bir anlam gen i~ lig i kazanmaya ba~laml ~
bulunmaktadlr. zaten sanatln 'emel gorevl "ozgOnO
ve gazeli" aramak, bulmak, degi ~tirmek, gel i ~t irme k
ve yetkin le~lirmekti r. Oyleyse "ozgOne ve gOzeleerilimeye liahliSn sanata bir daha -gOzel" dive ni·
telemek / Ianrmlamak ve buradan hareketre "guzel
sanalla r Usesl- demek gereksizdir, gereksiz bir adlandlrmadl r. Bu neVe benzer? "Oogru billmler 11sesl" demeye benzer. Bilim de zaten "ger<;ek ve
dogru- lie ugra ~ lr. BlIlmln temel gorevi -gercegi ve
doQruyu- aramak, bulmak, saplamak, denetim allma
almak, degilili rmek ve gelilitirmektir. Oyleyse, nasll ki
bilim sOzcOgOnden Once -doQ ru- sOzcOgOnO kullanlp
"dogru bilimler" demek gereksiz ve anlamsJz ise.
sanat sOzcOgOnden Once de -gOzel" sOzcOgOnO kullanlp -gOzel sanallar- demek de gereksiz ve anlamslzdlr. Bu klsa ali lklama ve karlil lalitJrma da
gostenyor ki -gOzel sanatlar" daki "gOzel" niteJemesi,
"dogru bilimler" deki -dogru- nitelemesiyle e~de- .

gerdir: -dogru bilimler" bicimindeki bir adlandrrma
ne denli qereksiz ve anlamsrz lse, "g Ozel sanatlar"
biclmindeki bir adlandtrma da 0 denfi gereksiz ve anlamsrzdrr. Bu durumda AGSL yerine "Anadol u Sanallar Lisesl " blclminde bir aotandnma yeterlidir,
cok daha nesnel ve tutarh olur, hatta gerekli ve zorunlu gorOlmelctedir. COnku boyle bir ad ve adlandrrma egitim proqramlennm kaplamrm, kapsam uu ve i~erigini batOn boyutlanyla kckt en ve
derinden et kileyebilecek bir nileUk tasunaktad ir.
AGSL ceklrdek Modeli ilke olarak "sanatm tOm
kol • dal ve boyullany la bi r bulOn o ldugu"
go rO~One dayandiqma gOre, bu go rO~O n okul ve
b610m egitim programlarrna yansrmasr garekir. Boyle
bir yanstma / yansrtma. AGSL' ndeki mevcut "Muzik"
ve "Beslm" BolOmlen ile smuf yaplYI "drama sanatlan" , "edebi sanatlar" ve giderek "mimari sanatlar"
I da kapsayan bir bolumlesmeye gotOror; sanatr sadece ' sanetsar ya da "sanatedimsel" boyutuyla
srrurh olmaktan kurtararak "sanatblllmsel", "sanattekniksel" ve hatta "sanatekonomisel" vb. boyutlanyla gertyek cerceveslne oturtur. Oyleyse Resim
ve MOzik d l~mda ki basnca sanat kol ve dattanru okuJ
- program drstnda tnrakmak dogru degildir. Dogru
olan, sanatm bashca kol ve dallanru ana boyutlarryla
bir bOtOn halinde kapsamaktrr. Zaten AGSL yasarre,
i~ alanlarrna ve mestepe degiJ, daha cok yOksekogretime 6grenci haztrlarnayr ongOran bir modeldir.
Ostelik biraz once sezo edtlen sanalsal ko l - dal ve
boyutJarda ~ok ~e~ itli yOksekogreti m progra mlan
mevcut bulunmakta ve orta ogretimden hazlrlamp yonlenmi~ "nileJikli - birikimli" aday ogrenciler beklemektedir. Bu durum MOzik alanl !yin de
ge/(arlidir. AGSL Muzik B610rn'eri, mozik alanlmn
ba~hca kol - dal ve boyutlarrnl "muzik sanaUan "
nmOzik bilimleri", "mOzik tekno lo jileri", "muzik
egitbilimleri " ve haM "mOzik ekonomisi I
endOstrisi " gibi kol - dal ve boyuUarda kapsamak
durumundadl r. Ku~k usuz bunlarrn IOmOnOn hemen
kapsanmasl bekfenmemelctedi r. Ama en azmdan
" mOzik sanaUan ", "mOzik bilimleri" ve "mOzl k
teknolojiler i" betirti bir oran, denge ve bQtOnlOk
iyinde belli AGSL Muzik BOIOmlerimizin egilim programlannda kapsanmaYI gerektirmektidir. ConkO
AGSL Muzik BolUmleri ilk yekirdek modelden kaynaklanan yaplSI ilibanyle Oniversitelerimizin sadece
egitim fakOltelen mOzik egilimi bOlOmlenne degil,
muzik ala nlnda ~e~il1i programlar uy gu layan 10m
birimlerine, blr ba~ka deyi~le muzik alanmda
~e~itli yOksekogretlm program Ian uy g ulaya n t Om
kurum ve kurul u~ lanna ogrenci hazlrlayan bi r
ort a ogretim kurumu ve blrlml dir. Fakat seminerimizin ba~rndan beri gOrOyor ve izliyorum ki,
kon u ~maclla nmlzrn ve dinleyicilerimizin / izleyicilerimizin <;ok bOyOk bir <;ogunlugu AGSL Muzik BO10mierini sadece veya daha yok egitim fakOltelerl
mOzik egitimi bOlumlerine ogrenci hazlrlayan bir okul
/ birim olarak alglhyOrlar. Bu algIlama sistemin ozOne
aykrndl r, ancak, nedensiz de degildir. C;OnkO AGSL
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MOzik BOIOmlerimiz, i1 gili On iversitelerimizin "muzik
sanauan'. "mOzik bilimlert", "muzik teknolojueri" ve
"mOzik egitbilimleri" bolumlermin tumune birden
ogrenci haztr tayan bir yaprya henuz kavusturulamarmsttr. Boyle ofmakla birlikte AGSL MOzik BolOmleri' nden mezun ogrenciler daha simdlden scz konusu Qe~i tli yuksekogretim programlarma yonelme ve seclllp yerjesme konusunda ilk sornut
cmeklerl vermis bulunrnaktadrrtar. Ancak, bunu
" g e l i ~ i g Oze l " isler gOrCmen bir scree olmaktan crkarmakta bOyOk yarar vardtr. 0 halde AGSL Mazik
Bclumlerl egitim programlanm bu eok yOnlO gereksinimi en iyi karsrlayacek dogrultuda temelden
ale ahp yeniden bicimlendlrmek ve yaptlandrrmak
gerekmektedir. (16)
4.2. Sanat (Muzik) Egitimi Damsma ve Prog~am censurme Kurulu' nun O lu ~um u na ve
1~leyi~ine lIi~kin Bashca Sorunlar
AGSL Sanat (MOzik) Egitimi Damsma ve Program aensnrme Kurulu sistemin en onernn, en can
ahcr Ogererinden biridir. Cok onernli bir kuruldur.
Bildigimiz kadanyla diger Anadolu Llselen ve Fen Liselerinin yaprsmda boyle ya da buna e~dege r bir
kurul O n go rOl me mi~ti r, clusturulmamrstrr.
Bu ecroan da ayn bir onem ve deger
tastmaktadrr. AGSl Sanat (Muzik) Egitimi Darnsma ve Program Geli;>lirme Kurulu kurulu s, gorev
ve i ~leyi, bekrrmndan Turk Milli Egitim ve
ozellikle Orta Ogretim sisteminde yepyeni bir
anlaYI~ ve yakl a~lm l , yepyeni bir yaprlanmayr
vurgular, Bu Kurul sanat (mOzik) egitim programlan",n ve elkinliklerinin "haw lanmasl, uygulanmasl,
degerlendirilmesi ve dOzeltilmesi yoluyla g el i~t iril me
si konulannda Qa ll~ ma la r yapmak ve Bakanhga
onerilerde bulunmak" la gOrevli olup, AGSL' nin bulundugu ildeki Oniversitelere bagll gOzel sanatlar
fakOlleleri, egitim fakOlteleri ve devlet konservatuvarlan", n i1 gili bolOmferinin ogretim elemanlan
araslndan OQer Oyenin " da nl~ma n H olarak kalJlmalanyla yontenir, kllavuzlanlr ve desteklenir. Ne var ki,
uygulamada bu temel like ve amaQlara yeterince
uyuldugu pek saylenemez. AGSL MOzik BalO mO' yle
slO lrll olarak d O~ OnO ld O g On d e bu Kurul' a ilgili
yuksekogrelim kurumlanndan kal ltmalan ongorOlen
"da nr~ m a n l a r" In "mOzik sanatlan", "mOzik bilimleri",
"mOzik egitimi" ve "mOzik teknolojisi" alanlarlOdan
s8((ilip g6revlendirilmeleri beklendigi halde, boyle bir
yakla~l m ln eksiksiz uygulandlgl bir dOzenlemeye
henOz rastlanamamaktadlr. Bu, k u ~ k u s uz onemli
61QOde AGSL Muzik 8ol0mlerinin bugOnkO program
yaprslndan kaynaklanmaktadlr. Bu programlO yaplsl
degi~i nc e, Kurul' un yapisl da degii ecektir. Ancak
dogru olan, programln yaplsmm degiimesini beklemeksizin Kurul' un yaplsl", d eg i ~ti rme k ve ilk
Qekirdek modele uygun hale getirmektir. y OnkO
programl degiitirip gelii terecek olan ya da en
aZlndan bOyle blr oneriyi ortaya koyup ba ~la Bakanhk otmak Ozere ilgililere sunacak olan, Kurul' duro
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ram Gelistirme Kurulu Gazi Universitesl Gazi EQiti m
FatOltesi MOzik ve Resim - Ii Egitimi BoIOml¢i ile
Hacettepe ve Bilkent Oniversiteleri Guzel' Sanatlar
Fakuttelerinin ilgili Bolumlerinin ogretim Oyeleri aresmdan sectltp gorevlendirilen ogretim elemanlanndan clusmustur.Bu olusumda, ozellikle egitimi ogrelimi destekleme .temerinden hareketle, Hacettepe Oniversitesi Devlel Konservatuvan lle Bilkent
Universitesi MOzik ve Sahne Sanatlan Fatultesi' ne
de adrm adrm befirli bir aerh m soz konusudur. 6u
acmrn. kuskusuz, baslanmctan itibaren sadece GO
Gazi E~iti m FatOltesi MOzik Egitimi BolOmO Ogretim
Oyeleri arasmda secitlp gorevlendirilen MOzik Egitimi
Darusma ve Program Gellstlrrne Kurulu iQin de
geQerH bir nitelik kazanmaktadtr. BOylece Ankara
AGSl Sanat Egitimi Damsma ve program
GeU,tirme Kurulu' nun Ankara' da sanetm ba,hea kol ve dallan nda yuksekogretim programlan
uygulayan unive rsitelerin i1gili kurumlaruun
tum une a~lhm iCfinde cok daha sagllkh ve tutarh bir
yOnlendirme, krlavuzlama ve destekleme etkinligi
icinde olrnasr mOmkOn hale ' qelecektir. Basta
Istanbul ve lzrnrr gibi gOzet sanatlar fakOlteleri, egitim
fakOlteleri ve devlet konserval uvarlan He cevriti
AGSL basta olmak Ozere tO m AGSL' mizin Ankara
AGSL Sanat Egilimi Darusma ve Program Gellstlrme
Kurulu' nun olusumu ve i~le y i iiy le ilgili bu olumlu
yaptlamm ve acrnrn orneginden yararlanmatannda
yarar gorOlmeldedir. (17)
AGSL Sanat (MOzik) EOitimi Damen a ve Program Gelii tirme Kurulu Ozerinde dururken AGSL
Yonetmeligi' nde 1993' Ie yapllan son degi~i kliklerle
ortaya Qlkan yeni durumu dikkatlice degerlendirmek
gerekmektedir. Son yonetmelik degj ~i kl ig iyle bu
Kurul' un o l u~ urn u n da AGSL' nin IIgili bOlOmlerinin
baikan ve alan (sanat) O{j retmenlerinin etkin katlllmini da esas alan, son derece anlamh, Onemli ve
olumlu bir adlm daha atllm1i.bulunmaktadlr. Bu yeni
adlm lie birlikte birtaklm yeni dOzenleme ve uy·
gulamalara gidilmesi de bir gereksinim haline
g elmi~t i r. Bu baglamda QozOlmesi gereken ba ~l lca
soruntardan biri her AGSl' nin her Bolumu' nden
uygun blrer alan (sanat) ogretmenini · sanat
egitimlnde program geli~tirme" alanlnda yethitlril mesi sorunudur. Bunu AGSL MOzik BoIOmO' ne indirgersek her AGSl Muzik Bolumu' nden uygun
birer muzik alanI ogretmeninin "muzik egitiminde
program g eli ~tirme" alamnda yeti,tirilmesi
biQiminde ortaya koyabiliriz. Ben ~ i md iye degin
geQi rdigim otuz yllhk (1965-1995) MOzik (Egitimi)
BolOmO ogrel menligi ve I veya ogretlrn Oyeligi
yaiamlOda hep i unu gordOm: Birbirinden 90k farkh
a n l aYl~ ve ya kl a ~ l m larla , birbirinden soy utl a n m J~ I
kopanlmli programlarla yet i i m i~ I yet i~t i ri l rri i ~ bir
"dOz" program g e li~ti rme-c iyl e bir mOzik alan ogretmeninin veya mOzik (kuram, ses, Qalgl) egitimcisinin
bir program ge li~ -t i rme Qa h~ m asmda uZla~malan I
uZla~tlrIl malan oldukQa gOQ. hatta Qok 909 oluyor.
y OnkO birinin yapl lglO l digeri 'yeterince anlamlyor.

de{lerlendire-miyor; birinin secimini ve tercihini ya d a
6nceligini di{leri yeterince do{lru ve sa{lllkil degenendiremiyebiliyor; birinin ak dedi{line di{leri kara diyebiliyor, birinin be{lendi{lini digeri begenmiyebiliyor;
ve sonucta da gereken, istenen, beklenen uzlasma
CoQu kez bir tO nO saglanamlyor, elde edilemiyor.
Bunun bOyle oldugunu mOzik egitimcilig i yasarmmm
daha ilk ytlla rmda gOzlemleyerek, bir an Once kesin
cozOme kavustunnmasr gereken cok 6nemli bir
sorun olarak gOrebiliyordum. HaM bu scrunu
ya lmzea muzi k veya sa nat egitimimizin degil tum
eg itimimizin ya da egitim ala ntan mm n en
canalrcr so r unla nnda n bi ri olarak r utelenofrebiliyordum. Nitekim aradan qecen yaklastk 25-30
ylll ik sure beni bu konuda maateset hakh crkartmstrr.
Neyse uzatmayayrm. ben kendimi bu yolda yeni bir
secenek olarak crta ye amm ve 1973-74 ogretim
yrlmda aldlg lm bir kararla 1974-75 ogretim yrtmdan
itibaren - Muzik Egitiminde Program G eli ~ti rm e 
alanma yOnelik lisansOstO og renime baslayarak bu
alanda uzrnantasmava ve derinlesme ye yoneldim.
BOyle bir yOneli~ qereksinimini TOrkiye' nin 1975' ler
dolaymdaki egitim I O?Jretim ortammda aylkya
gOrdum, belinedim ve bOyle bir gereksinimi kokten I
temelden gidermenin gerektirdigi ilk ammlan atmaya
basladrm, ilk yal l~ma la n yapmaya koyuldum. Bu
arada bir • iki meslektasimm daha bu yolda anlm rs
adnnlar icj:inde olmasmda n ayn bir sevlnc ouyuyordum. (18) Aradan qeeen yaklasrk 20 yll hk sure
icj:inde Olkemiz TOrkiye' de -MOzik Egitiminde Program Gel i~tirme- alanlOda cok Onemli atl hmlar
gerce kle~l i rildi , cok Onemli geli~mel er saglandl,
biryok mOzik egitimcimiz lisansOstO dOzeyde belirli
dersler ahp ca h ~ma lar yaparak yeti~ l i rme olanaglna
kavu~t u ruld u . :?imdi bu alanda atmamlz gereken cok
Onemli bir adlm daha bulunmaktadlr. a da ~u d u r:
Her AGSL Muzik Bolumu' nden birer muzik - alan
ogretm en inin univers iteler imlzin " Muzik Egitimi
Anabllim Ana sanal Dah VOksek ve I veya Doktora
Program Ian " nda Muzik Egitiminde Program
Geli ftirme alanmda yetiftiriimesi ve uzmanla li·
tlnimasi. Bu bicimde yeti~mi~ birer mOzik • alan
Ogretmenimizin ye r alaeag l her AGSL MOzik Egitimi
Danl$ma ve Program Gel i~ lirme Kurulu' ndaki
ya h~ ma la r ku~ k us uz cok daha i~ levse l , cok daha et·
kili ve verimli olacak, co k daha kolay ve sagllkh
sonuclar allel bir a~amaya u l a~ t l raea kt l r " Ben, mOzik
• alan Ogretmen sayllan belirii bir dOzeye gelmi ~ tOm
AGSL MOzik BOIOmlerimizde bOyle bir Ogrenime
uygun tipte (nilelikte) mOzik alan Ogrelmenlerinin var
oldu{lunu biliyorum. EQer ilgili AGSL mOdOrlerimiz bu
bulunurlarsa Milli Egilim
konuda gerekli giri~i mle rde M
BakanltQI' mlzla Gazi Universitesi RektOrlOgO
arasmda yapJlabiiecek bir ortak • cerceve an la~ma
ile her AGSL MOzik BOIOmu' nden birer mOzik • alan
Ogretmenini Anka ra' da G. O. Fen Bilimleri EnstitOsO
MOzik Egitimi Anabilim I Anasanat Oah lisansOstO
programlannda MOzik EOitiminde Program GeJi~tir·
me atanmda yeli~l irmeli Ostlenebilecegimizi ~imdi ·
den belirtmek istiyorum. Bu konuda uzerime d O~en
her gorevi gecikmeden verine getirecegime sOz veriyorum.
M4.3. Eg itim Programlannln Gere kt irdig i N itelik~
Ii Ogretmenler lie Denetmenl erin (Denetl eyicileri n

I KllavuzlaYlcllann) Seelml ve Yetlstlrlmine liifkin
Bafhea Sorunlar
AGSL MOzik BOI Omleri eQitim proqramla nrnn etkili ve verimli bir bicimde uyqulanmasr nitelikli
OQretmenlerin secimini ve yetistirimini gerektirmektedir. Su konuda benden Onceki konosmecrrer
~k deg i ~ik ve yaratf gO rO~ le r One sOrdOler,
onernerde bulundular. Bunlann ~g u na, hatta hemen
hemen hepsine kanhyorum. vapuan konusmalarda
One sOrDlen g6rO~lerden. ortaya konulan onerilerden
de anlasihyor ki, AGSL Muzik BolUmlerine "m erkezi smav la m Ozlk ~ ala n ogretm eni eecme "
yo ntemi, gerekll bir yontem ol makla bir likte, tek
basma yeterl! bir yontem ol arak goz fikmfiyor.
Merkezi smavta muzik - alan OQretmeni secme
yOnteminin kendi icinde ~k daha gecerli ve gOvenili r
bir yaprya kavusturulmasmm yamsua. bu tOr ogret·
menlerin hizmel 6ncesinde ve hizmet strasmda
yetistirilmelerine il~ki n yeni birtakrm dOzenlemelere
de gerek duyuluyor. Surasr ~k iyi bilinme lidir ki.
AGSL muzi k bolOmu • alan ogretm en i, bilinen
- muzik og rel meni - lipinden oldukee farkh niteli kl erl ol an bir og retme n tipidir. Bu bacmdan bu
tOr agretmenlerin seciminde ve yetistitiminde larkll
bir yol izlemek gerekmektedir. Unutulmamahdrr ki
muzlge Ost d Ozeyd e i1gili ve yetenekli AGSL
Muzik SolfimO og rencllerini n mOzik - alan
og retmenlerl de muzige I lst dlizeyde il gili ve yetenekli olmak, co k iy l bir mOzik ogretmeni niteliklerine sahip olmak ve mOzig in AGSL Muzik
SolOmleri egit lm programl annda kaps anan bafh M
ea alanlannm en az birinde yeterinee derinlefml~
I ustalafml ~ I uzmanlafml~ olmak durumundadlr.
Bu durum AGSL MOzik BOIOmO mOzik • alan
OQretmenlerinin, mevcut "mOzik ogretmenligi programi- nm dl ~l nda -Calgl egitimi", - ses egitimi",
"mOzik kuramlan egitimi-, -mOzik bilimleri e{litimi", "
mOzik teknolojileri e{litimi" alanlannda ayn - ozel
prog ramlar ge l i~t i ri li p uygulamaya konulmaslOi ge·
rektirmektedir. Bu tOr ye li~ li rme prog ramla nnln ge·
cikilmeden ge ryekl e~ li r i l m esi nde bOyOk yararlar
vardlr. <;O nkO 2000' Ii yollann ba ~ la n nd a k i TOrkiye'
de AGSL MOzik SOIOmlerimiz' in saYlsl en aZlndan
30' lara ula$8caktlr. Oniversitelerimizin egitim
fakO lteleri mOzik e{litimi b010mlerinin saylslda vine
en azmdan 30' ran bulacaktlr. Buna mOzik sanatlan,
mOzik bilimleri, mOzik "teknolojileri alanlanyla ilgili
yOksekog retim kurumlannda gOzlenecek hlzll
artlflan da eklers ek yUksekogretim programlan~
na olan -niteli kll I hazlrhk h I birikimli aday
og renei - isteminin (talebi nin) yakln gelecekte ne
denli cefitle nip arta eaglnl da eklemek ge rek ir.
Planlamal ar bu doQrultudadlr, IIgili plan lamalann
da bu ana dogrultuda o lmasl doQaldlr. BUtun bu
degi fme ve geli fmeleri nit eli k ve nicelik boyutla n yla bir bOtun ol arak tasarta mak ve gercekle ~tirmek esas olmahdlr.
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AGSL Muzik Bolurnlerl egitim p rogramlan nln kapsadlgl "ortak dersler" ogretmenlen nin de beltrf bir
merkezi smavu secilmefen zorunlu gon1lmektedir.
Ortak ders 6Q retmenlerinin seciminde Anadolu Liselerine ogre1men secrnede kutlamla n aleutlenn
esas almmasr, sorunun ((6z0mQnO kolaylastmcr bir

etken otabilir. AGSL MuzIk b610mlerinde ortak ders
Ogretmenlerinin derslenni ders iCinde yOksek bir verimle isleyip 60retmeleM ve ders dl;;l zamanla ra

tasrrmarnalan, ders dJ;;1odevlere bel ba,glamamalan

ve bu cerceve icinde ve receklerl eg it lm le ogrenei lerin OSS ' yi basanyla ge~meleri ni sagla-yacak
I guvenc e altma alacak blr yeti$t irme (tOze-yini
yakalamalan esas olmahdrr. y unKu , AGSL Muzik
bolumleri ~ re nCi le ri dere d l ~ 1 zamantanru olabildigince a irh kh olarak mOzik - alan cahsmalarma
ayrrmak - ullanmak zcn mdadutar. Bu zorunluluk
mOzik alarunm belirg.i lJ bir ozelliginden keynaklarur.
Bu 6zellik, muziksel ogrenmelerin uzunca bir zaman
ve surekli bir caba gerektirdigidir. Bu zaman ve
cabar nn. rnuzik - alan derslerinin gerektirdiQi "ders
al~1 dOzenli eahsmalar" yenne ortak dersl er ilfin
aynhp kullamlmasr ve gosterilmesi mOziksel
yeli~ meyi olumsuz y6nde efkile r. Bu durum AGSL
Modeli' nin ozune avkm olur.
AGSL Muzik BolOmleri egitim programlanmn
sagllkh ve tutarh bir bicimde denellenmesi, bu i$in I
g6revin gerektirdiQi nifeliklere sahip denetmenlerin
(denetleylctlerin
krtavuzlayrcrlann) secimin i ve
yeti~ti rimi ni de onemli kllmaktadlr. Geleneksel anlamda "tefti ~ ve denelim" in ve bu i~ ilfin Mjl1i Egitim
Bakanllglmlzln mevcut "mOzik mufett i~ l ig i" sislemini i;;letmenin beklenen hizmeti ve yaran saglayamayacagl alflkl lr. AGSL Muzik BOlumleri eaitim
programlarrnm deneliminden sorumlu olacak tvl EB
Mufetti;;lerinin "Muzik Egitiminde Denetim ve
Kllavuzlama" konusunda ge li~li rili p uygulanacak
ozel bir IisansustO yeti;;tirme programlndan g8lfirilerek yeti;;tirilmeleri onemli bir gereksinim haline
gelmlS bulunmaktadl r. Mevcut Bakanllk (Muzik)
M uf etti~ le ri miz AGSL Muzik BalOmlerini bilinen yOnlemlerle bilinen esaslara gore denetlemeye ca h~ l
yorlar. Oysa ki farkh yanlemler ve esaslar gereKiyor.
Bana, geeliQimiz yolrarda AGSL Muzik B6Iumlerine
ili ~kin olr lefti ~ raporu ile ilgili birtaklm bilgiler ulastl.
o bilgilerden anl a ml ~ lmd " ki, yapllan cfegerfendi rmelerde esas allnan bazl i1keler gelfersiz, bazl
61lfuller tutarslZ, bazl 61lfumler yanlls ve dolaYlslyla
bazl deger yargllan da ya n ll~ ve gereksizdir. Blljmsel
olarak baklld lgmda 6nemli saYllabilecek yanll;;hk,
celi~ i k li k ve tularslzllklar icindedir. Oaha once ba ~l a
Milh Egitim BakanllOlmlz olmak Ozere ilgililere, mOzik
alanmda, muzik egitimi alanmda - mOfett i~" yeti~t i
relim dedim, Onerilerde bulundum, bu tOr onerneri de
iceren raporlar sundum. Bu konu, daha dogrusu bu
sorun, AGSL Muz ik BolOmlerimizin varhk, etk inli k
ve yay gmhk kazan maya basl amalarl yla birlikt e
~im di oaha da bu yOk one m ta~ l maktad lr. COnkO
bu kurumlanmlzl lek tOk de olsa yan h~ deaerlendirenler var. Sayllan Cok az da olsa bu K Urumlanml za adeta ka'91 Cl kanlar veya ka ~l Clkmaya
kalkl~ n la r var. Bazl yenerde bu kurumranmlzl di·
binden oymaya, kOkOnden kazlmaya cah;;anlar var.
Bu kurumlanm lzl klskanan lar var, bu kurumlanmrzm
ba~an la n nl kOcumseyenrer, kOCOk gOstermek isleyenler var. Beni bu konuda daha aC1k konu§lurmaym: BOtun bunlarln ka r~ l s mda "sag lam bIT
kale" olu~t u rmam l z gerekiyor. Bu kurumlan tOm
yOnleriyle, bOlOn boyutlanyra olabildigince saglamra ~l l rm am l z , g Oclen d i r m~ m iz, donatmamlz va desteklememiz gerek!yor. Bunun iCin Cok k6klO, Cok
saalam... yok gOClu, Ifok etkili dayanaklanmlz var.
MiDi Egitlm Bakanhglmlz bu kurumlan yolda" var
eni ve sayllarm be~ y llda l' den 15' e -;lkart tl ve

r
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yurt eapmda dengeli bir daglhm gosterecek
bi~ i m de

Jay g l n la ~t l rma ya

ba ~ lad l .

(19) Dev-

letimlzln ust dOzey ve en doruk yOnetlcilerinin
adzmdan " her i1imfzde en az birer AGSL a ~ l lm l~

clmehdu" ycllu gorU;;, istek ve bektentiler glderek
daha s lk~ duyulmaya ba~lad l . Bu ve benzert
geli~mele n cok iyi deQerlendirmemiz gerek!yQ! .
4.4. Egitim Programlanna UY9un Nitt::lik h Ogrencl
vcnenme, Seeme ve verlestlrmeye lIi ~ k in Ba ~ lI
ca Sorunla r
AGSL MOzik 8010mleri egitim programlann a
uygun nitelikli 6{Jrenci yonertme. seems ve ye rle~ 
tirmede, esas ofarak cld ukca saqlam ve tutarf blr
yaklasrm icindeyiz. Ancak bunu yeterli g6rmemek,
cok daha gel i~ klO bir yeprye kavusfurmak hem ala·
nakhdtr, hem de gerelWdir. yOnkO elde ge li ~ti rile b ili r
bir yapr, geli~ti rme y6nunda guCl0 bir istem,
qellsttrmeye e l veri~1i bIT ortam verdtr. $ imdiki durumda AGSL Muzik BOlumreri ecitim programlannr
ve onun gerektirdiai On kcsul nileTi{jindeki mOzik yeteneaini 1 mOzik 6a ~(J s l m gUlflO saynabilecek bir
genel yetenek ve ,genel basan temeli eaenne oturfUJoruzJ. buntann tumOnO biflikte dikkate alan butuncu deye rlendirmeye dayah bir aday secllme I
yOnettilme ve gi ri~ (mOzik) yetenek smavmda basanil olma kosuluna dayandmyoruz. Bu baglarrida
yonetmeligin 7. ve 10. maddelerinde bellrtenrrils clan
cerceve genel cizgileriyle olumlu bir nilelik tasryc r.
Ancak, AGSL Muzik BolOmlerinde kl egitim programla n mm n cck ya nlu kar m a~ lk yapls l ve bu
programla rla ilgili yfi ksekagretim kuru mlan mlZln
hakll bekl entilerl sls temin aaha geli ~ kin duruma
getirilmesinl zorunlu killyor.
.
AGSL Muzik 8610 mu G iri~ Yetenek Sinavl'na
basvuruda bulunabilecek acfaylarda aranan niteHklerden - b a ~ a n no tu ortalamalan " nln ya rr m~a r
puan daha yukseltilerek "genel ba, an " iCin lam not
5 uzerinden en az 3.5 ve - muzik ba $an sl " iCin de
en az 4.5 olarak belirlenmesi ve ounlarm daha
"uzun I geni, bir ogrenim sures ine i1i, kin
gostergeler " haline getinlmesi O{jrenci yOneltimi I
s8lfimi 1 ye rle~ti ri mi ni daha saghkh ve gecerli kllabilir
ve bOylece AGSL MOzik 861umlerinde ~ i mdi ki nde n
cok daha etkili ve verimlj bir eOilim - ogretim
yapllabilir. Son duruma gOre yakla.$IK olarak Hazlrllk
Slnlfl' nda toplam 40 saat iClOdekl 32+8, I. Simftaki
30+10, II. ve 111. Smlflardaki ortaJama 24+16 oran ve
dengeleri sagllkh bicimde korunup isletilebilir,
degerlendjrilebllir. Bu oran ve dengeler ders dl;;'1 zamanlan Cok dikkatli, Ozenle ve verr mli kullanmayl da
M eta emrediyor.
AGSL MOzik BOIOmleri g i ri~ yetenek Slnavlannda
adaylarrn "g enel muzlk zekSsl " na, bunun is:in de
-muziksel r~ itme ·alg dama" ve " muziks el lf itme
kav rama, uy gulama, ~ azO m leme ve bire, tlrme"
yeteneklerine bakmak ve bunlara i1i ~ki n olcOmleri be·
lirli aglrllklarla d ~e rlend irme k zorunlulugu vardlf. Bu
da blzim Ankara da egitim fakOlteleri mOzik e{jitimi
b010mierine
ogrenci
ahmlnda
uyguladl{jlmrz
MOZYES sistem inde kul[andlglmlz "loplu testyontemine benzer bir yOnlemin o lu~turulup I
geli~li ri l ip izlenmesini gerektiriyor. BOyle bir M
t oplu
fest mOzik alanlmn b a;;,hca dallanntn tOmO I~ n
gelferli bir "orta k - muziksel zekS dOzey.i lolCOsu u
ortaya koyabilmeJidir. Bu saglanabildlgi takdirde
AGSL MOZlk 8 ol0mlerine ogrenci allml IOmOyle veya
birinci a~maslyla merkezl bir gj r_i~ ..sl}1avlarl .srslemiyle yapllabifir. BOyle bir ~G Sl MUZIK SOLU M·
LERl MERKEZI SINAV SISTEMI' ni Cok ciddi
biCimde du~unmel iyi z . y OnkO biraz once belirtelen
ge re k~e le ri n yan.slra gin;; yetenek srnavlannda bazl
Iiselerrmiz I b61umlerimiz iCin son derece az ve yeo
tersiz ba§vuru oldugu, bazl liselerimizde I b6lum·
lerimizde Ise onemli yrg.lmalar

gOzlendigi ve bu durumda bazt liselerimizin/
bolumlerimizin kontenianlanm dolduramama, doldurmak i~i n dO;>Ok r utelikli adayla n ahp kaydetme ve
hatta bazen az sayrda Og renci ahmtyla yelinme gibi
durumlarla kar;>1 karsrya kaldrklan yolunda birtakun
duyumlar ve bilgHer edinilmektedir. Bu tOr sorunlann
cozo mu nde de Merkezi Smav Sisteml'nin sagllkli
ve etkili bir yol ola ca cma lliskin garO~ler srk srk beIirtilmeye ve giderek gOndemde yer almaya bastarr us
bulunmaktadrr.
4.5. Ogretim Proqram tannm ~a gda~ Program
Modeline Uygun B i~i m de Yaprlandmlmasma
i li~ k in B a ~ h ca Sorun lar
AGSL Muzik Soli.imleri egitim programl anmn
odaglO! clusturan ogretim programian, esas itibartyle , "ogrenci merkezli eg itim" a n la Y I~ ly l a
"ogretmen merkez li egitim" anlay ismm saghkh
ve tutarh bi .;imde dengeiend igi bir yakla,lm temeli uzeri ne ctuttulmayr gerekt irme ktedir. BOyle
bir denge lclnd eki 6 ~ retim programlannda ge·
reksinimlere gOre zaman zaman aglrlrklr olarak veya
tOmOyle "Ogrenci merkezU" egitim enlayrsmm zaman
zaman da agrrhkll oJarak veya tOmOyle "Ogretmen
merkezli" egitim a ntayrsmm egemen oldugu
dOzenleme ve uygulamalara gidilebilmekte, bu tOr gidi li~-g e li ni~le r programlann genel cercevelert icinde
son derece yararh so nuc ta r dogurabilmektedir. Zaten
"e tta ogretim .;agl gen.;ligi" nin genel ve mOziksel
geli,im durumu, akademik dogruttulu mesleksel
mOzik
egitiminin
orta
ogretim
dOzeyindeki
"haztrlama-ycnlendirrne" base maquu n temet islevi
ve : ilgili yOksek6gretim programlannrn Maday
agrencilere ili,kin bekrenure n de AGSL MOzik
BOIOmlerindeki bgretim programtarmm bOyle bir
temel a nJayr~ ve yakla!irm Ozelligine sahip olmasrnl
zorunlu krlmaktadrr.
Her bir dersin bgretim programlarr "hedefl er,
hedef davraOl,lar, irreri klkonu lar, ogretmeogrenme du ru mlan , s lna ma-oh;:me du rum lan ve
degerlendi rme i~ le m ler i " diye adlandrnlan 6
bQeden ol u~a n " plan/p rog ram" ya da "program!
plan " modeline uygun veya ya kl a~r k bir yaprya
kavu!iturulmayl beklemektedir. Bu model kendine
6zg0 bir "muzik eg it im muhendisligi yakl a'lml"
temeline ohm naktadrr. Bu yakla~rm gOnOmOzde
mOzik eQitim ini "macera olmak"tan kurtaran bir
ya k la~rm olarak kabul edilmektedir. (20)
AGSL MOzik BOIOmieri egitim programlarrnda
kapsanan "muzik-alan ders leri " konusunda $eminer'in benden anceki ilgili
konu~mac lla n
taraflOdan yok !ieyler sOylendi, ortaya konuldu.
Onlann yoguna katllmamak elde degil. Ancak "alan
dersleri " konusuna, daha once de beljrttigim gibi,
Qekirdek modelden soz ederken de vurguladlglm
gibi, mOzigi n sanat sal, bilimsel, teknik (tek·
noloji k), egitbilimsel ve eko nomik yon lerini bir
ba Wn olarak dikkale alan bi r yak la~ lm la egil mek

gerekmektedir. Muzik alanmm bu 4 -5 ana yonOnQ/
boyutunu,
i1gili
yOksekOgretim
programlarrna
"hanrtama -yonlendirme" i~tevi n i de gozardr etmeksizin, uygun bir dengeJenim icind e bir bOtOn orarak gO~6nOnde bulu ndu rursak. "alan dersleri"nin -zorunlu" ve 'secrren' esasma gOre yeniden
bellrlenmesl . tammlanmasr. dOzenlenmesi ve en
uygun kapsamlarryla yenid en yaprlandmlmas tm zo runlu qormekteylz. AGSL Muzik Bol um leri
ogrencilerinin
hezulanrp
yo neleb ilecekleri
baehca yOksekog retim program Wrleri ·gOnOmOz
TOrkiyesi'nde- sunlardrr: Muzik O~ ret me nligi programr , mOzik bilimcili!}i proqrarru. mOzik sanatyrll!}r
programlarr (bestecilik ve sestendiricilik I yorumculuk
programlarr ), mOzik teknolo!}lugu programlarr. AGSL
MOzik Bolu mleri egitim programtarrnda ye r alm asr
gereken alan de rsteri belirlenirken bOtOn bu proq ramlara bazm ayrcr I y6nlendirici ortak - teme l alan
dersle ri ile seel mllk derslerin neler olacagl ya da
olmast gerektigi, Ozerinde eok ciddi ve titlz bir
bicimden durulmasr gereken bir konu-sorun olarak
onumuzde durmaktadrr.
AGSL MOzik B610mleri egitim proqramlarmda
kapsanmasr gereken mOzik alan derslerinin bir yandan "butuncu bir mu zik - alan kUltOrunu kazandmcr" ormalan. diger yandan "belirli ozelmOzi ksel
beceriler
ueerl nde
yogu n la~t l nc i
~a h ~ m a la ra olanak saglaylcl " nitelik tas tmala n zorunluo ur. Bu zorunJuluk alan derslerinin hang; anaeksen ya da eksen ler Ozerine oturtulmasr gerekti!}i
sorusunu da beraberinde gOndeme getirmektedir.
Burada, dersle rin islev ve kapsamlan bakrrrundan
dogru ve tutaru adlandrnlmalan da ayrr blr cnem
tasnn ekt adtr,

AGSL

MOzik B610mleri ogrelim programlan
muzi k-alan
derslerinin
fa rk ll
yap llarmdan
kaynaklanan
fa rk ll
og retim
bi ~ iml erine uygun "seyenek program modelteri
olu~tu rmak" gerekmektedir. "bire-bir ogret im ".
"ikiy e/Orre/dorte-bir ogretim ", "top lu·ogrelim"
diye adlandlrrlagelmekte olan ba~hca u_~ degi liik
og retim bi~imi ile Og retim yapmaktaylz. Cg retimde.
mOzik alan derslerimizin ozelliklerine gore bu OQ
degi~ik ogretim bi~j minden birini, ikisini ya da O~OnO ,
ayn ayn ya da birlikte srrasryla veya iyi~e uygulamak
durumundaylz. Bu arada " usta-rr1rak yontemi" diye
bilinen geleneksel 6gretim biyiminden de yararlanmak zorundaylz. " U sta ~ r ra k y6ntemi" deyip
gegmemeliyiz. DOnya'nrn en eski-en koklO mOzik
egitim kurumlannm yantslra. en yeni. en modern, en
geli~kin mOzik egitim kurumlarr nda da bu yontemden
etkil; ve verimli bir bi~i mde yararlamlmaktadlr. Binlerce. onbinterce yrllrk egitim uygulamalannda denenip-srnamp i~le rli g i ve eskimezligi kanttl a nm r~
olan bu yOntemden vazgeQemeyiz. Diger tOm
yontemlerin i§lemedigi, i;;e yaramadlgr durumlarda
ba~rmrz sr kr~ mca hep bu geleneksel " usta~ l ra k
yantemi"ne ba~vurm uyo r muyuz? Bu yontemin en
olu~tu ru lu rke n
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saqlam, en tutarh, en qecerli yanlanru birtaktrn c;:azum leme I degerlendirme ve duzeltme I
~agda$, modern, yeni ilke ve yon temlerle baqdastmp
iyile$tirme". Buna gore program lar once tasarlam r I
butunlestirerek 6p6zg un veya yepye ni ogrelim hazrrlar ur, sonra uyqular ur I deneni r, dana sonra debicimleri olu stu rup qelistnemez miyiz?
neme I uygulama veriferine gore QozumJenir I
AGSL Muzik Bclumleri egilim programlannda dege rlendirilir, en sonra da degerlendirme sonuctan
kapsana n "alan de rsleri", "ortak dersler" ve "secmeli"
1~ lg l nd a duzeltilir I iyil e~li rilir . Bu snrecte her yanyl l
(her donem) ve her ogretim yl h bir "deneme I uyde rsler" uze rinde dU$unurken, co k one mf saydlglm
lki ncktayr hep goz ardr ediyor uz. Bunlardan birincisi gulama doneml" olarak kabul edihr, her deneme I uyogrencilerimizin "Hazt mk Srr nfr' nda blnblr caba ve gulama doneminin venlerine gore yozumleme I
emekle ogrendikleri "yabancr dil"i I., II. ve Ill.
degerlendirme yaplllr,"her dege rlendi rmenin so nucsrrnfla rda ne yap nkta ndtr; iklnc isi ise secmeli derslanna gore gerekli ouzenmerere I lyilestir mele re gilerin agrencilerin belirf alanlarda "derinlesmelerine" • dilir, her dOzeltmeden
iyile~ti rm eden soma erte si
mi, yoksa "yoq unlas rnalanna " rru olanak sagl adlgl ya yanyrl I ertesi yrl tekrar uygulamr, boyle ce sQrOp
da saglayabi leceg idir. (21)
giden lslemle rle birlikte programlar surekll gell§oti$unu hemen belirtelim ki AGSL Muzik 80lUmieri rilir ya da geli ~t irilm i ~ olur. Bu sOrey, programlar
ogrencileri "Hazr rhk Smrtr' nda 6grendikleri ' vabenc r yOrOrlOkte kaldlg l ya da yOru riOkten kaldlnlmadl gl
dil"i sonraki srmtlarda hemen hemen hiQ kui- surece hep surer gider. YOrOrlOkten katdmhp onun
lanmamakta, dclayrstyla geli$lirememek tedirler. Oy- yeriiie yOrOrlOge girmek durumunda olan ya da giren
sa ki muzik ala m. ogrendikleri yabancr dilin kul- programlarkin de aym scre e qecerlidlr. (22)
AGSL Muzik bolumlerl egitim - 'ogretim prcqlammma son derece elverlsli bir alandtr. Bu ala nda
yabancr dil becerilerini sistematik bleirnde kul- ramlanmn c;:agda~ program geli$tirme yakla$landmcrqeltstirici hem de rnuzlk alar nna donuk bir rmryla geli~tiri1mesi i1kesi, bu kurumlardakl Sanat
bicirnde kulla ndmcr/qetistirtci bir dOzenlemeye gerek I Muzik Egitimi Damsme ve Program Geli~tirme
duyulmaktadrr. " Anado lu Lisesi" kavrarm da boyle Kurulu'nun kurulus, gorevlendirilif ve i,leyi~ini
blr dOzenlemeyi zaten qerekti krlmaktadtr, AGSL Me- samlageldlglnden eok daha anlamh ve onemli
deli'nde, daha dogrusu c;:ekirdek modelde ongarOkrlmaktadrr. Milli Egitim Bakanltglm rz da bu Kurul'u
dOgO halde egiti m programlanna iliskin dQzenle- kurmus ve sistemin bashca organlanndan biri haline
melere yansttrlmasr unutulan ya da ihmal ecnen bu getirmi$ olmakla ne denli yeni, ozgun, anlamlt ve
hususun en krsa zama nda uygun bir ek duzenle- onemli bir adrm atrms olduqunu, ne denli kok fO ve
meyle yasa ma qecirilrnesl cok bOyOk onem tastmak- Qagda$ bir atrhmr qerc eklestirmis bulundugunu gOn
tadrr. ceo. yandan AGSl Muzik bolUmil mu zik ge~t i kQe ve hele iQinde bulundugumuz $U donemde
alanmda bir "derinle~me" yeri degil, bir " y og u n~ Qok daha iyi anlamaya ba~lam l $ bull;lnmaktadlr.
la~ma" yerid ir. Esasen belli bir ozel alanda "Dey Onku boyle bir kuru I, i$levini yeterince verine getirebildigi sOrece, sistemin kendisini sO rekJi dOzeltip
rinle~tirme " "orta ogretim "in degil, "y uksek ogretim"in i~idir. HOrta agreli m"in i$i ise belli bir ozel iyile$tirerek
geli~t i rmes i n i n
'en
ba$ta
gelen
alanda "yogunla$t1 rma"dlr. Bu baklmdan AGSL Mu- ogelerinden birini olu$turur.
zik SalOmO'nO n bece remeyecegi, Ostesinden geBu i$in bifincinde olan Ankara AGSl, Muzik
lemeyeceg i "derinle$tirme" i$levini ustlenmesi hem
B610mO'nde gorevli ogretmenlerinden birkaQJ nJ bizim
dogru degildir, hem de sistem in ozOne/ya plslna Gazi Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Muzik
ayklnd lr. Bu yanh$hgln ve haks lzllgln hemen gider ilEgitimi Anabilim I Anasanal Dah LisansOstu Progmesi, dOzeltilmesi gerekme ktedir. Becerebilecegi, ramma gondererek sagladlgl YOksek Lisans ve OokOstesinden gelebilecegi, "yogunla$tlrma" i$leviyle bir- tora ogreni mi olanaglyla, "Muzik Egitiminde Program
likte "eJe$tirici" ve "yaratlcl" ozellikler kazand lrma yo- Gel i~ ti rm e" alan mda yeti$tirme yoluna gitmi$tir. Bu
lunda da bazl onemli adlmla r atllmasl soz konusu dogrultudaki ilk adlml, birkac yll once a~m J ~
olur. Bu nedenle bu yonde de bazl ek dOzenlemelere oldugumuz Lisans TamamJama Progmaml'mlza OQ
gidilmesine gereksinim vardl r. Baylece, burada be- yll yOksekagrenimli muzik-alan ogretmenlerini
lirtmi$ oldugu m OQ 6nem li hususla ilgili olarak gondermekre zaten atml$ bulunuyordu. $imdi, ba$ta
AGSL '93 Yonetmeligi'nin 3. ve 6. maddererinde bazl buradaki seminerimizde gorevli olarak aramlzda budOzeltme, ekleme ve uyar lamarann yap llmasl bir ge- lunan MOzik BalOmO B a ~ka n l SOleyman TA RMAN
reksinim haJine g e l m i~ bulunmaktad lr.
olmak uzere Ankara AGSL mOzik alan ogretmenAGSL Muzik BolOmleri egitim-ogretim prog- lerinden birQogu Lisans Tamamlama, YOksek Lisans
veya doktora 6grenimi yoluyla MmOzik egitiminde
ramlan m "c;:agda~ program geli$tirme anlaYI~ ve
yakla~lml" y l a geli$tirmek gerekmektedir. Bir ba~ka
program geli$tirme" alanmda yeti~ mi$ veya "yeti$iyor
deyi$le soz konusu programlan geli$tirirken " c;:agda$ buhmmaktadlr. (23) Bu konudaki yonlendi rici davegitimde program geli$tirme yakla$lml "n l izra nl ~ ve g i ri~ i m rt:: rinde n dolayl, ilgili ogre tmenlerine
lememiz gerekir. Nedir bu yakJa$ lm? Bu yakJa$lm gerekli flrsat ve olana klan sagladlglndan dolayl,
ger~ekle$t irdi gi ~ok Onemli yonet icilik hizmetindenii
esas itibariyle $U dart ana a~amadan olu$ur: "1asarlama I hazlrlama, uygulama I deneme, otO rO $imdi burada - Seminerimizd e gorevli ofarak -
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ararruzda bulunan Ankara AGSL Muduru Saym gerekti cahsmalan yapmak ve onerflerde butunmaktt.
Erdal KARADENlz 'i kutlamak ve kendisine Turk Sanat Egitimi Darusm a ve Program ceuenrme
mOzik egitimi adma saxranianrm sunmak istiyorum. Ost Kurulu'nun gorevi ise "AGSL'nde uygulanan
Boyle bir adrrru diger AGSL mOdOrterimizin de at- sanat egitiminin temel retsetest. amac ve ltkeferi ile
malanm ictenlikle diliyor ve sabtrstzhkla bekliyorum.
genel
kapsammm
qelistirilrnesi
konusunda
Ankara AGSL Muzik bolUmu " Muzik Egitimi cnertlerde bulunrnak'tr. Boylece ME Bakanhgl, Ananemsma ve Program Geli ~tirme Kuru lu" , bircck dolu Guzel Sanatlar Liseterini bir "Genel c erceve
uyesl bu alanda yetj ~m i ~ veya yetismekte olarak, Program " ve onun dayanagl olan bir Yonetme lik'ie
egitim-ogretim
programlann rn
oluyor,
egitim-ogretim propramlanm yag da ~ program acmrs
qelistirme i1keleri"ne uygun bK;imde htzla olusturup ge ti ~ti riJ mesj gorevini ise YOnetmelik'le belirledigi
qelistirme yolundadtr. Yaptrklan cansmatann ilk Sanat Egitimi Dantsma ve Program Gelistirme Lise
omekleri 6nOmOzdedir, yammda getirdigim son bir Kurulu'na vermis oluyordu.
GorOlUyor ki Milli Egitim Bakanll gl'mlzlO Anac mek - OrOn iste elimizdedir. Isteyenler benden ahp
ineeteyebilir. Bu orr ek. SOleyman Tarman'm G.O. dolu Gazel Sanatlar Liseleri Muzik BolUmleri
FBE Muzik Egitimi AnabilimlA nasanat Dah'rtuzda egitim-og reti m programlanmn qellstlrllmeel kcogrenim gormekte oldugu YOksek Lisans Prog- nu su nd a izled igi temel ya kl a ~l m son deree e
rarm'mtzda okuttuqum MMOzik Egitiminde Program etagda ~ bir yakla ~lmdlr. Hatta caglmlz m en tlerl
Hazrrtama" dersinin de bir geregi olarak yaptlgl yaklasmudrr. DOnya'nrn hilt bir utkesinde, Dunya'nm
cahsrnamn. hazlrladlgl cdevin bir GrOnOdOr. Tum en geli,kin Olkelerinin en onunde gidenlerinde bile,
muzik-alan derslerinin ogretim proqramlan buradaki orta ogretim dOzeyindeki bir resmi okula, okulun bir
modele uygun bir anlayrs ve yaklastmla baztrlan- b6lumOne, kendi egitim-ogretim proqramlanm
makta ve Milli Egitim Bakanhqmuzm ilgili birimlerine qelistlrm e konusunda boylesine i1eri oletude bir
sunulmaktadrr. Sunutan program tasrakien ya da yetki, sorumluluk ve ol anak verilmemistir. Olkemiz
taslak programlar Bakanlrk i1gilileriyle birlikte in- TOrkiye AGSL Modeli'yle bu konuda yaglmlzm en
eelenerek gozden gegirilmekte ve tuzta MEB Talim onde giden bir "omek-model utke" at kove Tert>iye Kurulu'nun onune geli rilebilir ve Vine tuzla numundadrr, dururnundadtr. Hepimizin bunun tam
bu Kurul'dan da qecfrilebltlr duruma gelirilmektedir. bilgisinde ve bitincinde olmarr uzda cok bOyuk yarar
ceusmarer son derece saghkh, tutarh ve sc nuc alter vardrr. Bu Ozelligimizle, AGSL Muzik BolOmleri
bir blcimde yOrutOlmektedir. Bu baglamda Ankara egitlm-ogretim programlarrnr geli,tirme konusunda
AGSL Muzik BolumO "MOzik Egitimi Damsma ve ortaya koydugumuz bu temel anlayrs ve yaktasrm
Program Gelistirme Kurulu" ile MEB i1 gili birimteri ozelligimizle, yauuz yurt olcusunde degil, DOnya
arasmda etkili ve verimli bir Hetisim, etkilesim ve OlyOsunde de ne denli ovunsek, ktvansak azdtr. Bu
temel yaktasirn bir bakrma "Kendi proqram rm keni ~bi rl igi sag lanm l ~ bulunmaktadtr.
din yap" veya "yap-bentmset-uyq uta" modeli degil
~ i md i burada tam veri gelm i~ke n , srk srk sozu
edilip gOndeme geliri !en ve e le~t i ri konusu yapllan de nedir? Boylesine cagda" modern, yeni ve ileri bir
bir ba ~ka ' onemli noktaya deginmek istiyorum. anl aY I ~ ve yakla~l m l ortaya koyabilmi, olanlarr buB6yleee birtaklm haksrz e le~t i rile ri de onlemek is- rada bir kez daha eandan kutlarrm.
BatOn bu aylklamalardan da aClkya an la ~ lll yor ki
tiyorum. Denillyor ki Anadolu GOzel Sanatlar Liselerimiz ilk ba~rang l gta egitime-ogretime "prog- Milli Egitim Bakanllglmlz'm AGSL MOzik B6lQ mteri
ramsrz· ba ~ladr . Hayrr! Bu kesinlikle dogru degildir, egitim-ogretim programlarrnl g eli ~tirm e konusunda
ya n ll ~tl r! Anadolu GOzel Sanatlar Liselerimiz ilk
izledigi temel ya k la ~ l m bugOne kadar MEB'na bagh
aClldlglnda ya da ilk aClldlklannda MEB'mn be- devlet orta 6gretim kurumlannda izleyegeldigi
Iirledigi bir " C;izelge Program"la, bir MDizelge Prog- yakla,lmdan I yakla,lmlardan yok ayn I farkll bir
ram "la egitime-6gretime ba~lad l , ba ~lad l kta n sonra ya k la~ l m, k6kten I temelden atllimci bir ya k l a ~ r m. Bu
da bir yll gegmeden Y6netmeligi o l u~tu rup I ge li~t i rip ya k la~ lm cercevesinde AGSL MOzik BolOmlerinin kuyayrnladl. (24) Bu yonetmelik'ie belirlenen en onemti rul u~ I ay l fr ~ l egitime - 6gretime ba~la Y I ~
organlardan biri Sanat Egitimi Danlfma ve Prog· a~amas rnda n itibaren ne yaplldl, neler yaplldr?
ram Gellftirme Kurullarl idi. Milli Egili m Bakanhgl $imdi de bunu krsaca anlataYl m. Her AGSL,
AGSL egitim-ogretim programlannm ol u~t u ru l u p Yonetmetik'ten aldrgr bu yetki, sorumluluk ve gorev
geli,tirilmesi, bir ba ~ ka deyi,re "AGSL egitim-Ogretim bilinci iyinde, kendi bulundugu yevrede kendi ku ~
programlannrn ve etkinliklerinln hazlrlanmasl, uy- rullarr ve ozellikle mOzi kalan 6gretmenleriyle, kendi
gulanmasl, degerlendirilmesi, dOzeltilmesi ve olanaklan, gOeO ve birikimiyle, MEB taraflndan,
Tarkiye'de GOzel Sanatlar Egitimini Geli ftirme
iyi le~t i ri l mes i yoluyla ge li~ti rilme s i ~ g6revini ilgili
YOnetmelik'in 17. maddesiyle bu kurullar'a verdi. SOz Ozel ihtisas Kom is yonu Oyeleri araslndan seyip
konusu Yonetmelik maddesindeki adryla Sanat ol u~t u rcl ug u bir Alt-C;ekirdek Kurul yoluyla
Egitlml Danl~ma ve Program Geliftirme Lise Ku- geli~ti ri le n ve kendisine g6nderilen "Genel C;::eryeve
rulu'nun gorevi, temel g6revi, sanat egitimi p rog~ Program" dogrultusunda kendi egitim-ogretim programlannl n ve etkintiklerinin gel i~tirilme si konusunda ramlannl adlm adlni tasarlaylp uygulamaya koydu,
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' uyqulamah i~ basmoa" yaparal< - vasavarak itkelert" uyannca sOrekli gelilil irme sOrecine girilmesi.
olusturup ge li ~tirme ye koyuldu. Bunu yaparken de
Simdl i~ i nde bulunduqumuz OI;OncO asamada
Sanal Egitimi Darusma ve Program Gelistirme Ku- yeni bir sorunla kar,1 karsrya bulu nulrnaktedrr. 0 da
rulu yoluyla cevresindeki i1 gili yOksekOgrelim ku- gOnOmOzde sayrlan 1S'i bulan AGSL'nin 14'Onde yer
rumlanndan gereken egitim - ogretim elemar n. bilgi, alan Muzik BolOmleri
arasmda
program
dOkOman, arac-qerec dcnarurm vb. yerdrrn ve des- geli , tirme ca nsmalereun e,gudiim len mes i solek leri aldl (25). Bu arada ilk acuan AGSL ilk me- runudur. AGSL 1990 YOnel meriQi boyle bir sorunun
zunlanm vermeye baslac n, ardmdan ikincilerini verdi. var olaca qtm da 0 zaman gorerek "Sanat Egitimi
Bu sorec lctnde Milli Egitim Bakanhgl AGSL'ni Damsma ve Program Gelisttrme OSI Kurulu" adryla.
oldukca rahat ve ozgOr btraktr. i~le y i ~ l e ri n e ve her AGSL'nin her BarOmO'nden birer uyenin
itr:i~lerine -aslmda hakkr ve yetkisi oldugu halde- clakatrlmasryla Ortaog retim Genet MOdOrIOgO'nOn
bildiOince az kanstt, kend l aya kla n Ozerin de ba~ ka nh g l n da
olusturulan. Bakanhkca
uygun
dogrulup durabilen ve yOrOyebilen -k endl klmlik gorDlen damsman Oyelerin de bulunablleceqi bir
ve ki,i1igini kazan abil en -k endi deneyim ve bl ·
Kurul'un kutulusunu esas alrmstr . Ancak 1993
rikimiyle kendine ozgO bir var hk haline ge lebilen yonetmeligi, tam gerekli oldugu ya da olacagl bir zabirer kurum ve kunrlus niteligi tasrma becerls t manda bu kurulu ortadan kaldrrdt (27). Bu durumda
gOsterebilen bir dGzeye gelmeleri i~i n Irrsat vermeye acnen bir AGSL Muzik BolOm leri aras r Program
ya h~t l . Bunda da, belli AGS fiselenmizle Slntrlr olmak
Geli $lirme Kurul u'nun olusturulmasr kacuulmaz btr
Ozere olaganusUi basanlar kaydetti. Ilk 4-S yrlhk gereklilik haline qelmistir. BugOn artrk 0 noktaya
sOrecin sonunda bugOn ise MEB ilgili AGSL'ne "Ge- qelmis bulunuyoruz. Tekrar belirtiyorum, bu acilen
lirin bakahm eansmatann m. gOrD~le rin i z i, onerile- ~Oz OmO gerektiren cok one mli bir sorundur.
rinizi, proqramlarmm, program tasanlarnuzr. programsal utunlerlntztl" diyor. Boylece AGSL MOzik 4.6. Ogretim Programlanmn Gerektirdigi Oers KlBclurnleri muzik-alan 6gretmenlerinin etkin katrhm.
taplan , Kay nak Ki taplar, Arecter - eereeter
ve ncnammtara ili,kin Bashca Sorunlar
katkr ve cabaranva . 1Iglli yOksek6grelim kurumlanrmzm bj[g i l i - b i l i n~ l i ve duyarlt krJavuzlama AGSL MOzik Bclumlen egitim-ogreli m prcq yonlendlrme ve desteklem eleriyle cok deqerli bir rarnlanr un gerektirdigi mOzikalan ders kitaplan,
emek ve desteklemeleriyle cok degerli bir emek ve krlavuz-kaynak kitaplar, ders araclan ve qerecleri ile
gOz nuru OrOnO niteli{ji tasryan egitim-O{jretim prog- akustik i1kelere uygun fizlksel ve teknik (teknolojik)
donarum sorunu her zaman onemtni ve gOncelli gini
ramlanm otusturrna I qellstirme cahsmalan MEB'nda
derlenip toplanmakta, incelenip cczarnrenmekte ve korumaktadtr. HenOz hi~ bir m t lal k-ala n dersinin
degerlendirilip dOzell ilmektedir. Bu ~al l~ma la n n da ders kil abl hazlrlan ml ' I yazdml ~ degild ir. Ge n;:i
tr:0k yakln bir gelecekte sonuylandlnlacag l bek·
bu derslerin Og retim programlan sorunu I;OzOm
lenmektedir.
a$amaslOa henOz yeni gelmi ~t i r, Ancak bu program
il;inde
c;azOme
klsa
bir
sOre
Buraya degin anlatllanlardan, sergilenenlerden sorununun
hareketle ~Oy l e bir saptama yapmak dogru ve tutarll kavuliturulacagl beklenmektedir. Oyleyse ders ki·
olur: AGSL MOzik BOIOmlerimizin programJan , taplan sorununa da egitmeye bali lamak geegitim-ogrelim progra mlan, bu kurumlanmlzm ilk ku- rekmektedir. MOzik-alan derslerinde kurumsal ve uyrulup al;lldlklan yll(lar)dan bu yana g8f;en sOre gulamall yonleriyle dengelice yazilip hazl rla nml~
i~i n de O~ ana aliamada yaprlan dGzenlemeler ve
kllavuz-kaynak kitaplara her zaman ~o k bOyOk getr:ahlimalar tr:erl;evesinde oluliturulup gefi~tiri l mek  reksin!m vardn. Ogrelim prog ramlanndan ve
ledir. (1) Bl rlncl a,amada -Temel-Genel Esaslann dorayrsryla ders I<itaplarmdan oldukl;a bagl ms lz
Belirlenmesi", "Genel Cerl;eve Programm Hazlrlan·
bil;imde ortaya konutacak olan bu kitapfar ogrenciter
masl I YGrGrlGge Konulmasl - ve AGSL Yonetme·
iyin oldugu kadar Ogretmenler ll;ln de -belki
ligi'nin Haz lrlanmasl I YGnirlG{je Konulmasl (26). (2) agrencilerden daha rrok- yararll olacaktlr. bu tOr
ikincl a, amada her AGSL MOzik BOIOmO'nOn kendi mOzik alan kitaplan baklmmdan Olkemiz esasen son
bOnyesinde kendi egilim-ogretim program onerile- derece klSlr bir durumdadl r. Seminerin ba~ lO da n bu
rinin uygulamada I i ~ ba~lnda yaparak ya~yara k yana yok az deginilen, ama ashnda can ahcl bir
ol u~l u ru l u p I g e l i~ti ril ip MEB'na sunulur hale ge6nem ta ~ l yan "kita p" sorununa klsa, orta ve uzun
l irilmesi. (3) Urruncu a,amada ise AGSL MOzik sOrede gel;e rli, kaltcl ¢ zumler Orel mek zamam artlk
egitim-Ogretim
program ge l mi ~tir. Calgl dersleri iyi n, birinen geleneksel
BolOmlerinden
gelen
anerilerinin derlenip I toptanlp incelenmesi, dege - "cralgl melodlan " anlaYlli lOdan farkll, "cragda,
r1endirilip dOzeltilmesi ve bunlardan yora I;rkllarak ogretim program l anlay.,.yl a tUlarlr yeni ders kiAGSL MOzik BolOmleri'nin tOmOne genellenebilen taplan modelleri" gelili li rmek gerekmektedir. Bu kjmOzik-alan de rsleri - egil im ogretim programla nnm taplarda yer alacak "all $llrma-~ all ,llrma·yap lt "
ortaya kon ulmasl ve tUm AGSL MOzik B610mlerin'de 01;10 eksenine oturtulacak "ogretim mOzigi"
yOrDrlOge sokulmasl, yOrOrlOge sokulan I konulan dagarcl glm n, her turlu bagnazhkt an uzak bir
programlann "~a g dali egitirnde I program gelilitirme "tOrsel iyerik- ve "tursel kapsam" bCltOnlOg On O esas
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alan bir yaklasrmla olusturu'rnast bOyOk onem
tasr maktadrr.
AGSL ~Ozik Bclumlen egitim-ogretim programlanrun gerektirdigi ders arac ve qereclert geleneksel ve yagdai? muzik teknolojisinin birbirini tamamlayrp bOtOnledigi ·ya gm en ileri muzik
teknoJojileriyle donarnrmn geryekle!itirildigi bir yaptya
kavusturulmayr gerekli krlmaktadrr.
4.7. Egitim Programlanmn Gere ktird igi Parasal
(Mali) Kaynag ln Artlrlmlna ve G eli ~tir i m i ne
i li ~ki n Sorun
AGSL Muzik Bolumlerl egitim programlanmn etkill ve verimti olabllmesi lcln gOylu bir parasal
kaynaqa qerekemim vardrr. Hangi asamada olursa
olsun akademi k d9grultulu mesl eksel muzik
egi ti mi genellikle pahau bir egitimdir. Ogretim
programlanm n zorunlu klldlg l arac-qerec ve leknik
donarurtun saqtanmasr bOyOk harcamalar gerektirir.
Hele yagd a~ mOzik teknolojisinin Ogrelim prcqOgretme-6grenme
orramlarmm
gerektirdigi
ta mla ruun olusturulmasmc a elkili bicimde kullamlmasr, parasal kaynag lO gUylO olmastyla dogru
orantrhdr r. Parasal kaynak ayrrme/saglama konusunda MEB butcesimn giderek daha da vetersizle~ti gj , bu nedenle yeterli kaynak aylramadlg l,
bundan sonra da kolay kalay aytrarnayacajn bir
qercektir. Su durumda bizim de geryekyi olmamrz
gerekir. Kaynak
sorunu giderek daha da
bOyuyecege benzemektedir. Peki ne yapallm? Oturup beklemeyim mi? Kuskusuz bayrrt AGSL'ni
"kend i kayn agml ksemen kendi yara tan bi r
kurum " a d 6 nu ~tO rmenin yollannr arayahm. Bunun
en etkHi yollanndan biri AGSL'ne "do ne r sermaye
sistemi " ni getirmektir. yevreye y6nelik parall mOzik
kurslan, parah konserler, kaset Oretimi vb. elkinlikler
6nemli birer gelir kaynagl olabilir. GOnOmOz
kOi?ullannda "sokakta yetii?mi~" bir mOzike;:inin (!) bile
kendi[1 i kolayca "sanale;:l" Verine koyup kolayca para
kazandlg l bu ulkede bOyOk c;:abayla, binbir emekle
yeti!ien I yeti~ti rilen gene;:lerimizin e;:ak degerli
yall!imalanm, urOnlerini nic;:in "daha iyi yeti!imeleri"
ie;:in degertendirmiyoruz? Muzik egilimi, "kendi kendini 1inanse etme"ye son derece elve ri~1i bir egitim
alanl oldugu halde, bundan geregince neden I niyin
yarartanmlyoruz? Neden I niyin bir yerlerden para
Qelsin, kaynak gelsin diVe bekleyip duruyoruz?
Ustelik, bekleyip durmanlO hie;: bir yarar! olmadlglnl
bile bile... Artlk iyice anl a ~l h yor ki, AGSL MOzik
B61 umleri egilim-6gretim programlan nln gerektirdigi
bOyOtulmesi,
parasal
kaynagln
artl nlmasl,
ge l i~ti rilmesi, b6ylece daha etkili ve verimli egili m
kOi?ulla nntn olui?lurulmasl ve b6ylece sonuyta daha
elkili ve verimli bir egitim verilmesi konusunda ye p·
yeni an laY I ~ ve ya k l a~ l m la r geli~t irip ya~a ma
geyirmek durumundaylz.
4.8. Eg iti m Programlan nm Etkinligi Artlrmaya
Yonelik Ol ara k AGSL Muzik BolUmleri

Arasmda Etkile,im, Ortak.,ah'i1m ve
Sorunlan
AGSL Muzik Bolumlen egitim-6gretim proqramlanrun etkinligini amrmaya y6nelik olarak
Bolumler arasmda etkllesim, ortak eansun ve d l'ia
a~ l h m saqlamak, giderek daha cok bOyuk a ntam ve
c nem kazanmaktadrr. 8Hindigi gibi ulkemiz Turkiye
drsa acrhm iyinde olan bir Olkedir. Oyle umut ediyoruz ki cok uzun olmayan bir sure icinde Avrupa
Birligi'ne tam Oye olacaktrr. Zalen "Avrupa Muzik
Eg itimi Bi rli gi " ieindeki yerini "kuruc u uye" olarak
cokta n alrms (1990) bulunmaktadrr (28). Uzun
sOredir arnactanan Avrupa Birligi ile "Gumruk
Birligi "ni
sagla m l~
durumdadrr.
Aynca
"Kureselleeme'' doqrottusunca yen! yeni politikalar
uretlp izlemekledir. Bu screcrer zlncirl lclnde Avrupa
Muzik Egitimi Birligi ayrr bir anlam ve 6nem
tasrmaktadrr. Yakm bir gelecekte Egitim Fakultelen
Muzik Egitimi Bclurnlerimizin turnunu bu birtige uye
yapacaqrz. Bununla ilgili on kosul kararlan Kasrm
(1995) basmda Hilversum (Halland a)'da yaptlQ lmlz
EAS YOnetim Kurulu Toplantrsr'nda atrrus bulunuyoruz. Bu tur dl ~ a acrhmla r giderek AGSL
Muz ik Bclumlerimizi de dl ~a acrlrm konusunda
olumlu yo nde etkile mekted ir. Hall a basta Ankara
AGSL'miz olmak Ozere belli AGSL'miz bu y6nde yak
onernlt adtrnlar atnustar. cck 6nemli asarnalar ve
basarrtar kaydetmislerdir. Bu kurumlanrmz m bir
baska 6nemli olanaqr da "eevreye acrhrnvdrr.
cevreye acrlrm sagllkll, dOzenli ve cevrentn mOziksel
gereksinimlerini
karsuayrcr
ve/veya
cevrede
muziksel qereksinirnler doqurucu yonde elkil i olmak
durumundadr r.
AGSL Muzik B61umleri araslOda zaman zaman
veya belirti zaman dilimleri iyinde duzenli arallklarla
ortak e;:alr~ma loplantllarr dOzenlenmesi, ortaklka rma
genylik mOzik topluluklan olu~tu rul masl, b6lgesel.
ulusal ve giderek uluslararasl genylik muzik ~61e n le ri
/ festivalleri gere;:ek le~t i ril mes i, " kard e'i AG SL uygul amasl "na gidilmesi bu kurumlanmlzlO biro
birleriyle etk ile~ im le ri ni saglayan ~ ba~ hca el·
kinliklerdir. Ba!ita Anka ra AGSL olmak uzere belli
AGSL Muzik B610m ierimizin bu tar etkinlikler
duzenledikle rini biliyor ve halla bazllann. yaklOdan
izleyebiliyoruz. Su tur etkinliklerde ka r~ lla~ l la n '
ba ~lI ca sorunlardan biri hiy ku~kusuz kaynak sorunudur. t;evredeki kay naklan harekete ge.,irici
ve on lardan etkilice yararl amcl ye ni yeni
ya kla ~ lmlar ge li~ti rm e k gibj sorunlarta da ka r~ r
kar!i1yaYlz.
Ol~aa"lhm

4.9. Egitim Prog ramlannm Yurt t;a pm da Oaha
C;ok Ya yg l nla~II r1l mas l ve Et kinl e~ti ri lmes i
Soru nu
AGSL Muzik S61umleri egilim programlarrnln yurt
c;:aplOda daha ~ok yaygl n la~t l nl mas l ve etk i nl e ~lir ilmes i demek, bir yandan mevcul olanlann
yurt duzeyinde/genelinde dengeli bir dagilim
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gOsle rmesi, di{ler yandan b~'i~-' yetinilmeyerek
vine dengeli bir daglhm i9i&'yenilerinin acrlmast
demektir. Burada tam yeri gelmi~ken bir nokta ya par-

mak basmadan geeemeyecegim. Yeni AGSL
(Muzik BolOmlerl) acarken gOOOlen amac veya
daya mtan qerekce co k Onemlidir. Olkemizde bu m r
kurumlan kurm ala~ma ~abaran temelde genellikle

'U

ii~

ana gere k~eye dayanm akta ya da ,u uy

ana "emaca yonelmektedir: (1) Sanat I MUzik
alamnm varhgl m sOrdOnne k ve ge li~lirmek, (2) varolan sanatsa l l muzikset gere ksinimi karsuamak, (3)
(yeni) sanatsal I mOziksel gere ksinim yaratmak ve

dogurmak. Bu Uy ana

gere k~e

ve ya emaetan biri,

tek ba'1n8 yeterli bir gerektre vey a emee olsb ilir
bu tOr bir kurumunlokutunlbOfOmOn kututmasr veya

acumas t ~in (29) .
Bilindigi gibi en son avllan AGSL'mizden birt
Can kin AGSL'd ir. Bircoktanna gOre NCankm'da
AGSL'ne gerek var?" rmdn . BOyle diyenlere seslenerek, biraz Once belim igim ~ ana qerekceden ,
amactan Ozellikle ~ncOsOne dikkatinizi ~kmek isliyorum. <;:ankm AGSL a~lhrken Ankara AGSL
<;:ankm'ya gini, konser verdi. OrunJerini sundu , dinletti. Bu elki nli!}l lzleyen, Ankara AGSL Orneginln
OrOnlerini gOren ' dinleyen <;:ankln' hlar kendt illerinde
kendi AGSL acrhrken, h~ kuskusuz, gOrdOkleri ' dinledikleri Ankara OrneOinden cok etkilendiler, belki de
bOyOlendiler. BOylece ne oldu? -Oinleyenler , izleyenler yoluyla halkta bir sanatsal , mOziksel gereksinim yarailidl veya harkln zaten Or1OlO bicimde
varelan sanatsaVmOziksel gereksinimi harekele
g8(firilip gOClendiriJdi, daha belirgin hale getirildi.
Halkta sanalalmOzige ka~1 daha gOCIO ve belirgin
bir istem (talep) yaratJldr. bu laJepJerini (istemlerini)
ka~l layabi lme leri jcin de Onlerine bir kurum I okul l
bOlOm getirildi, konuldu. Saglam bir cekirdek
ogretmen kadrosu ve yeterli bir dona mmla
egitime-llgretime ba~ lall labildigi takdirde, bOyle bir
kurumdalokulda
tlalk,
cocuklannlnlgenclerinin
sagllkh bir egitim aldlglnJ, bu egitimle ge li~i p
yeli~tigi n i , buradan mezun olduktan soma gOzel sanallar lakOllelerine, egitim fakONelerinin sanaVmOzik
egitimi bOlOmlenne veya devlet konservatuvarlanna
girdigini ve bOylece cocuklarlna , gerMflerine yeni ve
gecerli bir ge li~me . yeli~me kaplSIOIn aClldl!:)lnl,
6nlerindekl yeni orta OOrenim kaplsl ndan girip
ba ~nyl a
Cl kanlann
ce~ i tli
yOkek
ogrenim
kapllanndan da girip ba~ nyla Clkma hakkl ka zandlklanOi vb gOrecekler. ya~yacakla r, ve bOlOn
bunlarla birlikte Onlerindeki kuruma 'okula , bOlOme
sahip Clkacaklar, daha COk sahip Clkacaklar ve giderek slmslk l sanlacaklar. Olkemizin yalO1zca ·~ok
bOyOkN ve NbOyOk- merkezlerinde de{lil, · orta - ve
hana N k O~ O k - merkezlerinde de bu tOr ge fj~melerin
ge~kle ~t igin i gOnnek , ya~ ma k hangimizi sa·
vindinnez, mutlu etmez! Inamyor ve g6n1yorum ki
hepimizi sevindirir, mutlu ader...
Oyteyse. yeni AGSL Muzik BOIOmlerinin aCllmaSI
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ve bu yotla egitim-OOretim proqramia nrun yurt
capmca daha cok yaygln la~t lfl lmasl ve etkinlestinlmest sorununu dO ~OnOrken yelmzca •Nerede? NaSII?N sorulanru de!:)il. onlarla birlikte ve
belki de daha Oncelikli otarak "Neden? Nitrin? · sorulanm da sorahm, yamtlayahm. <;:OnkOdcgru ve tutarh bir plamama bu sorulann tOmOnOn bir bOtOn nalinde sorulup yamuanmasrm gerektirir. Sorular ,
sorunlar dogru ve tutartr lse yamna n t ¢ zOmleri de'
dogru , tutarh olur, ola bihr. Nice' ve rutel bUyUmeyi t
gel i ~meyi birlikte dO~OnOr ve gOtOrOrsek, Olkemiz
TOrkiye'de AGSL Muzik bOlOmlerinin bir an once en
az SO'u bulmasrm saQlarsak, 8Oitirn-OQretim programlanmn da yurt eaplnda yeterince yayg lnla~·trnl·
masr ve et kinle~i rilmesi hedefimize daha COk
yakla~TU~ oluruz. Bu doQrultudaki her adrmr, her
gi ~imi ezercsenm, destekleyelim, Nerede. nasil.
neden ve nit;in olursa olsun AGSL acmek, aetnamaktan cok daha Iyldir. Bunu aClkea gOrelim. bilelim, savunahm, sOyleyelim!
4.10. Egit im Programl a"",n Basantanna Sahip
~Ik l l ma s l Sorunu
AGSL MOzik MIOmlen egitim programlanna
il i~ ki n bashca sorunlardan biri de bu programlann
basanlanna sahip Clkllmasl, daha dogrusu sahip
crkrlmamast sorunudur. Belki cogumuz bOyle bir sorunun Iarkmda ve bilincinde de de!:)iliz, ama bu
sorun ge~kten Cok OnemJi bir sorun bence.
Ozerinde durmamlz gerekir. laman zaman, derin
derin d~ OnmO~OmdQr, bOyle bir sorun nerden, nerelerden kaynaklamyor dive. BOyle bir sarun,
ku~kusuz. Cok ce~rtli etkenlerin I etmenlerin bir sonucu. Burada bunlarm hepsini ele alacak degihm.
buna gerek de yak. olanak da... C;:OnkO zamammlz
slmrh, klSlth . Ama 'r.Jk y;::, gm otan. hepimizin dik·
katini cekmesinde yarar gOrdO!:)Om iki onemli etken
Ozerinde klsaca dunna.k istiyorum. SozQnO edecegim iki Onemli elkenden bin · a l ~ a k 90 n0 1l0·
IOgumuz· digeri ise "kOcOmseyiciligimiz" daha
dogrusu · o lumlu ku~umseylcilig im iz ". "Alcakgo·
nOIlQlOk- olumlu yOnde Cok Onemli bir insan 6zelligi.
Ke~ke herkes yelerince aleak gon0l10 olabilse! Ama
alcakg6nOilOlOk Ozelhgimizi her zaman. her yerde
aynl 0ICOde , derecede , oranda gOstennemeliyiz.
Om80 in AGSL MOzik BOIOmieri egttim programlannlO b a~ n la n konusunda. bu ba~nlan
deger1endinne ve Ozellikle de cevremize , i1gili
ljevrelere yanSllma konusunda alCakgOnOnO olmak,
icinde bulundugumuz a~ mada yerinde ve dogru 01muyor, dogru ve yerinde gOzOkmOyor. Ge~kc i
olahm derken, COgu kez Ngereginden ~ k
alCakgOnQlIONoluyoruz... Aynl ~ey Nolumlu kOyOmse·
yiciligimizN it;in de g8(f8r1i. Burada da coQu kez
gercekci olahm derken, belki de farkmda olmadan
coQu kez gereginden COk Nolumlu kOCOmseyici" alu·
yoruz. olabiliyoruz. K u~kusuz hem gercek~. hem
akllll, hem OlvUlO, hem de rnakOI ve makbOI olrnak

zorundayrz. AGSL Muzik Bolumlen egilim programlanrmzm basanlanru saptarken, degerlendirirken
ve de ozellikle elestirtrken biraz once belirtmeye
yah$tlglm Ozell iklerimizi de qercekcl, O I~ Cr ICr , akrlhca,
makOI ve makbul olarak belli etmeliyiz. Egilim programlanmtzm baeanlanm kOe;:Omsememeliyiz. Hie;:
kuskusuz abartahm da demiyorum. Ama daha "etkili
ve verimli bir biclmde yansrtalrm" diyorum. Kimileri
"bit" yapryor, "bin" yaptlglOr seruyor oyle gOsteriyor
veya gastermeye - e;:a lr~ I Yor. Bizler ise ' bin"
yaptrglmrzr, neredeyse "birO yapnusrz 9ibi gOstermeye kalkrstyoruz, hatta elimizden gelse "hie;: bir iey
yapmryoruz" bile dlyoruz ya da -demeye geliriyoruz.
lste bunu dogru ve yerinde bir davrams otarak
qormnyotum. yankO ortada kendim lzden ~ok,
go zbebegi mi z AGSL Muzik Bolumlerl miz ogrencilerlm iz ve o nla n n gelecegl var... Onun icin
basanstahklarnmza o ldug u kadar baeanlannuza
da, sorunlanrmz a oldugu kada r ~ ozu m l e r i m ize de
sah ip C;:lkahm diyorum. y ankO buna mecburuz.
(30)
5.

Sonu c;:
G6rOIOyor ve anlasrhyor ki, Anadolu GOzel Sanattar Liseler! (AGSL) MOzik Bclu mlerinln egitim
programlanna ili9kin cesitli sorunlan vardrr, olacaktrr,
olmaya da devam edeceklir. Ancak, unutmayahrn ki
AGSL Muzi k BolOmleri clmasaydr , egitim pe rgamIan ve dolaylslyla on lara i1i,kin sorunlan da
ofmazdr, ol mayacaktl . Biz de bugOn burada "01mayan I olmayacak sorunlarr" goru9mek ve
tartrsmak Ozere biraraya gelmezdik, gelmeyecektik.
Oyleyse bu soruntar var diVe, olacak dive
kaygrlanmaya pek gerek yoktur. (31). y OnkO, ne~
rede bir sorun I gO~lOk , zorlu k vars a, orada blr
-r0zum I flrsat , kolayh k da vard lr . Onem li alan,
bu ~oz O m O I flrsatl ' ko lay ligl bulm ak, uygulamak
ve g er-r e kl e ~tirme kti r. Kaygllanm rzln kaynagl -sorunlar" degil, "sorunlara en iyi neyle I nasll e;:OzOm
buluruz?" olmaltdrr.
CbOr yandan, mevcut sorunlar Ozerinde dururken, mevcut sorunlara yozum ararken, mevul 50runlan ~6 ze rke n ya da sorun olmaktan ylkarrrken
yeni olasll (muhtemel) sorunlan da Onceden sezmek, gOrmek ya da sezebilmek, g6rebilmek gerekir
(32).
Burada tam veri g e lm i ~ken bir kez daha belirtelim
ve hiy bir zaman aklrmlzdan ylkarmayalrm ki, butun
sor.unlanna kar~m , An adolu GOzel Sanatlar L1seleri (AGSL) Muzik BolOmlerlnin kuru lmasl I
a~ llm asl ve ~e rc;:eve programlanmn yOrOrlOge I
uygulamaya konulmasl, ba~h ba~m a ~ ok buyuk
bir atlhm, ba~ 1I ba, Jna ~ok buyuk bir ba~andlr.
Bu bOyOk al rhmda, bu bOyOk ba ~ rr d a emegi, roto,
payr, kalkrsl ve d e ste~i olanlan bir kez daha
sayglyla I sevgiyle anryor, hepsine bir kez daha
$ukrOnlarrmrzr sunuyorum (33).
"AGSL Muzik BolOmleri" adh bu buyOk

anhnumm, bu bOyOk basanrruzr, cok ve Qe~ itl i sorunlan var diye, isler her yonuyle isteniJen I beklenilen bicimde I OlyOda yOrOmOyor dive,
kOvOmsemeyelim. Eger kOyOmsersek bu, hem
ulkemize, hem toplumumuza, hem AGSL MOzik
BolOmlerimize ve hem de ortalarda yensen
ge"9'erimize, dofayrsryla da batOn sanat I mOzik ve
egitimi varhglmlza bOyOk bir hakstzlrk ve lnsatsrzlrk
olur. Samyorum buna hakkmuz yoktur!
Olkemiz TOrkiye'nin 21. YUZYII'a onbir kala
(1989'da) yakaladrgr bu AGSL MOzik BolOmO ad!r
yeni gOzbebegimizi bu yeni candamanrmzr bu yak
onemll cagda~ egitim kurumumuzu sorunlanyla I
Cj: ozumlerlyle
o lumlu
yonde
dege rlendir ip
elestlrerek daha da g eli ~t i rm eye cahsahm . Gebtrtakrm
rekstz birtakrm 61yutlerle gereksiz
gozlemlerimizi karsuastmp gereksiz blrtakrm deqer
yargrlanna
varmayahm.
Blrtakrm
yanhs
deqerte oonmelerte birtakrm yanh9 sonuclara varr p
blrtakrm ya n l r~ karartara yOnelmeyelim, qereksiz
yere cenrmm srkmayahm, hale hele moralimizi 'hie;:
mi hie;: bozmayalrm!
Bence TOrkiye'miz, AGSL MOzik BOIOmieri yotuyla "akademik dogrultulu" mesteksel mOzik egitimi
alarunm "hazrrlama I yOnlendirme· asarnasmca yak
ileri bir noktaya I asamaya gefmi!;itir. 2000'li yrltarda
cok daha ileri. cok daha mOkemmel noktalara gelecektir. Bu geliimeyi engelleyici I durdurucu onemli
bir etken I etmen hem yoktur, hem de -yakm gelecekteki ufukta- olacak gibi g6rOnmemektedi r (34).
Oyleyse, "sorunlar var" dive, gereksiz yere
kayqtlanmaya gerek yoktur. y unkO, sorunlann
tUmO ~oz Ulur I ~ oz Qle b il ir soru nlardlr. Yeterki 50runlara yeterince "Duyarlr, biline;:li, bilgili va gercekci"
yakla9al1 m (35).
8 u Seminer ·sorunlarrmrzMa, onu izleyecek alan
Sempozyum ise "~6z0mlerimiz·e "birlikte sahip
~l kma " m n ~ok sornut ve anlamh bir gastergesidir. Bu
gostergenin 0lu9masrnda ralG, payI, emegi, katkisl
ve destegi olanlan bir kez daha candan kutluyorum.
yagda9 Turk mOzik egitimi ve onun yeni candamarr I yeni g6zbebegi AGSL - Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri MOzik BOIOmlerimiz adrna hepinizi tekrar saygryla ve sevgiyle selamhyorum. Unutmayalrm
ki gelecege dogru mevcut sorunlarr ¢ze e;:6ze, yeni
yeni sorunlarla kaf"9lla9Q ka r~ r la~ , lakat onlan da
a~a a9a yol alacaglz (36). Yolumuz daha aC1k, daha
aydrnh k ve gelecegimiz daha parlak olsun! •
A nk ara, Kasl m 1995

O!PNOT LAR ve KAYNAKLAR:
1. Buradaki "sorun" sOzcOgO " a ra~l lrl l l p - incelenip ogrenilmesi, dO!;iOnUlOp ~6z0ml en mesi,
~6 z 0 t mes i , ~6z 0 me kavu9turulmasr ve bir sonuca baglanmasr gereken durum"; "~6z0ms Oz
kalan ve ~6z um bakleyen kurgusal (kuramsal)
ya da kllglsal (uygulamah) her IOriO gOyIOk-; ve
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"bitimsel y6ntemlerle ~Ozu l m ek uzere ortaya
yar nt
aranan
soru"
antarmm
aulan.
tasrmaktadrr.

2.

3.

4.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
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12. Bkz.: Milli Egitim Bakanhgl'na Bagfr Anadolu
Ouzel Sanatlar Liseleri YOnetmeligi", Madde 6,
T.C. Resmi Gazete 20 Haziran 1993, Sayr
21613, s. 2 ve vine T.C. Resml Gazele 21 EylUl
1990, Sayr 20642, $.4-5.
13. Bu konuda krsa ve OzlO bilgi il;in bkz.: Metin
SOzen ve U ~ u r Tanyeli, $anat Kavra m ve Terimleri SozlOgu. Remzi Kitabevi, Istanbul 1986,
s.96.
14. Universilelerimizdeki
"Guzel
Sanatlar
FakOlteleri", "GOzel Sanatlar Egilimi Anabilim
Oall" ve Milli Egitim Bakanl.glmJza bagli "Anadolu GOzel Sanatlar useten'. "Guzel Senattar
Derslen. aynca genel olarak "GOzel Sanatlar
BOlOmO" vb. adlancrrmalar bu tor bir kutlarumm
gOnOmOzdeki somut omeklerl otarak nt-

Uludag Oniversitesi Egilim Fakultesi Dekanl.gl'mn
05
Ekim
1995
tarih
ve
sayur
yaztsr
B.30.2.UL.O.36.00.01330-4357
iliskm bil(Sempozyum'un
ertetendiqine
gilendirme ve Seminer'e ~agn yazisu.
Buradaki temel amac "sorunlarm I;Ozulmesi"
veya
"~Oz O me
kavusturulmasr"
degil,
"-;ozumlenmesi" dir. r analizi. anatiz editmesi"dir),
daha
doqrusu
sorunlan n
I;Qzumlenerek incelenmesidir, irdelenmesidir.
Bu kavramlar ve tamrnlar konusunda yeterince
bkz.: Ali u cen. 'Turkiye'de
aynntm bilgi
Altm l~
Yrlmda
Muzik
Cumhuriyetin
Ilk
telendlnleblllr.
Egitiminde Program Gelistirme' , Muz ik Egitimi:
15. Nitekim AGSL (Anadolu GOzel Sanattar LlTemel Kavramlar - llkelere - Yaklasrmlar. Muzik
Ansiklopedisi vaymlan, Ankara, 1994, s.53-81,
seleri)nin 21 EytOI 1990 tanh ve 20642 saylh
Ozellikle
s.53-55
Resmi Gazete'de yaymlanrms olan
ilk
Aynl . s.55
vonetmefiqi'nde aynen "Anadolu gOzel sanatlar
liseterinde tonetik (mOzik), plastik sanattar
Bu konuda aynntrh bilgi il;in bkz.: Ali Ucan,
"Muzik Egitiminin Nileligi, O~ Ana TOru ve Ban
(resim-heykel), drama (sahne ve gerOnlO) saTemel Sorunlan", MOzik Egitimi: Temel Kavnattan bolumteri bulunabilir" denilmekteydi.
ramlar - llketer - vaktasnnlar. Muzik An- 16. AGSL'nin ilk " ~ eki rdek mcdell 'tnin ya r usua
1990 ve 1993 Yonetmelikleri de boyle bir gesiklopedisi Yaymlart, Ankara 1994, s.23-33.
rekliUge ayl kya isaret etmekleydi.
Ozellikle s. 26-29.
Bu konuda " mesleksel sanat eg iti mi"
17. Ankara AGSL Sanat Egitimi Damsma ve Progcercevesince OzlO bilgi icin bkz.: Ali Ucan,
ram Getistirme Kurulu'na ifgili yuksekagretim ku"TOrkiye'de GOzel Sanatlar Fa kultele rirnn Yerumlanndan katrlanlara i1i~ki n 1995'deki bir
niden Yapuanmast ve Egitim Proqramtanru n
omek durum iyin bkz.: Ankara AGSL. An kara
Yeniden Duzenlenrnesl". An adolu Sanal DerAnadolu GOzel Sanatl ar U sesi 1994-95 Met-'
zunl an (YlllIgr), AGSL, Anka ra 1995.
gisi. Anadolu Oniversitesi Guzel Sanatlar
Fakultesl v ayrm. Sayr 4, Ey1011 995, s.121-142, 18. Bu iki cok degerli mesfektasrm. bu Seminer e
ozeltikle s.127; Sempozyum ve Konferanslar
konusmacr olarak kanlan Marmara Dniversitesi
AlatOrk Egilim Fakultesi Muzik Egilimi BOtumO
Anadolu Universttesi Guzel Sanatlar Fakuttesi,
Baskaru Prof. Dr. ' Edip GONAY ile Gazi
Eskisehir 1995, s.115-126, ozelltkle S.120;
Dnive rsitesi Gazi Egitim Fakultesi Muzik Egilimi
Sanal, Sayl 8/1995, T.C. KUIIOr Bakanllgl GOzel
Sanatlar Genel MOdOriOgO, Anl(ara 1995, s.12B610mO Ogrelim Oyesi Yrd. Doy. Dr. Rldvan
23, Ozellikle s.15.
SOER'dir. .
Milli Egitim Tem el Kanunu Kanun No 1739, 19. Bu durum, 15 AGSL'mizin bulundugu ~u ilIere
Kabul tarih; 14.06.1973.
baklldlg lOda yok daha sevindirici ·bir gOrOnOm
Bu konuda bkz.: Milli Egitim Ternel Kanunu
kazamyor. Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa,
Madde 28, flkra (bend) 1.
E s ki~hir, KOtahya. Adana, Bolu, Oiyarbakl r,
bfitUnlUk "
ya
da
"sanatm
"Sanata
Kayseri, Edime. Isparta, ~ n ll u rfa . Trabzon.
bOtunlugu" ilkesini. sanat alanlnl n bir yandan
« ankJrl .
ba ~ lI ca kol ve dallarryla, diger yandan vine
20. SOz konusu 6 ageden olu~ n "plan I program "
sanat alanln ln sanatsal, sanatbilimsel, saya da · program I plan " modeli konusunda yeterince aynntlh ve ozlO bilgi lyin bkz.: Ali Uyan.
nattekniksel. sanategitimsel, sanatekonomisel
vb. boyullanyla bir bOtO n oldugu" g O rO ~ One Ie"Muzik Egitiminde Program Geli,lirme" GO
melfendiriyoruz, dayandlnyoruz.
FBE Muzik Egitimi Anabilim I Anasanat Dall,
bOliinluk"
ya
da
"muzigin
Ankara, 1983 - 1993, (Ya Yl n la n mam l~ Oers
"MOzikt e
bOtunlOgu" ilkesini de "muzik alamnln bir yanNotu); ve vine Ali Uyan, "Muzik Egitimlnde
Prog ram CozOmleme" GO FBE Muzik Egitimi
dan ba~h ca kof ve dallanyla, diger yandan
mOziksanatsal, mOzikbilimsel, muziktekniksel,
Anabilim / Anasanat Dah, Ankara, 1993,
(YaYlnlanmaml, Oert Notu).
mOzikekonomisel, mOzikegitimsel vb. boyullanyla bir bulu n oldugu" gO rO~One te- 21. Bu konuda bkz.: AGSL 1993 YOnetmeligi,
Madde4.
mellendiriyoruz, dayandlnyoruz.

icm

•

22. Bu konuda yeterince ayrmn!r ve OzlO bilgi icin
bkz.: Ali UIYan, Muzik Egitiminde Program
G e l i ~ ti rm e.

23. Ankara AGS L'nin soz konusu muzik-alan
ogretmenleri suntarorr: Si..iIeyman Tarman,
llknur Ozal. Yavuz Durak, Aytek in Albuz, Dilek
Gokturk, Semra Fatez, Filiz Kara ve Serpil
OzyOksel.
24 . AGS L 1990 YOnelme ligi.
25. Bunlar arasmda ozellikle Ankara ve Istanbul
AGSL yakm cev relerindeki son derece elvensli
olanak ve ortamlardan en ge ni ~ ol'Y0de, en etkili
ve en vertmll blclmde yarartandrlar.
":6. Milli Egitim Bakanllgl, TOrkiye'd e GOzel Sanatlar eg ltiminl Geli~tirme Ozel ihtisas Komisyonu Raporu , MEB, Ankara, 1990 . (Hizmete Ozel)
27. Bu deg i~iklik ilfin bkz.: AGSL 1990 Yonetmeliq i
madde 17 ve AGSL 1993 Yonetmeligi madde
16.
28. Bu qelismeyle ilgili olarak muzik egitimi kamuoy umuzu aydmlatrcr ilk ge n i~ kapsamh bilgilendirme i'Yin bkz.: Ali Ucan . "Avrupa Muzik
Egitiminde Yeni • K6klO - Kapsa mh Bir Alillm:
'AVRUPA OKUL MUZ iK EGITIMI CALI$ MA
TO PLULUGU' ", Or ke st ra VII 30, Sayr 217
(EyIOI 199 1), s A O-51.
29. Bu uc ana amac ya da gerekIYe sanat I rnuzik
egitimi kurum ve kurulustannm kurulus ve
acrhslan iltin orouqu kadar -ve belki de daha
cok- uyguiaylci sanatimOzik kurumtannuv
kuruluslanrun kurulus ve acrhstan icin de
gec;erlldir.
30. unutmeyanm ki sorunlara ve c;ozumlere,
basanhhkla ra ve basanstzltklara "birli kte sahip
crkma " davramsryla, enge ller daha kolay, daha
cabuk ve daha sagllk ll astlrr.
31. Veterki sorunlanrmzm neler oldugunu, neden 01duklanrn nelerden ileri geldiklerini ve nesu
doq dukla n m bileltm . Buntar iyi bilinirse lfozOm
de kolay butunur.
32. <;OnkO, soruntan 6nceden gorebilenler ,I sezebilenler, genellikle, bOyOk blr otasmkla.
Ifozumlerini de onceden gorOp sezebilirler,
d u~ u n u p olusturabi'irler.
33. Bu ~O kra n la n m l z ln en bOyOgO, kuskusuz, Anadolu Guzel Sanatlar Lisel erimizin kurucusu I
acrcrsr ve bas miman , dcnemin atrhmcr Milti
Egitim Bakam Saym Avni AKYO L'adlr. Saym
Avni AKYO L, bOyOk eseri Anadolu GOzel Sanatlar Llselen'yie Ifagda~ TOrk sanal I mOzik
egitiminin
en
k6klO atmmlenndan
bin
gerc;ekl e ~li rmi~ olarak, bu alanda "unutulmazlar
,I unutu lamazlar" arasmd a hakeMigi secxtn yerini
alm l ~ bulunmaktadtr.
34. Ama, belli etkenlere ve kcs ullara bagh olarak,
qelisme tuzuruz, zaman zam an, yer yer
yavastayabilir. Bunu da dogal karsrlama k qe-

rektr. Yeterki 'yavaslama'yr, yeri ve zamam
geldigi nde "lfa bu kla ~ ma·ya d6nO~tO rebilelim .
35 . COnkO, aneak bOyle bir yaklasrmla sorunlan
dogru saptamak va dogru c;OzOmlemek otanakhdrr. Sorunlan n dogru lfozOmlerine de yine
ancak boyle bir yaktasrmla ulasuablltr.
36. <;OnkO yasarmtmz adeta bir " s o run~ozO m ek·
!Il:enl" Ozerinde akip gitmektedir.

SIZI
Abdi Kad ir Biri nci

Dlnm eyen hrsutr. gelgeler
Kat kat e v lerin soluksuz
P enc ere le ri n e sinen ugultu

Yaklasan son mu trrtma?
H"\:In dalgalar ylk llan dev
Dovulen sahil nerde ?
Yalnlzllga gerilen halat
imge. derin uyku
Sons uzluqa uzan an ko rido r
Ve karanh k

Sir tur denge

Densiz ha yat!

41

"NIHAVEND sEMAl"

Kernan
(VlOline)

Necdet Leven!

rirt

"'If (d~na#e p)

~

(9)
cantabile (moderato)

J=

60

>

t:~
dolce

>

~ , t

~.

i?B

~

t@i

~ t ~
f -

.

'--'

~

~

'-.......:'

"---'

.

~

dolce

~ ~

>

~.
1
~
--~

~

rlL.

"

._..

- I

"RAST SEMAi"

Kernan

J

(Viol;ne)

Adagio

Needel Levent

= 58

fij
~

CfSt
~

~

II

~13)

§

'1 ~ '1 h

2

::::=-

f

f

V

(9)2

>~

P

~

>

~

---

ff

~

~

P

~

~
~~
~~
ff

P

2

2

43

P E V A YAYINLARI
Dr. Nezih H. Ncyzi
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Pazarlama ve Dagm m
Aras t rr m a la rr Tiirkiye 'deki
Uygulam alar
3 0 0. 0 0 0 .TL
Th e:

K I<ulto p r a k AlH lan

I m ~ n 31

Hare m .

Ley la Saz (ingilizce)

250 .000.T L

3 50. 0 00.TL

PENDiK
_.
__._isl em e Ad,esi:
PEVA - istiklal Cad. imam Adnan
Sok. No.1 Beyoglu - iSTANBUL

ODEME ~EKLi ,
Yap I Kredi Bankasi Parmakkapi
Subesi, Hesap No: 2487-7
Beyoglu - iSTANBUL

pe n dfk
2 50 .0 0 0 .TL.

.

MAVINOTA

Sah ibi
Genel YaYln YOnBlmenl
Kapa k · ~ Ouzenleme

Sa nal Danl¥Mnlan

:Milz ik ve Sanat D ergis i
Abone Kosujan

: Yrlhk 500.000.- TL
: 50 OM.
: P. K. 205·61004 · TRABZQN
Eden
: 100.000.- TL. (KDV dahil )
Telefax
: (0462) 224 26 30
Nisan· Temmuz . Ekim. Arallkaylannda yaYlmlaOir.
YU rtd l ~ 1 Abon e
Ya z l ~ma Adresi

DOzetti
Dagltlm

Film · Montaj
Dizgi

..~ tal i i rk ' i.i n Cocu kfar r
3 50 .00 0 .T l.

Sevilay SA YLAN
M . Semih BAYLA N
M. Re~1 SOMERKAN
Efe AKBULUT
AhmetCZER

Kenan SARIALJOOLU

; Nergi~ YAGIZ
: Oilek OZG EN
CihatCiHAN
: Ayd,n OLCAY

: OIZTEK LTO. $TI. · lZMiR
Tel : 0 (232) 441 30 72
Fax: 0 (232 ) 445 25 32

G6nderilen iirimferin daktiJo ile yazllmasf rica ofunur.
UriinJer yaylmfansm, yaYlmfanmasm geri verilmez.

Baslm Yeri: Karadeniz Gazetesi Ofset Tesisleri

TEL: 0 (~2) 3253900 (3 hal) Fax: 32539 04· TRABZON

