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ÖZET
BELLY-C: GÖBEK DANSI ÇN ARAYÜZ TASARIMI VE UYGULAMASI
EKMEL ERTAN
Eylül, 2007
Bu aratırma göbek dansı performanslarında kullanılmak üzere bir arayüz önermekte
ve bir test uygulaması ile tasarmın uygulanabilirliini ve olası sonuçlarını
deerlendirmeyi hedeflemektedir. Önerilen arayüz Belly-C olarak anılacaktır.
Belly-C müziin bazı elemanlarının veya tamamının kontrolünü dansöze vererek,
dansözün göbek dansı kalıpları içersindeki hareketleri ile müzii yönlendirmesini
salayan bir arayüzdür.
Bu çalımada literatür aratırması yapılmı, fiziksel etkileim araçları, dans ve yeni
müzik arayüzleri alanlarındaki aratırma ve uygulamalar incelenerek önerilen arayüz
için uygun yöntem ve yaklaımlar belirlenmitir. Bu dorultuda göbek dansı
hareketlerinin yapısı esas alınarak inertial hareket takibi yönteminin kullanılması
tercih edilmitir. Belly-C donanım ve üç ana modül içeren bir yazılımdan oluur.
Dansözün bedenine yerletirilen sensörler ve sensör verilerini aktaran kablosuz
sensör arayüzünden oluan donanım dansözün hareketlerini bilgisayar ortamına
aktarmaktadır. Hareket Tanıma Modülü, Elemleme Modülü ve Ses Sentezleme
Modülünden oluan yazılım sensör verilerini deerlendirerek hareketleri tanımakta
önceden yapılan elemleme dorultusunda hareketlerin elemlendii sesleri
üretmektedir.
Belly-C dansözün müzie elik etmesi biçimindeki temel göbek dansı kavrayıını
tersine çeviren bir yaklaımla dansözün müzii tamamen kendi bedeniyle üretmesi
veya elik eden müzie katkıda bulunmasını salamaktadır.
Belly-C hareket müzik arasındaki elemleme ilikisini de göbek dansı hareket
kalıpları üzerine oturtmutur. Bu amaçla göbek dansı hareketleri incelenmi ve
Temel Göbek Dansı Hareketleri Alfabesi çıkarılarak elemlemenin temeli
oluturulmutur. Ancak Belly-C genel amaçlı bir performans aracı olarak
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tasarlanmıtır, hareket ve ses kütüphanelerinin deitirilmesi ile farklı tür ve amaçlar
için kullanılabilecektir.
Aratırmanın ve yapılan testlerin sonucunda hareket takibi için seçilen yöntemin
uygun olduu sonucuna varılmı, hareketlerin imzalarının ayrıtırılabildii
görülmütür. Ancak hareket tanıma konusunda test için hazırlanandan daha yetkin
bir yazılımın gelitirilmesi gerektii görülmütür. Bu çalıma temel hareketlerin
imzalarının dansın süreklilii içersinde de okunabilir olduunu göstererek HMM
veya benzeri yöntemlerle hareket tanımanın gerçekletirilebileceini öngörmektedir.
Dansözle yapılan çalımaların sonucunda Belly-C'nin klasik göbek dansından yola
çıksa ve onun kalıpları içersinde kalsa da dansöz için yeni bir yaklaım önerisi ve
yeni bir deneyim olduu görülmütür. Bu çerçevede teknolojinin dansözün kendi
bedenine dair algısını deitiriken göbek dansı performansını da yeni bir algıyla ele
alması gerektii gözlemlenmitir. Ortaya çıkan performansın, dansözün algısı ve
deneyimi açısından, klasik göbek dansından çok göbek dansını temel alan yeni bir
yorum olduu tespiti yapılmıtır.

Anahtar Kelimeler: Göbek dansı, arayüz, etkileim, performans
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ABSTRACT
BELLY-C: AN INTERFACE FOR BELLY DANCE PERFORMANCE
EKMEL ERTAN
September, 2007
This research proposes an interface that can be used in belly dance performance and
aims to test the applicability and possible results of the interface design. The
proposed interface will be called Belly-C.
Belly-C is an interface that gives the control of some or all elements of the music to
the dancer and allows her to generate music through formal belly dance movements.
A literature review on the research and application in the fields of physical
interaction tools, dance and new music interfaces has been conducted for this
research in order to determine the most appropriate method and approach for the
proposed interface. Accordingly, the structure of belly dance movements was taken
as the basis and the method of inertial movement tracking was selected. Belly-C
consists of hardware and a software that has three main modules. The hardware,
which consists of sensors placed on the body of the dancer and a wireless sensor
interface that transfers sensor data, transmits the movements of the dancer onto the
computer environment. The software, which consists of movement recognition
module, a mapping module and a voice synthesis module, processes the sensor data
and recognizes the movements. It then produces the sounds that match the
movements according to a predefined map.
Belly-C presents an approach reverses the basic perception of the belly dance as the
dancer accompanying the music by allowing the dancer to generate the music
entirely or to contribute to it by using her own body.
Belly-C applies the mapping relationship between movement and music onto belly
dance movement patterns. For this purpose, belly dance movements have been
examined and a Basic Belly Dance Movements vocabulary have been drawn up as
the basis of the mapping operation. However, Belly-C has been designed as a
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general-purpose performance tool and can be used for a variety of genres and
objectives through variations in its movement and sound libraries.
The research application concludes that the method selected for movement tracking
is appropriate and that the signatures of the movements can be isolated and detected.
However, it was also observed that more developed software than the one used in
this research will be needed to perfect the movement tracking operation. By showing
that the basic movements are also legible in the continuity of the dance, this research
suggests that HMM or other similar methods can be used for movement tracking.
The research work with the belly dancer suggests that even though Belly-C stems
from the classical belly dance form and stays within its confines, it was a new
approach and experience for the dancer. In this vein, it was observed that technology
altered the dancer's perception of her body and that it necessitated a new approach to
dance on her part. From the viewpoint and experience of the dancer, it was observed
that the resulting performance was less classical belly dance than a new
interpretation that builds itself on belly dance.
Keywords: Interface, interactivite, performance, belly dance
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1. GR
1.1 Aratırmanın Gerekçesi
Türkiyede çada dans alanı son yıllarda yeni bir canlılık göstermeye balamıtır ve
az sayıda da olsa yeni kuak sanatçıların ürünleriyle uluslararası sahnelerde dolaıma
girmitir. Dünyada dans alanında dijital teknolojilerin kullanımı uzunca bir geçmie
dayansa da Türkiyede bunun çok sayıda örnei yoktur. Var olan örneklerde ise dijital
teknolojinin kullanımı, sadece dijital olarak üretilmi ses ve görüntünün kullanımı ile
sınırlı kalmıtır. Bu alanda uzun süredir emek veren eski kuak sanatçılar hem
olanakları yeterince tanımadıkları hem de teknolojiyi yeterli düzeyde bilmedikleri
için teknoloji kullanımından uzak durmulardır. Ancak dünyadaki eilimler paralel
olarak ve yeni kuak danscıların yurt dıına açılmaları dolayısı ile deneysel ilere ve
teknolojinin olanak verdii yeni anlatım biçimlerini kullanmaya giderek artan bir
istek ve eilim olduu görülmektedir.
Türkiyedeki bu hareketlenmenin arkasında yeni yetien dansçıların arayıları, bu
alanda bireysel olarak emek veren, aratırma ve üretim yapan sanatçıların ürünleri1
ve dünyada çada dansın yeniden canlanmasının etken olduunu düünmekteyiz.
Dünyada çada dans alanındaki hareketlenmede de son onbe yılda dijital
teknolojilerin bu alana girmesi ve yeni anlatım olanaklarının önünü açması önemli
bir rol oynamıtır (Birringer, DeLahunta 2002).
Dünyada çada dans alnında gerçek zamanlı teknoloji kullanımının ilk örnekleri
60’lı yıllara kadar gitmektedir (Dyer, Martin, Zulauf 1995). Ancak dijital
teknolojinin olanaklarının dans ve performans alanında kullanılması 80’lı yıllarda
balamı (Paradiso 1999; Furniss 2005) ve 90’ların ortasından bu yana giderek artan
biçimde sürmütür. Günümüzde çada dans ve performans alanında gerçek zamanlı
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2000’lerden balayarak video ve dijital teknoloji kullanan sanatçı ve gruplar arasında Zeynep
Günsür (Hareket Atölyesi), Emre Koyuncuolu, Laboratuar, Özlem Alkı sayılabilir. Özlem Alkı
dıında anılan sanatçıların tümü ilerinde önceden kurgulanmı video görüntüsü kullanmılardır.
Özlem alkı’ın Pep Guarrigez ve Ekmel Ertan’la birlikte gerçekletirdikleri dans parçası ‘Just
Marking’de dijital teknoloji gerçek zamanlı ıık enstalasyonu yaratmakta kullanılmıtır.

1

ilem ve etkileim yükselen bir eilimdir. Bu alanda sanatsal çalımaların yanı sıra
bilimsel ve teknik aratırmalar da youn biçimde sürmektedir (Bkz.: Bölüm 2).
Dünyada bu alanda hala aratıraların sürüyor olması ancak Türkiyede bu alanda bir
çalımanın olmaması bizi bu konuyu aratırmaya itmitir. Dünyadaki örnekler ve
çalımalar genel olarak hareket ile ses veya görüntünün ilikilendirilmesi
temelindedir. Biz konuyu ele alırken sadece bir hareket takibi problemi olarak deil
yerel kaynaklar üzerine ina edilebilecek bir aratırma olarak ele almak istedik. Bu
noktada dans alanına baktıımızda göbek dansının uzun bir gelenee yaslanmasına
ramen çok fazla bilimsel aratırmaya konu olmadıını gördük. Göbek dansı üzerine
çok az sayıda da olsa, sosyoloji ve antropoloji alanında yapılmı bilimsel çalımalar
(Potuolu 2006) ve daha çok popüler kitaplar (Dallal 2004; Özdemir 2000; Dolphina
2005) bulmak mümkündür. Ancak göbek dansı üzerine ne dans aratırmaları
alanında ne de göbek dansı ve teknoloji perspektifinden bakılarak yapılmı bilimsel
veya sanatsal bir çalımaya rastlanmamıtır.
Öte yandan göbek dansı performans sanatı olarak sınırlı bir yaygınlıa sahip olsa da
toplumsal kültürümüzün içkin ve yaygın bir parçasıdır. Toplumsal olarak ve içinde
bulunduumuz corafyada yaayan hemen her bireyin kiisel tecrübesinde geni yer
tutmasına karın göbek dansının hareket açısından bilimsel bir incelemeye konu
olmamı olması da bizi göbek dansı üzerine çalımaya itmitir.
Bu proje geleneksel göbek dansını temel alarak performans alanında ilemsel
teknolojilerin geleneksel formlara uygulanmasını ve sonuçlarını aratırmak üzere
tasarlanmı bir projedir.
1.2 Aratırmanın Amacı
Geleneksel göbek dansında dansöz müzii beden hareketlerine tercüme ederek dansı
oluturur. Göbek dansında müziin, hareketin ve müzik hareket ilikisinin gelenekle
olumu kurallı bir yapısı vardır. Beden hareketleri ile müzik arasındaki bu kurallı
ilikisinin analiz edilmesi, bize yeni bir arayüzün üzerine ina edilebilecei bir
elemleme sistemi önerecek ve dolaylı olarak göbek dansının çada bir
uygulamasına doru yeni bir açılım salayacaktır.
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 te bu ara tırma geleneksel göbek dansı hareketleri üzerine in a edilmi , göbek
dansı perfromansında kullanılmak amacıyla yeni bir arayüz önerisi geli tirmeyi
amaçlamaktadır.
Ara tırmanın iki temel hedefi vardır:
1. göbek dansı hareketlerini esas alan bir e lemleme sistemine dayalı, göbek
dansı

performansı

için

yeni

bir

arayüz

önerisi

geli tirmek

ve

uygulanabilirliini kanıtlamak,
2. yeni teknolojilerin olanaklarının geleneksel göbek dansına, dansözün
yaratıcılıına ve izleyici deneyimine katkısını ara tırmak
Bu ara tırma yeni bir arayüz tasarımı önerirken genel amaçlı bir performans aracını
göz önünde tutacaktır.
1.3 Aratırmanın Kapsamı
Bu ara tırma amaç bölümünde tarif edilen performans arayüzünü geli tirmek üzere
1. Göbek dansı hareketlerinin kapsamlı bir analizini
2. Bu analiz çerçevesinde tasarım konseptinin belirlenmesini
3. Genel amaçlı bir performans aracı göz önünde bulundurularak, sistem
tasarımı için bir öneri geli tirilmesini
4. konsepti kanıtlamak üzere bir uygulama yapılmasını
kapsar.
Bu dökümanda ara tırma kapsamında geli tirilmesi önerilen arayüz Belly-C olarak
anılacaktır.
Belly-C’nin önerilecek tasarım modeli dorultusunda genel amaçlı ve son
kullanıcının kullanımına yönelik bir araç olarak uygulamasının geli tirilmesi bu
ara tırmanın

kapsamı

dı ında

tutulmu tur.

uygulanabilirliini ara tırmakla yetinilecektir.
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Bu

kapsamda

Belly-C’nin

1.4 Aratırmanın Özgünlüü
Göbek dansı yüzyıllardır çok fazla deiiklie uramadan icra edilmi geleneksel bir
dans türüdür. Her dansöz kendi yorumunu getirirken yenilikçi olmaya çalımısa da
bu arayılar gelenein sınırları içinde kalmıtır.
Literatürde göbek dansı hareketlerini temel alarak dijital bir arayüz gelitirmeyi
amaçlayan bir çalımaya rastlanmamıtır. Literatür aratırması sırasında dans ve
teknoloji alanında yapılan iler arasında herhangi bir biçimde geleneksel bir dansı
temel alan bir çalıma da bulunamamıtır.
Türkiyede Göbek dansı ile dijital teknolojileri ilitiren tek proje Yourt Teknolojileri
tarfından gelitirilen “Belly Dancer” isimli animasyon projesidir2. Bu çalımada
manyetik yöntem kullanılarak kaydedilen hareket verileri üç boyutlu ortamda sanal
dansözü hareket ettirmek için kullanılmıtır. Ancak bunun dıında göbek dansının
teknoloji ile bulutuu bir örnee rastlanmamı, performansa dair bir uygulama da
bulunamamıtır.
Belly-C geleneksel bir dans üzerine ve özel olarak göbek dansı üzerine ina edilmesi
ve göbek dansı performansı için tasarlanmı olması açısından özgündür.

Gerek dans alanında gerekse yeni müzik arayüzleri gelitirilmesi konusunda yapılan
çalımalarda temel problematiklerden birisi hareketle müzik arasındaki ilikinin
kurulmasıdır (Hunt, Kirk 2000). Bu elemleme (mapping) olarak anılır.
Elemleme özellikle yeni etkileim biçimleri ile yeni enstrumanlar gelitirmeye
yönelik çalımalarda aratırmaların temelini oluturmutur (a.g.e.). Etkileim
biçiminin klasik enstrumanlar temel alınarak gelitirildii aratırmalarda elemleme
klasik enstrumanın çalınma biçimlerine benzetilerek yapıldıından daha az öne çıkan
bir problem olsa da bu aratırmalarda da temel olarak hareket parametreleri ile
müziksel parametrelerin elemlenmesi problemi eitli yaklaımlarla çözülmeye
çalıılmıtır (Bkz: bölüm 2.2.2) .

2

Yogurt Technologies, Belly Dancer, 2004, http://hosting.zkm.de/istanbul/e/yogurt
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Aynı problem dans alanında da söz konusudur. Hangi hareket hangi sesi yaratacak
veya hareketle ses arasındaki iliki nasıl kurgulanacaktır. Elemleme bu kurgunun
sistematik olarak çözümlenmesi ve performans boyunca tutarlılıını sürdürmesi
anlamına gelmektedir. Belly-C hareket ses ilikisini göbek dansı geleneinden alarak
elemleme problemine özgün bir yaklaım sunmaktadır.
Belly-C’deki hareket-müzik ilikisi, göbek dansındaki müzik-hareket ilikisi analiz
edilerek kurgulanacak, klasik müzik enstrumanları üzerine ina edilen yeni müzik
arayüzlerinde benzer bir biçimde doal, geleneksel olarak tarif edilmi bir ilikiyi
elemleme yöntemi olarak kullanacaktır. Belly-C klasik enstrumanlar üzerine ina
edilen arayüzlerdeki elemleme yaklaımını göbek dansındaki hareket müzik ilikisi
üzerinden dans alanına taıması ile de özgün bir yaklaım sunmaktadır.

1.5 Aratırma Yöntemi
Bu aratırmada aaıda belirtilen yöntem izlenmitir:
1. Alandaki çalımaları tespit etmek, genel eilimleri görmek ve kullanılan
yöntem ve teknikleri incelemek amacıyla geni bir literatür aratırması
yapılması
2. Hareket Müzik ilikisi için stratejini belirlenmesi için,
a. göbek dansının aratırılması
b. hareket analizi yöntemlerinin aratırılması
c. göbek dansı temel hareketlerinin sınıflandırılması
d. temel hareketlerin fotoraf ve video ile tesbit edilerek görsel bir katalog
oluturulması
3. Genel sistem tasarının gelitirilmesi
a. uygun hareket algılama yönteminin seçilmesi
b. donanımın gelitirilmesi
c. seçilen bir grup temel hareketin verilerinin kaydedilmesi ve analizi
d. hareket tanıma yöntelmerinin aratırılması
e. hareket tanıma yazılımının gerçekletirilmesi
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4. Test
a. test ortamının kurulması ve sistemin denemesi
b. sistemin kullanımıyla demo videosunun çekilmesi
c. degerlendime
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2. LTERATÜR ARATIRMASI
2.1 Teknoloji Özeti
Hareket takibi temel olarak nesnenin -tarif edilen mekandaki- yerini zamana balı
olarak algılayıp, elektronik ortamda kullanılabilir bir formatta kaydetmek anlamına
gelmektedir (Dyer, Martin, Zulauf, 1995). Hareket izleme amacıyla kullanılan bütün
yöntemler de çeitli biçimlerde örnekleme yöntemini kullanır. Hareketin zamana
balı bir eylem olduunu göz önüne alırsak ardıık anlarda alınan yer, posizyon
bilgisi hareketi ima eder.
Hareket takibi aratırmalarının tarihi, 1800 sonlarına, Edward Muybridge’in
fotoraflarına ve Etienne Jules Marey’nin hareketi anlamaya yönelik çalımalarına
dayanır (Mannoni, 2004). Etienne Jules Marey optik yöntemle hareket takibinde
bugün kullanılanlara çok benzeyen bir giysi tasarlayıp aratırmalarında kullanmıtır..
Animasyon

filmlerinin

ilk

günlerinden

itibaren

animasyon

karakterlerini

hareketlendirmek için gerçek karakterlerin fotorafları (film kareleri) üzerinden
kopya etme yöntemi olarak tarif edilebilecek “rotoskopy” Disney stüdyolarında
gelitirilen bir yöntemdir. Bu yöntem sinema endüstisinde 80’lerden itibaren
bilgisayar yardımıyla kullanılmaya devam etmektedir. Son dönemde, teknolojiye
paralel olarak, hareket takibi için çeitli yöntem ve sistemler gelitirilmitir.
Bugün hareket takibi için kullanılan yöntemler optik, manyetik, ultrasound ve
giyilebilir sistemler (mekanik veya elektronik) olarak sınıflanabilir (Dyer, Martin,
Zulauf, 1995; Furniss, 2005). Bunlar arasında optik ve giyilebilir sistemler
performans alanında en çok kullanılanlardır. Bu alanda ultrasound kullanımına da
rastlanır ancak manyetik sistemler performans alanında kullanılmamaktadır.
Burada iki yaklaımıdan söz edebiliriz. 1995’den beri dans alanında dijital teknoloji
kullanan ve gelitiren gruplardan biri olan Palindrome’un kurucu ve yöneticisi
Robert Wechsler bu iki yaklaımı Mo-cap ve Mo-track (Wechsler, 2007) olarak
ayırıyor. Birincisi Mocap sistemleri olarak anılan hareket takibi sistemleri, genel
amaçlı olarak hareketi birebir sayısallatırmaya yönelik sistemlerdir. Bu yüzden üç
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boyutlu animasyon üretilmesinde ve bilimsel ara tırmalarda kullanılan bu sistemler
pahalı, ta ınabilir olmayan, uzmanlık ve i lem gücü yüksek bilgisayarlar gerektiren
sistemlerdir.
kincisi ise hareket takibi yapan ama bilimsel veri salamayı amaçlamayan daha çok
sanatsal amaçlarla ve özellikle canlı performans sırasında kullanılan sistemlerdir.
Performans alanında daha ucuz, sanatçı veya teknik ekibi tarafından müdahele
edilebilir ve ta ınabilir sistemler olduu için ikinci yakla ım tercih edilmektedir. Bu
hareketin gerçek zamanlı olarak mükemmel takibinden çok sanatsal i in amacına
uygun olarak sayısal bilgiye dönü türülmesi anlamına gelmektedir. Performans
alanında kullanılan sistem ve yakla ımlar bu açıdan farklılık gösterir. Son yıllarda
hem teknolojinin geli mesi, dolayısı ile Mocap sistemlerinin ucuzlaması ve
küçülmesi, hem hassasiyeti yüksek ama performansa daha uygun olan yöntemlerin
geli tirilmesi, öte yandan da sanatsal alanda teknolojiye daha fazla kaynak
aktarılabilmesi sayesinde iki ucun birbirine yakla tıını söyleyebiliriz. Ancak yine de
fiyatlarının yükseklii ve genellikle performans alanınının ihtyaçları çerçevesinde
kullanılmayan özelliklerin ve gerekmeyen hassasiyetlerinin maliyeti yükseltmesi
nedeniyle tercih edilmezler
A aıdaki bölümlerde performans alanında kullanılan sistemler ve yakla ımlar
hakkında ayrıntılı bilgi verilmi tir.
2.1.1 Optik Sistemler
Optik hareket takibi sistemleri hereket eden nesnenin video kaydı yapılarak, video
kareleri üzerinden hareketin incelenmesi ve sayısal bilgiye çevrilmesine dayanır.
Bugün performans alanında ve sinema endüstrisinde en çok kullanılan yöntemlerden
birisi optik hareket takibidir. Birçok animasyon filminde bu yöntemle elde edilen
hareket bilgisi üç boyutlu modelleme ve animasyon programlarına aktarılarak
karakterlerin hareketlendirilmesinde kullanılmaktadır. Sinema endüstrisinde ve
bilimsel ara tırmalarda çok daha pahalı, yüksek çözünürlük salayan ve

genel

amaçlı olarak hareketin tüm parametrelerini elde etmeye yönelik ticari sistemler
kullanılırken performans alanında genellikle “video tracking” (video izleme) olarak
anılan, daha basit ve ucuz çözümler yaygındır.
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ekil 2.1: Mocap sistemlerinde hareket takibi
MoCap (“motion capture”dan kısaltılarak) sistemleri olarak anılan ticari sistemlerde,
modelin eklem yerlerine, figür 2-1’de görülen, küçük (pinpon topuna benzer)
yansıtıcılar yerletirilir. Çok sayıda ve farklı açılardaki kameralar ile kayıtlar yapılır.
Farklı açılardaki kameralardan elde edilen görüntüler üzerinde eklemlere
yerletirilmi olan yansıtıcıların iki boyutlu film düzlemdeki yerleri kamera açılarına
göre hesaplanarak üç boyutlu ortamdaki –gerçek- yeri bulunur. Bu iin salıklı
yapılabilmesi için en az 3 kamera gereklidir. Günümüzde, teorik olarak sonsuz
sayıda kamera ve yansıtıcı kullanımına olanak salayan birçok ticari sistem vardır.
Ticari olarak bu sistemleri gelitiren ve üreten irketler özel amaçlı kameralar ve
yazılımlar gelitirmilerdir.
Optik sistemlerin temel problemi, beden parçalarının örtmesi veya bedenin açısının
deimesi nedeniyle yansıtıcıların görünmemesidir. Bu problemi çözmek için çok
sayıda kamera kullanımının yanısıra görünmeyen yansıtıcının yerini tahmin etmeye
yarayan çeitli algoritmalar da gelitirilmitir. Sistemin, uygun ortam koulları, çok
sayıda kamera ve yüksek performanslı bilgisayar sistemleri ile özel yazılım
gerektirmesi dolayısı ile fiyatının yükseklii dier bir dezavantajı olabilir. Aynı
nedenlerle kolay taınabilir ve her yere kurulabilir sistemler deildirler.
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ekil 2.2: Ascension Technologies's ReActor2 (www.ascension.com)
Sistemin avantajı ise performanscının bedeninde hareketlerini engelleyecek veya
etkileyecek herhangi bir aparat taımasının gerekmemesi, kablo balantısının
olmamasıdir. Yansıtıcılar çok küçük ve hafif olduu için bu anlamda harekete engel
sayılmazlar. Bu aslında dier yöntemlere göre optik yöntemin önemli bir avantajıdır.
Optik yöntem günümüzde özellikle genel olarak askeri ve bilimsel aratırmalarda ve
sinema endüstrisinde youn olarak kullanılmaktadırlar.
Bu sistemi ticari olarak kullanıma sunan irketler arasında Organic Motion, Vicon,
Motion Analysis, Ascension, Alias (önceden Kaydara), Phoenix Technologies,
Qualysis, Metamotion, PhaseSpace, Motek sayılabilir.
Bu alandaki ar-ge çalımaları sürmektedir. Yansıtıcıların kullanımını gerektirmeyen
dolayısı ile sistemin temel problemi olan yansıtıcıların örtülmesi problemini ortadan
kaldıran, saniyede 480 kare yakalayan (videonun saniyede 25 kare olduunu
hatırlayalım) ve en fazla10ms gecikme ile gerçek zamanlı olarak çalıan sistemler
gelitirilmi durumdadır.
Bu sistemler çok pahalı ve uzmanlık gerektiren sistemler olduundan üniversiteler,
aratırma irketleri ve sinema endüstrisi tarafından kullanılmaktadırler. Dance
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alanında EssexDance3 kendi bünyesinde, aratırma ve performanslarında kullandıı,
Ascension Technology irketi tarafından gelitirilmi ReActor

isimli sisteme

sahiptir. Yine Ohio state University4 gibi az sayıda üniversite dans ve performans
aratırmalarında kullanılmak üzere Vicon8 Mocap sistemine sahiptir.
Belly-C için, yüksek maliyeti, özel ekipman ve uzmanlık gerektirmesi ve taınabilir
olmaması nedeniyle projenin pratik amaçlarına uygun olmadıından bu tür bir sistem
kullanılması tercih edilmemitir.
2.1.2 Düük Hassasiyetli Optik Çözümler
Temelde görüntü analizine dayanan optik yöntem, yüksek çözünürlük ve kesinlik
gerekmiyorsa, çok daha basit ve ucuz biçimde de gerçekletirilebilir. Bu amaçla
Mocap için özel olarak gelitirilmi veya profesyonel kalitede kameralara ihtiyaç
duymadan hareket analizi yapmak üzere gelitirilmi yazılımlar vardır. Bu sistemler
bilimsel amaçlı aratırma ve çalımalar için uygun deildir ve kullanılmaz. Bu
sistemlerin asıl amacı Mocap sistemleri gibi bilimsel çözünürlükte ve kesinlikte
hareket bilgisi toplamak deildir. Performans alanında, aratırmalar dıında, özellikle
gerçek zamanlı olarak sahnede kullanılan sistemler daha çok bu türdendir.
InfoMus Lab tarafından gelitirilen Eyesweb5 ücretsiz daıtılan bir yazılımdır. Bir
webcam veya herhangi bir video camera kullanılarak hareket analizi ve elemleme
(mapping) için tasarlanmıtır, sanatsal ilerde çok kullanılan araçlardan biridir.

3

essexdance Chelmsford, England, http://www.essexdance.co.uk/pages/dtech.htm
OSUdance, The Ohio State University Dance Department, USA,
http://dance.osu.edu/5_resources/emma.html
5
InfoMus Lab, Laboratorio di Informatica Musicale, Genova, Italy,
http://www.infomus.org/
4
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ekil 2.3: EyesWeb arayüzü
Isadora6, Troika Ranch7 dans/performans grubunun kurucu ve yöneticilerinden Mark
Coniglio tarafından gelitirilmi bir programlama ortamıdır esas olarak gerçek
zamanlı video görüntüsünü ilemek için gelitirilmitir. Isadora, Troika Ranch’ın
kendi performanslarında ve birçok dans grubu veya dansçının ilerinde youn olarak
kullanılan bir araçtır.

6
7

Troika Tronix, Live Performance Tools, NYC, http://www.troikatronix.com/isadora.html
Troika Range, Dance Company, NYC, http://www.troikaranch.org/
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ekil 2.4: Isadora arayüzünden bir örnek (www.troikarange.com)
Jitter IRCAM8 tarafından gelitirilen MaxMSP9 grafik programlama ortamı için yine
IRCAM tarafından gelitirilmi bir görüntü ileme yazılımıdır. Performans
sahnesinde en çok kullanılan araçtır. Benzer bir programlamı ortamı olan PureData10
için gelitirilmi olan NATO11 da aynı amaçla gelitirilmi bir yazılımdır.
Bunların dıında yine MaxMSP ortamı için gelitirilmi olan SoftVNS12, jitter’in
piyasaya sürülmesi ile, Steim13 tarafından gelititirilmi olan EyesWeb’e benzeyen
BigEye14,

gelitirilmeye

aynı

hızla

devam

edilemedii

için

popülerliini

kaybetmitir.
Ancak yazılım alanındaki gelimelerle, uzmanlamayı gerektirmeden yazılım
gelitirmeye imkan kılan programlama ortamları sayesinde özel amaçlarla hareket
izleme araçları gelitirmek giderek daha yaygın hale gelmektedir. Processing15 buna
imkan salayan programlama ortamlarından birisidir.

8

IRCAM, Center Pompidou, Paris, www.ircam.fr
Cycling74, Müzik ve yazılım irketi, www.cycling74.com/products/maxmsp
10
PD (Pure Data) ses, video ve grafik ileme için gelitirme ortamı, http://www.puredata.org/
11
NATO’nun gelitiricisi joshua goldberg’in web sitesi, www.goldbergs.com/max/
12
softVNS’in gelitiricisi David Rokeby’ın web sitesi,
http://homepage.mac.com/davidrokeby/softVNS.html
13
STEIM, Hollanda, www.steim.nl
14
STEIM, Hollanda, www.steim.org/steim/bigeye.html
15
Processing yazılım dilinin resmi web sitesi,www.processing.org
9
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Bu sistemler mekanda yer deitirmelerin takip edilmesi söz konusu olduunda
uygun bir çözüm sunmaktadırlar. Ancak göbek dansı hareketlerinin beden
parçalarının birbirine göre ve çok küçük yer deiikliklerine dayanması ve zaman
zaman sadece kas hareketlerinden oluması nedeniyle farklı bir çözüme gidilmesi
öngörülmütür. Ayrıca örtülme (occlusion) problemi bu sistemlerin aratırmamızda
tercih edilmemesinin bir dier nedenidir.
2.1.2 Giyilebilir Sistemler
Bu sistemlerde performanscının vucuduna balanan veya özel olarak hazırlanmı
mekanik dı iskeletler veya giysilere ilitirilmi sensörler hareket parametrelerini
ölçerler. Bu amaçla accelerometer (ivmeölçer), gyroscope (jiroskop), bending
sensors (kıvrılmayı ölçer) gibi genel amaçlı veya özel olarak üretimi algılayıcılar
kullanılır.
Bu sistemlerde de geni bir yelpazeye yayılan yöntem ve ürün çeidi bulmak
mümkündür. Ticari olarak satılan oldukça gelimi bazı sistemler genel amaçlı
hareket takibi için de kullanılmaktadır. Örnein Animazoo16 firmasının ürettii dı
iskelet ve giysiler animasyon sektörüne yönelik olarak tasarlanmıtır ve bu amaçla
kullanılırlar. Animazoo’nun giysileri sanatsal performanslarda da kullanılmaktadır.

16

Animazoo irketi, Brighton, UK, www.animazoo.com
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ekil 2.5: Animazoo'nun Gypsy Torso isimli dı iskeleti (www.animazoo.com)

ekil 2.6: Animazoo'nun Gypsy isimli algılayıcılarla donatılmı giysisi
(www.animazoo.com)
Bu tür sistemleri satıa sunan dier irketler arasında MetaMotion, Ascension,
Polhemus, InterSense, xSens ve Measurand sayılabilir. Bu irketlerin ürünleri
oldukça hassas ve yüksek performanslı sistemlerdir. Referans Özel olarak üretilmi
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yazılımları ile birlikte satılırlar. Bu sistemler optik sistemler kadar pahalı de ildirler
ve ta ınabilir olmaları en büyük avantajlarıdır.
Bu sistemler performanscının mekandaki hareketinden çok beden parçalarının
birbirine göre hareketini algılamak için kullanılırlar. Genel amaçlı hareket takibinden
çok özel bir amaca yönelik olarak üretilmi

örne in parmak hareketlerini

algılayabilmek için tasarlanmı eldivenler gibi sistemler vardır.
Bu sistemler de optik olanlar gibi aynı teknikleri kullanarak daha kısıtlı ve özel
amaçlara yönelik olarak çok ucuza tasarlanabilirler. Bugün dans ve performans
sahnesinde özel olarak belli bir gösteri için tasarlanmı çözümler vardır. ekil 2-10,
bu teknolojiyi kullanarak enstalasyonlar ve sahne performansları yapan Marcel.li
antunez Roca’yı kendi geli tirdi i dı iskeletlerle göstermektedir17.
Giyilebilir sistemlerin izledi i ataleti temel alan (inertial) yöntem beden parçalarının
hareketlerini takip etmek için tercih edilmektetir. Ancak -Mocap sistemlerine göre
dü ük olsa da-yüksek maliyetleri nedeniyle ve esasen dansözün kostümü ile birlikte
kullanılamayaca ı için burada sözü edilen ticari ürünler yerine Belly-C için aynı
yönteme dayanan fakat geli tirme imkanları tamamen kontrolümüzde olan özel
çözümlere gidilmi tir.
2.2 Dans ve Performansla lgili Çalımalar:
Hareket takibi ve dans arasındaki ili ki 1960’lara kadar gitmektedir 1965 yılında
Merge Cunningham, John Cage, David Tutor ve gordon Mumma’nın ortak çalı ması
olan “Varaition V”18, alandaki ilk sahnelemelerden biridir. “Variation V”
theremininden dönü türülerek yapılmı ve sahneye yerle tirilmi antenler ve bunlara
eklenen ı ık algılayıcıları yardımıyla danscının hareketini sese dönü türmü tür. Bu
sistemde bilgisayar de il do rudan elektronik kullanılmı tır.

17

Sanatçı Marcel.li Antunez Roca, spanya, www.marcelli.com
John Cage, Merce Cunningham, “Variation V”, 23 temmuz1965’de sahnelendi. Performansa
katılanlar: Merce Cunningham Dans Kumpanyası, John Cage (müzik besteleme ve performans),
Malcolm Goldstein, Gordon Mumma, James Tenney, and David Tudor (teknik yapım), Stan
VanDerBeek (film), Nam June Paik (video), Robert Moog (elektromanyetik, teknik yapım);
http://www.medienkunstnetz.de/works/variations-v/video/1/
http://www.artmuseum.net/w2vr/archives/Kluver/03_Variations.html
18

16

ekil 2.7: Variation V, the Philharmonic Hall, NewYork, 1965

Bilgisayar yardımıyla hareket takibi 80’lerin baından beri dans alanında
kullanılmaktadır. 1989’da Marc Coniglio Midi Dancer adını verdii bir algılayıcı
kostüm tasarlamıtır. Bu kostüm danscının eklemlerinin hareketini algılayan sekiz
flex sensor içerir. Troika Range bu kostümü çeitli dans gösterilerinde kullanmıtır19.
MidiDancer fiziksel olarak iki küçük kutu ve sekiz sensörden oluur. Kutulardan biri
kodlayıcı ve gönderici olarak bedene ilitirilir. Hareketleri algılamak üzere
performanscının eklem yerlerine yerletirilen sekiz sensör, giysinin altından geçen
çok ince kablolarla bu kutuya balanır. Bu kutuda bir mikroilemci ve bir radyo
19

Troika Range dans kumpanyası, www.troikaranch.org
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vericisi vardır. Mikro i lemci saniyede 30 kez sensörlerden gelen gerilim deerini
sayısal veriye dönü türerek gönderir. Sayısal veri 0 ile 100 arasında dei en
deerlerden olu urak sensörün bükümü hakkında bilgi verir. kinci kutu ise radyo
alıcısı ve kod çözücüden olu ur gelen veriyi bilgisayar ortamına aktarır.
Midi Dancer ile ilk defa danscı sahne ı ıını, müzii veya sesi ve görselleri dorudan
kendisi kontrol edebilmi tir. Bu önceden kaydedilmi görsel ve ses kullanımına kar ı
önemli bir avantajdır. Gerçek zamanlı olarak sanatçının performans üzerindeki
kontrolü izleyici açısından da yeni bir deneyimdir. zleyici bir caz konserindeki gibi
performansçının enerjisini nasıl kullandıını zamanı ve performansı nasıl kontrol
ettiini izleyebilmektedir. Midi Dancer ile performansın görsel ve i itsel elemanları
da performanscının bedeni gibi gerçek zamana ta ınmaktadır.
MidiDancer’la gerçekle tirilen ilk gösteri sistemin yaratıcısı ve troika ranch’ın e
sanat yöneticisi olan Mark Coniglio ile Dawn Stoppiello’nun yarattıkları “In Plane”20
isimli gösteridir. 1994 yılında gerçekle tirilen bu 11 dakikalık gösteride danscı sesi,
sahne ı ıını, video görüntüsünü ve video yansıtıcısının pozisyonunu midiDancer ile
kontrol etmi tir.

ekil 2.8: Dawn Stoppiello “In Plane”de
Dier bir sanatçı 90’ların ba larından beri giyilebilir teknikler üzerine çalı an danscı
ve koreograf Yacov Sharir’dir21. O yılardan bu yana çe itli sanatçı ve teknisyenle
i birlii yaparak konu üzerine çalı maktadır. 1993 yılında Diane Gromala ile birlikte
20

Troika Ranch, “In Plane”, Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota - 1994. Yaratıcıları: Mark
Coniglio ve Dawn Stoppiello, Danscı: Dawn Stoppiello. Bkz:
http://www.troikaranch.org/wrk/inplane.html
21
Sanatçı ve akademisyen Yakov Sharir’in web sitesi,
http://www.arts.state.tx.us/studios/sharir/index.htm
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"Dancing with the Virtual Dervish" isimli bir i üretmilerdir. Bu dansçının giydii
bir tür bilgisayar ve sensörler ile önceden hazırlanmı sanal ortamı performans
sırasında kontrol etmesi üzerine kurulu bir itir.
Dancing with the Virtual Dervish: Virtual Bodies", kafaya takılmı ekranlar, özel
eldivenler (data glove) ve etkileimli video yansıtmaları ile dansla sanal ortamı
birletiren ve izleyici/katılımcının ortamla etkilemesine izin veren, dolayısıyla
katılımcıyı ortak yaratıcı haline getiren, ilk ilerden biridir. kavramsal olarak ve
deneyimleri içinde, birçok düzlemde bedeni aratıran bir itir; görsel, iitsel ve
davranı açısından bedeni, teni, eti, büyüme ve ölümü anımsatan malzemeler
kullanır. Bedenimizin içine benzeyen görselletirme sanal ortamdaki bütün
etkinliklerin mekanını oluturur.
Sanal Dervi’te beden 3 boyutlu olarak modellenmi, iç organlar doku ile, derviler
hakkında tipografi ile veya

iin ortak yaratıcısı tasarımcı Diane Gromala’nın

röntgen, MRI verileri gibi gerçek malzeme ile kaplanmıtır. Bedenin içine ve iç
organlara girilebiliyor olması ile beden dorusal olmayan bir okumanın metni veya
gezilecek bir mekan haline gelmektedir
Sharir dijital teknoloji kullanımının sanatsal ürünü olasılıklarla dolu yepyeni bir
deneyim haline getirirken, yaratıcı olarak sanatçıya yeni bir bakı ve yeni öneriler
sunduunu söylemektedir.
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ekil 2.9: Sharir giyilebilir bilgisayarı ile
(http://www.futurephysical.org/pages/content/wearable/wearme/info_processde
mo_071202_dl_yacov.htm)
Sharir benzer yapıda farklı giysiler üzerine çalımıtır. Temel olarak Sharir’in
kostümleri gösteri sırasında görsel iitsel malzemenin kontrolü için gelitirilmitir.
Sharir ve Yei’nin gelitirdikleri kostümler kimi zaman bir özel bir klavye ve
bilgisayar da içererek, sensörler ve görsel iitsel malzemeyi control eden bilgisayarla
haberlemek için radyo göndericisinden olumutur. Daha sonraki versiyonlarında
bilgisayar, klavye gibi elemanları giysiden ayırarak giysiyi hafifletmek yoluna
gitmilerdir. Sharir’in gösterilerinde Kostüm aracılııyla dansçı önceden hazırlanmı
malzemeyi gösteri sırasında düzenler, deitirir. Sharir giyilebilir sistemi ile
performanscının bedeninden hareket verilerinin yanı sıra EEG, EKG verilerini alarak
performansa dahil ediyordu. Bu çalımalar bir yandan performans alanında yapılan
çalımalarken öte yandan giyilebilir bilgisayar üzerine aratırmalarının da bir
uygulamasını oluturmaktaydı22.

22

Future Physical web sitesi, WEAR ME!!! - NOTES - 7-12-02 | Process Demos at the Marketplace |
The Forum, Norwich ,
http://www.futurephysical.org/pages/content/wearable/wearme/info_processdemo_071202_dl_yacov.
htm

20

Marcel.li Antunez Roca dı iskeletler üzerine çalıan ve performanslarında kendi
gelitirdii dı iskeletleri kullanan ilginç iler üreten dier bir sanatçıdır.
Marcel.li’nin dı iskeletleri, Sharir’in wearable’ı veya MidiDancer gibi giyen
performanscının hareketlerini bilgisayara aktarır. Marcel.li hareketi algılamak için
mekanik yöntemleri kullanmaktadır. Ancak, dans veya hareket takibi sistemlerinin
tersine, Marcel.li’nin dı iskeletlerin kendisi ve görüntüsü de sanatçının
performansının bir parçası olduu, yani Marcel.li onları görsel olarak da istedii için
hafif ve hareketi engelleyici olmamak gibi bir kaygı taımamaktadır. Marcel.li
performanslarında dı iskeletleri ile sesi, ııı ve arkaplana yansıttıı görüntüleri
kontrol ederek kendi kurguladıı anlatıları izleyiciye aktarmaktadır.

ekil 2.10: Marcel.li Antunez Roca iki farklı dı iskeleti ile (www.marcelli.com)
Nakra’nın MIT’de doktora aratırması olarak gelitirdii “Conductor’s Jacket” bu
alandaki dier bir çalımadır. Nakra Conductor’s Jacket ile orkestra efinin
hareketleri yanı sıra kalp atıı, nefes alma hızı, kas gerginlii gibi bedeninin ürettii
dier bilgileri de alarak çalınmakta olan eseri manipule etmektedir (Nacra, 2000). Bu
çalıma bedenden alınan parametrelerle müziksel parametrelerin ne ekil de
elenebilecei üzerine aratırma ve denemeleri de kapsamıtır. Bu çerçevede
hareketin aynı zamanda yönetsel anlamı da vardır. Belly-C’de dansöz gerçekten
müzii yönetmektedir. Dansöz geleneksel kalıplar içersinde bir müzik üretebilmek
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için uygun hareketler yapmak durumunda iken kiisel özellikleri de aynı zamanda
müziksel parametreler olarak belirleyicilik taımaktadır.
Dans alanından ve temel olarak Bely-C’ye çok benzeyen bir baka örnek ise Frank 2
Louise’in çalımalarıdır. Frank 2 Louise inertial hereket izleme yöntemini
koreografilerinde kullanmaktadır. Louise, üzerlerine çeitli algılayıcılar ilitirilmi
hip-hop danscılarıyla çalımakta, danscılar performans sırasında dans hareketleriyle
Louise’in düzenlemesi dorultusunda melodic veya ritmik ses elemanlarını arka
planda süren müzie gerçek zamanlı olarak eklemektedirler. 2002 yılında bu konuda
çalımaya balayan Louise gerekli donanım ve alt seviye yazılımları için La Kitchen
ile çalımı, gelitirmeyi Pure Data üzerinde yapmıtır.

ekil 2.11: Frank II Louise'in çalımasından (http://www.f2louise.com/)
Yukarıda geçen ilerde görsel iitsel elemanlar kısmen veya tamamen dansçının
hareketleri ile kontrol ediliyor. Bu ilerde beden bir enstruman deil hazırlanmı
dans parçasını gerçek zamanda kontrol eden bir arayüz olarak davranıyor.
Belly-C etkileimli teknolojilerin geleneksel bir dans formuna uygulanmasına
younlaıyor. Dans formunu korurken ileyii deitiriyor. Bu anlamda bir sahne
performansı olarak düünüldüünde, Belly-C’nin yaptıı beden hareketleriyle müzii
kontrol etmekten çok bir anlamda göbek dansı kavramını deitirmektedir.
Burada sözü edilen ilerin herbiri farklı biçimde sahnedeki performanscının hareketi
ile ortam parametrelerini kontrol ederek yeni bir sanatsal dil oluturmaya çalımı
olmaları bakımından Belly-C’ye örnek tekil etmi ilerdir. Frank II Louise’in
çalımaları hip hop dansını dijital teknoloji kullanımıyla alt kültüre ait bir dans
olmaktan çıkararak performans sahnesine taımasıyla Belly-C’nin hedeflerine benzer
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bir yaklaımı örneklemektedir. Marcel.li Roca’nın çalımaları gerçek zamanlı
hareket müzik ilikisinin kendi baına seyirlik bir etki yaratabildiinin bir örneidir.
Cognilio’dan Sharir’e yukarıda anılan sanatsal iler teknoloji kullanımının dans
alanında yeni bir dil ve yeni ifade biçimlerine olanak saladıını örneklemektedirler.

2.3 Yeni Müzik Arayüzleri le lgili Çalımalar
Klasik enstrumanlarda sesin üretimi ile müzisyenin –genellikle- el hareketleri
birbirinden ayırd edilemez bir neden sonuç ilikisi içindedirler. Çalgıcı tele dokunur
ve fiziksel olarak sesi üretir. Yeni müzik arayüzleri için durum farklıdır. Bu farkı
enstruman yerine arayüz sözcüünü kullanıyor olmak bir anlamda açıklamaktadır.
Bu durumda müziin kontrolu ile sesin üretimi birbirinden ayrılmaktadır. Bu
noktada, neden sonuç ilikisini kurmak için elemleme sistemleri devreye girer.
Klasik enstrumanlarda olduu gibi bir çalma eyleminden ve dolayısı ile
enstrumandan söz edebilmek için hareketin sesle ilikilendirilmesi gereklidir. Burada
en önemli problematii ve en geni aratırma alanını

bu ilikinin nasıl, hangi

temeller ve kabuller üzerine kurulacaı yani elemleme teknikleri oluturmaktadır.
Klasik enstrumanlarla benzerlik kurduumuzda çalgıcı açısından önemli bir nokta
ustalıın yıllar içinde elde edilebiliyor olması. Yeni arayüzlerde bu ustalık ancak
klasik bir enstruman taklit edildiinde geçerli olabiliyor (Trueman, Cook 2000).
Belly-C arayüzü yapısı ve yaklaımı dolayısı ile, elemlemeyi geleneksel göbek
dansı üzerine ina ettiinden, klasik enstrumanlara ait bu özellii tarifinde
taımaktadır.
Elektronik sesin elektronik olarak üretilmesi ve farklı bir etkleimle dokunmadan
çalınması bakımından klasik müzik enstrumanlarından ayrılan ve yeni müzik
arayüzleri üzerine çalımaların hem ilki hem de her dönemde kuvvetli bir esin
kaynaı olan i Leon Theremin’in 1920’lerde gelitirdii ve sonrasında kendi adıyla
anılan Theremin’dir. Ancak theremin bir yandan klasik enstrumanlardan ayrılıyorken
öte yandan neden sonuç ilikisindeki dorudan balantıyı farklı bir düzleme taısa da
sürdürmektedir. Theremin elektromanyetik alandaki deiiklikleri algılayarak
dorudan sese dönütüren bir devre ve antenlerden olumaktadır. Burada, iliki
henüz bilgisayara ve yazılıma aktarılmı deildir.
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Elektronik müzik aslen bilgisayarın ve yazılımın devreye girmesiyle farklı bir evreye
geçiyor ve artık çalma eylemi (hareket) ile çıkan ses arasındaki neden-sonuç ili kisi
tamamen koparak soyut bir düzleme ta ınmaktadır. Bu a amada ara tırmaların iki
kanaldan geli tii gözlenir (Nguyen, 2006). Birincisi klasik enstrumanların çalınma
yöntemlerinin yani etkile im biçiminin korunarak ses üretiminin bilgisayar üzerinde
gerçekle tirilmesi iken dier çalı malar klasik enstrumanları bir yana koyup yeni
etkile im yöntemleri geli tirmek yönünde olmu tur.
lk ara tırmalar birinci yöntemi izlemi tir. Bu konularda ilk ara tırmacılardan olan
Max Mathew’in piezo-ceramic bimorph elemanlar kullanarak keman tellerin
titre imini algılamasıyla ba layan ara tırmalarını çok sayıda ara tırma ve uygulama
takip etmi tir (Poepel, Overholt, 2006). Neal Farwell’in Funny Fiddle’ı, Dan
Trueman’ın BoSSA’sı (Trueman, Cook, 1999), Tod Machover’ın Hyperviolins’i,
Chris Chafe’in Celleto’su, and Suguru Goto’nun Superpolm MIDI violin’i,
CharlesNichols’un vBow’u (Nichols, 2001), Dan Overholt ‘un Overtone Violn’i
(Overholt, 2005) bunlar arasında sayılabilir. Cornelius Poepel ve Dan Overholt
yaptıkları taramada son 10 yılda kemanın dönü türülmesi üzerine yazılmı 28 makale
bulduklarını söylemi lerdir (Poepel, Overholt, 2006).
Curtis Bahn ve Dan Trueman, Interface (Bahn, Trueman, 2001; Trueman, Cook,
1999) adını verdikleri ikili ile 1995’den beri kendi geli tirdikleri enstrumanlarla
deneysel elektronik müzik yapmaktadırlar. 2001 yılında Cyclin74 firmasından
./Swank23 isimli CD’lerini çıkardılar. Cycling74 bizim de bu projede kullandıımız
ve müziksel arayüzler alanında en çok kullanılan ve en yetkin programlama ortamı
olan MaxMSP’yi pazarlayan kurulu tur.

23

Interface “./swank” Compact disc, Cycling74 c74-002, 2001, available from Cycling ’74, 379A
Clementina Street, San Francisco, c74label@cycling74.com, www.cycling74.com/c74, 2001

24

ekil 2.12: Interface, performans sırasında
Margaret Schedel ve John Young Compıuter Music Journal’de “Interface: ./swank “
üzerine yaztıkları eletiride iki sanatçının virtiozitesinden, yeni enstrumanları be
bilgisayarları ile kurdukları etkileimi seyretmenin verdii zevkten söz etmeleri ve
bütün performans boyunca hiçbir yapaylık görmediklerini vurgulamaları arayüzün ve
elemlemenin baarısını göstermesi açısından önemlidir (Schedel,Young, 2003).
“Sensor Chair” bu yaklaımın theremin’e uygulanmı bir örneidir (Paradiso, 1994).
MIT’de 1994’de gelitirilen Sensor Chair 70 kHz ile sürülen iki antenin arasına
terletirilmi bir koltuk, kontrol pedalları ve balı bir bilgisayardan oluur. Koltua
oturan kii antenlerin uzantısı haline gelir, hareketleriyle manyetik alanı deitirerek
ses üretimine sebep olur. Bu noktada theremin’den farklı olarak deien manyetik
alan dorudan balı devre vasıtasıyla sese dönütürülmüyor fakat bu bilgi bilgisayara
gönderilerek sese dönütürülüyordu. Bu dier örneklerde olduu gibi neden sonuç
ilkisinin soyut düzleme taınması demekti. Örnein Sensor Chair ile perküsyon
çalmak da mümkünken thereminde bu mümkün deildir.

25

ekil 2.13: Sensor Chair, Tod Machover performans sırasında
kinci yakla ıma yani klasik enstrumanları simule etmeyip yeni etkile im biçimleri
üzerine yapılan çalı malarda ise çok farklı paradigmalar kullanılarak, farklı arayüzler
geli tirilmi tir. Bunlar arasında bir masanın üzerine yerle tirilen objelerle
partisyonlar yazmak ve çalarken, gerçek zamanlı olarak objeleri veya yerlerini
dei tirerek müzik yapmaya dayanan scrapple (Levin, 2005), audiopad (Patten,
Recht, Ishii, 2002 ), reacTable (Jorda, v.d., 2003) gibi projelerden, modüller olarak
farklı fonksiyonlarla yüklenmi

fiziksel elemanları birle tirerek veya yanyana

getirerek müzik yapmayı salayan loopqoop (Konar, 2003) veya Block Jam
(Newton-Dunn, v.d. 2003) gibi projelere veya farklı yakla ımları olan Sonic Wire
Sculptor (Pitaru, 2003), music Bottles (Ishii, Mazalek, Lee, 1999) ve Squeezables,
Sonic Banana gibi farklı örneklere kadar geni
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bir yelpazeden sözedilebilir24.

benzer türdeki dier projelere toplu bir bakı için takip eden link kullanılabilir.
http://mtg.upf.edu/reactable/?related
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ekil 2.14: çeitli müzik arayüzleri; audiopad, reacTable, scrapple, block jam,
music bottles, squizables
Bu çalı malardaki temel mesele hareket ile ses arasındaki il kinin kurulmasıdır. Bu
ili kinin tasarımı klasik enstrumanları simule eden örneklerde öne çıkan bir mesele
deilken yeni etkile im biçimi öneren çalı malarda temel problematii olu turur.
lkinde problem hareketin gerçek enstrumanda olduu kadar yüksek bir hassaslıkla
algılanması ve aynı hassaslıkla sese dönü türülmesidir, ancak ikincisinde hareketle
ses arasında verili bir ili ki olmadıı için bu ili kinin tasarlanması ve
sistemle tirilmesi esas problemdir.
Belly-C bir yandan göbek dansı performansı için tasarlanmı bir araçken öte yandan
bir müzik arayüzü yani beden hareketlerine dayalı bir enstruman olma özellii
ta ımaktadır. Yukarıda anılan örneklerdeki etkile im biçimleri bu alanın geni liini
ve yaratıcılıın sınırsızlıına i aret etmektedir. Bu açıdan yeni müzik arayüzleri, yeni
enstrumanlar üzerine yapılan ara tırma ve çalı malar Belly-C’nin bedeni bir
enstrumana dönü türmesiyle gerçek zamanlı kompozisyon aracı olarak da ele
alınabileceini göstermektedir.
2.4 Hareket-Müzik Elemlemesi le lgili Çalımalar
Yeni müzik arayüzleri

konusundaki çalı malar

hareketle müzik

ili kisini

dei tirmi tir. Bu arayüzlerde hareketle ses arasındaki fiziksel neden sonuç ili kisi
ortadan kalkmı tır. Esasen bu ili kinin nasıl kurulacaı sorusu yeni müzik
arayüzlerinin temel problematiidir. Hareketin sesle ili kilendirilmesi e lemleme
(mapping) olarak anılır. Örnein elimi kaldırınca sesin iddeti mi artacaktır yoksa
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perdesi mi deiecektir? Bu elbet bir müzik arayüzü, enstrumanı söz konusu
olduunda bu derece basit olamamaktadır. Dolayısıyla elemleme önemli bir
aratırma konusudur ( Poupyrev, Lyons, Fels, Blaine, 2001; Wanderley, Battier,
2000; Sapir, 2000).
Hareketin müziksel parametrelere balanması konusunda birebir, ıraksak (daılan,
divergent), yakınsak (toplanan, convergent) olmak üzere üç farklı elemleme
yöntemi belirlenmitir (Rovan, Wanderley, Dubnov, Depalle, 1997):
1. En basit yöntem olan birebir elemlemede her bir baımsız hareket bir ses
parametresine balanır.
2. Iraksak elemlemede bir baımsız hareket birden fazla ses parametresine
balanır.
3. Yakınsak elemlemede birden fazla baımsız hareket bir ses parametresine
balanır.
Genel olarak bu yapıların hepsi birlikte kullanılır.
Daha genel bir yaklaımla ve Wanderley’in (Marcelo, Wanderley 2000) önerdii iki
elemleme biçiminden söz edebiliriz: dorudan elemleme ve gelimi elemleme.
Dorudan elemleme yukarıda sözü edilen birebir elemlemedir. Bunun ayırd edici
yanı hareket ile ses arasında fiziksel olmayan fakat dorudan ve görülebilir bir neden
sonuç ilikisi olmasıdır. Elin kaldırılarak ses iddetinin kontrol edilmesi veya
Thereminin’in çalınması buna örnek olarak verilebilir.
Gelimi elemlemede bu neden sonuç ilkisi bu derece açık deildir ve süreci de
dahil eden birden çok hareket parametresine balıdır. Hareketin ifade (gesture)
olarak tanınması temeline dayanan arayüzler bu türden arayüzlerdir.
Yukarıdaki çalımalardan yola çıkarak Belly-C’de dorudan ve gelimi elemleme
yöntemlerini birlikte kullanmalıdır. Belly-C son kullanıcı için tasarlanmı elemleme
arayüzü vasıtası ile hareket-ses ilkisini sanatçının (dansöz ve müzisyen) tercihleri
dorultusunda düzenlemesine imkan kılmalıdır.
2.5 Göbek Dansı le lgili Aratırmalar
Belly Dance üzerine yazılmı makalelerden oluan ve konuyla ilgili
akademik standartlardaki az sayıdaki kitaptan birisi olan “Belly Dance,
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Orientalism, Transnationalism and Harem Fantasy”( Shay, Sellers-Young,
2005) adlı kitabın editörleri Shay ve Young, göbek dansı denince, Fas’tan
Özbekistana kadar çok geni bir corafyada, kalçaların, üst gövdenin, ba ve
ellerin, dalgalanm, titreme, daire ve sekiz hareketleri ile solo olarak yapılan
dans anlaıldıını belirtmektedirler.
Aynı kaynakta göbek dansının tarihçesinin milattan önce 3000’e kadar gittiini
ancak bunu kesin olarak kanıtlamanın dolayısı ile bir balangıç tarihi vermenin
mümkün olmadıını belirtiyorlar. Aratırdıımız dier kaynaklar (Özdemir 2000;
Dallal 2004; Dolphina 2005) da göbek dansı için kesin bir corafya ve tarih
verememektedirler.
Göbek dansının özelliklerini referans (bkz.: yuk.) olarak aldıımız kaynaklardaki
ortak algılamaya göre öyle tarif edebiliriz: Geleneksel göbek dansı müzik eliinde
doaçlama olarak yapılan bir danstır. Kimi zaman müzik de doaçlama olarak
çalınabilmektedir. Dans kalça, omuz, karın kasları ve baın baımsız hareketleri ve
titremelerin yanında akıcı kol ve el hareketlerinden olumaktadır. Dansözün omuzları
düük ve geriye doru, ba dik ve yukarı dorudur. Adımlar küçük ve yerden
atılmakta, ayak yere düz veya bedenin aırlıını topukta karılayacak ekil de
basmaktadır (Adra, 2005).
Yaptıımız aratırma çerçevesinde gördüümüz kadarıyla, çok uzun bir geçmie ve
çok geni bir corafyaya yayılmasına ramen göbek dansı geleneksel biçimlerin
dıında ele alınarak farklı bir performans yaklaımıyla sunulmamıtır.
Bu aratırmalar Belly-C’yi üzerine ina ettiimiz göbek dansının sınırlarını ve
özelliklerini belirlememizi salamı, göbek dansının temel alacaımız hareket
literatürünü olutururken ve

Temel Hareketler alfabesini hazırlarken yaptıımız

sınıflamada esas alınmıtır.
Göbek dansı hem geleneksel köklerinden dolayı modern toplumun populer alıkanlık
ve beklentilerini karılamadıı için öte yandan kendi tarihi içersinde erotik
çarıımlarından dolayı alt sınıfa ait kabul edilerek dılamaya uramı bir pratiktir.
“Beyond the Glitter: Belly Dance and Neoliberal Gentrification in Istanbul” balıklı
makalesinde Öykü Potuolu dansözlerin büyüyen görünürlüüne ve küçük bir grup
içindeki saygınlıına ramen çounluk tarafından dükün kadınlar olarak
algılandıını belirtmektedir (Potuolu-Cook, 2006).
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Göbek dansı Türkiye’de (dier orta dou ülkelerinde de olduu gibi) çeitli
dönemlerde yasaklanmıtır. Göbek dansı sadece oryantalist bir çerçeve içinde,
turistik bir atraksiyon olarak yer bulmaktadır. Ancak 80’lerden balayarak,
globalizm perspektifinde halen devam eden yerel deerlerin yeniden önem
kazanmasıyla populer kültür içerisinde daha fazla yer almaya balamıtır. Aynı
kaynakta Potuolu göbek dansının ahlaken ve ekonomik olarak üpheli bir meslek
olduunu, göbek dansının ancak Osmanlı mirasını temsil etmesiyle ve turistik bir
ürün olarak belli bir saygınlıa kavuabildiini söylemektedir (Potuolu-Cook,
2006).
Göbek dansını toplumsal algısı açısından ele aldıımızda alt sınıflara ait dılanmı
bir pratik olduu görülmektedir. Teknoloji kullanımı modern topluma ve batılı
deerlere referans vermekte olduu göz önüne alınarak Belly-C göbek dansının
toplumsal algısını da farklılatıracak bir giriimdir. Belly-C teknolojinin bu algısını
göbek dansına taıyacak hem de teknoloji üzerinden gelenekselle modern arasında
yeni bir ba kuracaktır.
2.6 Özet
Bu bölümde ele alınan aratırma ve çalımalar dorultusunda ve benzer
ilerin incelenmesiyle Belly-C’nin hem bir performans aracı hem bir yeni
müzik arayüzü olarak performans alanında nasıl bir ilev üstlenebilecei ve
sanatsal ifade biçimlerine olası katkıları yönünde aratırmanın yönelimini
belirlemitir. Bunun sonuçları bölüm 3.1’de görülebilir.
Ayrıca bu bölümde farklı alanlardan incelenen ilerden edinilen deneyim
dorultusunda kullanılacak yöntemler belirlenmitir. Bu aratırma bölüm 3.2’de
ayrıntılı olarak açıklanan donanım ve yazılım ortamının seçilmesi ve tasarımın
modellenmesinde belirleyici olmutur
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3. BELLY-C
Belly-C donanım ve yazılımdan oluan bir arayüzdür. Dansözün hareketlerini
algılamak için decene ilitirilen sensörlerden ve kablosuz balantı salayan bir
cihazdan oluan donanım ve alınan verileri deerlendirerek sese dönütüren kontrol
edilebilir bir yazılımdan oluur (Bkz.: Bölüm 3.2).

ekil 3.1: Belly-C’nin genel görünüm
Belly-C’nin yapısı basit olarak figür 3-1’deki gibi ifade edilebilir. Dansözün
hareketleri sensörler vasıtasıyla sayısallatırılarak radyo frekansı ile bilgisayara
gönderilir, bu veriler ilenerek ve sanatçı tarafından programlanan elemleme
dorultusunda ses sentezlenir ve ortama verilir.
Belly-C göbek dansının ileyiini tersine çevirmekte böylelikle göbek dansı
performansına yeni bir yaklaım önermektedir. Dansöz müzii bedene tercüme eden
kii deil bedeni vasıtasıyla müzii yaratan kiiye dönümektedir. Dansöz bedenini
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hareket ettirirken figür müzik ilikisine ve dolayısı ile ürettii sese de bedeniyle
görsel olarak yaratmaya çalıtıı dans kadar konsantre olmak durumundadır.
Dolayısı ile bu danscı için tümüyle yeni bir durum ve deneyim olacaktır.
Belly-C bir performans aracı olarak aynı ölçüde seyirci için de yeni bir algı
yaratacaktır. Belly-C ile gerçekletirilmi bir performansta izleyici dansözün
yaratıcılıına ve performans ortamı üzerindeki kontrolüne gerçek zamanlı olarak
ahit olacaktır. Bu bir anlamda caz combosu dinlemeye benzetilebilir. Dansözün
doaçlama olarak hareketleri ve hareketleri vasıtasıyla çıkardıı müzik bir tema
etrafında doaçlama yapan caz müzisyenine benzetilebilir. Buradaki durum görsel
elemanın yanı dansı da içerdii için daha karmaıktır. Bu seyirci açısından,
geleneksel göbek dansında olmayan yeni bir durumdur ve performansa yeni bir
katman ekleyecekdir.
Belly-C göbek dansındaki müzik hareket ilikisini tersine çevirerek, müziin hareketi
yönlendirmesini

deil

hareketin

müzii

oluturmasını

veya

deitirmesini

öngörmektedir.
Belly-C göbek dansındaki geleneksel figür müzik ilikisini elemleme stratejisi
olarak kullanmaktadır. Bu çalımada böyle bir stratejiyi oluturabilmek için öncelikle
göbek dansı analiz edilmi ve göbek dansının yapı taları olan temel figürler
aratırılmıtır. Temel figürler birbirine eklemlenerek dansı oluturan hareket
gruplarıdır. Aratırmanın bir parçası olarak temel göbek dansı hareketleri,
eklemlenme kuralları, müzikle ilikileri ve her biri için uygun algılama metodunu
içeren temel hareketler alfabesi hazırlanmıtır (Bkz.: bölüm 3.1.3).
Geleneksel göbek dansı üzerine ina edilen elemleme yöntemi Belly-C’nin ayırd
edici özelliidir. Bu yaklaım -Belly-C vasıtasıyla bir enstruman olarak bedeni
“çalma” yöntemini kendiilinden getirmektedir. Aynı zamanda sadece bir arayüz
olmakla kalmayıp kaçınılmaz olarak göbek dansının kendi yapısı, olası açılımları,
modernlemesi gibi yeni aratırma konuları açmaktadır.

Bu bölüm göbek dansının analizi ve temel göbek dansı figürleri alfabesinin
oluturulması ve ardından Belly-C’nin sistem tasarımı önerisi olarak iki alt balık
içerir.
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3.1 Göbek Dansı Hareket Analizi
Bu bölümde hareket analizi yöntemleri incelenerek göbek dansı hareketleri analiz
edilmi tir.
3.1.1 Hareket Analizi Yaklaımları
Her Hareketin temel elmanları zaman, mekan ve kuvvettir. Her hareket belli bir
kuvvet harcanarak ba latılır, belli bir mekanı i gal eder ve belli bir zaman boyunca
sürer (Fitt,1988).
Hareket kalitesi üzerinde çalı an iki sistemden söz etmek mümkündür:
•

Rudolf Laban tarafından ba latılan, Irmagard Bartinieff ve Cecilly Dell
tarafından devam ettirilen Laban Hareket Analizi (Bartenieff

1980; Fitt

1988)
•

Valerie V. Hunt tarafından geli tirilen Hareket Davranı ı Analizi (Moore,
Yamamoto 1998)

Bu yakla ımların (yöntemlerin) ikisi de, mekanik olarak eklemlerin ve kasların
çalı ma biçimleri ile hareketi açıklayan kinesiyolojiden farklı olarak, hareketin tarzı
ve kaliteleri üzerine younla ırlar.
Hareket Davranı ı Analizi anla ılması daha kolay olan, Laban’a göre daha basit bir
yakla ım sunar. Bu yakla ımda hareket kabiliyeti veya hareketin etkinliinden çok
tarzı (style) üzerinde durulur. Buna göre:
1. nsan bir bütün olarak davranır; akıl, beden ve duygular birbirinden ayrı
deildir tersine hepsi bir bütün olu turur.
2. Her birey özgün bir hareket davranı ına sahiptir.
3. Hareket davranı ı ile bireyin ki ilik, ifade, duygu veya zihinsel faliyetleri
arasında kar ılıklı bir ili ki vardır.
4. Bireyin karakteristik zaman, mekan ve kuvvet kullanımını geli tirmek
mümkündür.
Hareket Davranı ı Analizinin kavramsal modeli üç temel üzerine kuruludur:
•

Hareket davranı ının gözlenmesi ve analizi
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•

Hareket davranıı ile kiisel algı arasındaki ilikinin analizi

•

Hareket davranıı ile kiisel ifade arasındaki ilikinin analizi

Bu yaklaım bize özetle hareket biçimi ile kiisel özellikler hakkında vurgu yaparak
önemli ip uçları vermitir. Bu bizi Belly-C’nin tasarım özellikleri ile ilikili olarak
iki temel sonuca götürmütür. Buna göre Belly-C aynı zamanda:
1. Dansözün hareketlerini müzie dönütürürken, onun kiisel özelliklerini ve
bedensel ifade biçimini müzik alanında da korumalı ve yansıtmalıdır
2. Her dansözün davranı biçiminin farklı olacaı göz önüne alınarak
gerektiinde veya istendiinde hareketin kiisel özelliklerinin müzie dorudan
yansıması

engellenebilmeli,

hedeflenen

sonuca

yönelik

ayarlamalar

yapılabilmelidir.
Bu tespitlerin üzerine Laban Hareket Analizi sistemi incelenmitir.
Rudolf Laban 1879 yılında domu ve hayatını, içilerin performansını arttırmaktan,
sanatçının ifade gücünü arttırmaya kadar bütün yönleriyle insan hareketinin
incelenmesine adamı bir koreograftır. “Theory of Effort” adı verilen ve Laban
Hareket Analizinin esasını oluturan metodunu gelitirmitir.
Laban’a göre (Bartenieff 1980, Moore, Yamamoto 1998 Beyond Words “Chapter
9: Introductıon To Laban Movement Analysis”) bütün hareketler üç balık altında
incelenebilir:
1. Beden kullanımı
2. Mekan kullanımı
3. Enerji kullanımı (effort)
Hareket ettiimizde bedenin deiik parçaları aktif veya pasif olarak harekete katılır.
Beden parçalarının kullanımına dair elemanlar:
•

hareket (Gesture, Jest): bedenin bir veya birden fazla parçası ile
gerçekletirilen eylem

•

Duru (Posture): bedenin bir bütün olarak hali, duruu

•

Balangıç yeri: hareketi balatan beden parçası
o Uzantılardan balayan hareket: kol, bacak veya kafadan balayan
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hareket
o Merkezden balayan hareket: gövdeden balayan hareket
o Üst

bedenden

balayan

hareket:

belden

yukarıdaki

beden

parçalarından balayan hareket (kollar, göüs, kafa)
o Alt bedenden balayan hareket: belden aaıdaki beden parçalarından
balayan hareket (kalça, bacak)
•

Dizim: belli bir hareket içinde beden parçalarının eylemlerinin düzenlemesi

Mekan hareketin temel elemanlarından biridir. Her beden dursa da hereket de etse
belli bir mekan kullanır.
Mekan kullanımına dair elemanlar:
•

Mekan
o Genel mekan: hareketin gerçekletii ortam
o Kiiler arasındaki mekan: mekanda hareket eden kiiler arasında
oluan, deien mekan
o Kiisel mekan: kiinin adım atmadan kendi etrafında eriebildii alan

•

Hareketin biçimi
o Dorusal: bir doru boyunca oluan hareket
o Erisel: bir eri boyunca oluan hareket
o Hacimsel: üç buyutta gerçekleen hareket

•

Eksenler
o Düey:

düme, kalkma gibi yukarı-aaı yöndeki hareketlerin

gerçekletii düzlem
o Yatay: sa-sol yöndeki hareketlerin gerçekletii düzlem
o Derinlik: öne arkaya doru hareketlerin gerçekletii düzlem
•

Dizim: belli bir hareket içinde mekan kullanımının düzenlenmesi

Laban efor’un her türlü harekete ait bir kalite olduunu ve harekete dair ifadenin
taıyıcısı olduunu öne sürmütür. Laban’ın çalımaları izleyici tarfından algılanan
harekete dair faktörleri ve hareketin kendisinden baımsız olarak ifadeyi taıyan
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elemanları anlamaya yönelmitir. Laban’a göre ifade gücü sadece yapılan hareketin
(vurmak ya da sarılmak gibi) deil fakat aynı zamanda, hatta daha fazla, o hareketin
nasıl yapıldıının bir özelliidir. Bir hareket farklı biçimde yapıldıında anlamları
deiir. Laban hareketin anlamını belirleyen bu faktörler üzerine çalımı ve efor
balıı altında topladıı dört temel faktör bulmutur.
Efor elemanları:
•

odak (dolaylı – dorudan)

•

kuvvet (azalan – artan)

•

zaman (yavalayan – hızlanan)

•

akı (serbest – baımlı)

Bu incelemeler dorultusunda Hareket analizi yöntemleri göbek dansı hareketlerinin
sınıflanmasında kullanılmıtır. Bu çalımanın sonuçları takip eden bölüm 3.1.2 ve
3.1.3’de görülebilir.
Özet olarak beden parçası bizim sınıflamamızda da temel elemanı oluturur. Beden
hareketin olutuu beden parçasına göre ba, omuz (ve kollar), omurga, göüs, kalça,
göbek, adımlar olmak üzere 7 bölgede incelenmitir. Göbek dansı esasen kiisel
mekan üzerine kurulu olduundan, genel mekan bu çalımada göz önüne
alınmamıtır. Hareket kalitesi açısından efor elemanlarından sadece kuvvet dikkate
alınmı, zaman genel tempoya yaygın bir eleman olduundan tek bir hareket bazında
ayrıca ele alınmamıtır.
3.1.2 Göbek Dansı Figürleri: Analiz ve Sınıflama
Göbek dansının ayırıcı özelliklerinden birisi kasların ayrıtırılması ve hassaslıkla
kontrolune

dayanmasıdır.

Bu

en

youn

biçimde

göbek

hareketlerinde

gözlemlenebilir. Örnein göbek atmak olarak adlandırılan hareket tamamen ve
sadece karın kaslarının kontrolü ile gerçekletirilir. Bu alt abdominal kaslar ile üst
abdominal kasların ayrıtırılarak ustalıkla kontrol edilmesini gerektirir. Kasların
ayrıtırılması ve kontrolü bütün beden için ve özellikle karın bölgesi ve göüs
hareketleri için son derece önemlidir. Belly C’in tasarımı esas olarak gobek dansı
hareketlerinin analizi üzerine oturturulmutur.
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Hareket analizi terimleriyle göbek dansına genel olarak bakarsak daha çok gestural
harekete dayalı olduunu, hareketlerin proximal olduu, merkezden dıa doru
yönlendiini söyleyebiliriz. Genel alan kullanımı az ve göreli olarak önemsizdir,
dans kiisel alan kullanımı üzerine kuruludur. Hareketler az veya orta derecede
iddetlidir, abartılı güç kullanımı görünmez; akıkan ve serbesttir ancak hassasiyetle
kontrollüdür.
Göbek dansı bedenin belli parçalarının (kalça, göüs, omuz...) hareketlerinin
birbirine eklemlenmesinden oluur. Eklemlenme yatay ve dikey olabilir. Yatay
eklemlenme aynı beden parçasının farklı hareketlerinin zamanda ardıık olarak
dizilmesiyle oluur. Örnein kalçalar terazi hareketiyle aaı yukarı inip çıkarken
ölçü balarında fırlatma hareketiyle (ani ve sert bir yükselme ile) vurgu yapabilir.
Dikey eklemlenme ise farklı beden parçalarının aynı anda farklı hareketleri
yapmasıyla oluur. Yani kalçalar terazi hareketini yapıyorken omuzlar titreyebilir.
Dans sırasında yatay ve dikey kombinasyonlar sürekli olarak ve beraber kullanılır.
Bu çalımada göbek dansı hareketlerini ayrıtırarak analiz etmeye ve yatay veya
dikey eklemlenmeleri ile dansı oluturan, temel hareketleri sınıflanmaya çalııldı. Bu
sınıflamada göbek dansı eitiminde kullanılan yöntemlere dayalı amprik yaklaımın
yanısıra Laban Hareket Analizi (Bartenieff 1980, Moore, Yamamoto, 1998) ve
kinesiology (Fitt, 1988) terminolojisinden yararlanıldı.
Bu çerçevede beden parçası kullanımının göbek dansı analizi açısından da belirleyici
bir sınıf oluturduu görüldü. Beden parçalarını ayrıtırmak göbek dansı eitiminde
de kullanılan bir yöntemdir. Ancak göbek dansının özelliinden dolayı bu sınıfa
göbek ve göüs gibi eklemlere balı olmayan beden parçaları da girmitir. Göbek
dansı esas olarak tek dansçı ile ve çok küçük bir mekan kullanarak yapıldıından bu
aratırmada genel mekan kullanımını ihmal edip sadece kiisel alan kullanımı
içersinde hareket biçimi ve hareket ekseni ile ilgilendik. Hareket dinamii açısından
da sadece ölçülebilir olan ve görsellikten çok dorudan müzie etkisi olan hareket
iddetini göz önüne aldık.
Belly-C’nin hedefi hareketi bilgisayar ortamına aktarmak olunca iki farklı disiplinin,
dans ve bilgisayar dünyasının, harekete yaklaımındaki farklılık bir baka problem
getirdi. Dans dünyasında hareket genel olarak düzlemlerle (frontal, saggital, tarverse)
tarif edilirken computer dünyasında koordinat eksenleri (x, y, z) söz konusuydu.
Örnein kalçanın saa sola hareketi de kalçanın aaı yukarı hareketi de dans
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terminolojisi ile frontal düzlemde hareketler. Ancak sayısal ortamda koordinat
eksenlerini esas aldık, böylelikle kalçanın saa sola hareketinin x ekseninde, aaı
yukarı hareketinin y ekseninde olduunu söyleyerek ayrıtırabilmemiz mümkün
oldu. Öte yandan kullanılan sensörlerin çalıma prensiplerini de göz önüne alınca
hareketleri düzlemlerle deil koordinat eksenleri ile düünmek gerekti.

Ancak

tablo1’de hareketin tarifini kolaylatırdıı için dans terminolojisini kullanmaya
devam ettik.

ekil 3.2: bilgisayar ortamında (ve denemelerde bizim kullandıımız) koordinat
sistemi
Sonuç olarak Belly-C’nin asıl hedefi gözönüne alınarak gerek hareket-müzik ilikisi
açısından gerek hareketlerin algılanması açısından parametre oluturan, aaıdaki
dört kategori esas alınarak temel göbek dansı hareketleri sınıflanmıtır:
1. Hareket eden beden parçası
2. Hareketin olutuu düzlem (koordinat ekseni)
3. Hareketin ekli
4. Hareketin iddeti
Bu listede yer alan temel hareketlerin yukarıdaki parametrelerle ilikisi tablo 1’de
özetlenmitir. Dansın bütünü açısından görsel deeri olmasına karın müziksel
vurgularla dorudan ilikisi olmadıı için el-kol hareketleri ve adımlar bu tabloya
dahil edilmemitir.
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Tablo 1: hareket analizi parametrelerinin göbek dansı figürleri ile ilikisi

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x x
x
x
x x
x

Normal

Saggital
Traverse
Karma ık

Frontal

Hareket
ekseni
Karma ık

E risel

Do rusal

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Ba

x
x
x
x
x
x
x x
x

Omurga

Omuz

Fırlatma
Kaldırma
Daire
Sekiz
Kaydırma
Dönme
Titreme
Dalgalanma

Kalça
Göbek
Gö üs

Hareket
biçimi

Hareket
dinami i
Hareket
iddeti
iddetli

Ki isel alan kullanımı

Beden parçası
kullanımı

x
x

x
x
x
x
x

x x
x x

x
x
x

x
x

x
x

Bu tablo öyle okunmalıdır: örne in, daire –ayrı ayrı- kalça, gö üs ve omuz ile
yapılabilen, frontal, saggital veya traverse düzlemde e risel/karma ık bir harekettir
ve normal iddettedir.
Temel hareketler listesi bölüm 3.1.3’de görülebilir.
Bu listeden alaca ımız bazı hareketler karakterleri bakımından farklıdırlar. Örne in
ndirme/kaldırma hareketi ansal bir hareket iken daire bir süreçtir. Birincisi bir
sensörden ansal olarak gelen bilgi ile tanımlanabilirken ikinci hareketi bir veya bir
grup sensörden gelen bilginin zaman domeninde izlenmesiyle tanımlamak
mümkündür ve tanımlanabilmesi için ilk olu umunu tamamlanması gerekmektedir.
Bu nedenle algılanma problemi açısından hareketler basit ve karma ık olarak ikiye
ayrılmı tır. Karma ık hareketler tablo 1’de hareket biçimi karma ık olarak
i aretlenmi hareketlerdir.
3.1.3 Temel Göbek Dansı Figürleri Alfabesi
Buraya olu turdu umuz alfabenin sadece kalça hareketleri ile ilgili olanları
alınmı tır. Bu tercih hem kalça hareketlerinin göbek dansının temel belirleyici
unsuru olması hem de bu hareketlerin benzer yakla ımla Tablo 1’de gösterilen di er
beden parçalarına da kolaylıkla uyarlanabilmesinden dolayı yapılmı tır.
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Hareketlerin sa kalçaya yerle tirilen bir aksaloremetre ile alınmı

verilerinin

olu turduu grafikte hareketlerle birlikte verilmi tir. Bu grafiklerde eksenler x:mavi,
y:ye il, z:kırmızı olarak belirtilmi lerdir.
Temel figürler alfabesinin tamamı http://belly-c.forumist.com adresinde bulunabilir.
3.1.3.1 ndirme-Kaldırma

ekil 3.3: ndirme-Kaldırma hareketi
Bu hareket kalçanın kontrollü bir biçimde kaldırılması ve indirilmesi ile olu ur.
ndirme kaldırma hareketi dorudan dizlerle balantılıdır. Dizin kırılarak bacaın
kalça ekleminden hafifçe içe doru dönmesi ve kalçayla kaburga arasındaki bo luun
küçültülmesi veya büyütülmesi ile olu an hareketdir. Kalça yukarı ve öne doru
hareket eder ve yerine döner.
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ekil 3.4: ndirme-kaldırma hareketi sensör verileri grafi i
3.1.3.2 Fırlatma

ekil 3.5: Fırlatma hareketi
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Bu hareketi gerçekletirmek için iki ayak üstünde duruyorken, ayaklar paralel
konumda ve iki ayak arasındaki açıklık, kalça genilii kadardır. Dizler hafif kırık ve
aırlık bir kalça üzerine younlamıtır. Aırlıı taıyan kalçanın üzerine hafifçe
oturulur, bu üzerinde durulan bacaın hafifçe içe doru dönmesi (inward rotation of
the leg) demektir. Hareketi gerçekletirirken aırlık dier kalçaya fırlatılır. Bu hafif,
serbest ve enerjik bir harekettir, genelde hızlı ya da ritmik bir biçimde yapılır. Bu
hareket dikey düzlemde aaıdan yukarı ya da ters yönde olabilir.

ekil 3.6: Fırlatma hareketi sensör verileri grafii
3.1.3.3 Daire

ekil 3.7: Daire hareketi
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Kaydırma hareketi temel alınarak, basenin bedenin dikey ekseni etrafında daire
çizmesi hareketidir. Aırlık hareket yönündeki kalçaya aktarılarak taınır. Bu hareket
yava veya hızlı olabilir, baında veya sonunda bir aksan olabilir. Kontrollü bir
harekettir.

ekil 3.8: Daire hareketi sensör verileri grafii
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3.1.3.4 Yatay Sekiz

ekil 3.9: Yatay sekiz hareketi
Kalça çizgisinin seviyesi deitirilmeden yapılan bir harekettir. Frontal konumdan
saa doru dönme ile basen saa kaydırılır, sonra, sadan sola aırlık transferi
yaparak sola dönme ile, basen sol arkadan sol yana kaydırılıp frontal konuma geri
dönerek hareket tamamlanır. Böylece kalça yatay düzlemde bir sekiz çizmi olur. Bu
hareket önden arkaya ya da arkadan öne doru yapılabilir. Yatay sekiz hareketi yava
veya normal hızda yapılır, yumuak, akıkan ve kontrollü bir nitelie sahiptir.
Hareketi hem alçak konumda (in plié - yani dizler kırık), hem yüksek konumda (in
relevé- yani parmak ucunda) yapmak mümkündür.
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ekil 3.10: Yatay sekiz hareketi, üstüste görünüm
3.1.3.5 Dikey Sekiz

ekil 3.11: Dikey sekiz hareketi
Kalça çizgisinin seviyesini deitirerek yapılan bir harekettir. Terazi hareketiyle
balar, sonra kalkan kalçanın yönüne kayma (shift) yapılır ve eksenin dıındayken
ters yöne doru terazi ile dier yöne doru kayma yapılır. Bu dikey düzlemde,
basenin çizdii bir sekiz oluturur. Hareket nitelii akıkan, yumuak ve genelde
aksansızdır, orta ya da yava hızda yapılır. Bu hareketin yukardan aaı veya
aaıdan yukarı doru balayarak yapılabilir. Hareketin büyüklüüne göre bazen
dizler kırılarak beden aaı iner, ya da topuklar yerden kalkarak beden yükselir.
Aaı veya yukarı yönde sekiz hareketinde kalçaların dikey eksenden çıktıı geçi
yerlerindeki “asılı kalma/ suspension” hissi çok önemlidir.
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ekil 3.12: Dikey sekiz hareketi, üstüste görünüm
3.1.3.6 Terazi

ekil 3.13: Terazi hareketi

ndirme ve kaldırma hareketinin ardarda yapılmasıdır. Kalça çizgisinin yatay
düzlemde teraziye benzer biçimde hareket etmesidir. Kontrollü bir harekettir, ve
çeitli hızlarda yapılabilir.
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ekil 3.14: Terazi hareketi sensör verileri grafii
3.1.3.7 Döndürme (Twist)

ekil 3.15: Döndürme hareketi
Döndürme hareketinde üst beden hareket etmez, bel boluu ekseninde ve yatay
düzlemde kalçalar öne ya da arkaya doru döndürülür. Kalçalar x ekseni etrafında
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yz düzleminde y ekseni yönünde hareket ettirilerek döndürülür. Bu hareket
yapılırken dizler düzdür.

ekil 3.16: Döndürme hareketi sensör verileri grafii
3.1.3.8 Kaydırma

ekil 3.17: Kaydırma hareketi
Kalça seviyesi deitirilmeden, ve kalça döndürülmeden basenin saa, sola (veya öne
ve arkaya) kaldırılması hareketidir. Kalçaların hafifçe beden ekseninden dıarı doru
itilmesiyle oluur. Aynı zamanda aırlık da hafifçe (tam olarak deil) kaydırılan
yöne doru yüklenilir. Bu hareket yava ve yumuakça yapılır ve kontrollüdür.
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ekil 3.18: Kaık hareketi sensör verileri grafii
3.1.3.9 Kaık

ekil 3.19: Kaık hareketi
Bu harekette dizler büküktür, basenin hafifçe yukarı kaldırılırken geriye itilip aaı
bırakıldıktan sonra öne doru itilerek yukarı çekilmesiyle oluur. Basenin, yandan

49

bakıa göre, bir daire çizmesi hareketidir. Yumuak ve kontrollü bir harekettir. Sert
yapıldıında öne arkaya kaydırma hareketi ile benzeir.

ekil 3.20: Ka ık hareketi hareketi sensör verileri grafi i
3.1.4 Göbek Dansında Hareket Müzik li kisi kurulması
Göbek dansında kullanılan genel olarak ortadogu müzii makam ve usul temelleri
üzerine kurulu bir yapıya sahiptir. Usul ritmik yapıyı belirler ancak batı müzii
notasyonunda kullanılan ölçüden temel farkı, usulün ritmik vurguları da
belirlemesidir (Öztürk, 2003). Usul batı müzii notasyonunda ritmik kalıp olarak
anılmaktadır. Göbek dansı ritmik kalıp (usul) üzerine kuruludur. Parça içersinde
ölçü aynı kalırken, ritmik kalıp deiebilir. Dansöz temel olarak ritmik kalıbı takip
eder.
Ritmik kalıbı belirleyen esas olarak vurmalı çalgılardır (darbuka, bendir, vb). Ancak
dans sadece temel vurularla sınırlı deildir. Dansöz vurulara bedeninin farklı
parçalarıyla farklı tepkiler verebilir. Örnein vurguyu kalçasından göüslerine veya
omuzlarına taıyabilir veya temel vuruları kalçasıyla takip ediyorken ara vuruları
omuzlarıyla verebilir, ritmi bölebilir vb.
Özellikle vurmalı solo bölümlerinde dansöz vurmalıları çalan müzisyenle unison
danseder veya soru-cevap ilikisine girebilir, burada dansözün usule müdahale
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ederek ritmi veya ritm kalıbını deitirdii görülür. Göbek dansı geleneinde bu
iliki, dansözün müzii yönlendirmesi açısından, Belly-C için önemli bir dayanak
oluturmaktadır. Dansöz solo bölümlerinde dier enstrumanlarla da vurmalılardakine
benzer bir ilikiye girer.
Solo dıındaki bölümlerde genel müziin yanısıra öne çıkan enstrumanlara da tepki
verir, elik eder. Ritme elik daha çok tek eksenli, dorusal ve iddetli hareketlerle
sürdürülürken, mızraplı enstrumanlara (kanun, ud, vb) daha büyük, erisel ve
yumuak hareketler veya (tremololara cevap olarak) titremelerle elik eder. Üflemeli
veya yaylı enstrumanlarda bu hareketler tüm bedenin dalgalanması gibi daha büyük
ve yava olabilir, ritmik yapıdan çok melodiyi takip etmeye çalıabilir
Bu gözlemler sonucunda ve genel olarak sınıflandıı gibi (Dolphina 2005; Dallal
2004), hareket-müzik ilikisini gözönüne alarak, müzii enstrumanların karakterleri
açısından üç grupta incelendi: vurmalılar, mızraplılar (tremolo çalanlar), yaylılar ve
üflemeliler. Bu üç grup enstrumanın hareketle ilikisi farklılıklar gösterir.

Tablo 2: hareket analizi parametrelerinin müzikle ilikisi
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x
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Hareket
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Kiisel alan kullanımı

Frontal

Beden parçası
kullanımı

x
x
x

x
x

Vurmalılar müzikte olduu gibi beden ve harekette de ritm kalıplarını yaratır.
Vurmalılara elikte kalçalar, karın ve omuzlar etkindir. Tremolo çalan aletlere
genellikle titremeler, kalça, göüs ve omuzlarla cevap verir. Yaylılar ve
üflemelilerde ise melodik yapıya uygun olarak dalgalanma ve kaymalarla omurga,
kalça, gögüs, kollar ve ba kullanılır.
Belly-C de usulü belirleyen ve sürdüren dansözün hareketleri ile yaptıı vurgular
olacaktır. Bunlar daha çok dorusal ve iddetli hareketlerdir. Ancak sadece bu
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hareketler melodik yapının kontrolü için yeterli olmayacaından erisel ve yumuak
hareketler de takip edilerek müzie elenebilecektir.
3.2 Belly-C’nin Sistem Tasarımı
Belly-C temel olarak 3 ana modülden oluur; hareket algılama modülü, elemleme
modülü ve ses sentezleme modülü. Modüller mesajlarla haberleir, birbirlerinden
baımsız yapıda tasarlanmılardır.

ekil 3.21: Belly-C modulleri

Hareket yakalama modülü sensörlerden gelen veriyi almak, gürültüden arındırmak,
tanımlanmı hareketleri ayırd etmek ve hareket mesajlarını üreterek elemleme
modülüne göndermekle yükümlüdür.
Belly-C yeni sensörler eklemeye uygun tasarımı vasıtasıyla donanım eklendikten
sonra kurulum ve ayar arayüzü ile sensörler programa tanıtılacak, hareket tanımlama
arayüzü ile hareketler sisteme öretilerek üretilecek mesajlar tanımlanacaktır.
Elemle modülü kavramsal olduu gibi ileyi açısından da arada duran, hareket
yakalama modülünden gelen mesajları kompozisyon çerçevesinde yorumlayarak ses
sentezleme modülüne gönderilecek mesajları üreten modüldür. Bu modül aynı
zamanda performansçıya performansı kurgulama ve düzenleme imkanı veren
kompozisyon

arayüzünü

de

sunar.

Parçanın

kompozisyon arayüzü vasıtasıyla tasarlanabilir.

zaman

düzlemindeki

yapısı

Kompozisyon arayüzü ses

tasarımcısına gerçek zamanda kontrol olanaı da salar.
Ses sentezleme modülü gelen veriler dorultusunda ses örneklerini çalan veya sesi
parametrik olarak üreten ve çıkıı süren modüldür. Bu modül
sentez algoritmaları ve ses örnekleri kütüphaneleri içerir.
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özelletirilebilen

Belly-C nihai olarak genel amaçlı bir performans olarak dü ünüldüünden sistemin
tasarımı kütüphanelere dayanan modüler elemanlar üzerine kurulmalıdır. Bu sayede
farklı ihtiyaç ve seçimlere göre konfigüre edilebilecektir.
3.2.1 Hareket Tanıma Modülü
Bu modül temel olarak sensörlerden alınan veriyi i leyerek hareketleri tanır ve
e lmleme modülü tarafından kullanılacak mesajları üretir.
Hareket bilgisi tek bir sensörden gelen anlık bir veri tarafından (basit hareketler)
üretilmi olabilecei gibi bir grup sensörden belli bir süreçte gelen verinin (karma ık
hareketler) yorumlanmasıyla üretilmi bir bilgi de olabilir. Bu modül hareketleri
(figürleri) ayrı tırarak, saptadıı her bir hareket için ilgili parametreleri içeren bir
mesaj üretir. E lemleme modülüne giden mesajlar önceden tanımlanmı hareketler
ve parametreleridir.
Hareket tanıma modülü sensorden gelen verileri veya veri gruplarını i leyerek
hareketi tanır. Tablo 1’de hareket biçimi ve hareket ekseni “karma ık” olarak
belirtilmi hareketlerin tanınması için Neural Networks ve matris i leme gibi çe itli
yöntemler incelenmi sonuç olarak Hidden Markov Model üzerine kurulu istatistik
yöntemin kullanılması uygun görülmü tür. (Cont, Coduys, Henry, 2004; Bevilacqua,
Müller, Schnell, 2005; Modler, Myatt, Saup

2003; Modler 2000; Goudeseune

2002). Ancak bu ara tırma çerçevesinde HMM uygulaması yapılmayacaktır.
Performans öncesinde, hangi hareketlerin ayrı tırılacaı (tanınacaı) ve balı olarak
hangi mesajın üretileceinin Hareket Tanımlama arayüzü vasıtasıyla önceden
tanımlanmı olması gerekir.
Hareket Tanıma modülü son kullanıcı için iki arayüz salar. Birincisi Kurulum ve
Ayar arayüzüdür. Bu arayüz ile kullanılan sensör tipine göre sensör objeleri sisteme
tanıtılır ve ayarları yapılır. kincisi ise Hareket Tanımlama arayüzüdür. Bu arayüzle
hareketler sisteme öretilir ve tanımlanarak e lemleme modülüne gönderilecek
mesajla ili kilendirilir.
3.2.2 Elemleme Modülü
E lemleme modülü hareket bilgisini müzikal parametrelere balar. E lemleme
modülüne gelen mesaj hareket bigisini ve parametrelerini içerir. E lemleme

53

modülünün kompozisyon arayüzü vasıtasıyla önceden yapılan elemleme ile hareket
mesajı (figur 3-22: msg[1]) ses mesajına (figur 3-22: msg[2]) çevrilerek ses
modülüne gönderilir.
Elemleme modülünün kompozisyon arayüzü vasıtasıyla yapılan elemleme zaman
boyutunda

kurgulanabilir

ve

gösteri

sırasında

da

kontrol

edilebilir

olmalıdır.

ekil 3.22: Belly-C modullerinin ayrıntılı diyagramı.
Farklı beden parçalarının hareketleri e zamanlı (dikey eklemlenme) veya ardıık
(yatay eklemlenme) olarak farklı enstrumanları, farklı melodik veya ritmik yapıları
tetikleyebilir. Örnein ardıık kalça hareketleri ana tempoyu verirken omuz
hareketleri ara vuruları oluturur veya göüs hareketi klarinet partisini ekleyebilir.
Bu hareket bilgisi (hareket, eklemlenme biçimi, vd) ardıık olarak üretilen mesajlarla
ses modülüne iletilir.
Burada elemleme dorudan veya gelimi olabilir. Gelen mesajlar kompozisyon
arayüzü vasıtasıyla önceden hazırlanmı elemleme kurgusuna göre ses mesajına
çevrilir.
Bu yapı zaman boyutunda kurgulanarak koreografiye göre performansın farklı
bölümlerinde farklı davranılar göstermesi salanabilir.

Performansın zaman

boyutunda tasarlanması da kompozisyon arayüzünün özelliklerinden birisidir.
Performansın önceden kurgulanmasını salayan kompozisyon arayüzü, gerçek
zamanlı olarak, performans sırasında dansözün veya ses tasarımcısının kontrolüne de
izin verir.
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3.2.3 Ses Sentezleme Modülü
Ses sentezleme modülü elemleme modülünden gelen mesajları ileyerek ses üretir.
Bu modül Türk Müziinin makam ve usul yapısına uygun olarak tasarlanmalıdır.
Makam ve ritm kalıpları seçilerek gerçek zamanda üretilecek seslerin sözkonusu
kalıplar içersinde üretilmesi salanmalıdır. Ses sentezleme modülü ile dansöz müzii
tamamen kendisi yaratabilecei gibi, elik eden müzie ek ses üretebilir veya elik
eden enstrumanlardan gelen ses bilgisini dönütürebilir. Bu amaçla standart efekt
protokolleri kullanılmalıdır, böylelikle standart efektler de eklenebilir.
Bu sistemin amacına ugun biçimde çalıtıının teslim edilmesi için temel test ortamı
olarak klasik göbek dansı müziklerinden alınan örnekler kullanılmalıdır. Daha sonra
ses örnekleri ve elemleme senaryoları deitirilerek daha özgün veya deneysel
koreografi ve müzik düzenlemeleri ile farklı performanslar tasarlanabilir.
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4. UYGULAMANIN AAMALARI

Projede dansı müzie elik eden bir sanat olarak deil de hareketin kendisini temel
alan ve zamanı kullanan bir sanat olarak algılayan bir danscı ile birlikte çalımayı
tercih ettik ve son be yıldır profesyonel danscı ve eitmen olarak göbek dansı ile
uraan ancak modern dans kökenli olup hala eitmen ve sanatçı olarak çada dans
alanında ürün veren bir danscı ile çalımaya baladık. Bu birliktelik göbek dansı
hareketlerinin incelenmesinde analitik bir yaklaım salarken öte yandan kavramsal
olarak göbek dansını yeni bir zemine taıdıımızda elde edebileceimiz açılımların
neler olabileceine dair bilgi salamıtır.
Kalça hareketleri göbek dansının en temel hareketleridir, ritmik yapı elii kalça
hareketleri ile salanır. Bu yüzden sistemin ilk denemeleri sadece kalça hareketleri
üzerinde yapılmı. Bu amaçla listeden seçilen ve en çok kullanılan 3 temel hareket,
fırlatma, döndürme ve titreme tanınarak sese elenmi ve dansöz üzerinde denenerek
tepkileri alınmıtır.
Belly-C hareketi algılayan donanım ve gelen verileri yorumlayan yazılımdan oluur.
Bu bölüm Belly-C’nin bu projenin kapsamı içinde kalan kadarıyla örnek
uygulamanın aamalarını anlatacaktır.
4.1 Donanım
Belly-C’nin tasarımında inertial hareket algılama yöntemini tercih edilmitir. Bu
tercihin en önemli nedenleri ekonomik oluu ve taınabilirlii dolayısı ile
performansa uygunluudur. Dier optik ve manyetik sistemler –kolaylıklataınabilir olmadıı, fiziksel ortama baımlı olduu ve genellikle yüklü ilem
gerektirdikleri için gerçek zamanlı kullanımda tercih edilmemektedirler (Miller,
Jenkins, Kallmann, Mataric, 2004; Bevilacqua, Ridenour, Cuccia, 2002).
Inertial yöntemin seçilmi olmasının dier bir gerekçesi göbek dansı hareketlerinin
kiisel alan kullanımı üzerine kurulu olması, merkezi ve küçük hareketler olmasıdır.

56

Bu aratırmada postural hareketler esas alınarak, dansözün genel alan kullanımı yani
sahne üzerindeki posizyonu ve yer deitirmesi müzikal bir parametre olarak
alınmadıından inertial yöntemin mekandaki pozisyona dair bilgi vermemesi bir
problem yaratmamaktadır. Müzii oluturacak parametreler bedenin mekana göre
deil beden parçalarının birbirlerine gore durumuna dair verilerden alınmaktadır.
Örnek olarak kalçalardaki hızlanma, kalçanın uzamdaki yer deitirmesinden daha
fazla bilgi taır. Bu nedenle kullandıım yöntem amaca yönelik olarak bedenin
hareketi hakkında daha fazla bilgi salamaktadır. Aynı zamanda gecikmenin önemli
bir etken olacaını hesaba kattıımızda hız açısından da inertial yöntem daha fazla
avantaj salar.
Bölüm 3.1.2’de açıklanan incelemenin sonuçlarına dayanarak, ilk aamada, göbek
dansında en fazla öne çıkan ve ana ritmi takip eden beden parçası olarak kalça ele
alınmı ve bir grup kalça hareketi seçilerek denemeler bu hareket grubu üzerinde
yapılmıtır. Bu aamada kalça hareketleri ile sadece ritmik kalıbın sese
dönütürülmesi üzerinde çalıılmıtır. Ancak Belly-C’nin

kütüphaneler üzerine

kurulu yapısı her zaman yeni hareketleri eklemeyi mümkün kılmaktatır.
Hareketlerin incelemseinde kullanılan kategoriler aynı zamanda kullanılacak
sensörlerin seçimi, sensörlerin yeri ve yerletirme biçimi, sensörlerdenden alınan
datanın hareket tanınma açısından nasıl ilenmesi gerektii konularında da belirleyici
olmutur.
Performans düünüldüünde hem dansözün taıyabilecei sensör sayısı hem de
bilgisayar tarafından en az gecikme ile ilenebilecek veri miktarının belirlenmesi
önemli bir faktördür.
Belly-C’de sensör olarak accelerometer ve gyroscope kullanılmıtır. Bending
sensörler hem çabuk hasar görmesi hem de dansözün bedenine sabitlenmesinde
çıkardıı güçlükler yüzünden tercih edilmemitir.
Sensör arayüzü olarak IRCAM tarafından gelitirlen Wise Box kullanılmıtır. Wise
Box 16 sensörden gelen datayı wi-fi aracılıı ile bilgisayara göndermektedir (bölüm
4.2.1).
Kullanılan akselerometreler 3 boyutta bilgi vermektedir. Bu bilgiye yön de eklenince
6 farklı bilgi elde edilmektedir. Örnein fırlatma hareketi x ekseninde saa veya sola
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yapılabilir. Akselerometre bir yönde pozitif deer verirken aksi yönde negatif deer
vermektedir bu hareketin yönünü belirlemekte kullanılmıtır.
Bu dorultuda konseptin dorulanması için 5 temel kalça hareketi esas alınarak ve
tek bir akselerometre kullanılarak sensör verisi kaydedilmi ve incelenerek filtreleme
ve hareket tanıma açısından modellenmeye çalıılmıtır.
Aaıdaki figürler her bir hareket için sensörlerden alınan ilenmemi veriyi, filtre
edilmi sinyalleri göstererek karılatırmaktadır. Bu karılatırma sonucunda seçilen
hareketlerin yarattıı patternlerin ayrıtırma ve hareket tanıma için uygun ve yeterli
bilgi saladıı görülmütür.
4.1.1 Kablosuz Sensör Arayüzü
Belly-C projesinde sensör arayüzü olarak IRCAM tarafından üretilmi olan WiseBox
kullanılmıtır. WiseBox WiFi 802.11b protokolünü kullanan, kablosuz, 16 sensor
balanabilen bir arayüzdür.
WiseBox WiFi kullanması dolayısı ile ayrı bir alıcıya gereksinim duymadan ya WiFi
özellii olan bir bilgisayara dorudan ya da herhangi bir access point aracılııyla
ethernet üzerinden bilgisayara balanabilmektedir. Tek bir access point’e dört cihaz
balamak mümkün olup, birden fazla access point ile 16 cihaz aynı anda
kullanılabilmektedir.
WiseBox sensor verisini UDP protokolü ile OSC formatında yollamaktadır.
Böylelikle PureData, PD, Max/MSP or EyesWeb gibi Open Sound Control uyumlu
herhangi bir programla dorudan çalıabilmektedir.
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ekil 4.1: IRCAM's WiseBox, wireless sensor interface refereans
4.1.2 Sensörler
Bu projede temel olarak accelerometer (ivme ölçer- akselerometre) kullanılmıtır.
Bedenin hareketlerini aktarabilecek sensörler arasında flex (bending) sensor,
accelrometer, gyroscop, tilt sensor anılabilir. Bu tür çalımalar ilk baladıında –
midi dancer’da da olduu gibi- bending sensörler çok kullanılmıtır. Ancak BellyC’de hem bending sensörler kırılgan oldukları ve bedene kalıcı bir ekil de
tutturulması zor olduu için hem de hareketlerin yapıları –kalça hareketi gibi- bu
sensörler için uygun olmadıından tercih edilmemitir. Bending sensörler daha çok
dirsek, diz gibi eklemlerin hareketlerini takip etmek için anlamlıdır. Sensör
teknolojisindeki gelimeler dorultusunda ivme ölçerler ucuzladıı ve çok küçük
boyutlara (yonga) indii için ve göbek dansı hareketlerinin algılanmasında daha
uygun olacaını öngördüümüz için akselerometre kullanılması tercih edilmitir.
Ancak Belly-C ile örnein diz hareketlerini ayrı bir parametre olarak kaydetmek
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istenirse bending sensörler kullanılabilir. Projenin bu aamasında tek bir
akselerometre kullanılarak sadece kalça hareketleri takip edilmeye çalıılmıtır.
Belly-C’nin

bu

proje

kapsamındaki

uygulamalarında

sparkfun

sensörler

kullanılmıtır.
Kullanılan akselerometrenin sadece x,y, ve z yönlerindeki dorusal hareketlerinde
elde edilen sinyalin ilenmemi grafii ile normalize edilerek filtre edildikten sonraki
grafii sırası ile aaıdaki figürlerde gösterilmitir.

ekil 4.2: akselerometre ile elde edilen, x yönünde dorusal hareket sinyali
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ekil 4.3: akselerometre ile elde edilen, y yönünde dorusal hareket sinyali

ekil 4.4: akselerometre ile elde edilen, z yönünde dorusal hareket sinyali

Akselerometreden alınan sinyal normalize edilip, moving avarage filter kullanılarak
gürültü azaltılmıtır. Figüre 4-2, 4-3 ve 4-4’de görüldüü gibi her yöndeki hareket
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dier eksenlerde de etkiye sebep olsa da bu etkiler ihmal edilebilecek seviyede ve
elde edilen sinyal ayrıtırmaya yetecek temizliktedir.
4.1.3 Seçilen Temel Göbek Dansı Hareketlerinin Sensör Verileri
ekil 4-5’de dönme hareketi görülmektedir. Bu hareket Temel Hareketler bölümünde
de tarif edildii gibi sa veya sol kalçanın yatay düzlemde x exseni etrafında öne
doru döndürülmesiyle oluur. Figüre 4-6 bu hareketten elde edilen sensör
verilerinin grafiidir. Görülebilecei gibi bu harekette çok belirgin bir sinyal elde
edilebilmekte ve bir imza okunabilmektedir.

ekil 4.5: Dönme (twist) figürü (foto:E.Ertan)
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ekil 4.6: Dönme hareketinin sensör verileri (x:yeil, y:kırmızı, z:mavi)

Figüre 4-7 tüm kalça hareketlerinin grafiklerini göstermektedir. Bu grafiklerden de
görülebilecei gibi bütün hareketler farklı bir imzaya sahiptir. Bu imzaların doru bir
algoritma ile kolaylıkla birbirinden ayrılması beklenir. Ancak kaydırma ve daire gibi
yumuak ve belli vurguları olmayan hareketlerden çok belirgin sinyaller elde
edilememitir.
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ekil 4.7: temel kalça hareketlerinin imzaları.

Figüre 4-8, bu hareketlerin tek tek deil ardarda yapıldıında grafiklerde nasıl bir
fark olduunu göstermektedir. Bu grafikten de görülecei üzere hareketlerin imzaları
tek tek okunabilmektedir. Bu örnekte dans sırasında olabilecei gibi terazi,
döndürme ve titreme hareketleri ardarda yapılmıtır. Bu ardıık hareketlerin ürettii
sinyali hareketlerin tek tek ürettii sinyalle karılatırdıımızda her bir hareketin
imzasını tek tek okuyabilmekteyiz. Bu bize hareketlerin tek veya ardıık
yapılmasında imzaların deimediini göstermektedir. Bu da bizim önerdiimiz gibi
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temel

figürlerin

takip

edilmesiyle

göbek

dansının

takip

edilebileceini

göstermektedir.

ekil 4.8: ardıık hareketlerin grafii ve karılatırması
4.2 Yazılım
Belly-C denemeleri iki a ama olarak yapılmı

bu amaçla iki farklı yazılım

geli tirilmi tir. Birincisi a amada basit bir, durum temelli (state driven) yapı
geli tirilmi ve gerçek denemeler bu yazılımla yapılmı tır. kinci a amada Hidden
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Markov Model üzerine kurulu bir yazılım geli tirilerek örnek veriler üzerinde test
edilmi ancak, proje süresi içersinde, dansözle test edilememi tir.
4.2.1 Test Yazılımı:
Bu hareketlerin takibi için geli tirdiimiz test yazılımı iki bölümden olu maktadır.
Birinci bölüm hareketlerin imzasını örenmekte ikinci bölüm örenme sırasında elde
edilen patternle gelen sinyali kar ıla tırarak hareketi tanımaya çalı maktadır. Birinci
bölümde alınan sinyal filtre edilip normalize edildikten sonra x, y, z koordinatları
durumlara (state) çevirmekte ve ardı ık hareketlerin ortak patternini bularak imzayı
elde etmektedir. Bu yazılım test amaçlı bir yazılımdır ve sadece belirlenmi üç figürü
tanımayı hedeflemi tir.
Yazılım MaxMSP üzerinde geli tirilmi , gereken yerlerde java da kullanılmı tır.
Test

yazılımda

sesin

MaxMSP

ortamında

üretildii

ve

ses

sentezleme

programlarından birine (Ableton, Live 6) gönderilerek üretildii iki versiyon
denenmi tir. kinci yöntemin gecikme yarattıı gözlenmi tir.
Bu gecikme belli yöntemlerle azaltılabilse de tasarımda önerdiimiz gibi ses
modulünün Belly-C’nin bir parçası olarak geli tirilmesinin gecikme problemi
açısından daha fazla verim salayacaına i aret etmektedir.
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ekil 4.9: test yazılımı ana modülü
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ekil 4.10: filtreleme, normalize etme ve örenme modülü
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ekil 4.11: ses sentezleme programına balantı salayan parça (ekil 4.9 ile
kullanılır).
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ekil 4.12: test yazılımı ana modülü, ses modülü gömülmü versiyon.
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4.2.2 HMM Temelli Hareket Tanıma Yazılımı
Dans sırasında belirli dans figürlerinin balangıç ve bitim noktaları system tarafından
önceden bilinemez. Bu yüzden yapılan hareketleri gerçek zamanlı olarak tanımak
için system bilinen ve bilinmeyen figürleri ayrıtırabilmek zorundadır. Bu figure
odaklama (gesture spoting) olarak bilinen problemdir ve genellikle eik modeli
(threshold model) olarak bilinen yöntemle çözülür. Biz sistemimizde her belirli
figürü Input-Output Hidden Markov Models (IOHMMs) ile eittikten sonra
bilinmeyen hareket ve figürleri ayıklayabilmek için her figure karı düen IOHMMs
temelli eik modelini örettik. Tanıma sırasında hareket ve figürler eitilen modeler
ve balı eik modelleri ile deerlendirildi. Herhangi belirli bir modelin olabilirlik
oranı (likelihood) balı eik modelinin olabilirlik oranının üstüne çıktıında hareket
tanınmı kabul edildi. Bu testlerin farklı factörlerle aynı veri üzerinde yapılmasıyla
elde edilen sonuçlar grafik olarak ekil 4.16 ve ekil 4.17 de görülebilir.

Bu testlerde üç dans figürünü örnekledik. 5x2 baımsız geçerlilik sınaması (cross
validation) yöntemi ile üç IOHMMs eittik ve yüzde yüzlük ideal tanıma oranına
ulatık. Aynı zamanda karı düen eik modelini de birlikte öreterek, gerçek
modelin olabilirlik oranının eik modeli geçememesi durumunu engelleyerek, 0
kaçırma hatası (false negative) seviyesini yakaladık. Testler sırasında 97 örnek
içersinde, bilinmeyen bir modelin olabilirlik oranının eik modeli atıı sadece bir
yanlı sezim (false positive) olutu.
Test rakamları:
Test sayısı:
Eitim
Tanıma

17
17

17 14
17 15

Model: 1
Eitim hatası: 0.000
Tanıma hatası: 0.000

Yanlı sezim: 0.000
Yanlı sezim: 0.000

Kaçırma hatası: 0.000
Kaçırma hatası: 0.000

Model: 2
Eitim hatası: 0.000
Tanıma hatası: 0.000

Yanlı sezim: 0.000
Yanlı sezim: 0.000

Kaçırma hatası: 0.000
Kaçırma hatası: 0.000

Model: 3
Eitim hatası: 0.000
Tanıma hatası: 0.000

Yanlı sezim: 0.000
Yanlı sezim: 0.067

Kaçırma hatası: 0.000
Kaçırma hatası: 0.000
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Ortalama Eitim hatası: 0.00
Ortalama Tanıma hatası: 0.00

Yanlı sezim: 0.00
Yanlı sezim: 0.01

Kaçırma hatası: 0.00
Kaçırma hatası: 0.00

Aaıdaki ekil 4.13, 4.14 ve 4.15 sırası ile test için seçilen döndürme, fırlatma ve
titretme) hareketlerine ait sinyal verilerinin ön analizini göstermektedir. Bu
ekillerdeki sütunlar x,y ve z eksenlerinden alınan veriyi satırlar ise
akseloremetreden gelen ilenmemi veriyi, bu verinin filtre edilerek spherical
koordinat sistemine çevrilmi halini ve gereksiz kısımlar atılarak focuslanmı
görüntüsünü göstermektedir.

ekil 4.13: döndürme hareketi ön analiz grafikleri

ekil 4.14: fırlatma hareketi ön analiz grafikleri
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ekil 4.15: titretme hareketi ön analiz grafikleri

ekil 4.16: scaling factor (resolution) 3, figure uzunluu 8 kabul edilerek
yapılan tanımanın grafikleri
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ekil 4.17: scaling factor (resolution) 1, figure uzunluu 15 kabul edilerek
yapılan tanımanın grafikleri
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5. DEERLENDRME ve SONUÇ
5.1 Elde Edilen Sonuçlar
Nihai denemeleri bölüm 4’ün giriinde tanıttıımız ve baından beri birlikte
çalıtıımız dansçı ile yaptık. Bir gün, 6 saat süren denemelerimiz sırasında 40
dakikalık video kaydı yaptık. Bu denemelerde bölüm 4.2’de anlatılan durum temelli
model ile gelitirilmi yazılım kullanılmıtır.
Denemelerimizde dans sırasında, hareketleri tek tek yaptıımız testlerdeki baarıyla
ayrıtıramadık. Özellikle dansın süreklilii içinde hareketlerin geçikenlii ve
vurgunun deikenliinin görsel algı açısından bir problem yaratmasa da fiziksel
algılama açısından önemli bir problem oluturduunu gördük. Hareketlerin birebir
aynı yapılmasa da görsel olarak aynı algıyı uyandırdıını ve vurgu farklarının dansın
dramatik yapısı gerei olduunu ancak arayüzün bu derece ince farklarda hareketleri
herzaman doru tanımadıını tespit ettik. Bölüm 4.1.3‘de hareketlerin grafiklerine
baktıımızda ve özellikle figüre 4.8‘i incelediimizde imzaların dans sırasında da
tanınır olduunu görmütük. Bu bizi hareket tanıma modülümüzün gelitirilmesi ve
önerimizde belirttiimiz gibi HMM uygulamasının yapılması ve sonuçlarının
alınması gerektiini sonucuna götürdü.
Deney setimiz dansözü tüm hareketleri, her tekrarında aynı biçimde ve aynı iddette
yapmak zorunda bırakmaktaydı. Bunu dansın kalitesini bozan bir unsur olarak tesbit
ettik. Sonuçta bu durum, dansözün tekniinin çok iyi olmasını gerektiriyor, öte
yandan dansözün dramatik yorumlar yapmasını engelliyordu. Ancak aynı zamanda
vurgulardaki bu farkın sesi üretmek veya üretmemek tercihinde kullanılabileceini
de farkettik.
Dansöz bu konuyu, dansını örenilmi alıkanlıklarla sürdürdüünü, dans sırasında
beden parçalarına tek tek konsantre olması gerekmediini, beden parçalarının
kendiliinden hareket etmesinin kendisi için dansın genel yapısına ve anın dramatik
duygusuna konsantre olma imkanı verdiini söyleyerek açıkladı. Buradan
edindiimiz sonuç Belly-C’nin dansözün hareketlerine teknik anlamda konsantre
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olmasını gerektirmemesi, sesin alıılmı hareketin doal sonucu olarak üretimesi
gerektiidir.
Bu çerçevede sistemin hareketleri kiiye göre farklı ölçüde tolere ederek
algılayabilecek yönde gelitirilmesi gerektii görülmütür. Bu da önerdiimiz HMM
modeli ile çözülebilecek bir sorundur. Çünkü HMM modelinde dansöz hareketleri
tek tek sisteme öretirken kendi tarzını da öretmi olacaktır.
Çalıtıımız danscı Belly-C ile deneyimleri sırasında hareketlerinin sonucunu iitsel
olarak duymanın dansında yeni bir katman oluturduunu ve kendisini hareketleri ile
müzikal bir kompozisyona zorladıını ifade etmitir. Bu beklediimiz bir sonuçtur.
Dansöz normal bir göbek dansı performansında

gelenein kalıpları içerisinde

harekete dair sadece kendi estetik (görsel) seçimleri ile sınırlıyken Belly-C devreye
girdiinde hareketin ürettii ses de yeni bir seçme alanı sunmaktadır. Çalıtıımız
dansöz bu durumu geleneksel göbek dansı anlayıı içinde sınırlayıcı bulmutur.
Ancak öte yandan bir meydan okuma olarak alıp üstesinden gelmeye çalıtıını,
kendisini harekete dair estetik seçimlerinin yanı sıra müzii de kurgulamaya davet
ettiini ifade etmitir. Denemeler sırasında bizim gözlemlediimiz de aynı yöndeydi.
Dansözün doru usulü bulmaya ve korumaya çalıtıını ve bunun bir istek ve çaba
yarattıını gördük.
Denemelerimizde bunun tamamen yeni ve farklı bir yaklaım olduunu geleneksel
göbek dansına basit bir eklemlenme olamayacaını farkettik. Belly-C’nin
kullanılması bütün performansın yeni bir yaklaımla ele alınması gerektiine iaret
etmitir. Bu yaklaım çerçevesinde dansözün müzik ve müzik hareket balantısı
konusunda önceden hazırlık yapması ve belirledii bir koreografi içersinde dans
etmesi gerekiyordu.
Sonradan konutuumuzda dansöz kendi dans, hareket alıkanlıklarını yeniden
farkettiini, istedii sesi üretmek için yapması gereken hareketleri bildiini fakat
gerektii gibi ardarda getiremediini farkettiini bunun da belli alıkanlıklarını
kendisine gösterdiini ifade etti. Bu durumun kendisi gibi kendi tarzını bulmu bir
dansöz için kısıtlama ve tedirginlik yarattıını belirtirken öte yandan kendi geliimi
için yeni bir farkındalık yarattıını ifade etti.
Yine çalıtıımız dansöz Belly-C’nin ideal bir çalıma ve örenme aracı olacaını
çünkü doru sesin ancak hareketin doru eksende, doru biçimde ve doru iddette
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yapılması ile elde edildi ini bunun da kendisini, bedenini ve hareketlerini büyük bir
dikkatle izlemeye itti ini ifade etmi tir. Bu bizim de öngördü ümüz gibi Belly-C’nin
teknik ö renmek ve geli tirmek için uygun bir araç olarak kullanabilece i savını
desteklemektedir.
Dansöz Belly-C’yi kendi performanslarında kullanmak istedi ini hatta Belly-C için
performans tasarlamak istedi ini belirtmi tir.
lk denemeler Belly-C’nin teknik olarak do ru bir yakla ım üzerine kurulu oldu unu
onaylarken, artistik olarak danscıya yeni bir yaratım alanı açtı ını da göstermektedir.
Ancak bunun teslim edilebilmesi için sistemin kararlı çalı ması, hataları tolare
edebilecek bir yapının içselle tirilmesi ve dansöze daha fazla kontrol sa layacak ek
düzeneklere sahip olması gerekti i ortaya çıkmı tır. Bu test ortamımızın verdi i
sonuçtur.

Sözkonusu

geli tirmelerin

bir

kısmı

tasarım

önerimizde

zaten

öngörülmü tür. Bu denemeler tasarım yakla ımını do rularken uygulamada dikkat
edilecek konuları da ortaya koymu tur.
Bu sonuçlar üzerine HMM uygulaması geli tirilerek bilgisayar ortamında yapılan
testlerde yüzde yüz tanıma gerçekle ti i görülmü tür. Ancak proje süresinde
dansözle test etmeye uygun arayüz birimleri tamamlanamadı ından bu testler
yapılamamı tır.
5.2 Aratırmanın Devamı
Bu çalı mada tek bir akselerometre kullanılarak sadece seçilen kalça hareketleri
üzerinde denemeler yapılmı tır. Sistemin hedeflenen biçimde gerçekle tirilmesi için
birden fazla sensörle beden parçalarının ayrı ayrı takibi gerekmektedir. Ara tırma
kalça hareketlerinin tümünü kapsayacak ekil de geli tirilmeli, sonraki a amasında
omuz hareketleri de dahil edilmelidir. Kalça hareketleri müzi in ritmik iskeletini
olu turdu u için, sadece kalça hareketlerinin tümü ile göbek dansı müzi i simüle
edilebilir. Ancak gö üs, karın, kafa hareketleri ile kollar ve ayaklar da takip edilerek
sistem geli tirilebilir. Sonuç olarak daha fazla sensör kullanarak di er beden
parçalarının hareketlerinin de kütüphaneye eklenmesi yönünde çalı ılmalıdır.
Bu çalı ma öngörülen sistem tasarımının basit bir yazılım uygulaması ile istenilen
sonucu sa lamayaca ını göstermi tir. Çalı manın devamı için

bölüm 3’de tarif

edilen genel tasarım çerçevesi içersinde, bu çalı manın kapsamı dı ında bırakılan
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uygulama yapılmalıdır. Bu uygulamanın önemli kısmı HMM yapısını eklemek ve
hareket algılama konusunda sistemi gelitirmektir. Bu modüller yazılmı ancak
gerçek zamanlı veriyi alacak modülleri tamamlanmamıtır. Bu kısımlarında
tamamlanması ve testlerin gerçek zamanlı olarak yapılması planlanmıtır.
Uygulamanın dier kısmı ise öngörülen ekil de modüler yapıyı oluturmak, ve son
kullanıcıya yönelik olarak kolay kullanımlı ve aynı zamanda sistemin kapasitelerini
daraltmayan arayüzler gerçekletirilmesini kapsayacaktır.
Belly-C standart bir kurulum ile, bir grup klasik dansöz ve modern danscının
kullanımı ile test edilerek sonuçları kaydedilmelidir. Bu test farklı disiplinlerden
gelen dansçıların izlenim ve tepkileri hakkında bilgi verecektir.
Testin ikinci aamasında her birinin aynı ses kütüphanelerini kullanarak fakat BellyC arayüzü vasıtası ile kendi parçalarını tasarlayarak kısa birer koreografi sunmaları
istenmelidir. Bu test, dansözlerin hem hareket müzik ilikisini hem de gösterinin
zamansal kurgusunu kendileri tasarladıında elde edilecek sonuçların çeitliliini ve
olası ihtiyaçlar hakkında fikir verecektir.
Belly-C’nin dier kullanım alanları eitim ve çalıma/alıtırma süreçleri olabilir. Her
ikisinde de bu amaçla hazırlanmı (hareket-ses elemlemeleri) ayarlarla (settings)
dansöz veya dansöz adayı belli bir hareketi doru sesi elde edinceye kadar tekrarlar.
Böylelikle bir dı göze ihtiyaç duymadan, beden hareketini ses vasıtası ile
gözlemleyebilir ve doru sesi dolayısı ile doru hareketi örenmeye veya tekrar
ederek bedenini alıtırmaya çalıır. Belly-C bu anlamda denemelerimizde de
saptadıımız gibi kendi kendine çalımak için yararlı bir araç olacaktır. Bu konu
aratırlmaya devam edilmelidir.
5.3 Sonuç
Bu aratırma çerçevesinde göbek dansı performansında –veya genel olarak hareket,
dans temelli performanslarda- kullanılmak üzere göbek dansı hareketlerini temel alan
bir arayüz önerisi gelitirilmitir ve uygulanabilirlii aratırılmıtır. Bu amaçla
hareket analizi yöntemlerine dayanarak göbek dansının incelenmesi ve temel göbek
dansı hareketlerin tesbit edilmesinden sonra hareket müzik ilikisi incelenmi ve
bunun bir elemleme altyapısı oluturabilecei gösterilmitir. Aratırmanın ikinci
bölümünde genel amaçlı bir arayüz göz önüne alınarak bir model önerilmitir.
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Ardından modeli temsil etmeyen ancak seçilen yöntemle göbek dansı hareketlerinin
ayrıtırılarak farklı seslerin üretebileceini göstermek üzere basit bir yazılım ile
uygulama yapılmıtır.
Bölüm 5.1 ve 5.2’deki deerlendirmelere ek olarak Türkiye’deki çada dans pratii
açısından önemli olduunu düündüümüz aaıdaki konuya da vurgu yapmak
isteriz.
Belly-C göbek dansı performansı temel alınarak gelitirilmi bir araç olsa tasarımı
genel amaçlı bir performans aracı olması göz önüne alınarak gerçekletirildiinde
çada dans alanında farklı iler ve amaçlar için kullanıma uygundur ve bunu
hedefler. Bu bakıla, bu çalımanın süreceini ve benzer çalımalara da örnek tekil
edeceini kabul ederek, Türkiye çada dans camiasının içinde yerel bir aratırma
gelitirme projesi olarak dansçıların eriimine ve birlikte çalımaya açık olduu ve
imkan verdii için Belly-C’nin Türkiyede dans ve teknoloji alanında yeni projelere
ve dolayısı ile yeni açılımlara olanak salayacaını düünüyoruz.
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