'Türk Hnlk Oyunlarının
Öğretiminde Karşılaşılan
Problemler jsempoşgumu»
Düzenlendi
..3. sempozyumun yine Kültür Bakanlığının öncülüğü ve maddi
desteği ile bir başka üniversitemizde yapılması hususunda ilim
adamı ve uzananlar temenni de bulundular...

Ahmet ÇAKIR
Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı ile İstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı
Müdürlüğü
müştereken
6-8 M art 1990 tarihleri arasında, İstan
bul’da «Türk Halk Oyunlarının Öğretimin
de Karşılaşılan Problemler Sempozyumu»
düzenlemiştir.
Sempozyum, İstanbul Teknik Üniver
sitesi Maçka Kampüsü
Sosyal Tesisler
Konferans Salonu’nda 6 M art 1990 Salı
günü saat 10.00’da açılmıştır. Açılışta sı
rasıyla Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü
Araştırma Dairesi Başkam Kâmil TOY
GAR, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk
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Musikisi Devlet Konservatuarı
Müdürü
Doç. Fikret DEĞERLİ ve İstanbul Tek
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhan
KAYAN konuşma yapmışlardır.
Sempozyum Türk
halk kültürünün
öncelikli konularmdan birini teşkil eden
ve bugüne kadar üzerinde yeterince durul
mayan Türk halk oyunlarının eğitim ve
öğretimini, çeşitli boyutlarıyla ele alıp, in
celemek, ihtiyaç ve problemlerini ortaya
çıkarmak, konu ile ilgili bilini adamı ve
uzmanların görüşlerini almak ve meseleyi
ilmî bir toplantıda tartışmak üzere yapıl
mıştır.
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Sempozyumda ele alman konular şun
lardır :
a) İlkokul, orta dereceli okullar, üni
versiteler, dernekler, vakıflar ve benzeri
kuruluşlarda halk oyunları öğretim metodları, problemler ve yapılması gerekli işlem
ler (Müzik, oyun ve diğer ilgili kontlar).
b) Diğer ülkelerde halk oyunları öğ
retim metodlan.
c) Oyun mahallerinde uygulanan öğ
retim metodlan.
d) Türk halk oyunlarının öğretimin
de müzikle ilgili problemler ve çözüm yol
ları (Çalgıların önemi, yararlanma yolları,
ritm, söz v.b.).
e) Türk halk oyunlarının öğretimin
de, öğretim elemanı ile ilgili problemler
(Öğreticide olması gerekli vasıflar, halk
oyunları Öğreticisi yetiştiren kurumlar ve
bu kuramlarda uygulanması gerekli öğre
tim metodlan).
g) Türk halk oyunları öğretiminde
yaş gruplarına yönelik öğretim metodlan.
h) Yaygın öğretimde yaş gruplarına
yönelik öğretim metodlan.
ı) Türkiye’nin sösyo - kültürel değiş
me ve gelişme sürecinde, halk oyunları
öğretiminin yeri.
Sempozyuma 40 bilim adamı ve uz
man katılmış, 31 kişi bildiri sunmuştur.
Sempozyum plânlandığı şekilde başa
rıyla gerçekleşmiş ve amacına ulaşmıştır.
Türk halk oyunlarının eğitim ve öğretimi
nin ilk defa İlmî bir düzeyde ele alınması
sempozyuma katılan ilim adamı ve uzman
ları son derece memnun etmiştir.
Sempozyum Tertip Komitesince her
bildiriye 20 dakikalık süre tanınmış, tar
tışmalar 10 dakikalık zaman içinde bildiri
sonunda yapılmıştır. Sempozyumda birinci
gün 3, ikinci gün 3, üçüncü gün 2 otu
rum olmak üzere toplam 8 oturum yapıl
mıştır. Bildirilerin
sunulmasından sonra
demek temsilcileri ile birlikte; Nejat BİRDOĞAN, Sabahattin TÜRKOĞLU ve Doç.
Fikret DEĞERLİ değerlendirme konuşma
sı yapmışlardır.
Sempozyumda sunulan bildiriler sonu
cunda;
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1. Türk halk oyunlarının usta-çırak
metodu ile öğretimin yerine İlmî metod
ve tekniklerle öğretilmesi.
2. Düğün, nişan, sıra gezmesi, ferfene toplantıları, yaylaya göçte, askere uğur
lama, hasat sonu şenlikleri vb. eğlenceler
de oynanan ve halk oyunlarının çıkış yeri,
kaynağı olan yerlerde, oyunlann gelenek
sel metodla öğrenilmesi ve oynanmasına
müdahale edilmemesi gerektiği,
3. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege
Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde
kurulan Halk Oyunları Bölümlerinde, eği
tim ve öğretimin ilmî metodlarla yapıldı
ğı takdirde, buralardan mezun olan genç
lerin halk oyunlarımıza ilmi kariyer ka
zandıracağı dolayısıyla usta-çırak yöntemi
nin terkedileceği,
4. Öğretimin yanında, derleme ve
araştırmaların da sağlıklı yapılması ve
oyunlarımızın en doğru biçimiyle öğretil
mesi gerektiği,
5. Oyun öğreticilerinde;
pedogoji,
psikoloji, müzik, halkbilimi ve tıb gibi
konuları ihtiva eden formasyonun bulun
ması gerektiği,
6. Oyun öğreticilerinin, öğrettiği yö
re oyunlarının hem teorik hem de pratik
olarak bilmesinin yanında, yöresini iyi ta
nıması gerektiği,
7. Oyunların öğretiminde önce yöre
hakkında bilgi verilmesi daha sonra oyun
ların oynanış biçimi, geleneksel yapısı ve
müziği hakkında açıklamalarda bulunul
ması ve oyunun bütünden parçaya doğra
öğretilmesi gerektiği,
8. Çalışmalara başlamadan önce öğ
rencilere yöre oyunlarının temel figürlerin
den meydana gelen ısınma hareketleri yap
tırıldıktan sonra adım çalışmalarına başla
nılması konularında görüş birliğine varıl
mıştır.
Ülkemizde Türk halk oyunları konu
sunda düzenlenen bu 2. sempozyumdan
sonra 3. sempozyumun yine Kültür Balcanlığı’nm öncülüğü ve maddi desteği ile
bir başka üniversitemizde yapılması hu
susunda ilim adamı ve uzmanlar temenni
ve dilekte bulunmuşlardır.
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