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Bu ders kapsamında, Türk halk danslarının icrasına eşlik eden müziklerin hangi
çalgılar ile icra edildikleri, bu çalgıların teknik ve estetik özellikleri, çalımları
(geleneksel ve çağdaş) inceleme altına alınacaktır. İncelemeler, geleneksel ve
sahnelemeli halk dansları örnekleri, çok sesli icra yöntemleri, çalgı seçimi (oturtum)
üzerinde yoğunlaştırılmıştır.
In this lesson, the instruments which is used to accompany Turkish folk dance, the
technical and aesthetic features of these instruments, performance of these instruments
will be researched. We will focus on examples of traditional and stylized folk dances,
polyphonic performance methods and choosing instruments.
1-Geleneksel çalgıların kullanım alanlarını bilmek,
2-Geleneksel çalgıların teknik ve estetik özelliklerini bilmek
3-Geleneksel çalgıların bir müzik topluluğu için oturtumunu yapabilmek
4-Dans müziğine uygun ritim yazmak
5-Dans müziğini partisyonlara ayırmak
6-Dans müziğine uygun armoni yapmak
1-To know usage area of traditional instruments
2-To know technical and aesthetic features of traditional instruments
3-To make setting the traditional instruments for an orchestra
4-To compose rhythm for dance music
5-To divide dance music into partitions
6-To write harmony for dance music
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri
kazanırlar;
1-Dans türlerine göre kullanılan çalgıların öğrenilmesi,
2-Çalgıların ya da çalgı gruplarının teknik özelliklerinin bilinmesi,
3-Müzik düzenlemesi için çalgı seçimi ve oturtum uygulaması
4-Dans müziğine uygun ritim yazabilme,
5-Dans müziğine uygun partisyonlara ayırabilme,
6-Dans müziğine uygun armoni yazabilme.

Graduate students who successfully pass this course gain the following knowledge
skills and competencies;

(Course Learning
Outcomes)

1-To learn instruments used in dance genres
2-To know technical features of instruments or instrument groups
3-To choose and set instrument for music arrangement
4-To compose rhythm for dance music
5-To divide dance music into partitions
6-To create harmony for dance music
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Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects
Laboratuar Uygulamaları

YOK

(Laboratory Work)

NONE

Bilgisayar Kullanımı

Proje sunumları için bilgisayar kullanımı.

(Computer Use)

Using computer for presentation.

Diğer Uygulamalar

YOK

(Other Activities)

NONE
DERS PLANI

Hafta
1

2

3

4
5
6
7

Konular

Dersin
Çıktıları

Oyun türlerine göre geleneksel çalgılar (kapalı mekân çalgıları) işitsel ders anlatımı, renklerin
tanınması ve uyumu, tını bilgisinin önemi ve algılanması, çalım şekillerinin özellikleri, analiz sonucu
1,2
ve çalgıların ses genlikleri.
Oyun türlerine göre bugüne kadar yapılan uygulamalarda kullanılan çalgılar (kapalı mekân çalgıları)
işitsel ders anlatımı, renklerin uyumu ve eleştirel bakış, tını bilgisinin önemi ve algılanması, çalım
1,2
şekillerinin özellikleri, analiz sonucu ve çalgıların ses genlikleri.
Oyun türlerine göre geleneksel çalgılar (açık mekân çalgıları) işitsel ders anlatımı, renklerin tanınması
ve uyumu, tını bilgisinin önemi ve algılanması, çalım şekillerinin özellikleri, analiz sonucu ve çalgıların
1,2
ses genlikleri.
Oyun türlerine göre bugüne kadar yapılan uygulamalarda kullanılan çalgılar (açık mekân çalgıları)
işitsel ders anlatımı, renklerin uyumu ve eleştirel bakış, tını bilgisinin önemi ve algılanması, çalım
1,2
şekillerinin özellikleri, analiz sonucu ve çalgıların ses genlikleri.
Yapılmış ve/veya yapılan sahnelemeler hakkında görüşler ve dansa göre yapılan müziğin önemi ile dansı göz ardı
1,2
ederek yapılan müziğin dansa olumsuz etkileri.
Sahnelemeli oyun türlerinden (yanlış) örnekler izlettirilmesi, müzikle eşleşip eşleşmediği hakkında
1,2,3
analiz ve yorum çalışması.
Sahnelemeli oyun türlerinden (doğru) örnekler izlettirilmesi, müzikle eşleşip eşleşmediği hakkında
1,2,3

analiz ve yorum çalışması.
Oturtum nedir? Hangi durumlarda ve hangi sazlarla oturtum doğrudur?
Oturtum nedir? Hangi durumlarda ve hangi sazlarla oturtum doğrudur? -2Geleneksel ve/veya güncel sahne formlarının, geleneksel ve/veya evrensel çalgılarla eşleştirilme
çalışması 1 (Ritim Yazımı)
Geleneksel ve/veya güncel sahne formlarının, geleneksel ve/veya evrensel çalgılarla eşleştirilme
çalışması 2 (Partilere Ayırma)
Geleneksel ve/veya güncel sahne formlarının, geleneksel ve/veya evrensel çalgılarla eşleştirilme
çalışması 3 (Armoni yazımı, altyapı hazırlanması)
Modern sahnelerde, modern aranje çalışmaları olabilirliği
Modern sahnelerde, modern aranje çalışmaları eşleştirilme önerileri
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COURSE PLAN
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Konular

Dersin
Çıktıları

Traditional instruments according to dance genres, audial lesson, to recognize colors and tune, the
importance of tone, the features of performance styles, volume sonores of the instruments.
Traditional instruments used according to dance genres up to date, audial lesson, to recognize
colors and tune, the importance of tone, the features of performance styles, volume sonores of the
instruments
Traditional instruments according to dance genres, audial lesson, to recognize colors and tune, the
importance of tone, the features of performance styles, volume sonores of the instruments.
Traditional instruments used according to dance genres up to date, audial lesson, to recognize
colors and tune, the importance of tone, the features of performance styles, volume sonores of the
instruments
The views about stage arrangements and the negative effects of music (which is composed for
dance and composed with dancing ) on dance
To watch wrong examples of stylized dance genres and analyzing dance music accompany
To watch correct examples of stylized dance genres and analyzing dance music accompany
What is setting? Which instruments and which situation is correct?
What is setting? Which instruments and which situation is correct? 2
Practice on match the traditional or contemporary dance forms with traditional or international
instruments 1 (To compose rhythm)
Practice on match the traditional or contemporary dance forms with traditional or international
instruments 2 (Dividing into partitions)
Practice on match the traditional or contemporary dance forms with traditional or international
instruments 3 (To create harmony, to prepare base)
The possibility of modern arrangement on modern stages.
The offers on matching modern arrangement on modern stages.
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Dersin Geleneksel Danslar Yüksek Lisans Programı ile İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde
geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi
kavrayabilme (bilgi)
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, bu
bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni
bilgiler oluşturabilme. (beceri)
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, uygulamalarda
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar
geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve sorunların çözümlenmesini gerektiren
ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek,
alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel, işitsel olarak sistemli biçimde
aktarabilme ve sosyal ilişkileri, bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve
Sosyal Yetkinlik)
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak gerek sözlü, gerekse

Katkı
Seviyesi
1
2
3
X

X

X

X

X

X

vii.

viii.

yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim,
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri
öğretebilmenin yanı sıra strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen
sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme ve bu alanda özümsedikleri bilgiyi,
problem çözme ve /veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana
Özgü Yetkinlik)
Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü, işitsel
ve /veya görsel olarak aktarabilme (Alana Özgü Yetkinlik)

X

X

1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Relationship between the Course and Traditional Dances Curriculum

Level of
Contribution
1
2
3

Program Outcomes
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Developing and intensifying knowledge in the related program’s area, based upon the
competency in the undergraduate level (knowledge) and in that context grasping the
interdisciplinary interactions related to one’s area (Knowledge)
The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area, to
interpret and form new types of knowledge by combining them with the knowledge from various
other disciplines and to solve the problems faced in the area by making use of the research
methods. (Skill)
The ability to carry out a specialist study related to one’s area independently; to fulfill the leader
role for solving the unforeseen and complex problems arising in the practical processes of one’s
area, to develop new strategies and take responsibility on finding a solution (Competence to work
independently and take responsibility)

X

X

X

To assess the specialist knowledge and skill gained through the study with a critical view and
directing one’s own learning process (Competence of learning)
To transmit the recent trends and studies from the area in written, verbal, auditorily and visual
forms systematically to the groups which are in the same discipline or the others by supporting
the knowledge quantitative and qualitative data and to be able to evaluate, develop and activate
social interactions and the norms that direct those interactions with a critical approach.
(Communication and Social Competence)
Using a foreign language at least on the level of European Language Portfolio-B2, using
information and communication technologies at an advanced level with a computer software.
(Communication and Social Competence)

X

X

X

vii. The ability to supervise and teach in the process of collecting data, interpreting, practicing and
releasing through considering the social, scientific, cultural and ethical values; to evaluate the
results obtained in the form of quality processes by developing strategic, political practice of
plans; to use the knowledge and skills of one’s area in interdisciplinary studies (Area Specific
Competence)
viii. To transmit own studies to national on international groups in written, aural, auditorily and/or
visual forms. (Area Specific Competence)

1: Little, 2. Partial, 3. Full
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