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1. KURSUN ADI

Kanun
2. KURSA GİRİŞ KOŞULU

1.

Okuryazar olmak,

2.

10 yaşını tamamlamış olmak,

3.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel
ve zihinsel) sahip olmak.

3. KURSUN AMAÇLARI
Kanun ders programını tamamlayan öğrencilerin nota ve eser icrâsını yapabilmesi, birebir
icrâlar ve toplu icrâlara katılabilmesi ve aynı zamanda meşk adabını öğrenebilmesi
amaçlanmaktadır.

4. KURSUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Kanun enstrümanımızı ilk defa tanıyan ve gören öğrencilerimiz için sazımızın tanıtımı
yapılacaktır. Daha önce ders almış, kanunu olan öğrencilerimizin seviyelerini görmek adına
bazı küçük etüdler ile seviye kontrolümüz gerçekleştirilecektir. Hiç nota bilmeyen
öğrencilerimiz ile ilk haftalar nota öğrenme ve tanıma eğitimlerimiz olacaktır.
1) İlk defa ders yapacak öğrencilerimizi eğer nota bilmiyorlar ise küçük alıştırmalar ile hem
kanun hem de nota birlikteliği ile derse adapte etmeğe çalışacağız. Önceden nota ve
kanun ile tanışan öğrencilerimiz ise seviye tespitinden sonra küçük birtakım etüd ve
kısa eserler ile dersimize başlayacaktır.

2) Nota öğrenme yolunda gelişen ve kanun ile mızrap ve parmak alıştırmalarını yapan
öğrencilerimiz kısa eserler ile enstrümanını sevmeye ve sesine alışmaya başlayacaktır.

3) Seviyesi iyi olan öğrencilerimizi geleneksel mûsikîmizle tanışmak amacıyla klasik
repertuarda bulanan basit makamlara ait eserler ile eğitime devam edilecektir. Bu
anlamda her derste ilerleme kaydeden öğrencilerimiz, seviyelerine göre eser etüd ve
birtakım özel alıştırmalar ile kanun enstrümanını belirli bir seviyede öğrenmeye
başlayacaktır.
4) İlerlemeleri iyi olan öğrencilerimizin grup çalışmaları neticesinde toplu bir birlikteliğin
sağlanması ve böylelikle öğrencilerin grup içinde sazını çalmaya başlayacak seviyeye
gelmesi planlanmaktadır. 2’li 3’lü gruplar halinde icrâ yapılacaktır.
5) Klasik repertuarımız ile tanışan makam bilgisi ve eğitimi alan kanunu ile bu makam ve

eserlere adapte olan öğrencilerimiz, her derste gelişimlerine göre değerlendirilecek ve
diğer teknik derslere yönlendirilecektir.
5.

KURSUN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Herhangi bir enstrümanı öğrenmek ve ilerlemek zamana ve çalışmaya bağlı olduğu için
kanun sazının icrâsında da iyi seviyelere ulaşmak tamamen öğrencimizin özverili
çalışmasına bağlıdır.
Kânun kurs programı haftada en fazla 2 saat saati olma üzere 28 ders saati uygulanacak
şekilde toplam 28 ders saatidir.

İçerik:

•

İlk defa ders yapacak öğrencilerimizi eğer nota bilmiyorlar ise küçük alıştırmalar ile
hem kanun hem de nota birlikteliği ile derse adapte etmeğe çalışacağız. Önceden
nota ve kanun ile tanışan öğrencilerimiz ise seviye tespitinden sonra küçük birtakım
etüd ve kısa eserler ile dersimize başlayacaktır.

•

Nota öğrenme yolunda gelişen ve kanun ile mızrap ve parmak alıştırmalarını yapan
öğrencilerimiz kısa eserler ile enstrümanını sevmeye ve sesine alışmaya
başlayacaktır.

•

Seviyesi iyi olan öğrencilerimizi geleneksel mûsikîmizle tanışmak amacıyla klasik
repertuarda bulanan basit makamlara ait eserler ile eğitime devam edilecektir. Bu
anlamda her derste ilerleme kaydeden öğrencilerimiz, seviyelerine göre eser etüd ve
birtakım özel alıştırmalar ile kanun enstrümanını belirli bir seviyede öğrenmeye
başlayacaktır.

•

İlerlemeleri iyi olan öğrencilerimizin grup çalışmaları neticesinde toplu bir birlikteliğin
sağlanması ve böylelikle öğrencilerin grup içinde sazını çalmaya başlayacak
seviyeye gelmesi planlanmaktadır. 2’li 3’lü gruplar halinde icrâ yapılacaktır.

•

Klasik repertuarımız ile tanışan makam bilgisi ve eğitimi alan kanunu ile bu makam
ve eserlere adapte olan öğrencilerimiz, her derste gelişimlerine göre
değerlendirilecek ve diğer teknik derslere yönlendirilecektir.

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Herhangi bir ölçme ve değerlendirme yöntemi uygulanmamaktadır.
7.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ
Kânun

8. BELGELENDİRME
Kursu tamamlayanlara katılım belgesi düzenlenir.

