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Ciddî çalışmalar emek sonucu ortaya çıkar. Canınızı dişinize takarsınız hatta 
araştırdığınız konu rüyalarınıza girer. Bazen tat almak için bir çuval 
keçiboynuzu yersiniz, bazen postaki sayarsınız, bazen bir deli kuyuya bir taş 
atar kırk akıllı çıkaramazsınız. Tüm bunların sonunda da her zaman dişe 
dokunur bir sonuca ulaşmazsınız. Bu benzetmelerle başlamak istedim müzik 
tarihi araştırmacılığı konusuna... Çünkü gerçekten sancılı bir iştir araştırmacılık. 
Merak duygusu sizi alıp bir yerden başka bir yerlere götürür. Sıradan bir merak 
değildir bu, varlık bağlamında meraktır sözünü ettiğimiz. 15. yüzyılın Kırşehirli 
edvar kitabında musiki ilmi için şunları yazmaktadır. “Musiki ilminde rumuzlar 
vardur bu rumuzlar künuzlarda gizlidir”. İşte müzik tarihi araştırmacıları 
hazineye ulaşmak için bu rumuzlarla yani ipuçlarıyla ilgilenir (Doğrusöz, 2007).  

Müzik araştırmacılığında bu hazineyi ortaya koymaya çalışmış önemli 
değerlerimiz vardır. Burada önde gelen bazı çalışmaları hatırlayalım: Mesela, 
1913 yılında Albert Lavingnac tarafından Paris’te yayınlanan La Musique 
ansiklopesindeki daha sonraları Nasuhioğlu’nun çevirmesiyle ortaya çıkan 
“Türk Musikisi” Maddesi’nin ve pek çok bilimsel çalışmanın yazarı Rauf Yekta, 
önemli başvuru kitaplarından biri olan Nazarî Amelî Türk Musikisi’nin yazarı 
Suphi Ezgi, günümüzde Türk Müziği hakkında en itibar gösterilen Büyük Türk 
Musikisi Ansiklopedisini hazırlayan Yılmaz Öztuna, Musiki Sözlüğü ve 
Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz gibi pek çok değerli çalışmanın 
yazarı Mahmut Ragıb Gazimihal. “Dinî” ve “tasavvufî müzik”, denilince Türk 
Musikisi Antolojisi yazarı Saadettin Nüzhet Ergun. Hoş Sâdâ adlı kitabın 
yazarı İbnülemin Mahmut Kemal. Türk Musikisi Kimindir?adlı kitabı ve 
makaleleriyle Hüseyin Sadettin Arel. Meselelere sistematik yaklaşımlarıyla kısa 
yaşamında çok işler başarmış bir bilim insanı Gültekin Oransay. Türk Musikisi 
Tarihi adını taşıyan kitabın yazarı Nazmi Özalp. 

Müzik tarihi araştırmacılığının dününe şöyle kısaca bir göz attığımızda 
“Türk Müziği Tarihi” adını taşıyan ya da içeriğinde izlerine rastladığımız bazı 
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kaynaklarla karşılaşırız. İşte bunlardan bazılarını ve hangi kaygılarla 
hazırlandıklarını eleştirel bir bakış açısıyla sıralamaya çalışalım. 

Rauf Yekta Bey’in “Türk Musikisi” (Yekta, 1986) maddesinin yer aldığı 
aynı adlı kitabı bir müzik tarihi yazma kaygısı taşımıyordu.  

Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Teknik ve Tarih (1987) Türk Musikisini 
yüzyıllara göre özetlemiştir. Bu eser, yazıldığı dönemde ve günümüzde ilk 
başvuru kaynağı niteliğini korumaktadır.  

Nazmi Özalp Türk Musikisi Tarihi kitabını kaleme alırken bir tıp doktoru 
olduğunu “sayın okuyucuların bu kitaba klasik ölçüler içinde yazılmış bir tarih 
kitabı, hele bir musiki ansiklopedisi açısında bakmayacaklarına inandığını 
belirtmiştir. Pek çok eksiklik ve kusurun bulunabileceğini daha işin başında 
kabul ediyorum diyerek tevazuu sahibi olduğunu da ayrıca göstermektedir. 
Sanat değerlendirmelerinde, Ruşen Kam’ın eserinden faydalanarak ve pek çok 
makaleyi bir araya getirerek kitabını oluşturmuştur. Günümüzde bu kitap en 
kapsamlı tarih kitabıdır ve Öztuna’nın çalışmaları gibi ilk başvuru 
kaynaklarındandır.  

Ahmet Şahin Ak Türk Musikisi Tarihi (2003) kitabı Konya’da Selçuk 
Üniversitesi GSF Müzik Öğretmeliği Bölümünde Türk Müziği ders notlarından 
oluşturduğu bir kitaptır. Kitabın geneli göz önünde bulundurulduğunda, özgün 
bir çalışmadan ziyade Nazmi Özalp ve Yılmaz Öztuna’nın temelde referans 
alındığı dikkati çekmektedir.  

Mehmet Kaygısız Türklerde Müzik (2000) adlı kitabında, Türk toplumunda 
müziğin tarihsel gelişimi sorusunu bütün yönleriyle ele almaya çalışmış ancak 
herhangi bir belge göstermemiş ve hiçbir referans vermemiş olması bilimsel 
yönden çalışmasını zayıflatmaktadır.  

Ne yazık ki tarihimizde bu alanla ilgili yazılmış kitaplara baktığımızda öyle 
pek de geçmişlere uzanmadığını görmekteyiz. Amacım burada saydığım 
çalışmaları kritik etmek değil aslında. Yekta’nın, Öztuna’nın ve Özalp’inki gibi 
çalışmalar yerlerine yeni bilgileri koymadan veda edemeyeceğimiz son 
derecede değerli çalışmalardır. Benim cevabını arayacağım soru şu olacak: 
Günümüz araştırmacıları bu çalışmaları aşabilmiş midir?  

Başta belirttiğim gibi müzik tarihi üzerine yapılan çalışmalar oldukça 
meşakkatli çalışmalardır. Başlangıçta yapılacak iş, yeni bulgular ışığında 
kitaplarda karşılaşılan yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi ve değiştirilmesi 
olmalıdır. Oysa bazı bilgiler aynen ya da biraz değiştirilerek günümüz müzik 
araştırmalarında yerlerini almaya başlamıştır. Günümüzde bilimsel çalışmalara 
ve yeni yayınlara karşı duyulan ilgi yeterli seviyede değildir. Kabul bazı 
ezberlerimiz var ama bu ezberlerin bazılarını artık bozmamız lazım yani yerine 
yenisini koyarak, bunu yaparken de sebep sonuç ilişkisine dayanan bilimsel 
yöntemler kullanma gerekliliğini daima hatırlayarak. Kimi çalışmalarda, müzik 
bilgisinin zayıflığı, tarih bilincinin oluşmaması da yapılan çalışmayı yetersiz 
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kılmaktadır. Müzik çevresinde hâlen el yazması çeviren ya da müzik tarihiyle 
uğraşanların çalışmalarına önemsiz gözüyle bakanlar bulunmaktadır. Onlara 
göre, işe yarar ve popüler çalışmalar değildir çünkü bu çalışmalar. Kısaca, 
birincil kaynaklara inmemin önemi hâlâ kavranmamıştır. Başka bir deyişle, az 
bilinen kaynakların ortaya çıkarılması, tıpkıbasımların yayınlanmasının önemi 
yeterince anlaşılmamaktadır. Bu tip çalışmaların yayınları konusunda yeterli 
olmasa da bir hareket olduğu gözlenmektedir. Şu durumda, tarih yazmak için 
gerekli ilk adım, yurt içinde ve dışında bulunan belgelerin, yazmaların 
kataloglanarak gözden geçirilmesi ve ortaya çıkarılmasıdır. Elbette bu hem 
masraflı hem de zaman isteyen bir iştir ama imkânsız değildir. El yazmaları 
listelenmeli tıpkıbasımlarının ve ardından çeviriyazımları yapılarak, 
müzikbilimcilerin hizmetine sunulmalıdır. Elbette bu araştırmaları yaparken dil 
bilmek özellikle de Osmanlı Türkçesi bunun yanı sıra Arapça ve Farsça bilmek 
önem kazanmaktadır ve elbette çalışma yapılacak konuya bağlı olarak başkaca 
diller de gerekebilir. Bu önemli ölçüde işi kolaylaştıracaktır. Somut kavramlar 
ve bilgiye ihtiyacımız var ancak sonrasında, bunlar tamamlandıktan ve 
müzikolojik değerlendirmeler yapıldıktan sonra müzik tarihi çalışmalarının 
tamamlanabileceği unutulmamalıdır. O zaman, Türk müziği tarihinin başlangıcı, 
dönemleri, besteciler ve onların eserleri, bestelerin kritiği ve türlere ayrılması 
problemleri üzerine elbette çalışmalar yapılabilir.  

Unutulmamalıdır ki bu çalışmaları yaparken bir araştırmacıda olması 
beklenen temel özellikler; tarafsız, özgür ve objektif araştırmacı kimliği, ezber 
yöntemi kullanmamak yani eleştirel bakış açısına sahip olmaktır. Alanımızda 
bir diğer önemli konu ise dayanışma eksikliğidir. Bu işlerin ekip işi olduğunu 
ancak, bireysel çabalarla sınırlı kaldığını görmek üzüntü vericidir. 

Bir konu üzerine bir kitap yazarken daha özgün yeni bulguların 
değerlendirildiği bir çalışma olması, müzik tarihine dair yeni izler aramak önem 
kazanır. İşte böyle başarılı bir kitap Murat Belge’nin İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınlarından çıkmış olan Osmanlı’da Kurumlar ve Kültürler adlı kitabı. 
Kimi zaman alandan olmayan bilim insanları da müzik yayınlarının takibinde 
alandan olan kişiler gibi ilgili olamayabiliyor. Belge’nin kitabının dördüncü 
bölümü musiki başlığını taşımaktadır. Bu heyecan verici çalışmanın Osmanlı 
Musikisinde Makamlar bölümünde yazar şöyle demektedir. “Konunun uzmanı 
olmadığım için, verdiğim bilgilerin tamamına yakınını Öztuna’dan ve 
Devellioğlu’ndan aldığımı da belirtmeliyim. Ama Devellioğlu da belli ki zaten 
Öztuna’dan almış.” (Belge, 2005: 413). Burada aklıma hemen Yakup Fikret 
Kutluğ’un Türk Musikisinde Makamlar (2002) adlı kitabı geliveriyor 
(Kitabın tanıtımı için bkz. Doğrusöz 2005). Belge’nin kullandığı kaynaklara 
göre daha yeni bir çalışmadır. Mesela, Fikret Kutluğ, makam sınıflamasında 
özellikle “şed makam” kavramına başka bir bakış açısı getirmektedir. Belge 
belki de bu bilgi ve bilgileri değerlendirebilirdi.  
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Buraya kadar yazmaların ve çeviriyazımların önemini anlatmaya çalıştım 
ancak amacım kötümser bir tablo çizmek değil. Pek çok lisans, lisansüstü 
çalışmalar var raflarda tozlanan ve iyi çalışan araştırmacılarımız ve yayınlarımız 
da var üstelik. Buna karşın, hâlâ Türk müziği tarihimiz yazdığım nedenlerden 
ötürü tamamlanamamıştır.  

Sonuç olarak, müzik tarihi ile uğraşanlara çok iş düşüyor, ama aşılması 
gereken bazı engellerimiz ve eksiklerimiz de yok değil. Burada temel bazı eksik 
ve engelleri belirterek, aralarından bazılarının altını çizmeye çalıştım. İyi bir 
ekip çalışması farklı ve aynı disiplinden seçilmiş bilim insanlarıyla projeler 
gerçekleştirilirse başarı kaçınılmaz olur. Belki zaman alır, öyle de olması 
gerekir. Bu uğraş, bugünü ve geleceği anlamak içindir bu nedenle geçmişi 
inceleriz ve incelemeliyiz. Saygılarımla. 
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