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ey Dostlar 
 
9-11 Kasım 2018 Tümata Forum Münih programını anons ederken 
sizleri sevgiyle selamlıyoruz. 
 
Nihayet beklenen zaman geldi ve programımızla ilgili genel bilgileri sizlerle paylaşırken katılım 
durumunuzu  sa_fran@icloud.com adresine mail yoluyla Banu'ya bildirmenizi rica ediyoruz. 
  
Forumun ana teması, birlikte müzik icra etmek, enstruman ve makam konularını pekiştirmek, 
her zaman olduğu gibi karşılıklı  bilgi alışverişinde bulunarak birbirimizden öğrenmek, pratik 
yapmak, Oruç hocamızdan öğrendiğimiz değerli konuları paylaşmak, ileriye götürmek ve 
yaymak için imkan sunmaktır. 
  
Tıpkı binlerce küçük parçaya ayrılan aynanın hikayesindeki gibi, her bir parça, kendi çapında 
bu tek ve bölünemez ışığı yansıtacaktır. 
  
Biz de birlikte parçalarımızı cilalamak ve güçlerimizi bir araya getirmek için bu fırsatı 
değerlendirmek istiyoruz inşallah. 
  
Bu niyetle çıktığımız yolda, programda olmayan ancak doğru an ve yerde zuhur edecek 
pek çok güzel şey olabilir. O nedenle yaptığımız planın bize yardımcı olmasını dilerken, 
kendimizi anın mucizesine açık tutmaya çalışacağız. Zuhurat... 
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Biz bütün bu buluşmaları, Oruç hocamız sayesinde birbirimizle tanış olduğumuz aşka 
giden yolu, yeni enerjiler ile ve birbirimizi destekleyerek, birbirimizden öğrenerek adım 
adım ilerlememizi sağlayacak bir imkan olarak görüyoruz. Yavaş yavaş... 
Ya da Oruç hocamızın bazen dediği gibi: Yavaş yavaş ama hızlı.. 
  
Organizasyonun finansal kısmı ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse: 
Masrafları (mekan kirası, davet edilen kişilerin biletleri, yol masrafları ve yemek) hep birlikte 
karşılıyoruz. Bu nedenle katılımcıların kendi imkanlarına göre karar verebilecekleri bir fiyat 
aralığı belirledik. 
  
3 Gün katılım:    120 – 150 Euro 
Tek gün katılım: 50 – 70 Euro 
  
Etkinlikten elde edilen gelir ile mekan kirası (450 Euro), yemek (yaklaşık 30 kişinin katılımı 
Için 3 günlük tahmini 1200 Euro), Transport, mutfak ekibi ve Türkiye'den katılacak olan 
arkadaşlarımızın uçak biletleri, ayrıca Forum çerçevesinde sunum yapacak olan Michael, 
Denis, Kanıkey, Faysal, Azize, Yaşar ve Emre için bir miktar katılım payı ve Cumartesi 
akşamı yapılacak olan sergi giriş ücretleri karşılanacaktır. 
Eğer bir miktar artacak olursa, bu miktar önümüzdeki organizasyonları gerçekleştirmek 
veya desteklemek amaçlı Tümata Münih kasasına aktarılacaktır. 
  
  
Gönülden sevgi ve selamlar..  
Banu, Süyümbike, Bahtiyar, Judith, Amina ve Christoph 
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Tümata Forum Münih Programı 9./10./11.11.2018  
Başlık: „Selam Hane“  
 
C U M A  
 
9.00  Villa Mohr'a varış  
 
9.30 Forum başlangıcı, açılış, sessizlik ve birlikte repertuardan eserler icra etme    
 
10.15  Kolaylaştırıcı: Michael Bachmair-Eksi  

Makam Müziği/Hüseyin makamının karakteristik ve iyileştirici etkilerinin  
  incelenmesi 

    
10.30 – 11.30   Makam dersi Hüseyni  
  Teori ve Pratik 
  Temel bilgiler (Makam Dizisi, güçlüsü, geçişler, temel özellikleri) 
  nota kartları üzerinden makam pratiği üzerine çalışma 
 
11.30 – 12.00  Çay molası 
 
12.00 – 13.30 Hüseyni Makamı devam, Emprovize, Derinleşme 

 Hüseyni ve Ibn Sina Tıbbının, geleneksel ve modern Manası, bulgular, 
 uygulamalı nabız teşhisleri, Oruç Hoca ile Hüseyni Emprovize 
 (birlikte notalar ve Oruç hocanın orijinal ses kayıtlarını tekrar ederek çalışma) 

 
13.30 – 15.00  Öğle yemeği arası 
 
15.00 – 15.30  Kolaylaştırıcı: Kanikey Güvenç  Akçay 
  Herkese açık sunum: Çeng enstrümanının tanıtımı ve tarihçesi 
   
15.30 – 17.30   AÇIK ALAN  (Katılımcıların farklı workshoplara katılımını kolaylaştırmak amacıyla 

Cumartesi günü benzeri yapılacak olan 3 birbirine paralel atölye)  
 
Atölye kolaylaştırıcıları: Azize Güvenç ve Emre Başaran, Kanıkey Güvenç Akçay, Faysal Macit**  
   

• 1. Açık Alan: KANIKEY GÜVENÇ AKÇAY: Çeng dersi, tanıtımı (başlangıç seviyesi) 
 

• 2. Açık Alan: FAYSAL MACIT: Ritm dersi / Tasavvuf musikisinde ritm üzerine 
anlatım ve Bendir ile temel ritm çalışması 
 

• 3. Açık Alan: AZIZE GÜVENÇ ve EMRE BAŞARAN: Arşetipikal Hareketler, Baksı 
dansı ile Türk Musikisi tedavi değerleri hakkında sunum 
 

18.00  Hafif bir akşam yemeği 
 
20.00 – 21.30    SEMA  
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C U M A R T E S I 
 
9.30 Selamlaşma, gün içerisinde işlenecek konulara genel bakış, sessizlik ve müzik 
 Birlikte repertuardan eserler icra etme (İstek parçalar) 
 
10.15- 12.00  Kolaylaştırıcı: Denis Mete 
 Müzikterapi pratiği ile açılış konuşması. Eski Tıp'ın manevi öğretileri Eski 
 (graeco-arabi-schen)Yunan-Arap geleneğinde 3 bölümlük ruhani öğreti 
 üzerine çalışmalar, pratik ve geleneksel enstrümanlar ile emprovizeler 
 

12.00 – 13.00  Kolaylaştırıcı: Michael Bachmair-Eksi  
Bu kısımda kurulacak olan tahmini 4 kişilik gruplar ile Reseptif müzikterapi kurgusu 
oluşturmaya çalışılacaktır. Müzik icra etmeyen katılımcıları ise, sonrasında bizlerle 
izlenimlerini paylaşmak üzere test dinleyici olarak katılmaya davet ediyoruz.  

 Bu çalışmada hep beraber Hüseyni Makamının karakteristik yapısı üzerine çalışacağız. 
 
13.00 – 14.30   Öğle yemeği  
 
14.30 – 15.00   Birlikte repertuardan müzik icra etme  
 
15.00 – 15.30  Kolaylaştırıcı: Faysal Macit 
  Tasavvuf musikisinde ritm üzerine anlatım, Bendir ile uygulamalı çalışma 
 
15.30 – 17.00   AÇIK ALAN 1,2,3 Cuma günkügibi, aynı kolaylaştırıcı isimlerle konu tekrarı  

  (böylelikle Cuma günkü programda Çeng veya Bendir çalışmasına katılamayanlar için 
ikinci bir fırsat sağlanmış olup, aynı zamanda programa Cumartesi günü yeni katılanlar 
için de Türk Müzikterapi Geleneği***(AOM) hakkındaki sunuma katılıp bu geleneği 
tanıma imkanı sağlamak amaçlanmıştır. 

 
17.30 Akşam yemeği 
 
18.30  Amina Stölzl'ün Krailling'deki atölyesine doğru yola çıkış 
20.00> Atölye Binası: Sergi Açılış Programı ve 2 Fotoğraf Sergisi  

 „Aşkın Gözlerinden“ Emre Başaran'ın, Dr. Rahmi Oruç Güvenç'in hayatı ve 
çalışmaları ile ilgili siyah&beyaz fotoğraf sergisi ve  "Işık Yolları" Amina Stölzl'in Dr. 
Rahmi Oruç Güvenç ve eşi Azize Andrea Güvenç ile birlikte seyahatlerinden fotoğraflar. 

 
 Amina'nın atölyesinde küçük bir grup olarak müzikal minyatürler/ilahilerin 
seslendirileceği, çay ve sohbet ortamının olacağı "Selam Hane" isimli küçük bir çay 
çadırı olacak. Burada katılımcılar ve müzisyenleri buluşturup karşılıklı hikayeler, anılar, 
şiirler ve sohbet paylaşımlarının olacağı bir ortam oluşturmayı umuyoruz. Bu akşam ile 
ilgili repertuarı Tümata Münih grubundan arkadaşlarımız hazırlayarak 
yakında www.heiligerklang-heilenderklang.de/ sayfasında paylaşacaklar. Sizler de 
eserlere eşlik etmek için repertuarı websitemizden görebilirsiniz. 

 
Cumartesi akşamı sergi açılışında atölye binasının içerisinde Yaşar Güvenç Otağ Müzik/Tümata ve 
Denis Mete standlarında Kitap ve CD satışı yapılacaktır.  
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P A Z A R   
 
9.00 – 9.30 Selamlaşma, gün içerisinde işlenecek konulara genel bakış, sessizlik ve müzik 
 
9.45 – 10.15  Kolaylaştırıcı: Yasar Güvenç  
 Orta Asya ve Tasavvuf adetlerine göre Türk Müzik Terapi Geleneğinin (AOM) 
 kökleri ve kanatları 
 
10.15 – 11.00 Kolaylaştırıcı: Judith Bomheuer-Kuschel 
  “Sahneden muayenehaneye”  

  Türk Müzikterapi geleneğinin uygulamaları ile ilgili deneyimlerin, farklı uygulama 
alanlarının paylaşılması, klasik yapıda olduğu gibi grup halinde değil de tek başına 
müzik terapi uygulaması yapan müzisyen veya müzikterapistlerin deneyimlerini 
paylaşacakları bir bölüm. Michael, Judith, Azize, Emre, Denis,... bakım evlerinde, 
hastanede, muayenehanelerde veya özel olarak çeşitli hasta grupları ile olan 
deneyimlerini paylaşacaklar. 

 	 	

 Bu konu ile ilgili paylaşımda bulunmak isteyenler Judith ile iletişime geçebilirler. 
 Email: j.bomheuer-kuschel@t-online.de 
   
11.00     Çay molası 
 
11.30 Jean-Marc Nivet tarafından desteklenecek kapanış/vedalaşma çemberi 

 „Gönülden konuşma“ – geri dönüşümleri paylaşmak ve kapanışı yapmak 
 üzere yeni bir format deniyoruz. 

 
13.00  Forum'un bitişi 
 
öğle yemeğini yakınlarda yemek isteyenler için İtalyan restoranı bulunmaktadır. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
** Faysal Macit kimdir? 
Küçük yaşlarından itibaren ritimle ilgilenmeye başladı. İlk ritim eğitimini derviş tekniği ile Erbane çalan babasından 
aldı. Daha sonra İran Erbane çalım tekniğini Mir Duderi'den aldı. 2007 yılında Edebiyat okumak üzere Eskişehir'e 
yerleşti. Bu yıllarda Eskişehir'de edebiyat derslerinin yanı sıra çeşitli gruplarla sahne aldı. Çaldığı müzikal gruplarla 
Türkiye ve yurtdışında birçok sokak festivalleri ve sahnelerinde yer aldı. İsveç, İtalya, Hindistan ve Tunus’ta dâhil 
olduğu müzikal projelerle ritim üzerine dersler verdi. İran, Anadolu ve Mezopotamya ritim ve müzikleri üzerine 
projelerine devam etmekte olup halen İstanbul’da: erbane (def) ve bendir dersleri verip bunların yapımına, masal, 
dans ve ses terapisi üzerine müzikal çalışmalarına devam etmektedir. Faysal, 2018 Temmuz ayında Alişler 
Yurdu’nda gerçekleşen Sema’da yer almış ve sonrasında burada atölyeler gerçekleştirmiştir. Bizler de Tümata 
Münih olarak kendisini bizimle birlikte Forum programına katılmaya ve paylaşımlarda bulunmaya davet ettik. 
 
***  Münih ve çevresinde bulunanlar için, Forum'da başlanan enstruman atölyelerindeki bilgileri pekiştirip 
derinleştirmek ve biraz daha ileriye götürmek amacıyla haftasonu programın ardından Pazartesi günü ekstra 
2 workshop(Kanıkey:Çeng , Faysal: Bendir) yapmaya niyetliyiz. Yeterli kişi sayısına ulaşılırsa atölyeler  
gerçekleşecektir. Katılmak veya detaylı bilgi almak için Süyümbike Güvenç Noris'e E-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. 
symbikeg@yahoo.com 


