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ÖZET 

Çağdaş Türk Müziği’nin kurucuları olan ve “Türk Beşleri” adıyla anılan 
grubun üyeleri; Cemal Reşit Rey, Hasan Ferid Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmed 
Adnan Saygun ve Necil Kâzım Akses’tir. Bu beş besteci, kendi 
geleneklerindeki birikimi Batı teknikleriyle birleştirmişler, çoğunluğu yurt 
dışında da seslendirilen ve kabul gören eserler vermişlerdir. Eserlerinin 
kaynağını, gelenekli müziklerimize ilişkin unsurlar oluşturmuştur. 

Bu çalışmada; Türk Beşleri’nin eserlerinden örneklerle, gelenekli 
müziklerimizden Çağdaş Türk Müziği’ne taşıdıkları unsurlara değinilmektedir. 
Bahsedilen unsurlar ekseninde oluşturulan analiz basamaklarına uygun olarak 
da, biri Ulvi Cemal Erkin ve diğeri Necil Kâzım Akses’e ait, iki örnek piyano 
eseri analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Beşleri, Türk Beşleri’nin eserleri, Türk 
Beşleri’nin eserlerinde gelenekli müziklerimize ilişkin unsurlar, analiz. 

ABSTRACT 

The Using of Elements in Accordance with our Traditional Music and in 
the Perspective of this Elements’ Using Analysis of two Sample Piano 
Works 

Cemal Reşit Rey, Hasan Ferid Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan 
Saygun and Necil Kâzım Akses are members of the group known as “The Five 
Turkish Compositors” and the founders of Modern Turkish Music. These five 
compositors combine their own traditional collectivity with Western tecniques 
and give important compositions most of them voiced and liked abroad. Their 
composition’s main source is elements belong to our traditional music.  

In this study; the elements carried by them from traditional music to Modern 
Turkish Music are being touched with the example compositions of five Turkish 
compositors. These elements produced in the perpective of appropirate to these 
analysis steps: to piano composition works one of them is belong to Ulvi Cemal 
Erkin and the other belong to Necil Kâzım Akses are analyzed. 
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GİRİŞ 

1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, müzik alanındaki yenilikleri ve 
değişimleri beraberinde getirmiştir. Atatürk’ün öngördüğü reformlarla eski 
müzik kurumları Avrupa benzerlerine göre yapılandırılırken, yeni müzik 
kurumları da kurulmaya başlamıştır. Reformların tam anlamıyla 
gerçekleştirilebilmesi için, alanında iyi yetişmiş kişilere gereksinim vardır. Bu 
amaçla, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Avrupa’nın kültür merkezlerine genç 
müzisyenler gönderilmiştir (Aydın, 2003:10). Eğitimlerinin ardından yurda 
dönen müzisyenlerden beşi, Halil Bedi Yönetken’in Pazar Postası’ndaki bir 
yazısında Rus Beşleri’ne öykünerek yakıştırmasıyla “Türk Beşleri” olarak 
anılmaya başlamışlar; “Türk Beşleri” bestecilik, öğretmenlik ve yöneticilik 
görevleriyle yeni Türk Müziği’nin kurucuları olmuşlardır (İlyasoğlu, 1999: 80). 
Türk Beşleri; Cemal Reşit Rey (1904-1985), Hasan Ferid Alnar (1906-1978), 
Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), Ahmed Adnan Saygun (1907-1991) ve Necil 
Kâzım Akses’ten (1908-1999) oluşur. Bu beş besteci, “Atatürk’ün; sanatçıyı 
dağın zirvesine bayrak dikmeye çabalayan bir askere benzeterek yaptığı 
tanımlamasındaki gibi”, uzun çekişmeler ve gayretlerden sonra güneşin ilk 
ışınlarını yüzlerinde hissetmişler (And, 1999: 276), Çağdaş Türk Müziği’nin 
öncüleri olmuşlardır. Çağdaş Türk Müziği’nin öncüleri olma özellikleri de, 
böyle bir araştırmanın merkezinde yer almalarını kaçınılmaz kılmıştır. 

Türk Beşleri kendi geleneklerindeki yüzlerce yıllık kültür birikimini, 
Batı’dan öğrendikleri tekniklerle yoğurmuşlar; çoğunluğu yurt dışında da 
seslendirilen ve kabul gören birçok eserler vermişlerdir. Yapıtlarının ana 
malzemesini, gelenekli müziklerimize ilişkin unsurlar oluşturmuştur. Peki 
Beşler’in dünyaya seslenen eserleriyle gelenekli müziklerimizden Çağdaş Türk 
Müziği’ne taşıdıkları unsurlar nelerdir? Kuşkusuz bu sorunun cevabı, 
bestecilerimizin eserlerinde saklıdır ve eserlerinin bahsedilen unsurlar 
ekseninde analizlerini gerektirmektedir. Bu araştırmada bahsedilen analiz, biri 
Ulvi Cemal Erkin ve diğeri Necil Kâzım Akses’e ait iki örnek piyano eseri 
üzerinde gerçekleştirilecektir. Ancak daha özelleşmiş bir yaklaşımı gerektiren 
piyano eserleri üzerindeki analizlere geçilmeden önce; daha genel bir 
yaklaşımla bestecilerimizin bütün eserlerinden örnekler verilerek, gelenekli 
müziklerimize ilişkin unsurların kullanımlarıyla ilgili açıklamaların 
yapılmasında yarar görülmektedir. Bu genel yaklaşım; Çağdaş Türk Müziği 
eserlerinde, gelenekli müziklerimize ilişkin unsurların kullanımlarını tespit 
etmeyi amaçlayan bir analizin ana basamaklarının belirlenebilmesi açısından da 
önem taşımaktadır. 
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1. Türk Beşleri’nin Dünyaya Seslenen Eserlerinden Örneklerle, 
Gelenekli Müziklerimizden Çağdaş Türk Müziği’ne Taşıdıkları Unsurlara 
Genel Bir Bakış 

Türk Beşleri’nin eserleri incelendiğinde her bir bestecimizin eserlerinde, 
öğrenim gördükleri ülkenin akımlarının etkilerini görmek mümkündür. Örneğin; 
Cemal Reşit Rey’in eserlerinde izlenimcilik, Necil Kâzım Akses’in eserlerinde 
ise Orta Avrupa post-romantizminin etkileri hissedilir (İlyasoğlu, 1999: 80). 
Müzik tarihçisi Önder Kütahyalı, Beşler’in öğrenim gördükleri ülkelerin 
akımlarından etkilenmelerini şu şekilde özetlemiştir: “Saygun ve Erkin’in ilk 
yapıtlarında Debussy-Ravel izlenimciliği; Rey’in birçok yapıtında Debussy 
sonrası Fransız bestecilerinin etkisi” (Say, 1985: 1205). 

Beş bestecimizin de eserlerinde ortak olarak nitelendirebileceğimiz özellik 
ise, gelenekli müziklerimize ilişkin öğelerin kullanılışıdır. Bu ortak özelliğin, 
bestecilerimizin köklü geleneklerinden aldıkları iç güdülerinde saklı olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim Saygun’un deyişiyle (1981: 73) bu 
bestecilerin en büyük özellikleri, “….Türk ruhunun bütün sırlarını işitecek 
kulaklara fısıldamaya ve kendisine gönül verenlere gönlünü cömertçe açmaya 
hazır, Türk geleneklerini bütün saflığı ile yüzyıllar boyunca sürdüre gelmiş bir 
Anadolu’nun varlığını keşfedebilmiş olmalarıdır”. 

Beşler’in ilk dönem eserlerinde Türk Halk ezgileri hiç bozulmadan yalın bir 
armonizasyon ile aktarılmıştır (İlyasoğlu, 1999: 280). Örneğin, Cemal Reşit 
Rey’in 1926’da halk müziği gereçlerini kullanarak yazdığı şan ve piyano için 
eseri “12 Anadolu Türküsü”: 1. Köroğlu, 2. Yaylada, 3. Ak Koyun, 4. Sarı 
Zeybek, 5. Çeşme, 6. Onikidir Efeler, 7. Urfalı, 8. Yonca, 9. Zeybek, 10. Kel 
Emin, 11. Ayın Ondördü, 12. Kozanoğlu türkülerinden oluşmaktadır (Kolçak, 
2006: 111). Saygun’un Anadolu’dan isimli piyano eserindeki tüm bölümlerin 
ezgisi, halk müziğimizden alınmıştır (Say, 1985: 1205). İşte bu ilk dönem 
eserlerde, halk müziği ezgileri yalın bir armoni ile aktarılmıştır. Yine Ulvi 
Cemal Erkin “soprano ve küçük orkestra için bestelediği Bülbül ve Ayın 
Ondördü” (1932) adlı yapıtındaki “Bülbül” adlı türküyü, halk ozanı Âşık 
Veysel’den almıştır (Say, 1995: 520). 

Bestecilerimizin eserlerinde dikkati çeken bir diğer nokta da, halk 
müziğimize özgü türlerden “Zeybek”in sıkça kullanılmış olmasıdır. Bu konuda 
ilk akla gelen örneklerden biri, Cemal Reşit Rey’in “Zeybek Operası” (1926) 
isimli eseridir. Eserde zeybek türünün bir gereği olarak, 9 zamanlı usûller yer 
almaktadır. Bunun gibi geleneksel sanat müziğimize özgü bazı türler de, 
bestecilerimizin eserlerinde kullanılmıştır. Örneğin; “Geleneksel sanat 
müziğimize özgü köçekçe takımı türü –süit özelliği göstermesi dikkate alınmış 
olacak ki– Çağdaş Türk Müziği’nde köçekçe süiti adıyla karşımıza çıkar” 
(Akdoğu, 1996: 320-321). Söz konusu eser Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe 
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Süiti”dir (1943). Karcığâr ve Gerdaniye Köçekçe takımları, olduğu gibi bu esere 
alınmıştır (Aksoy, 1999: 32). 

Türk Beşleri’nin bazı eserlerindeki konular “âşık edebiyatımızın 
ürünlerinden olan halk hikâyelerinden” (Emnalar,1998: 205) ya da “toplumun 
geleneklerini, düşünüş biçimini, beğenisini sözlü olarak kuşaktan kuşağa 
bildiren halk masallarından” (Emnalar, 1998: 190) alınmıştır. Cemal Reşit 
Rey’in “Bebek Efsanesi” (1928) isimli senfonik şiiri, bu duruma örnek 
gösterilebilir. Eserdeki ezgi İstanbul Konservatuvarı tarafından bir araştırma 
gezisi sırasında derlenmiştir. “Elmalı’dan çıktım yayan bebek oy, dayan hey 
dizlerim dayan nenni, nenni bebek oy” sözleriyle başlayan Afşar ezgisi, 
Elmalı’nın sık ormanları arasından geçilirken bir çam ağacına beşiğiyle asılı 
kalan bebeğin hüzünlü öyküsünü anlatır. Üç bölümden oluşan eserin, üçüncü 
bölümüne tamamen “Bebek” ezgisi egemendir (Aydın, 2003: 27). Rey’in 
Çağrılış (1950) isimli senfonik şiiri de bir Türk masalına dayanır. Masal ölüm 
korkusuyla kıvranan bir kişinin, bu duygudan kurtulmak için arayışlarını anlatır 
(İlyasoğlu, 1997: 218-219). Ahmed Adnan Saygun’un üç perde ve sekiz 
sahneden oluşan eseri Kerem Operası’nın (1937-1952) konusu da, bir halk 
hikâyesinden kaynaklanmıştır. Ancak Saygun’un bu operasındaki ana temada –
halk arasında bilinen hikâyeden farklı olarak– dünyevi âşktan çok, Kerem’in 
ilâhi âşkı arayışı ön plana çıkartılmıştır (Aracı, 2001: 138). Saygun’un üç 
perdelik operası Köroğlu’nun (1972-1973) konusu ise 16. yüzyıl halk hikâyesi 
kahramanı Köroğlu’dur. Saygun, Kerem Operası’nda olduğu gibi bu eserinde de, 
halk müziği temalarını kullanmış ve özellikle âşıklık geleneğinden etkilenmiştir 
(Aracı, 2001: 174). Necil Kâzım Akses’in tek perdelik operası Bayönder’de de 
bir Türk hikâyesinden esinlenilmiştir. Eserde halkın arasından çıkan bir 
kahramanın, halkı da ardına alarak vatanını kurtarışı anlatılmaktadır (Kolçak, 
2006: 76). 

Beşler’in bazı eserlerinde de geleneksel sanat müziğimizdeki eserlerin 
etkileri, hattâ bazen bu eserlerden bölümlerin kullanıldığı görülür. Örneğin, 
Cemal Reşit Rey’in “Yine yol vermedi Acem dağları” şarkısı ile başlayan 
Çelebi Operası’nın ikinci perdesinde “İndim yarin bahçesine gülden geçilmez.” 
şarkısı kullanılmıştır. Yine aynı perdede 18. yüzyılda yaşamış olan Müezzin 
Çelebi’nin kendi bestesi “Şehnaz Buselik Semai” orkestra eşliği olmadan def 
eşliğinde tenor solo tarafından söylenir (Kolçak, 2006: 77). Hasan Ferid Alnar, 
bestelediği Kanun Konçertosu (1944-1951) ile ilk kez geleneksel bir çalgımıza 
orkestra eşiğinde “solo” görevi vermiştir (Say, 1995: 520-521). Konçertonun ilk 
bölümü (moderato), Giriftzen Asım Bey’in Rast Peşrevi’nden esinlidir (Say, 
1985: 694). Necil Kâzım Akses “Itrî’nin Nevâ Kâr’ı Üzerine Scherzo’sunda” 
(1969), Itrî’nin söz konusu eserindeki bazı ezgi ve motifleri tema olarak 
işlemiştir (Aksoy, 1999: 32). Eseri inceldiğimiz zaman Akses’in Nevâ Kâr’ı 
alıp çokseslendirmediğini, esas temadan çeşitli motifler üreterek klâsik scherzo 
formunda üç bölmeli (A-B-A) olarak işlediğini anlarız (Kolçak, 2006: 68). 
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Bestecilerimizin eserlerinin çoğunluğuna hakim olan bir unsur da, gelenekli 
müziklerimize özgü aksak usûlleri sıkça kullanmalarıdır. Ayrıca eserlerinde, 
geleneksel sanat müziğimizin makamlarının etkilerini de görmek mümkündür. 
Örneğin; viyolonsel için yazılmış ilk Türk konçertosu olma özelliği taşıyan 
Hasan Ferid Alnar’ın Viyolonsel Konçertosu’nun (Say: 1995: 520-521), birinci 
ve üçüncü bölümlerinin ana temasında “Hicâz” makamı etkisi görülür. Ahmed 
Adnan Saygun’un “İkinci Yaylı Dördül” isimli eserinin tümü “Bestenigâr” 
makamı eğilimlidir. Yunus Emre Oratoryosu’nda (1942), özellikle bas aryanın 
başındaki flüt solosu da “Bestenigâr” makamı etkisindedir (Say, 1985: 1205). 
Necil Kâzım Akses de Viyola Konçertosu’nun (1977) ikinci bölümünde 
“Bestenigâr” makamına yönelmiştir (Say, 1985: 1205). 

Bütün bu bahsedilen örneklerden anlaşılabileceği gibi; Türk Beşleri’nin 
dünyaya seslenen eserlerinde, gelenekli müziklerimize ilişkin birçok unsurdan 
faydalanılmıştır. Bu unsurlar; Beşler’in eserlerinde kimi zaman gelenekli 
müziklerimize ilişkin bir ezginin ya da motifin tema olarak kullanılmasıyla, 
kimi zaman gelenekli müziklerimize özgü makam dizilerinin ve usûllerin 
kullanımlarıyla; kimi zaman da yine gelenekli müziklerimize özgü türleri 
anımsatan belirtilerle karşımıza çıkar. Bestecilerimizin çoğu eserlerinde bu 
unsurların biri ya da ikisi görülebilirken, bazı eserlerinde bu unsurların hepsinin 
iç içe kullanıldığı göze çarpar. Örneğin; Ulvi Cemal Erkin’in piyano için 
albümü Duyuşlardaki (1937) “Küçük Çoban” isimli eseri ile Necil Kâzım 
Akses’in Minyatürler (1936) isimli piyano albümündeki beşinci eserinde, 
gelenekli müziklerimize ilişkin birçok unsurun bir arada tespit edilmesi 
mümkündür. Hem gelenekli müziklerimize ilişkin birçok unsurun bir arada 
tespit edilebilmesi açısından, hem de Beşler’in eserlerinde gelenekli 
müziklerimize ilişkin unsurların kullanımlarına somut birer örnek olmaları 
bakımından, bu eserlerin incelenmesinde fayda görülmektedir. 

2. Gelenekli Müziklerimize İlişkin Unsurların Kullanımları Ekseninde 
Örnek İki Piyano Eserinin Analizi 

Ulvi Cemal Erkin’in piyano için albümü Duyuşlar (1937), halk ezgileri 
esintili on bir piyano eserinden oluşmaktadır. Yapıt ilk kez Ferhunde Erkin 
tarafından seslendirilmiştir. Necil Kâzım Akses’in Minyatürler (1936) destesi 
ise yedi piyano eserinden oluşmaktadır. Bu deste Ferhunde Erkin, Cemal Reşit 
Rey ve daha nice piyanistler tarafından seslendirilmiştir (İlyasoğlu, 1998: 164). 
Bu albümlerden seçilen iki eserin analizi yapılırken, şu soruların cevapları 
aranacaktır: 

 Eserde, geleneksel müziğimize ilişkin makam ya da makamların etkisi 
hissedilmekte midir? 

– Eserde kullanılan makam dizileri hangileridir? 
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– Eserdeki ezgi çizgisi ile makamın geleneksel kullanımındaki ezgi çizgisi 
arasında benzerlikler var mıdır? 

– Eserin durak sesi, makamın geleneksel kullanımındaki durak sesinden 
farklı mıdır? 

 Eserde gelenekli müziklerimize özgü usûller kullanılmış mıdır? 

 Eserde gelenekli müziklerimize özgü türlerin etkileri var mıdır? 

2. a. Ulvi Cemal Erkin’in Duyuşlar Albümü’nden “Küçük Çoban” 
İsimli Eserinin Analizi 

Eser; sol elde karar sesi fa#’in, iki vuruş duyurulmasıyla başlamaktadır. Sol 
el karar sesini dörtlük nota değerleriyle duyurmaya devam ederken, ezgi sağ 
elde dizinin 5. derecesinden duyurulmaktadır (bkz.: Örnek 3. a. 1.). Kullanılan 
dizi, fa# eksenli “hüseynî”dir (bkz.: Örnek 3.a.2.).  

Örnek 2. a. 1. İlk Cümlenin İlk Kesiti 

  

 Örnek 2. a. 2. Fa# Eksenli Hüseynî Dizisi 

 

(Sun, 2004: 9). 

Üç cümleden oluşan eserde, cümleler ufak tartım değişiklikleri olmakla 
birlikte aynı motifle birbirlerine bağlanmaktadır. Bu motifte, dizinin 5. derecesi 
olan do’nun naturel olarak kullanılması, cümlenin sonunda “karcığârımsı” bir 
etki uyandırmaktadır (bkz.: Örnek 3. a. 3. ve Örnek 3. a. 4.). 
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Örnek 2. a. 3. Her Üç Cümleyi Birbirine Bağlayan Ortak Motif 

 

Örnek 2. a. 4. Fa# Eksenli Karcığâr Dizisi 

 

(Sun, 2004: 12). 

Eserin ikinci cümlesine, dizinin 6. derecesi olan re#’den başlanmaktadır. Bu 
cümlede dizinin 6. derecesinin tiz kullanılması, hüseynî makamının geleneksel 
kullanımıyla benzerlik göstermektedir. Çünkü hüseynî makamının geleneksel 
kullanımında, “makam” çıkıcı seyrederken 6. derece tizleştirilmektedir (bkz.: 
Örnek 3. a. 5.). 

 

Örnek 2. a. 5. İkinci Cümlenin İlk Kesiti 

 

 

Üçüncü cümleye ise dizinin 7. derecesi mi ile başlanmakta ve cümle, –aynı 
zamanda esere de son veren– motifle son bulmaktadır (bkz.: Örnek 3. a. 6. ve 
Örnek 3. a. 7.). 
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Örnek 2. a. 6. Üçüncü Cümlenin İlk Kesiti 

 

Örnek 2. a. 7. Üçüncü Cümlenin ve Eserin Sonu 

  

Eserdeki ezgi çizgisi ile makam dizisinin geleneksel kullanımındaki ezgi 
çizgisi arasında benzerlikler olmasına karşın; durak sesi makam dizisinin 
geleneksel kullanımındaki durak sesinden farklıdır. Makam dizisinin geleneksel 
kullanımındaki durak sesi “la”dır.  

Eserde ölçü çizgisinin kullanılmaması, ezginin işleniş tarzı ve ezgiye sürekli 
olarak karar sesinin duyurularak eşlik edilmesi, halk müziğimize özgü uzun 
havaları çağrıştırmaktadır. “Geleneksel müziğimizde ezgiye, ezginin tam karar 
veya yarım karar sesiyle ve ezgiye uygun bir ritimle ezgisel olarak eşlik 
edilmesine ‘dem tutma’ denilmektedir” (Uçan, 2005: 162). Bu eserde de sağ 
eldeki ezgiye, sol elin dem tutarak eşlik ettiği gözlenmektedir. Dolayısıyla 
eserin çok sesli dokusunda, gelenekli müziklerimizin içerisinde var olan çok 
seslilik temellerinden faydalanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

2. b. Necil Kâzım Akses’in Minyatürler Albümü’nden “Andante e molto 
tranquillo” Eserinin Analizi 

Eser, iki cümleden oluşmaktadır. Kullanılan dizi, la eksenli “hicâz”dır (bkz.: 
Örnek 3. b. 1. ve Örnek 3. b. 2.). 
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Örnek 2. b. 1. İlk Cümle 

 

Örnek 2. b. 2. La Hicâz Dizisi 

 

(Sun, 2004: 19). 

 

İlk cümledeki ezgi incelendiğinde (bkz.: Örnek 2. b. 1.), –yörelere göre 
sözleri farklılık gösterebilmekle birlikte– halk arasında “Uyusunda büyüsün 
nenni, tıpış tıpış yürüsün nenni…” sözleriyle söylenen ninni ezgisinin, bu 
eserde tema olarak kullanıldığı fark edilmektedir. “Ninniler, genellikle hicâz 
makamındadırlar.” (Emnalar, 1998: 189). Bu eserde de hicâz dizisinin 
kullanılmış olması, eserdeki ezginin bir ninniye ait olduğunu destekler 
niteliktedir. Ninniler, beşik sallama ahengine uygun olarak söylenilirler. Sağ 
elin ninni ezgisini çaldığı bu eserde, sol el –ninni söylerken olduğu gibi–, 
ezginin ahengine uygun bir şekilde eşlik etmektedir. Yine ninnilerin sonunda, 
çocuğu uyutmayı amaçlayan “hu, hu, hu” gibi hece tekrarlarından yararlanılır. 
Bu eserde de ikinci cümlenin sonunda ölçü rakamı değişip 5/4’lük olmakta ve 
kromatik olarak pesleşen akorların eşlik ettiği sağ eldeki ezgiyle, âdeta ninni 
sonundaki “hu hu hu” sesleri betimlenmektedir (bkz.: Örnek 3.b.3.). 
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Örnek 2.b.3. İkinci Cümlenin 5/4’lük Ölçülü Kesiti 

 

Bu eserdeki durak sesi ile makam dizisinin geleneksel kullanımındaki durak 
sesi (dizek üzerinde gösterildiği yere göre düşünüldüğünde) aynıdır. Eserde 
gelenekli müziklerimize özgü aksak usûllerden olan “5/4’lük usûl”, 2+3 usûl 
kalıbıyla kullanılmıştır. Eser; ilk cümlenin her iki elde de bir oktav tizden                     
(bkz.: Örnek 3. b. 4.), ikinci cümlenin ise tıpatıp tekrar edilmesiyle 
sonlanmaktadır.  

Örnek 2. b. 4. İlk Cümle (Bir Oktav Tizden Tekrarı) 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türk Beşleri dünyaya seslenen eserlerinin çoğunluğunda; gelenekli 
müziklerimizin makam dizilerinden, usûllerinden ve türlerinden 
faydalanmışlardır. Eserlerindeki ses sistemi (örnek olarak analiz edilen 
eserlerdeki gibi) geleneksel değil, uluslararası geçerliliği olan ses sistemidir. 
Dolayısıyla makam dizileri geleneksel kullanımlarındaki ses sistemine uygun 
olarak değil, uluslararası ses sistemine uydurularak kullanılmıştır. Böyle 
olmasına karşın; bazı eserlerindeki durak sesi (Necil Kâzım Akses’in analizi 
yapılan eserindeki gibi), makamın geleneksel kullanımındaki durak sesiyle aynı 
kullanılmıştır. Yine bazı eserlerindeki ezgi çizgisi ile makamın geleneksel 
kullanımındaki ezgi çizgisi arasında benzerlikler vardır. Bu durum, örnek olarak 
analizi yapılan her iki eserde de görülebilir. Beşler eserlerinde gelenekli 
müziklerimize özgü usûllerden, yine gelenekli müziklerimizdeki kullanımlarına 
uygun olarak faydalanmışlardır. Gelenekli müziklerimize özgü türler ise 
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eserlerinde etkilerini hissettirmekle birlikte, geleneksel kullanımlarından 
farklılık göstermektedir. Ulvi Cemal Erkin’in köçekçe takımı türünü “süit”, 
Necil Kâzım Akses’in kâr formunu klâsik “scherzo” formunda işlemeleri 
örneklerinde olduğu gibi. 

Bugünümüzün sağlam temellere oturabilmesi ve yarına güvenli adımların 
atılabilmesi, ancak dünün sağlıklı bir şekilde analiziyle mümkün olabilir. Bu 
nedenle bestecilerimizin yakın geçmişimizde ürettikleri eserlerine yönelik 
analizler önem taşımaktadır. Analiz, bestecilerin eserleri aracılığıyla, her bir 
alanda oluşturulmuş müzik birikiminin bilinmesinin yolunu açar. Bilmek de 
evrensel müzik kültürüne katılmanın ve katkıda bulunmanın ilk adımıdır. 
Sun’un bu konudaki görüşleri, bahsedilenleri destekler niteliktedir. Şöyle 
söylemiştir (Say, 1985: 1143): “Evrensel müzik kültürüne katılmak için, 
evrensel müzik birikimini eleştirel yöntemlerle iyi bilmek, özümsemek ve 
ondan ‘yararlanmak’ gereklidir; katkıda bulunmak için de, kendi toplumumuzun 
geleneksel müzik birikimi ile yaratılmakta olan ‘Çağdaş Türk Müziği’ 
birikimini eleştirel yöntemlerle iyi bilmek, özümsemek ve bunlardan 
kaynaklanmak gereklidir” .  

Türk Beşleri’nin eserlerinin ana malzemesini, gelenekli müziklerimize 
ilişkin unsurlar oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan eser analizlerinde, ana 
kaynağın ne şekilde kullanıldığının araştırılması önem taşımaktadır. Bu 
araştırmayı takip edecek araştırmalarda; bestecilerimizin her bir eserinin, 
oluşturulan analiz basamaklarına uygun olarak analiz edilmesi ve bu verilerin 
istatistiki olarak gruplandırılması (istatistik gruplandırma üzerine bir model için 
bkz: Yöre ve Berki 2006); bestecilerimizin ortak olan özelliklerinde ayrılan 
yönlerinin tespit edilebilmesi açısından somut bir veri olacaktır. Söz konusu 
çalışmanın, tüm Çağdaş Türk Müziği eserleri için yapılması da mümkündür. 
Böylece bu alanda oluşturulmuş bütün ürünlerin ortak ve ayrılan yönlerine göre 
gruplandırılması sağlanabilir. Bahsedilen çalışma, Çağdaş Türk Müziği’ne ait 
bir grup eser için de yapılabilir. Örneğin; bestecilerimizin tüm piyano 
eserlerinin analiz edilmesi ve elde edilen verilerin istatistiki olarak 
gruplandırılması, piyano literatürümüze ilişkin somut bilgilerin üretilmesi 
açısından değer taşıyacaktır. 
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